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 Bağışıklık sistemimizin doğru hikayesi, genetik lisanı ile 
kromozomlarımızda yazılıdır. Bugün, immünolojik mekanizmaların 
pek azını bilmekteyiz ve daha keşfedilecek en az yüzlerce katı daha 

fazla bilgi olduğu sanılmaktadır. 
Belki de geçmiş yüzyıllarda tedavi 
edilemeyen hastalıkların çözümü 
genetik ve immünoloji bilimleri 
ile olanaklı olacaktır. 
 Pulpa dokusunda ve 
periapekste ortaya çıkan 
immünolojik reaksiyonlar dişin ve 
hastanın kliniğini belirleyen 
önemli olaylardır. Diş hekiminin 
endodontik girişimden önce bu 
konuda bilgi sahibi olması önem 
taşır (Not: Bu bölümde kullanılan 
kısaltmaların ne anlama geldiği, 
bölüm sonunda bir liste halinde 
verilmiştir). 
 

GENEL İMMÜNOLOJ İK KAVRAMLAR  
(Akan, 1992), (Bilgehan, 1994), (Gülmezoğlu ve Ergüven, 1994), 
(Trowbridge, 1989), (Roitt, 1988), (Roitt ve arkadaşları, 1996). 
 
ANTİJEN-ANTİKOR KAVRAMI   
 Herhangi bir kimyasal madde, konak ile temasa geçtiğinde 
kendisine karşı özgül bir cevap meydana getiriyorsa, bu maddeye 

 

 



antijen adı verilir. Konak tarafından bir cevap olarak sentezlenen 
kimyasal maddelere de antikor  adı verilir. Antikorlar antijen ile temas 
ettiklerinde reaksiyona girerler, daha doğru bir deyişle birleşirler. 
Antijen ve antikor molekülleri birbirlerinin yüzey yapılarına uygun bir 
şekilde yerleşirler. Antijen antikor birleşmesi özgül bir reaksiyondur. 
Böylece ortaya çıkan molekül birleşmelerine antijen-antikor 
kompleksi denir. Bu kompleksler dışarı atılamazsa vücutta 
istenmeyen durumlara yol açabilir ve immün hastalıkların bir 
bölümünün nedenidir. 
 Eğer bir yabancı madde, konakta cevap uyandırıyor, fakat oluşan 
antikorlar ile reaksiyona girmiyorsa bu maddeye immünojen adı 
verilir. Her immünojen bir antijen değildir. Fakat her antijen bir 
immünojendir. Antikorlar özellikle belirli bir antijen için üretilmiş ise 
özgül antikor adı verilir. Eğer bir antikor, birden fazla antijenik 
yapıyı kendisine bağlayabiliyorsa özgül olmayan antikor adı verilir. 
Konakta böyle antikorların üretilmesine nonspesifik antikor cevabı 
denir. 
 Bir antijene karşı oluşturulan özgül antikorlar bir tesadüf olarak 
başka bir kimyasal maddenin herhangi bir molekül grubu ile reaksiyon 
verebilir. Bu antikorlara heterofil antikor  adı verilir. Hedef 
alınmadığı halde meydana gelen reaksiyonlara çarpraz reaksiyonlar 
denir (Örnek:Post-streptokoksik hastalıklar: eklem romatizması, akut 
glomerülonefrit). Bu yanlışlık otoimmun hastalıkları tarif eder. Eğer 
bir heterofil antikorun yanlışlıkla bağlandığı hedef doku, konağın 
kendisine ait ise, o zaman, meydana gelen antikorlara otoantikor denir. 
Böyle oluşan hastalıklara otoimmün hastalıklar denir. Bunlar 
mikroorganizmaların başlatabildikleri ama kendi kendine devam eden 
otoimmün hastalıklardır (Şekil 17.1). 

 
 



Şekil 17.1. İmmün sistem zıtların birliği ilkesi ile çalışır. Daima 
artıran ve azaltan iki sinyal karşılıklı çalışır. 
 
 Bir molekülün bir bölgesi antijen özelliği taşıyabileceği gibi 
birden fazla bölgesi de antijenik olabilir. Böyle konak cevabı 
yaratabilen her bölgeye antijenik determinant  veya epitop adı 
verilir. Bir antijenik determinantı kavrayabilen antikor parçasına 
paratop adı verilir. O antijene özgül bile olsa, bir antikor 
molekülünün yalnızca bir bölgesi paratop görevi görür. 
 Antijenler genellikle dolaşımda tek başlarına bulunmazlar, 
hemen daima bir proteine bağlı halde bulunurlar. Bu protein olayların 
çoğuna katılmaz. Yalnızca taşıyıcıdır ve carrier (taşıyıcı) protein adını 
alır. Taşıyıcı protein T-lenfositleri tarafından tanınır ve hücresel cevap 
üretilirken, antijenik moleküller B-lenfositleri tarafından tanınır ve 
sıvısal cevap üretilir. Eğer bir antijene konak cevabının oluşması için 
T-lenfositleri gerekiyor ise, bu durumda o antijene T-hücresine 
bağımlı antijen adı verilir. Maya ve mantarların hücresel ekstraktları, 
bol miktarda T-hücresine bağımlı antijen içerir. T-lenfositlerine gerek 
olmadan konak cevabı oluşuyorsa T-bağımsız antijen (veya T-
independent (Tind)) adı verilir. Haptenler ve endotoksin T-bağımsız, 
pek çok mikrop antijeni T-hücresine bağımlı antijendir.  
 Bazı kimyasal maddeler antijen değildir, ama konakta bulunan 
antikorlar ile kuvvetle reaksiyon verebilir. Böyle kendisi bir antijen 
olmadığı halde, antijen gibi davranan maddelere hapten adı verilir. 
Haptenler B-lenfositleri tarafından tanınır ve girdiği konakta sıvısal 
(humoral) cevap görürler. Bunları taşıyan bir protein varsa (carrier 
protein), o zaman, T-lenfositleri hapteni değil, taşıyıcı proteini tanır ve 
hücresel cevap başlatırlar. Guta-perka konlar, krezoform, iodoform ve 
diğer kök kanalı antiseptikleri bir hapten gibi davranabilirler. Mono ve 
disakkaritler haptendir. Dişhekimlerinin giydiği lastik eldivenler 
kauçuk esaslıdır ve bir hapten gibi davranabilir. Bu eldivenleri 
kullananlarda, IgE aracılıklı allerjik reaksiyonların görülme sıklığı 
%9'dur (Katelaris ve arkadaşları, 1996). Safadi ve arkadaşları (1996), 
34 kişiden 12’sini lastik eldivenlere allerjik olarak bulmuşlardır. 
Friesen ve arkadaşları (1996), sağlık personelinin giydiği vinil 
eldivenler nedeniyle oluşan kontakt dermatit, kontakt ürtiker ve 
rinitisin sonunda bronşiyal astıma dönüşebileceğini ileri sürmüşlerdir.  



 Konak immün cevabına öncülük eden mekanizma eğer B-
lenfositleri ise, antikor sentezine dayanıyor ve sonuçta antijen-antikor 
kompleksleri oluşuyor ise, buna humoral (sıvısal) cevap adı verilir. 
Eğer konak immün cevabı, T-hücreleri ile oluşuyorsa, sonuçta hedef 
hücre sindiriliyorsa bu durumda, konakta oluşan immün tepkiye 
selüler (hücresel) cevap adı verilir. 
 
ENDO ANTİJEN’LER 
Antijen kelimesinin içerisinde "yabancı olma" kavramı gizlidir. 
Burada "endo" ön eki kullanılarak anlatılmak istenen antijenler, 
konağın kendi doku ve hücrelerini temsil eden moleküler yapılardır. 
İmmün hücreler birbirlerini tanıyabilmek için özel ve ortak moleküler 
yapılara gereksinim duyarlar. Bunlar endo antijen’lerdir. Bunlar 
aslında mikrop antijeni gibi düşünülmemelidir. Konak hücrelerinin 
ortaklaştıkları kimlik bilgisi gibi düşünülmelidir. Tüm çekirdekli 
hücrelerin sitoplazmik zarında endojen antijenler vardır. HLA 
(Human Leucocyte Antijen) A, B ve C tipleri lökositlere ait endo 
antijenlerdir. Bu antijenlerin alt grupları vardır; MHC sınıf 1 (Major 
Histocompatibility Complex) ve MHC'nin sınıf 2 antijenleri gibi. Bu 
iki endo antijen yakalanan antijenik yapının geleceğini belirler. 
Örneğin bir virüsü antijeninden yakalayan T-lenfositi eğer bunu MHC 
–1 antijen ile birleştirirse, bu virus başka türlü atılır. Eğer MHC-2 
antijeni ile birleştirirse, bu virus başka türlü atılır. Görüldüğü gibi 
endo antijenler B-lenfositleri, makrofaj ve T-lenfositlerin 
etkileşiminde kimlik bilgisi olarak rol oynarlar. Ayrıca eritrosit 
antijenleri, A, B, O gibi kan grubu antijenleri (200 den fazladır) ve 
alloantijenler birer endo antijendir. 
 
MİKROBİYAL ANT İJENLER 
 Enfeksiyonlarda mikroorganizmaların yüzey yapıları konak 
dokuya temas eder (adezyon). Mikrop hücresi parçalanmadığında iç 
yapıları konak dokuya temas etmez.  Mikroorganizmaların yapılarında 
bulunan birçok organik madde, vücut dışı salgıları antijeniktir. 
Enfeksiyonu ilk başlatan mikroorganizmanın ekstraselüler yapıları ile 
konak hücreye tutunması (adezyon) ve ekzotoksinleridir. Pulpitiste ve 
apikal enfeksiyonlarda, ilk doku cevabı bakteri hücresinin dış duvar 
yapılarına karşı gelişir. Bakteriyel DNA, RNA, sitoplazmik yapılar ve 
hücre zarı, konak immun cevabının ilk hedefi değildir. Çünkü bu 



yapılar mikrop hücresinin içinde yer alır. Periapikal dokularda ilk 
immun cevap (sırasıyla) şu mikrop yapılarına karşı oluşmaktadır: 
 
1. Ekzotoksinler ve ektraselüler veziküller: Başta Porphyromonas 
gingivalis ve diğer Porphyromonas türleri (spp.) olmak üzere, diğer 
bazı kök kanal patojenleri ekstraselüler vezikül oluştururlar. Her bir 
mikrop hücresi yaklaşık 100 civarında vezikül oluşturur. Bunlar 
lipopolisakkarit tabaka ile sarılmış litik enzim paketleridir (Aydın M. 
2004C). Diğer bazı bakteriler hücre dışına kollagenaz ve hyalüronidaz 
salarlar. Bu ekzotoksinlerden birçoğu, kanalın yıkanması ile veya 
aldehit kökü taşıyan kanal antiseptikleri ile temas edince detoksifiye 
olurlar. 
2. Kapsül: Kök kanalı bakterilerinin büyük bir bölümü konak doku ile 
temas edince bir kapsül oluşturma eğilimindedir. Bu kapsül 
glikokaliks yapıda olup aslında bir polisakkarittir ve iyi bir antijendir 
(K antijeni). Bacteroides’lerin tamamına yakın bir bölümü konak 
dokuda kapsül yaparlar, Streptococcus’ların bilhassa C ve D grubu 
olanlarının kapsülleri levan ve fruktoz içerir. Dolayısı ile bunların 
kapsülleri, antijenitesi yüksek bir polisakkarit komplekstir. 
3. Kirpik (pili): Pillin isimli kompleks bir proteinden yapılmıştır, 
antijeniktir. 
4. Flajel: Kök kanalı bakterilerinin hepsinde flajel bulunmaz. Yalnızca 
bazı Wolinella, Treponema ve Camphylobacter üyelerinde bulunur. 
Flajeli oluşturan flagellin isimli protein eğer bir monomerden 
oluşmuşsa antijenik olmadığı halde, polimer ise kuvvetli antijenik 
olabilir. 
5. Bakteri hücresinin yüzeyindeki antijenleri: 
 a) Gram negatiflerin dış duvarı: Bu grup bakterilerin dış duvarı 
somatik O antijeni ile kaplıdır. Hemen altında endodotoksin (Lipit-
A=LPS (lipopolisakkarit) ve öz polisakkarit tabakası) bulunur.  
 b) Gram pozitiflerin hücre duvarı: Bu grup bakterilerin dış 
duvarı peptidoglikan kompleksten oluşur. Teikoik asit ve onun 
türevleri olan moleküller, bu kompleks üzerinde konak savunma 
elemanları tarafından kolayca tanınabilecek çıkıntılar oluşturur. Bu 
yapılar T'ye bağımlı antijenlerdir. 
6. Sitoplazmik membran: Fosfolipit ve proteinden oluşur. Bakteriye 
özgül antijenik yapılar taşır. 



7. Diğer yapılar: Bakteri hücresinin sitoplazmik içeriği pek çok ve 
nonspesifik antijenik yapılar bulundurur. Bunlar glikolipit, fosfolipit, 
arabinogalaktan, lipoteikoik asit, teikoik asit, siklik aminobazlar, 
bakteri DNAsı, RNA'sı ve daha pek çok kimyasal yapılardır.  
8. Virüs antijenleri: Kapsit, zarf antijenleri, hemaglütininleri ve zayıf 
olmakla beraber nükleik asitleri antijenik özellik gösterirler. Ayrıca 
virüs üremesi sırasında oluşan bazı enzimler veya virüsten ayrılan 
antijenik alt birimlerin de antijenik etkileri olabilir. 
KONAK SAVUNMA HÜCRELER İ 
Hematopoetik stem (kök) hücreleri, B ve T-lenfositler, megakaryosit, 
lökosit, mast hücresi, monosit, makrofaj, Langerhans hücresi, 
dendritik hücreler, naturel killer hücreleri ve diğer bazı lenfoid 
gruplar. Bunların endodontik enfeksiyonlardaki rolü şöyledir: 
 1) Lenfositler: 6-10 µm büyüklüğündedir. Hücrenin çekirdeği,  
sitoplazmasına pek az yer bırakacak kadar büyüktür. Erişkinin 
dolaşımında, yaklaşık 1012 lenfosit bulunur. Bir günde toplam olarak, 
yaklaşık 109 lenfositin kana döküldüğü düşünülmektedir. Dolaşımdaki 
lenfositlerin dokuya geçişleri, kapillerlerin HEV (High Endotelial 
Venules) adı verilen özel bölgelerinden olur. Bunlar antijene özgül 
cevap verebilen sınırlı sayıda uzman hücrelerdir. Kapiller 
permeabilitenin elverdiği her dokuya saçılarak dağılmaları HEV 
koordinasyonu ile isabetli bir şekilde engellenmiştir. Ancak iltihap 
bulunan dokularda yoğunlaşırlar. Yüzeylerinde immün haberleşmede 
kullandıkları özel yapılar bulunur. Bunlara CD (Cluster of 
Differantiation) adı verilir. Her lenfositin yüzeyinde CD1, CD4 veya 
CD32 gibi farklı yüzey markerları vardır. Eğer bir lenfositte CD4 
markerı yok ise CD4- olarak ifade edilir. Eğer yüzeyinde CD8 markerı 
varsa CD8+ olarak ifade edilir. Her T-lenfositinin yüzeyinde CD2, 
CD3 ve CD5 molekülleri bulunur. Bunlar ortak yüzey markerlarıdır. 
"Pan-T-cell markers" denir. Yüzey markerları içinde CD4 ve CD8 
yüzey markerları gayet özeldir.  
Lenfositler hangi organda üretildiğine bakılarak sınıflanırlar. Bursa 
fabricusta üretilenler Bursa kelimesinin baş harfini alıp B-lenfositleri 
olarak isimlendirilir. (Bursa Fabricus= kuşlarda kuyruğa yakın bir 
dokudur, memelilerdeki karşılığı, kemik iliği ve karaciğerdir). Diğer 
bir grup lenfosit timusta üretilir. Timus kelimesinin baş harfi ilave 
edilerek T-lenfositleri  adını alır. Ayrıca sınıflanamayan lenfositler de 
vardır. NK (Natural Killer) hücreleri  böyle hücrelerdir. 



 A) B-Lenfositleri: Toplam lenfositlerin %5-15'ini oluşturur. 
Yüzey membranlarında yalnızca IgD ve IgM tipinde antikor taşırlar. 
Fakat her gruptan antikoru sentez edip salabilirler. B-lenfositleri MHC 
sınıf II endo antijeni taşırlar. Diğer immün hücreler ile etkileşimde bu 
endo antijenler rol oynar. Ayrıca yüzeylerinde Ig-α, Ig-ß, CD3, CD5, 
CD19, CD20, CD21, CD22, CD32, CD35, CD40, CD42 marker'ları 
bulunur. Antijen ile karşılaştıklarında, kendilerine herhangi bir 
sunulma olmadan karar vererek IgM tipinde özgül antikor hazırlarlar. 
Bu antikorları hem salarlar hem de yüzeylerinde taşırlar. Humoral 
(sıvısal) bağışıklıktan sorumludurlar. 
 B) T Lenfositleri: İmmün sistemin iltihapta görev alan en etkin 
hücreleridir. Yüzeylerinde antijeni tanıyan TCR (T Cell Receptor) 
molekülleri vardır. Bunlar TCR-1 ve TCR-2 olmak üzere iki farklı 
yapıdadır. T-lenfositlerinin %95'inde TCR-2, diğerlerinde TCR-1 
bulunur. TCR-1 taşıyanlar dolaşımda bulunmazlar. T-lenfositleri 
selüler (hücresel) bağışıklıktan sorumludur. Normalde T-lenfositleri 
G0 fazındadır. Bu bir istirahat dönemidir. Bu dönem lenfositleri 
küçüktür ve interlökin-2'yi taşıyacak mRNA'ları yoktur. Bunlara 
antijen sunulunca ve interlökin-1 ile uyarılınca, hücreler derhal G1 
fazına geçerler. Sitoplazmalarında interlökin-2 taşıyabilecek 
mRNA'lar belirir. Hücre boyutları artar, yüzeylerinde interlökin-2 
reseptörleri belirir. İnterlökin-2 salmaya başlarlar. Kendi saldıkları 
interlökin-2 kendi reseptörleri tarafından algılanır ve daha çok 
interlökin-2 salarlar. Bu etkileşim onları S fazına sürükler ve 
çoğalmaya başlarlar.  
 T-lenfositleri yüzey marker'larının çeşitlili ğine göre fonksiyon 
yaparlar ve buna göre sınıflanırlar: 
Yardımcı T-hücreleri (Th): Buradaki h harfi İngilizce’deki helper 
(yardımcı) kelimesinden gelmektedir. Daima CD4+8- dir. Burada + 
var, - yok anlamına gelir. CD4+ ifadesi hücrenin yüzeyinde CD4 
marker’ının bulunduğunu anlatır. Th hücreler dolaşımdaki T-
hücrelerinin %70’ini oluşturur. Th1 ve Th2 olmak üzere iki türü 
vardır. Th2-hücreleri, Ts-hücreler gibi fren ve kronikleşme etkisi 
yaratırken Th1-hücreleri iltihabı artırma yönünde görev alır.  
Sitotoksik T-hücreleri (Tc): C harfi cytotoxic (hücreye zararlı) 
kelimesinden gelir. Yüzeyleri CD8+3+’dır. Porfirin isimli kuvvetli 
proteolitik enzimleri vardır. Bu enzimlerini salarak hedef hücrede 



delikler açar. IL-2 (interlökin-iki), IL-6 salarlar. Aktive edilmeleri 
antijen sunan hücreler tarafından MHC sınıf 1 endo antijeni ile olur. 
Supresör T-hücreleri (Ts):  Buradaki s harfi İngilizce’deki supressor 
(baskılayıcı) kelimesinden gelmektedir. Daima CD4-8+dir. 
Dolaşımdaki T-hücrelerinin %25’ini oluşturur. Görevleri immün 
cevabı baskılamaktır ve immün tolerans geliştirmektir.  
Eğer Ts hücreler olmasaydı bir mikrop antijenine karşı gelişebilecek 
herhangi bir konak cevabı artarak ömür boyu devam edebilecekti. 
 
Halbuki Ts/hücreler iyice bilinmeyen bir mekanizma ile (olasılıkla 
sitokinler ile) antijene karşı konak cevabını durdurabilmektedir. İki tip 
Ts vardır: Ts-1 ve Ts-2. Bunlardan Ts-1 antijen tarafında baskı 
yaratırken Ts-2 ise, B-lenfositleri ve Th tarafında baskı yaratır. Ts-1 
antijeni tanıyarak bağlar ve immün komplekslerin oluşmasını engeller. 
TS-2 ise, B-lenfosit klonlarının oluşmasını engeller. Fagositik 
hücrelerin dokuya gelmelerini sağlayan enzimleri bloke eder. Adeta 
araya girerek iki tarafın mücadelesini durdururlar. 
 C) NK-hücreleri: NK (Natural Killer) hücreleri iri granülleri olan 
lenfositlerdir. Bu hücreler virus ile enfekte olmuş konak hücrelerini ve 
tümör hücrelerini öldürürler. CD2+’dırlar. Timusta olgunlaşmazlar.  
IL2 ile çoğalırlar. IFN (interferon) ile lizis yeteneği kazanırlar. Hangi 
hücreyi öldüreceklerine nasıl karar verdikleri tam olarak 
bilinmemektedir. Bununla beraber sağlıklı konak hücreye zarar 
vermezler. Özgül Ig (immün globulin) molekülü  ile bağlanmış 
hücreleri öldürme mekanizması Tc-hücrelerine benzerlik gösterir. 
 2. Polimorf nükleer lökosit (PML): Dolaşımdaki lökositlerin 
%60-70'ini oluşturur. Kemik iliğinde oluşurlar. Çekirdekleri lobüler 
yapıda olduğundan bu ismi almıştır. Ayrıca sitoplazmalarında bol 
granül bulunduğundan granülosit adı da verilir. Makrofajların 
ömürleri aylar-yıllar ile ölçülürken, lökositlerin ömürleri yalnızca 2-3 
gün kadardır. Çok hızlı üretilirler (80 milyon hücre/dakika). Konak 
savunmasında çok önemli yerleri vardır. Hele antikor ve kompleman 
eşliğinde çok etkili bir yabancı cisim temizleyicisidirler. Fagositoz 
yetenekleri vardır ve akut dönemde ekstraselüler ortama çıkarlar. 
Sitoplazmalarındaki granüllerin boyanmalarına göre nötrofil, eosinofil 
ve bazofil adı verilen 3 gruba ayrılırlar.  



Nötrofil: Dolaşımdaki lökositlerin %90'nını oluşturur. Bölünerek 
çoğalma özellikleri yoktur. Ömürleri 6-7 saattır. Bununla beraber 
dokuya geçerlerse 4-5 gün yaşayabilirler (Akan, 1992). Eğer dokuda 
serum varsa, yani iltihabın olduğu doku ödemli ise, bu durumda 
ömürleri daha uzun olabilir. 10-20 µm çapındadır (bir kok hücresi 
yaklaşık 1 µm çapındadır). Kuvvetli kemotaktik yetenekleri vardır. Bu 
hücreler fibrin, vazoaktif kininler, C5a ve mikrop salgılarına karşı 
duyarlıdırlar. Diğer PNL serilerinde olduğu gibi sitoplazmaları 
granüllüdür. Bu granüller 3 tiptir. Birinci tip granüllerde 
myeloperoxydase, lysozyme ve katyonik proteinler bulunur. İkinci tip 
granüllerde, lactoferrin, lysozyme ve B12 binding protein bulunur. 
Üçüncü tip granüllerde ise acid hydrolase bulunur.  

Eozinofil: Tüm lökosit serilerinin %2-5'ini oluşturur. 
Sitoplazmasındaki granüllerin ortası kristalloid şekildedir. Bu 
lökositler fagositoz kabiliyetlidir. Fakat genellikle fagosite edilmesi 
olanaklı olmayan büyük parçalara yaklaşarak sitoplazmasındaki 
granülleri bunun üzerine boşaltırlar (ekstraselüler lizis). Enfeksiyon 
alanına yaklaşması ancak T-hücresi, bazofil ve mast hücrelerinden 
salgılanan ECF (Eosinophil Chemotactic Factor) ile olasıdır. 
Eosinofiller, arilsülfat salarak mast hücrelerini aktive edebilirler. 
Fosfolipaz D salarak PAF (Platellet Activating Factor)'ü ve histaminaz 
salarak histamin'leri inaktive ederler. Katyonik proteinleri vardır.  

Bazofil: Lökositlerin %2'den azını oluşturur. Granüllerinde ECF, 
PAF, seratonin, SRS (Slow Reacting Substance), histamin ve 
heparinaz bulunur. Mast hücreleri ile akrabalıkları vardır. IgE tipinde 
antikorlar ile reaksiyon verirler. 
 3. Mast hücreleri: Perikapiller bölgede, serozalarda, meme başı, 
düz kas çevresinde yaygın olarak bulunurlar. Periapikal dokulara ise 
ancak uyaran bulunduğunda gelirler. Pulpitisin ilk dönemlerinde pulpa 
dokusunda da bulunabilirler. Pulpa ve periapikal dokulara girebilen 
mast hücreleri genellikle CTMC (Connective Tissue Mast Cell) 
tipindedir. Bunun dışında mast hücrelerinin MMC (Mucosa-associated 
Mast Cell) tipi de vardır. Fakat daha çok akut iltihapta ve periapekste 
görülürler. Mast hücreleri IgE tipi antikorlar ile reaksiyon vererek 
histamin, SRS salarlar ve Tip-1 aşırı duyarlılık (anaflaksi) 
reaksiyonlarına neden olurlar. Mast hücreleri C3a ve C5a ile ve IgE ile 
uyarılabilirler. Uyarılmış hücreler intrasitoplazmik granüllerini 



kaybettiklerine göre, bu granüllerin aslında birer histamin ve heparin 
deposu olduğu düşünülmektedir. Histaminin mast hürelerine 
tutunabilmesi iki farklı reseptör cinsi ile olasıdır. Mast hücre 
yüzeyinde H1 ve H2 adı verilen iki farklı reseptör bulunur. 
Serbestleşen histamin bu reseptörlerden H1'e bağlanırsa, yukarıda 
anlatılan anaflaksi olaylarına neden olur. Eğer H2 reseptörüne 
tutunursa, mast hücreleri enzimatik faaliyetle: 1. PML (Polymorph 
Nuclear Leucocyte)'in ekstraselüler lizizini engellerler, 2. Antikor 
sentezini baskılarlar, 3. Th-lenfositlerini engellerler, 4. Tip-4 aşırı 
duyarlılık reaksiyonlarını engellerler.  
 Mast hücreleri aynı enzimi (histamin) hem salmakta, hem de 
ondan birbirine zıt iki farklı yönde etkilenmektedir. Bu mekanizma 
immün sistemin her kompartımanında böyle olur.  
Her immün uyarı, birbirine zıt etki gösteren iki ayrı mekanizmayı 
aynı anda aktive eder. Sistem bir yandan uyarana cevap verirken, 
diğer yandan fren yapar. Yenen kuvvet uygulamayı şekillendirir. Bu 
sistematik, immün sistemin her yerinde vardır, adeta imzası gibidir. 
 
 4. Antijen Sunan hücreler (Antigen Presenting Cells, APC): 
Konağın kendi antijenleri bakımından zengin olan her lenfoid hücre 
"antijen sunan hücre" görevi görebilir. Bu tip hücreler genellikle 
dalak, timus, lenf düğümleri, deri ve mukoza altında bulunurlar ve 
MHC antijenleri taşırlar. En bilinen APC grupları deri altındaki 
Langerhans hücreleridir. Tenis raketi biçiminde olan bu hücreler 
antijen ile temas ederek, en yakın lenf düğümlerine göç ederler. 
Parmaksı (interdigitating) hücrelere dönüşürler. Taşıdıkları antijeni 
burada T-hücrelerine sunarlar (Bkz. Antijenin kabulü, sunulması, 
cevaplanması). Lenf düğümlerinin parakorteksindeki diğer bazı 
hücreler de endo antijen taşırlar (MHC antijeni). Yani antijeni 
lenfositlere sunmaya yetkilidirler. Bu hücrelere foliküler dentritik 
hücreler denir. B-hücresinin kendisi de bir antijen sunan hücredir. 
Çünkü MHC sınıf II antijenleri bulundurur. Diğer bazı hücreler de 
enfeksiyonun herhangi bir döneminde APC haline dönüşebilir. Bunlar 
genellikle; monositler, makrofajlar, marginal bölge makrofajları, 
damar endotelindeki özelleşmiş endotel hücreleri, lenf düğümlerindeki 
dendritik hücreler, foliküler dentritik hücrelerdir. Pulpanın perifer 
hücreleri ve odontoblastlar da birer APC’dir. 



 5. Trombositler (plateletler): Kemik iliğinden kaynaklanır. 1 
mm3 kanda yaklaşık 150000-300000 tanedir. Sayıları 50000’nin altına 
düşerse kanama eğilimi, sayıları 20000’nin altına düşerse spontan 
kanamalar görülür. Asıl görevleri kanın pıhtılaşmasını sağlamak 
olduğu halde, enfeksiyon sırasında zarar gören damar endoteline 
yapışarak, o bölgeye lökositleri davet eder. Ayrıca komplemanı da 
aktive eder. Hageman faktörünün aktivasyonunda anahtar rol oynar. 
Trombositler bir granülosit değildir. 
 6. Monositler ve makrofajlar: Kemik iliğinden promonositler, 
monositlere farklılaşarak kana dökülürler. Daha sonra bunlar 
makrofajlara farklılaşırlar. Bir günden daha kısa ömürleri vardır. 
Makrofajlar dolaşımda yaygın olarak bulunsalar bile, daha çok konağa 
antijenin girebileceği stratejik yerlerde yoğunlaşırlar. Akciğer 
alveollerinin çevresinde toplananlara "alveoler makrofaj", karaciğer 
dokusundakilere "Kuppfer hücreleri " adı verilir. Dalak sinüslerinde, 
lenf düğümlerinde, böbrek glomerüllerinde, beyin ve kemik doku 
içerisinde bulunurlar. Fagositoz yapıcı (fagositik) hücrelerdir. Monosit 
ve makrofajlar, C5a, LTB4 (lökotrien-B-4), NCP (Nötrofil Cationic 
Proteins), bakteri antijenleri ve T-hücre lenfokinleri ile gelen 
sinyallere cevap verirler. Fagosite edilmesi gereken partikül kendi 
hücre büyüklüğünden fazla ise, bu hücrelerin bir kaç tanesi birleşerek 
çok büyük tek bir makrofaj haline gelirler ve fagositozu 
gerçekleştirirler. Böyle hücrelere "çok çekirdekli dev hücreler" denir. 
Makrofajların asıl görevi ölü veya ölmekte olan hücreyi, debrisleri 
ortadan kaldırmak, bakterilere karşı primer savunma sağlamaktır. 
Makrofajlar, IFN, C3b konvertaz, properdin, PG (prostoglandin), LT 
(lökotrien), PAF, M-CSF (Macrophage-Colony Stimulating Factor), 
CF (Chemotactic Factors), IL-1, fibronektin salarlar. 
FAGOSİTOZ 
TANIMI VE EVRELER İ 
Bu terim, bir hücrenin bir yabancı hücre veya partikülü sindirmesi 
anlamını taşır. Sindiren hücreye fagosit adı verilir. Fagosit isimli tek 
bir hücre yoktur. Bu sindirim olayını gerçekleştiren her hücre bir 
fagosittir. Fagosit genellikle ya bir nötrofil veya bir makrofajdır. 
Fagositoz şu basamaklar ile meydana gelir:  
1. Kemotaksis: Hücrenin bazı kimyasal maddelere doğru göç 
edebilme yeteneğine kemotaksis denir. Fagositler (yani nötrofiller ve 
makrofajlar) mikrop öğeleri tarafından kuvvetle cezbedilirler. 



Komplemanın C3a, C5a parçaları, oluşmuş antijen-antikor 
kompleksleri, bakterilerin antijenik determinantları, lenfokinler, mast 
hücrelerinden açığa çıkan ECF, histamin ve diğer vazoaktif 
medyatörler ayrı birer kemotaktik faktördür. Fagositik hücrelerde 
kontraktil proteinler bulunur ve bu proteinlerin kasılma yetisi vardır. 
En fazla bilinenleri aktin ve miyosin'dir. Fagositler aktin yardımıyla 
kasılıp gevşeyerek hareket edebilirler, pseudopod (yalancı ayak) 
uzatabilirler. Nötrofiller, 40 mm/dakika hız ile hareket ederler. 
Makrofajlar ise biraz daha yavaş hücrelerdir. 
2. Adezyon: Kemotaksisin ardından fagositik hücre yutulacak 
partiküle en az 50-60oA  kadar yakınlaşmalıdır. Bu iki parça 
arasındaki çekimde ortamın yoğunluğu, yüzey gerilimi, fagositik 
hücrenin negatif yüzey elektriği, ortamın ısı ve pH'sı gibi bir çok 
etmen etkilidir. Eğer mikroorganizma yüzeyinde glikokaliks yapıda 
bir kapsül bulunuyorsa tam bir adezyon sağlanamayabilir. Gram 
negatif bakteri hücrelerinin lipopolisakkarit yapısı da fagozitozu 
geciktirebilmektedir. Eğer fagosite edilmesi gereken bakteri 
hücresinin yüzeyinde kompleman ile bağlanmış antijen-antikor 
kompleksleri varsa veya opsonize edilmiş ise fagositoz çok kolay ve 
gayet hızlı şekilde gerçekleşir. 
3. Membran aktivasyonu: Mikrobiyal antijenler fagositik hücrenin 
yüzey membranlarını aktive eder. Bakteri membranları üzerinde 
glikokaliks kapsül varsa, bu aktivasyon frenlenir. Fagositik hücrenin 
membranı yabancı partiküle en yakın olduğu noktada içeriye doğru 
çukurlaşır. Yabancı partikülün çevresine doğru pseudopotlar uzatarak, 
onu kavrar. Bu sırada fagositik hücrenin kontraktil proteinleri için 
gerekli enerji ATP'den sağlanır. 
4. Fagozom oluşumu: Fagositik hücrenin içeriye doğru çukurlaşan 
membranı bir torba haline dönüşerek, yabancı partikülü tamamen 
hücre içerisine çeker. Mikrop hücresini paketleyen bu torbaya 
fagozom adı verilir. 
5. Füzyon: Fagositik hücrelerin içerisinde bulundurduğu litik enzimler 
kendisine zarar vermemesi amacı ile bir kese içerisinde korunur. Bu 
keseye fagolizozom denir. Bu basamakta fagolizozomlar fagozoma 
doğru yaklaşır ve onunla kaynaşır. Böylece litik enzimler konaktan 
izole edilmiş bir şekilde yabancı partikül ile temas eder.  
6. Öldürme: Fagolizozomların içerisinde α ve ß-glukozidaz, α ve ß-
galaktozidaz, α-mannozidaz, alkalen fosfataz, lizozim, asit 



ribonükleaz, asit fosfataz, glukuronidaz, naftilamidaz, N-asetil-ß-
glukozaminidaz, atil sulfataz, fosfodiesteraz, nukleotidaz, peptidaz, 
esterazlar, lipaz, fosfolipaz A ve B, lesitinaz, lizolesitinaz, α-amilaz, 
dekstranaz, prolidaz, elastaz, kollagenaz ve daha birçok yıkıcı enzim 
bulunur. Öldürme olayı iki farklı yöntem ile olur (Şekil 17.2): 

 
 
Şekil 17.2. Fagosite edilen partikül oksidatif ve enzimatik olarak 
sindirilir. 
 A- Oksijen patlaması (Oxydative burst): Bu mekanizma 
oksidatif öldürme adını da alır. Bu tip öldürme sırasında nötrofilin 
füzyonun tamamlanmasını bekleme gereksinimi yoktur. Fagozom 
nötrofilin kendi zarından bir parçadır. Fagozom oluşumunun erken 
döneminde ve hatta uyarılma döneminde hücre zarında heksoz-
monofosfat yolu ile bol oksijen elde edilmeye başlanır. Zardaki 
oksijen redüklenerek peroksit radikalleri ve myeloperoksidaz açığa 
çıkar. Fagozom şekillenir şekillenmez oksijen serbestleşir. Fagozom 
içerisinde aniden çok yüksek bir oksijen yoğunluğu oluşur. Bütün bu 
işlemler bir kaç dakika sürer. Eğer yutulan partikül oksijene tolerans 
gösteren bir mikrop hücresi ise, bu yol ile öldürmeye kısa bir süre 
direnebilir. Bu durumda enzimatik yol ile öldürülür. 
 B- Enzimatik yol: Fagolizozomların füzyonu ile buraya gelen 
halojenler (klor gibi) toksik halojenizasyon yaparlar. Bu bileşikler 



hipokalid'ler (veya Halid'ler) olarak bilinir. Fagozom içerisindeki 
düşük pH, katyonik proteinler, katepsin G, lizozimler, laktoferrin ve 
yukarıda sayılanlardan başka daha en az 45 tane enzim bakteri hücresi 
ve virüsü öldürmek üzere görev yapar. 
 
7. Sindirme ve atılım: Fagosit yabancı partikülü proteolitik enzimleri 
ile moleküler seviyede parçalar. Buna sindirme denir. Eğer fagosite 
edilen partikül bu yapılmadan dışarı atılsaydı, o zaman yabancı 
partikül ölü olmasına karşın konağa zarar vermeye devam ederdi. 
Sindirimin ardından fagozom içeriğini kısmen tamponlayarak litik 
enzimleri konağın tolere edebileceği düzeyde seyreltir ve hücre dışına 
bırakır. Bu artıklar eksüdanın yapısına katılır. 
 
FAGOSİTOZDAN KAÇI Ş 
 Bazı bakterilerin fagositozdan kaçış mekanizmaları bulunur. 
Fagositik hücreyi paralizi yapabilen (örneğin Porphyromonas 
gingivalis veya Aggregatibacter spp.) veya kendisini dost hücre gibi 
tanımasını sağlayan enzimleri bulunabilir. Bazı bakteriler fagozom 
içerisine alınsalar bile, fagolizozomların füzyonunu engelleyebilirler 
(Mycobacteriumlar gibi). Burada canlı olarak kalabilirler. Bazı 
bakteriler fagozomu yırtarak fagositik hücrenin sitoplazmasına 
geçerler (Treponema’lar gibi) (Gülmezoğlu ve Ergüven, 1994). Bir 
bakteri fagositik hücrenin içerisinde canlı olarak kalabilmişse, 
bilinmeyen bir nedenle Th1-lenfositleri bundan haberdar olmaktadır. 
İltihabın yöneticisi konumundaki T-lenfositleri bu fagositik hücreyi 
içerisindeki bakteri(ler) ile birlikte ortadan kaldırılması gereken bir 
hedef kabul etmektedir (Wilson ve arkadaşları, 1998). Bazen bir 
bakteri konak sitokinlerinden bir veya birkaçını yüzeyine bağlar. Bu 
durumda fagositik hücreler bu bakterileri görmezler. Streptococcus 
mitis, böyle bir bakteridir ve  konaktan aldığı TNF (Tumor Necrosing 
Factor)'yi yüzeyinde toplar ve fagositozdan kaçar (Luo ve arkadaşları, 
1993). 
 Enfekte kök kanalı florasının büyük bölümü anaerop 
bakterilerden oluştuğuna göre, füzyon evresinden önce, yani 
oksijenizasyon ile tahrip olmaları kuvvetle olasıdır. 
 Kök kanalına uygulanan bütün kortikosteroidler periapekste  
gerçekleşen fagositozu frenler. 
 



İMMÜN MEKAN İZMANIN KOORD İNASYONU 
 İmmün sistemin hücreleri birbirlerinin ne yaptıklarından 
haberdar olmak zorundadır. Bu iletiyi sağlayan bazı kimyasal 
maddeler vardır. Bunlara topluca sitokin adı verilir. Sitokinler 30 
kDa’dan hafif polipeptitlerdir. Eğer bir sitokin T veya B-lenfositleri 
tarafından oluşturulmuşsa lenfokin adını alır. Enfekte konak 
hücrelerinden salınıyorsa kemokrin  ve interferon  isimleri alabilir. 
Monositler tarafından oluşturulan sitokinlere monokin adı verilir. 
Bakterilerin doğrudan etkisi ile konak savunma elemanlarından 
sitokin salınmasını sağlayan bakteri enzimlerine topluca bakteriokin 
veya mikrokin adı önerilmiştir (Wilson ve arkadaşları, 1998). 
SİTOK İN’LER 
 Sitokinler iltihap sinyallerinin iletiminde görev yapan, otokrin ve 
parakrin davranan, kısa menzilli endokrin hormon gibi 
düşünülmelidir. Sitokinler peptid veya glikoprotein yapısında endo 
enzimlerdir. Dolaşıma katılmazlar veya ender olarak sınırlı bir süre 
için katılırlar. Dolaşıma daha sıklıkla katılanlar IL-1,2,6 ve 8’dir. 
Sitokinler normal koşullarda kendiliklerinden salınmazlar. Mutlaka bir 
uyarılma sonucu salınırlar. Kendisini salan hücre başta olmak üzere 
çevredeki hücreler üzerine etkilidir. Hangi hücre tarafından salındıysa 
onun çevresinde kalırlar. Pek azı sistemik dolaşıma geçer. İmmun 
hücrelerin buraya göç etmesini, gelişmesini, istenen hücre tipine 
dönüşmesini, doku incinmesi olan bölgede tamir olayını başlatmasını 
sağlarlar. Bir sitokin bir başka sitokinin salınmasını sağlayabilir veya 
engelleyebilir. Aktif ve dinamik reaktantlardan oluşan duyarlı 
kimyasal reaksiyonlara girerler. Bu reaksiyonlardan herbirisi bir 
öncekini frenler veya bir sonrakini belirler. Sitokinlerden herhangi 
birisinin, herhangi bir immün hücre tarafından ortama salınması 
tesadüfi değildir. Her bir sitokin belirli amaçlar ile ve programlı bir 
şekilde salınır veya durdurulur. Önemli sitokinler interlökinler, CSF 
(Colony Stimulation Factor), G-CSF (Granulocytes-Colony 
Stimulating Factor), M-CSF, interferonlar, TNF, TGF-ß 
(Transforming Growth Factor), CF, MMIF (Monocyte Migration 
Inhibiting Factor), LIF (Leucocyte Migration Inhibiting Factor) ve 
daha pek çok endo enzimlerdir. Bunların içerisinde endodontik 
patolojilerde önemli rol oynayan sitokinler şunlardır: 
İNTERLÖK İN’LER 



Bu kelime Inter-Leucocyte-Cytokin köklerinden gelir, "lökositler arası 
haberleşme sağlayan" anlamındadır. Bilinmesinde yarar olan başlıca 
interlökinler şunlardır: 
IL-1 ( İnterlökin-1) : Önceden BAF (B Activating Factor) veya LAF 
(Leucocyte Activating Factor) olarak adlandırılmıştir. Bazı 
kaynaklarda hala bu terminoloji yer almaktadır. IL-1 molekülü immün 
hücreler tarafından 31 kDa ağırlığında bir polipeptit prekürsör olarak 
sentez edilir ve dolaşıma geçer. Buna pre-IL-1ß adı verilir. Bu 
molekül aktif monositlerden salınan ICE (Interleukine-1 Activating 
Enzym) tarafından Asp116 ve Ala117 arasından kesilir (116ıncı 
konumdaki aspargine ve 117’inci konumdaki alanin molekülleri 
kastedilmektedir). Aralarında küçük kimyasal farklılıkları olan IL-1α 
ve IL-1ß adında iki aktif molekül oluşur. Aktif IL-1ß molekülü 17 
kDa ağırlığında bir polipeptittir. İltihabı azdırır. Streptokokların bir 
ekzotoksini olan SPEB (Streptococcal Pyrogenic Exotoxin B), pre-IL-
1ß molekülünü yanlışlıkla keserek aktive eder. Bu kesme doğru 
noktadan olmaz. His115-Asp116 arasından keser. Buna karşın bir 
tanesi aktif olan 2 tane IL-1 oluşur. İşte bu nedenle streptokok 
enfeksiyonları genellikle pürülandır ve enfeksiyon yayılma 
eğilimindedir (Kapur ve arkadaşları, 1993). Defektif IL-1 parçası 
konak tarafından antijen muamelesi görür ve iltihabı sistematize eder. 
Bütün çekirdekli hücreler pre-IL-1 salabilirlerse de, asıl kaynağı 
monosit ve makrofajlardır. Periapikal kemik rezorpsiyonunda IL-1ß 
diğerinden 15 defa daha aktif rol alır. Lenfositleri uyaran bütün 
antijenler makrofajlardan IL-1 salınmasına neden olurlar. Bu uyarı 
mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır. Fakat Ca++ iyonlarının 
rol aldığı kesindir. Uyarılan makrofajdan açığa çıkan IL-1 lenfosit 
yüzeyinde IL-1 reseptörlerine tutunarak lenfositin uyarılmasını sağlar. 
Uyarılan lenfosit G0 evresinden G1 evresine geçerek aktivasyon 
dönemine girer. Böyle lenfositlerin yüzeyinde IL-2 için spesifik 
reseptörler vardır ve ortamda (eğer varsa) IL-2'yi yakalayarak 
çoğalmaya başlarlar. Aktive olan lenfosit gamma interferon salarak 
makrofajların daha çok IL-1 salmasını sağlar. Böylece yeni lenfositleri 
G1 evresine çeker. IL-1 birçok hematopoetik hücrenin çoğalmasını 
kamçılar. Akut evre proteinlerinin sentezini artırır. Enfeksiyonlarda 
nonspesifik bir savunma bariyerinin oluşumuna katkıda bulunur. Akut 
faz reaksiyonları ayrıca akut iltihapta hastanın uykuya eğilim, iştah 
kaybı, lökositoz gibi semptomlarına neden olur. IL-1, B-lenfositlerinin 



diferansiyasyonunu ve antikor sentezini, prostoglandin salınmasını 
uyarır. Prostoglandinler sistemik dolaşıma katılarak talamustaki 
termoregülatör merkezleri uyararak konak vücut ısısını yükseltir. 
Vücut ateşi böyle yükselir. 
IL-2 (interlökin-2) : Önceleri TCGF (T Cell Growth Factor) veya 
TMF (Thymocite Mitogenic Factor) olarak adlandırılmıştır. Bu madde 
T-lenfositleri tarafından oluşturulur. Ender olarak başka lenfositler de 
IL-2 yapabilirler. IL-2 oluşması için T-lenfositine bir antijenin başka 
bir hücre tarafından sunulması gereklidir. Makrofajlardan gelen IL-1 
enfeksiyona özgüldür. T-lenfosit uyarısı, yani IL-2 salınması özgül 
değildir. Yani belirli tek bir hedefi yoktur. Yüzeylerinde IL-2 
reseptörü taşıyan bütün hücreler (örneğin NK) uyarılır ve davet edilir. 
IL-2 ile aktive olan T-lenfositleri IL-3 salarlar ve bir sonraki 
basamağın sitokinlerini salarlar (interferon, CSF, LT, BCGF, LDCF 
gibi). 
IL-3 (interlökin-3) : Kemik iliğindeki genç hücrelerin gelişerek kana 
dökülmelerini hızlandırır. Osteoklastların aktive olmasını sağlar. Akut 
apikal apse döneminde periapekste bol miktarda bulunur. Romatoid 
artrit hastalığının oluşmasında da rolü vardır. 
IL-4 (interlökin-4) : Th-hücreleri tarafından oluşturulur. B-
lenfositlerini aktive eder. IL-2'ye sinerjik etki gösterir. IgE 
reseptörlerini artırır. MMC, CTMC'leri uyarır. Mast hücrelerinin 
proliferasyonunu hızlandırır. Tc-hücrelerini aktive eder. 
IL-5 (interlökin-5) : Th hücreleri tarafından oluşturulur. B-
lenfositlerini aktive eder. IL-3 ve IL-2'ye sinerjik etki gösterir. B-
lenfositlerinin IgA tipinde antikor oluşumunu artırır. Kemik iliğinde 
eozinofillerin gelişimini artırır. T-lenfositlerine az bir uyarıcı etkisi 
vardır. 
IL-6 (interlökin-6) : Fibroblastlar, T ve B-lenfositleri, monositler, 
endotel ve epitel hücreleri tarafından oluşturulur. Çok çeşitli hücre 
topluluklarına uyarıcı etkisi vardır. Fakat B-lenfositleri üzerine etkisi 
daha fazladır. B-lenfositlerini IgA sentezleyen plazma hücrelerine 
dönüştürür. Karaciğerden akut faz proteinlerinin sentez edilerek 
salınmasını sağlar. Bunları dokuya davet eder. Romatoid artrit ve 
periapikal periodontitisin patogenezine katılır. 
IL-7 (interlökin-7) : Kemik iliği, dalak ve böbrek hücreleri tarafından 
oluşturulur. T ve B-lenfositlerinin gelişimini sağlar.  



Daha başka interlökinler de vardır. IL-10, Th hücrelerini baskı altına 
alarak iltihabı frenler.  
IL-8 (interlökin-8):  PML ve lökositleri davet ve aktive eder. Eğer IL-
1 ile birlikte olursa (ki genellikle biri varsa, diğeri de vardır), bu 
durumda etkisi potansiyelize olur. İltihap uzamışsa IL-8, monositleri 
uyarır. Viridans streptokokların IL-8 salınmasını uyaran mikrokinleri 
vardır. Streptococcus mutans’ın adezyonunu sağlayan bir ramnoz-
glikoz polimeri, konak hücreden IL-8 salınmasını uyarır. 
Enterococcus faecium ise bunu yapmaz. Çünkü yüzeyinde "Yop 
protein" adı verilen IL-8 inhibitörü bir madde vardır. 
TNF (Tumor Necrosis Factor)  
TNF, başta mononükleer fagositik hücreler olmak üzere, G1 faz T-
hücreleri, aktive NK-hücreleri ve aktive mast hücreleri tarafından 
salınan bir enzimdir. Bu enzimin salınması için Gram negatif bakteri 
duvarının temel yapı taşı olan LPS (lipopolisakkarit) en ideal 
uyarandır. Bu nedenle eskiden lenfotoksin adı verilirdi. TNF, tümör 
hücrelerinde lizise neden olduğu için bu isim verilmiştir. Düşük 
yoğunlukta TNF: (1) PNL, monosit ve lenfositlerin hasarlı dokunun 
damar endoteline tutunmasını sağlar, (2) Fagositik hücreleri aktive 
eder, (3). İmmün hücrelerin bir çoğunu uyararak IL-1, IL-6 ve IL-8 
salmalarını sağlar. Bunlardan IL-1 zaten TNF salımını artırdığından, 
bir immün amplifikasyon oluşur, (4) B-lenfositlerinin plazma 
hücrelerine dönüşmelerini hızlandırır. Eğer TNF salgısı artarsa şu 
etkiler görülür: 1. TNF'nin pirojen etkisi nedeniyle ateş yükselir, 2. IL-
1 ile işbirliği içerisinde serumda akut faz proteinlerini yükseltir, 3. 
Dissemine intravasküler koagülasyona neden olur, 4. Prostoglandin 
sentezini artırarak osteoklastları uyarır. 
 
APP (Akut Faz Proteini) 
Enfeksiyon, yanık, travma gibi uyarılar ile serumda bazı proteinlerin 
arttığı görülür. Bunlar IL-6 aracılıklı olarak karaciğer tarafından 
sentezlenen proteinlerdir. Sıcak bir düzlem üzerine konulan deney 
hayvanlarının serumlarında belirlendiği için ısı şok proteinleri veya 
stres proteinleri adı da verilmektedir. Yaşlanmanın nedenlerinden 
biri olduğu ileri sürülmektedir. Başlıca APP'ler şunlardır: CRP (C 
reaktif protein), α-2-mikroglobulin, anti-proteinaz'lar, fibrinojen ve 
amiloid-A. Bunların salındığı dönemde, albumin ve transferrin sentezi 
azalır. 



 
CRP (C Reaktif Protein)  
Normalde serumda belirli miktarlarda bulunan bir akut faz proteinidir. 
IL-6 ile salınması artar. Asıl görevi bakteri membranlarına bağlanarak 
opsonizasyon oluşturmaktır. Yani CRP aslında bir opsonindir. CRP 
tesadüfi olarak Pneumococcus’ların yüzeyindeki C-proteinine 
bağlanma isteğindedir. Bu nedenle bu adı almıştır. Aspergillus’lara da 
bağlanmaya eğilimlidir. Romatizmal ateş, streptokoksik enfeksiyonlar 
ve fokal enfeksiyonlarda CRP'nin serum yoğunluğu, normalin 100 
katına kadar yükselebilir. CRP kanın sedimantasyon hızını da artırır. 
 
HAGEMAN FAKTÖRÜ (Pıhtıla şma faktör XII)  
Kanın pıhtılaşması trombositlerin incinen kapiller endotele 
yapışmasıyla başlayan ve fibrinojenin fibrine dönüşmesiyle devam 
eden zincirleme reaksiyonlar sırasında ortaya çıkan pıhtılaşma faktörü 
XII, Hageman faktörü adını alır. Kuvvetli lökosit kemotaksisi yapar. 
Makrofajları aktive ederek özgül ve özgül olmayan fagositozu artırır. 
Hageman faktörünü doğrudan aktive edebilen maddeler şunlardır: 
cam, kaolin, kollajen, bazal membranların ve damar endotel 
hücrelerinin yıkım ürünleri, endotoksin, sodyum ürat kristalleri, 
tripsin, kallikrein, plasmin, lipopolisakkaritler ve faktör XI.  
 



 
 
Şekil 17.3. Hageman faktörü aktive edildiğinde hem kompleman 
proteinleri daha kolay reaksiyon verir, hem de bradikinin oluşur. 
 
Hageman faktörü aktive olunca 2 önemli olay gerçekleşir (Şekil 17. 
3):  
1. Kinin konversiyonu: Hageman faktörü damar endoteline temas eder 
etmez prekallikrein'i kallikrein'e dönüştürür. Serbestleşen kallikrein 
kininojen'i kinin'lere dönüştürür. Dokuda açığa çıkan bradikininlerin 
(makrofajların dışında) bir kaynağı da budur. Kininlerin en belirgin 
ödevleri damar permeabilitesinin artırılması ve vazodilatasyondur. Bu 
sırada açığa çıkan ara basamak ürünlerinden kallikrein hem kemik 
yıkımında işlev görür, hem de yeniden Hageman faktörünü aktive 
eder. Bu sistem uyarılınca iyice bilinmeyen bir nedenle mast hücreleri 
ve bazofillerden histamin salınmaktadır. 
2. Plazmin (fibrinolizin) indüksiyonu: Plazminojen normalde kan 
dolaşımında bulunur. Kan pıhtılaştığında plazminojen plazmin'e 
dönüşür. Plazmin iltihapta önemli rolleri olan bir medyatör gibi 
davranır: 1. Fibrin örtüsünü sindirir. Böylece fibrinin vazodilatör 
etkisini ortadan kaldırır, 2. Kininojen üzerine etki ederek kinin 
oluşumunu artırır, 3. Komplemanı aktive eder. Plazmin indüksiyonuna 



neden olan tek etmen Hageman faktörü değildir. Ayrıca MPA 
(Macrophage Plasminogen activator), ürokinaz ve tripsin, 
streptokokların streptokinazları plazmini indükler.  
 
ARAŞİDONİK ASİT METABOL İTLER İ 
Memeli hücre membranları fosfolipit içerirler. Hücre zarının hasar 
görmesi durumunda tamir olgusu araşidonik asit metabolizması ile 
yürütülür. Bu metabolizmanın bir parçası olarak araşidonik asit 3 
farklı maddeye dönüşebilir: prostoglandin, lökotrien (leukotrien) ve 
tromboksan (thromboxane). Hücrenin hasar görmesine gerek 
kalmadan fosfolipaz isimli enzimler gerektiğinde araşidonik asiti 
oksitleyerek bu maddelerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Burada 
önemli rol oynayan fosfolipaz'dır. Fosfolipaz'ın kaynağı nötrofillerdir. 
Fosfolipaz herhangi bir memeli hücresinin membranındaki araşidonik 
asiti saniyeler içerisinde oksitleyebilecek özelliktedir. Fosfolipaz'ın 
aktivitesi kortikosteroidler tarafından engellenebilir. Araşidonik asit 
metabolitleri genellikle makrofaj ve nötrofillerin sitoplazmik zarında 
üretilir.  

 
 
 
 Şekil 17.4. Araşidonik asit siklooksijenaz ve lipooksijenaz 
yollarından oksitlenir, NSAI grubu ağrı kesiciler siklooksijenaz 
yolunu kapatarak ağrıyı keserler, fakat lökotrien fazlasına neden olup 
hasar verirler. 
 



Fosfolipaz araşidonik asiti iki farklı yol ile oksitleyebilir. Eğer 
siklooksijenaz yolu ile oksitlerse, bu durumda araşidonik asitten 
prostoglandinler meydana gelir. Eğer lipooksijenaz yolu ile oksitlerse, 
lökotrienler meydana gelir (Şekil 17.4). Her iki grup ürün de pulpa ve 
periapikal dokularda belirlenmiştir: 
PG (Prostoglandin): Lipitte çözünebilen, uzun zincirli yağ asitleridir. 
En az 16 tane prostoglandin vardır. İltihapta rol alanlar: PGE2, PGD2, 
PGF2a, PGI2'dir. Araşidonik asit prekürsörünün siklooksijenaz 
yolundan oksitlenmesi ile oluşurlar. NSAI (Non Steroid Anti 
Enflamatuvar) grubu ilaçlar bu oluşumu engeller. Pulpa ve periapikal 
dokularda özellikle PGE2 (prostoglandin E2) ve PG12 (prostoglandin 
12) belirlenmiştir. Bunlar bazen aşırı uyarılmış lökositler ve tümör 
hücreleri tarafından da salınır. Prostoglandinlerin dokudaki etkisi tıpkı 
histamin ve diğer kininlere benzer. Yani damar genişlemesi, ağrı 
eşiğinin düşürülmesi gibi etkileri vardır. Özellikle PGE2 periapikal 
kemik erimesinden sorumlu tutulmaktadır. IL-1 prostoglandin 
sentezini artırır. 
LT (Lökotrien) :  Araşidonik asitin lipooksijenaz metabolik yolu ile 
oksitlenme ürünleri olan doymamış yağ asitleridir. Nötrofil veya mast 
hücrelerinin uyarılmasıyla fosfolipaz A2 salınır. Bu madde PML ve 
mast hücrelerini uyararak lökotrienlerin oluşmasını sağlar. Pulpa ve 
periapikal dokularda en fazla görülenleri Lökotrien A4, B4, C4, D4, 
E4'tür. Polimorf nüveli lökositler, eozinofiller ve makrofajlar üzerine 
kemotaktik etkileri vardır. Bu hücrelerin incinmiş dokuya adezyonunu 
kolaylaştırır. Damar permeabilitesini artırır. İmmün hücrelerin litik 
enzimlerini dışarıya boşaltmasını sağlar. NSAID'lar prostoglandinleri 
baskılamakta, fakat lökotrienleri engelleyememektedir (Trowbridge ve 
Emling, 1989). Dolayısıyla bu tür ağrı kesici ilaçlar kullanan 
hastalarda belirli bir süre sonra iltihap artmakta ve LT fazlası 
nedeniyle, bronş spazmı tabloya eklenmektedir. Çünkü LTD4, LTC4, 
LTE4 mukus sekresyonunu artırır ve bronkospazm yapar. Bunun 
doğal sonucu olarak, NSAID kullanan hastalarda öksürük nöbetleri 
başlamaktadır. Bu bronş spazmından lökotrienler sorumludur. Üretici 
firmalar ise bunun basit bir allerji olduğunu ileri sürmektedirler. 
Zorunlu olmayan durumlarda NSAID yazılmamalıdır. 
KORT İKOSTEROİD: Kortikosteroidler sürrenal bezden salınan bir 
grup hormondur. Fosfolipaz aktivasyonunu durdurdukları için hem 
lökotrienlerin, hem de prostoglandinlerin üzerine engelleyici etki 



gösterir (Şekil 17.4). Belki de bu nedenle birçok kök kanal dolgu 
maddesinin yapısına kortikosteroid ilave edilmiştir. Kortizol 
periapeksteki immün cevapları baskılar.  
TGF-ß (Transforming Growth Factor) 
Bu madde normalde serumda pek az miktarda bulunur. Enfeksiyon 
sırasında yoğunluğu yükselir. Görevi yeni damar oluşumunu 
sağlamaktır. Ayrıca başka bir özelliği de spesifik bir etki ile bazı 
hücrelerin çoğalmasını, ama bazılarının azalmasını sağlamaktır. Adeta 
immün cevabı durdurabilmek için gereken her etkiyi gösterecek bir 
özelliği vardır. T-hücrelerinin mitotik aktivitesini azaltır Makrofaj 
aktivasyonunu engeller. Pek çok sitokini nötralize ederek hedef 
dokuya varmalarına engel olur, Tc-hücrelerini pasif duruma getirir. 
İmmün sistemin fren mekanizmalarından birisidir. Kronik periapikal 
enfeksiyonda ve periapikal kist oluşumunda, periapikal dokularda 
varlığı saptanmıştır. 
 
MIF (Migration Inhibition Factor) 
İltihap alanına ulaşan makrofajları hareketsiz duruma getirir. 
Olasılıkla makrofajların buradan kaçmalarına engel olmaktadır. 
 
İNTERFERON  
İmmün hücreler ve immün savunmaya katılmayan hücreler tarafından 
salınan polipeptitlerdir. Kaynağını aldığı hücreye ve görevlerine göre 
sınıflanırlar. 
ILF-α (Alfa interferon): Lökositlerde ve monositlerde sentezlenir. 
Virus hastalıklarında önemli görevler alırlar. 
ILF-ß (Beta interferon): Fibroblastlarda sentezlenir. Virus 
hastalıklarında önemli görevler alırlar. Hem α, hem de ß-interferon 
virus teması ile sentezlenir. Virusa değil, konak hücreye özgündür. 
Yani bir virusa karşı üretilen fare interferonları insan hücrelerini bu 
virusa karşı koruyamazlar. 
ILF-G (Gamma interferon): T-hücreleri tarafından sentezlenir. İmmün 
koordinasyon sırasında önemli görevleri vardır. Makrofajlardan TNF 
ve IL-1 salınmasını düzenlerler. Osteoklastların uyarılmalarını 
engellerler. Periapikal dokuda kronik enfeksiyon döneminde bulunur. 
Yukarıda anlatılanlar dışında pek çok sitokin iltihapta görev yapar. 
GMCSF (Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor), 
MMCSF (Monocyte Macrophage Colony Stimulating Factor), G-CSF 



(Granulocyte Colony Stimulating Factor) ve daha pek azı 
tanımlanabilmiş sayısı önceden kestirilemeyecek kadar fazla olan 
iltihap salgısı vardır.  
KOMPLEMAN S İSTEMİ 
Serum kanın şekilli eleman içermeyen sıvı bölümüdür ve bakterileri 
seçerek öldürecek savunma hücrelerinden yoksundur. Buna karşın 
memelilerin taze serumlarının bazı bakterileri lizis yaptığı 
belirlenmiştir. Serum içerisinde ısıtılmakla inaktive olan bir savunma 
mekanizması bulunmaktadır. Bugün, bu sisteme kompleman sistemi 
diyoruz. 
Kompleman sistemi, aktive edildiklerinde zincirleme sentez edilen ve 
mikrop öldürücü özellik taşıyan bir dizi proteinden oluşur. 
 
 Kompleman sisteminde 1’den 20’ye kadar numaralandırılmış ß-
globulin yapıda proteinler rol oynar. Bu proteinler "complement" 
kelimesinin baş harfi olan C harfi ile başlayarak numaralandırılır. 
Bakteriyolizis olayını sağlayan ilk 9 proteindir ve C1, C2,....C8, C9 
olarak numaralandırılır. Kompleman sistemi kısmen hücreden 
bağımsızdır. Özgül olmayan konak savunmasını oluşturur.  
Normalde serum içerisinde bulunan her bir kompleman proteini bir 
çok molekülden oluşur. Bu parçalar Ca++ tarafından bir arada tutulur. 
Kompleman proteinleri mikrop antijenlerinin uyarısı ile bağlı 
oldukları molekülden koparak serbestleşirler ve zincirleme bir 
reaksiyonu başlatırlar. Bu reaksiyon 9’uncu hamlede mikrop 
hücresinin lizisi ile sonuçlanır. Kompleman sistemin aktivasyonu iki 
yoldan olur: 1. Klasik yol ve 2. Alternatif yol. 
 
KOMPLEMAN AKT İVASYONUNUN SONUÇLARI 
1. Her bir kompleman parçası bir diğerine bağlandığında T-
lenfositleri, fagositler ve NK hücreleri için daha cazip olurlar. 
Fagositik hücreler için hedef oluştururlar ve fagositik hücrelerin bu 
antijenik yapıyı tanımalarına yardım ederler. Böyle önceden 
işaretlenmiş antijenik yapıların fagositik hücreler tarafından 
yutulmasına opsonizasyon denir. Opsonizasyonda fagositlere davetiye 
anlamında rol alan kompleman parçalarına topluca opsonin denir. 



2. Kompleman proteinlerinin kompleks oluşturmayan 
parçaları dolaşımdaki savunma elemanlarını buraya çeker ve iltihabın 
gidişini etkileyecek medyatörlerin salınmasını uyarır/artırır. 
3. Kullanılmayan parçalar kendi başlarına bir vazoaktif 
medyatördür. Kapiller geçirgenliği artırarak buraya daha fazla serum 
gelmesini sağlarlar (anaflatoksin gibi). 
4. Bunları yapabilmek için konak savunma hücrelerine 
büyük ölçüde gereksinimleri yoktur.  
 
AŞIRI DUYARLILIK REAKS İYONLARI 
 İmmün cevaplar birbirine zıt çalışan iki ayrı kuvvetin dengesi 
şeklinde başlar, öyle devam eder ve son bulur. İmmün faaliyetleri 
destekleyen ve onu durduran iki antagonist mekanizma arasındaki 
etkileşim immün koordinasyonu oluşturur. Antijenik uyarının artması 
immün cevapları artıran mekanizmaları uyarmakta, fakat fren 
mekanizmalarını doğrudan uyarmamaktadır. Örneğin antijenler 
doğrudan B-hücrelerini ve fagositleri uyarabilirler. Bununla beraber 
fren yapan Ts-hücrelerini uyaramazlar. Bu da immün sistemi durduran 
mekanizmaların eksojen uyarılara duyarsız olduğunu göstermektedir.  
Yalnızca endojen komutlar ile fren yapılabilir. 
 Bu koordinasyon bozulursa ne olur? Engelleme lehine immün 
koordinasyon bozuklukları, immün tolerans oluştururken, destekleyici 
sistemin lehine bozulan dengeler aşırı duyarlılık reaksiyonlarını 
geliştirir. 
 Dört tip aşırı duyarlılık reaksiyonu bilinmektedir. Hepsinde de 
engelleyici mekanizmalar suskundur veya yetersizdir. Ya da yanlış 
hedefe baskı yapmaktadır: 
TİP 1 AŞIRI DUYARLILIK (Erken aşırı duyarlılık reaksiyonu) 
Konağa giren antijen, dakikalar hatta saniyeler ile ölçülebilecek kadar 
kısa bir süre içerisinde abartılmış bir immün cevap görür. Buna 
anafilaksi veya atopik allerji  de denir (eğer konak insan ise, "atopik 
allerji" terimi tercih edilir). Antijen hiçbir hücreye sunulmadan, hemen 
giriş yerinde veya dolaşıma geçer geçmez bazofil ve mast hücreleri 
tarafından yakalanır ve kabul edilir. Hemen oluşan antikorlar kana 
dökülür. Bunlar IgE tipindedir. Normalde IgE tipi antikorlar serumda 
50 µg/ml konsantrasyonda bulunurlar. Fakat anaflaksi durumunda 
yoğunluğu 1000-3000 µg/ml'ye ulaşır. Mast hücreleri kendi saldıkları 
IgE antikorlarına duyarlıdırlar. Kendi saldıkları IgE ile temasa geçince 



uyarılırlar ve daha çok antikor salarlar. Artan uyarı ile mast 
hücrelerinin yüzeyindeki fosfolipaz C aktive olmakta, fosfatidil 
inositol bifosfatı yıkarak inositol trifosfat (IP3) ve diakilgliserol 
(DAG) oluşturmaktadır. IP3 mast hücrelerinin endoplazmik 
retikulumlarında bağlı şekilde bulunan Ca++ iyonlarını 
serbestleştirmektedir. Tam bu sırada DAG isimli enzim, zar üzerinde 
fosfokinaz C'yi aktive ederek myosin proteininin kasılmasını sağlar. 
Böylece mast hücresinin sitoplamasında granüler durumda bulunan 
histamin sekrete edilir (degranülasyon fazı). Fosfokinaz C, Hageman 
faktörünü de uyarır. Mast hücreleri ve bazofiller degranülasyon 
evresine girerken, antijen ile temas etmek zorunda değildirler. Bazen 
C3a ve C5a parçaları degranülasyonu başlatabilir. Uyarılan mast 
hücreleri ve bazofiller bol miktarda IL-1, IL-2 ve IL-6 salarlar. Diğer 
immün hücreleri olayın içerisine çekerler. Hızla gelişen zincirleme 
reaksiyonlar sonucunda sitoplazmalarında granüler şekilde 
bulundurduğu histamini ve seratonini ekzositoz ile dışarı boşaltırlar. 
Bu maddelere vazoaktif aminler denir. Bunlardan en önemlisi 
histamindir. 3 farklı histamin bilinmektedir: H1, H2 ve H3. Bu 
maddelerin etkisi ile bronşlar kasılır, solunum derinliği azalır. Hasta 
süratle bronkospazma sürüklenir. Barsak kasları düz bir kastır ve 
vazoaktif aminler ile kasılır. Bu durum karın ağrısına, bulantı ve 
kusmaya neden olur. Hipotalamus etkilenerek ateş yükselir. Bu 
medyatörlerin neden olduğu vazodilatasyona bağlı hipotansiyon ve 
dolaşım yetmezliği görülür. Bu durumdaki hastayı kurtarabilmek için 
adrenalin enjekte edilmelidir (antihistaminik değil!). Böylece 
antikolinerjik uyarı ile hastanın yaşamsal işlevleri iade edilir. 
Beklemeden hemen arkasından antihistaminikler enjekte edilerek 
serumdaki serbest histaminin daha fazla reseptöre bağlanması 
engellenmelidir. IgE antikorları ve vazoaktif aminler serumda 2.5 gün 
aktivitelerini korurlar. Mast hücre yüzeyinde ise 12 hafta aktif olarak 
kalırlar. Bu residüel yapılara karşı immün sistemin olasılıkla ani 
cevaplarını baskılayabilmek için kortikosteroidler daha sonra enjekte 
edilmelidir. Mast hücrelerinin böyle reaksiyonları otozomal geçişlidir. 
Yani ailesel duyarlılık söz konusudur. Hangi maddenin hangi konakta, 
ne zaman anaflaksi oluşturabileceğini önceden kestirmek zordur. 
Bunun ötesinde bir kimyasal maddeyi defalarca tolere eden konak, 
aynı madde ile bir sonraki karşılaşmada anaflaktik reaksiyonlar 
gösterebilmektedir. Bunun nedeni tam olarak aydınlatılamamış 



olmakla birlikte, mast hücreleri ve bazofillerin yeni sentezledikleri 
lipit özelliğindeki aracı maddeler sorumlu tutulmaktadır. Bu maddeler 
proteinkinaz A ismi verilen ve akut immün cevapların fren 
mekanizmasını oluşturan enzimi bloke etmektedir. Ortamda 
proteinkinaz A bulunduğunda olayı degranülasyon evresinde 
durdurur. Eğer bu mekanizma tamamen durmaz ve kısmen çalışırsa, 
lokal anaflaksi veya geç anaflaksiden bahsetmek olasıdır. Geç 
anaflaksi erken anaflaksiden daha hafif bir klinik seyir izler. Yaşamsal 
tehlike göstermez. İlk enjekte edilen antihistaminikler yeterli olabilir. 
Adrenaline gerek kalmayabilir. Anaflaktik reaksiyonlar yalnızca 
antijen temasının bulunduğu dokuda sınırlı olarak kalır. Yaşamsal 
tehdit oluşturmaz. Sistemik etki görülmez veya düşük düzeydedir. 
 
TİP-2 AŞIRI DUYARLILIK  (antijen fazlalığı=sitotoksik-sitolitik 
reaksiyonlar) 
Basit bir anlatımla antijen antikordan fazlaysa ortaya çıkar. Antijene 
karşı yürütülen sistemik mücadele başarı ile gerçekleşmiş, antijene 
özgül reseptörler antijenik determinantı yakalamış ve sıra fagositoza 
gelmiştir. Fagositik hücreler antijenik determinanta yapışan özgül IgG 
ve IgM antikorlarını Fc parçalarından yakalarlar. Fakat antijenik 
determinantı üzerinde taşıyan bu yapı, fagositik hücreden daha 
büyüktür ve fagositoz gerçekleşemez. Aslında PML'lerden bir kaç 
tanesi birleşerek büyük bir fagositik hücre haline gelerek makro 
partikülleri sindirebilirler. Fakat ortamda bol miktarda IL-1 ve IL-2 
olduğunda bu özellikleri yavaşlar. İşte bu durumda fagositik hücreler 
hedefe en yakın mesafede lizozimlerini dışarı boşaltırlar. Buna 
ekstraselüler lizis denir. Yani fagolizozom içerisinde olması beklenen 
oksijen patlaması ve sindirim olayları konak dokusunun hücreler arası 
bölgesinde olur ve konak hücreler bundan zarar görür. Bu olguda rol 
alan hücreler NK, T-lenfositleri, trombosit, nötrofil, makrofaj, 
monosit, eozinofillerdir. Bunlar (özellikle makrofajlar) prostoglandin 
ve Lökotrien B4 salarak olayı daha da büyütürler. Çünkü bu 
medyatörler bir süre sonra mast hücrelerini ve bazofilleri davet ederek 
olaya minör seviyede lokal Tip-1 aşırı duyarlılığın da eklenmesini 
sağlarlar.  
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarından bir tanesi meydana gelmeye 
başladığında, olayın arka planında diğerlerini başlatacak geçitler 



oluşur. 
 
 Bu nedenle hiç bir immün mekanizmayı tek başına incelemek 
olanaklı olmamaktadır. Aralarındaki sınırlar keskin çizgiler halinde 
değildir. Her düzeyde etkileşim vardır. Sitotoksik reaksiyon 
mikroorganizmalara veya parazitlere karşı oluşan immün cevaptır. 
Ancak doku hasarına neden olmuşsa Tip II aşırı duyarlılık reaksiyonu 
olur (Örneğin: yeni doğan hemolitik hastalığı, otoimmün hemolitik 
anemi). 
 TİP-3 AŞIRI DUYARLILIK (antikor fazlalığı) 
Basit bir anlatımla antikor fazlalığı vardır. Her basamak doğru 
gelişmiş, fakat antikor üretimi fazla olmuştur. Bu durumda serbest 
antikorların ortadan kaldırılması için bu parçalar hedef gösterilmiştir. 
Konağın kendi antikorlarını hedef göstermesi için antikor/antijen 
oranının en az 1000:1 olması gerekir. Bu tip aşırı duyarlılıkta primer 
hedef serbest antikor molekülüdür. Sekonder hedef ise antijen-antikor 
kompleksleridir.  
 Antijen-antikor komplekslerinin toplandığı dokular genellikle 
damar endoteli, eklemlerin sinovyal sıvıları, böbrek glomerülleri, 
endokrin bezlerin parankimaları, bazal membranlar ve kalp kasıdır. 
Yeni gelişen immün saldırı bu dokularda ortaya çıkar (Bu organ ve 
dokular, fokal enfeksiyonlardan zarar gören dokuların bir listesi 
gibidir). PML'ler buraya göç etmeye başlarlar. Kompleman kendi 
oluşturduğu antijen-antikor kompleksini yok etmek için yeniden 
aktive olur. Bu kompleksin bir ucunda antikorun Fc parçası bulunduğu 
için NK-hücreleri bu yapıyı tereddütsüz tanırlar ve üzerine litik 
enzimler boşaltırlar. Bu enzimler konağın eklem, böbrek ve kalp kası 
içerisine yayılarak konağa zarar verir. Ayrıca Fc parçasını tanıyan 
bütün fagositik hücreler özgün olmayan fagositoza başlarlar. Fc 
reseptörleri trombositlerde de vardır. Trombositler bu dokulara yığılır, 
pıhtı oluşturur ve hedef dokuda vasküler kollaps gelişir. Mast 
hücreleri ve bazofiller de dokuya gelerek lokal seyreden bir Tip-1 aşırı 
duyarlılık reaksiyonunu tabloya ilave ederler. Böylece harabiyet 
"vaskülit" kimliği kazanır ve giderek artar. Bu reaksiyona Arthus 
reaksiyonu da denir. Arthus reaksiyonuna örnek olarak serum 
hastalığı, çiftçi dudağı hastalığı ve sürekli inüsülin enjeksiyonları 



yapılan bireylerde insülin molekülüne karşı gelişen immün cevaplar 
verilebilir. Bu olguyu periapikal dokularda da inceleyeceğiz. 
 
TİP-4 AŞIRI DUYARLILIK (hücresel aşırı duyarlılık) 
Konağa girmiş bir antijen vardır. APC'ler tarafından T-hücrelerine 
sunulmuştur. Monoklonal T-serileri bolca kana dökülmüştür. Bununla 
beraber antijenik uyarının konaktaki yeri belirlenememiş veya antijen 
ile doğrudan temas sağlanamamıştır. 
 İlk üç aşırı duyarlılık reaksiyonunda IgE, IgG ve IgM antikorları 
görev almaktadır ve tamamen sıvısal cevaplarda koordinasyon kusuru 
bulunmaktadır. Tip-4 aşırı duyarlılık reaksiyonlarında ise T-hücreleri 
görev yapmaktadır. Bu nedenle bunun diğer adı da hücresel aşırı 
duyarlılık reaksiyonudur. İlk üç tanesi antijenik uyarının durdurulması 
veya kortikosteroid uygulaması ile biraz daha kolay durdurulabileceği 
veya yavaşlatılabileceği halde, hücresel aşırı duyarlılık reaksiyonları 
biraz daha zor engellenebilir. Çünkü bunda kimyasal maddeler değil, 
T-hücreleri görev yaparlar. 
 Uzun süre aktive olmuş T-lenfositleri, uyarı sinyalin geldiği 
yönde toplanarak, CF salar ve etrafına makrofajları toplar. MIF ve 
MMIF salarak bunları burada hareketsiz duruma getirir. Sinyalin 
geldiği yöne giden kan damarları etrafında LAF salarak, bol miktarda 
PML davet eder. O bölgeye giden ve oradan dönen kan akımının 
PML'ler arasından olmasını sağlar. IL-2 ve IL-6 ile UMC 
(Undifferantiated Mesenchymal Cell)'ler fibroblastlara dönüşür. ECF, 
EGF (Epithel Growth Factor), GF (Growth Factors) salınarak fibro-
epitelyal ve granülamatöz gelişme sağlanır. Bu sırada serumda RF 
(Rheumatoid Factor) yükselir. Böylece uyarının geldiği bölgeyi fibröz 
bir kapsül ile çevirir. Bu yapıya granülom denir. Granülomlar için en 
iyi örnek akciğer tüberkülozundaki granülomlardır. Ayrıca 
sarkoidosis, lepra, berilyosis ve bazı parazit hastalıklarında da 
granülomlar görülür. Apikal granülomların meydana gelmesinde kök 
kanal(lar)ı içerisinden periapikal dokulara sızan antijenik uyarıların 
rolu olduğuna inanılmaktadır. Lenfositler kök kanalı içerisine 
giremediği ve antijenik uyarıya temas edemediği için periapikal 
fibroepitelyal lezyonlar gelişebilmektedir. Bunlar granülomatöz Tip-4 
aşırı duyarlılık adını alır. Bu reaksiyonların bundan başka tüberkülin 
tipi, kontakt dermatit tipi, Jones-Mote reaksiyonu gibi çeşitleri de 
vardır. Son yıllarda tiroidizm, karatakt ve diğer bazı dejeneratif 



hastalıkların (hatta yaşlanmanın) bile aslında birer Tip-4 aşırı 
duyarlılık reaksiyonu olduğunu gösteren kuvvetli ipuçları elde 
edilmiştir. 
 
ANTİJENİN KABULÜ, SUNULMASI, CEVAPLANMASI 
 
 B-lenfositleri iki boyutlu molekülleri tanır. Üç boyutlu kompleks 
molekülleri T-hücreleri karşılar.  
T-lenfositleri tek başına antijeni tanımaz. Başka hücreler tarafından 
antijenin sunulması gerekir. 
 
Bir takım hücreler, antijeni tanımalı, parçalarına ayırmalı, yabancı 
determinantı bulup kompleks antijen parçası içerisinden koparıp 
almalıdır. Daha sonra bu antijenik determinantı T-lenfositlerine 
sunmalıdır. İşte bu hücreler APC (antijen sunan hücreler) olarak 
bilinir. T-lenfositleri kendisine sunulan antijenin hangi hücreden 
geldiğini anlayamazsa reaksiyon vermez. Bu nedenle APC, kendisine 
ait olan bir endo antijeni yabancı antijen ile beraber olarak T-
lenfositine sunması gerekir. Ancak bu koşullar altında T-lenfositi 
uyarının bir dost hücreden geldiğini anlayarak, kendisine sunulan 
antijenik determinantı işleme koyar. Bütün bu olaylara antijenin 
sunulması (antigen presenting) denir. Buradan da anlaşılacağı gibi 
APC, mutlaka MHC sınıf 1 veya MHC sınıf 2 endoantijeni taşıyor 
olmalıdır. 

 



 
Şekil 17.5. T ve B-hücrelerinin antijeni tanıması. B-hücresi antijen ile 
doğrudan temas edip tanıdığı halde, T-hücresine antijeni bir MHC 
molekülü ile birlikte APC’ye sunar. MHC’nin 1 veya 2 olmasına 
bakarak T-hücresi farklı reaksiyonlar verir.  V, variable-değişken; 
BCR, B-Cell receptor- B-hücre reseptörü; MHC, Major 
Histocompatibility complex. (Samaranayake L, 2006) 
 
 Antijenin APC’ler tarafından algılanması için fagositoz gerekli 
olmayabilir. Antijen dolaşımdaki seyri sırasında lenf düğümü gibi 
lenforetiküler dokulara ilk temas ettiğinde, burada yakalanabilir ve 
tanınabilir. Antijenik molekülün hedef olarak belirlenen determinantı 
(buna nasıl ve hangi mekanizma ile karar verildiği bilinmemektedir), 
HLA endo antijenlerinin kovuğuna oturtulur. Bu kovuk 15-20 
aminoasit alacak büyüklüktedir ve yumuşaktır. Antijenin bu parçasına 
immünojenik peptit  denir. 
 
HÜCRESEL İMMÜN CEVAP 
 İmmünojenik peptit yakalandıktan sonra bunun nasıl yok 
edilmesi gerektiğine karar verilir. Bu partikülün (makromolekül, virus 
veya bakteri) lizis ile parçalanma veya özgül antikorlar ile 
bağlandıktan sonra fagosite edilme kararı APC'ler tarafından verilir. 
Bu mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. Neden bazı antijenlerin 
farklı muamele gördükleri bilinmemektedir. Olasılıkla hafıza 
hücrelerinin veya genetik faktörlerin burada rolü olabilir. APC’nin 
kararları şöyle olabilir: 
 A- Ekzojen antijen muamelesi: Konak hücre bu antijeni Th-
hücrelerine sunmaya karar vermiştir. Bu durumda önce bütün 
antijenik partikülü fagosite eder veya büyük bir parçasını kopararak 
fagosite eder. Endozom adı verilen bir keseye hapseder (bu bir 
fagozom değildir). Endoplazmik retikülumunun üzerinde taşıdığı litik 
enzimlerini bu keseye yapıştırarak endozom içerisine boşaltır ve 
antijenik yapıyı parçalarına ayırır. Bu parçalardan uygun gördüğünü 
kendisine ait MHC sınıf II antijeni ile birleştirir ve ters pinositoz ile 
dışarı bırakır. Bu işlem adeta bir antijen parçasının işaretlenip 
salıverilmesi gibidir ve yaklaşık 1-3 saat sürer. Artık bu antijenik 
determinant Th-hücreleri tarafından kolayca yakalanacaktır. Hedef 



bellidir, yok etme metodu saptanmıştır. Bu bir üst makama 
"sunulma"dır. 
 APC'ler tarafından iyice tanımı yapılan ve nasıl yokedileceği 
belirlenen antijen parçası T-hücrelerinin yüzeylerinde MHC 
antijenlerini tanıyan reseptörler tarafından yakalanırlar. Makrofaj ve 
B-lenfositlerinin yüzeylerinde de benzer reseptörler bulunduğu için, 
bu hücrelerde T-lenfositlerine sunulan antijenden haberdar olurlar.  
Makrofajlar CSF salarlar. İşaretlenmiş antijen taşıyan her parçayı 
sindirmek üzere sayıca artmaya başlarlar. Ayrıca Th tarafından 
salgılanan sitokinler (IL-1, IL-2) kemik iliğinden yeni monosit 
serilerinin kana dökülmesini sağlar. Bu monositler süratle 
makrofajlara dönüşür ve işaretli antijeni öğrenir. Bu antijeni ve onu 
taşıyan her makromolekülü bir hedef kabul ederek fagosite eder. 
 MHC sınıf II antijenleri, Th-lenfositinin yüzeyindeki CD4 
molekülünün oyuğuna oturabilir ve CD4 yalnızca Th hücrelerinin 
yüzeyinde bulunur. Son yıllara kadar MHC sınıf II molekülü ve 
immünojenik proteinin ayrı ayrı tanındığı sanılırken, son yıllarda Th-
lenfositlerinin yüzeyinde bu ikisini aynı anda tanıyan bir reseptörün 
(TCR-2) bulunduğu gösterilmiştir. Th yüzeyinde ayrıca CD3 
molekülü de bulunur (Şekil 17.6). Bu molekül 7 peptit zincirinden 
oluşur. Molekülün gamma, epsilon ve delta zincirleri hücrenin dışına 
birer domain (ilmik, halka) ile uzanırlar ve TCR-2 ile temas 
durumundadır. Zincirin diğer ucu hücre içerisine girerek negatif yüklü 
aspartik asit kökleri ile son bulur. Bu molekül Th-hücresinin içi ve dışı 
arasında bir köprü konumundadır ve TCR-2'lerin üzerine "MHC  sınıf 
II + immünojen protein" kompleksinin bağlandığı bilgisini hücre 
içerisine iletir. Aspartik asit kökleri fosforile olur. Bu fosforilasyon 
Th-hücresini kuvvetle uyarır. Fakat çoğalmayı başlatamaz.  



 
 
Şekil 17.6. T-hücrelerine antijenin sunulması. APC, ayni antijeni 
MHC I’in kovuğuna oturtarak Tc-hücrelerine sunarken, MHC II’nin 
kovuğuna oturtup Th-hücrelerine sunmaktadır. Ayrıca hücreler 
arasından başka sinyal indüksiyonları da yapılmaktadır. Tc, sitotoksik 
T-hücresi; Th, helper T hücresi, IL1; interlökin 1; APC, antijen sunan 
hücre; LFA, lökosit fonksiyon antijeni; ER, endoplazmik retikulum; 
ICAM, interselüler adezyon molekülü; TCR, T-hücre reseptörü; 
MHC, makor histocompatibility kompleks; TAP, antijen sunan 
taşıyıcı; R, reseptör. (Samaranayake L, 2006) 
 
Olayın bu evresinde diğer bazı kimyasal mediyatörlerin de rol 
oynadığı belirlenmiştir. Hatta gerekirse APC'nin Th-hücresine 
doğrudan temas ederek başka bilgiler aktarması gerekebilir. Olasılıkla 
bu doğrudan temas ile Ig süper gen ailesi veya integrin gen ailesine ait 
kromozomal bilgiler aktarılmaktadır. Aynı antijen yıllar sonra tekrar 
Th-hücrelerine sunulduğunda, APC-Th adezyonuna gerek olmadan 
Th-hücresi çoğalmaya başladığına göre, bu bilgiler sunulan antijen 
hakkında ileri bilgiler veya bellek bilgileri olabilir. Dakikalar sonra 
hücrenin pH'sı yükselir. Yüzeyinden kalsiyum çeker. Hücre genişler 



ve mitoza hazırlanır. Th gerekli bilgiler ile donatılmıştır. Bu, G1 
fazıdır. 
 Artık Th-hücreleri kolayca durdurulamayacak şekilde aktive 
olurlar (kortikosteroidler bu olayın gidişini kısmen durdurabilir 
ve/veya yavaşlatabilir). İlk hareket bölünmelerin başlamasıdır. Bu, S 
evresidir. Her yavru hücre kendisine sunulan antijeni çok iyi tanıyan 
reseptörler ile donatılmıştır. Bir yandan da IL-2,4,5,6 salarlar. Bu ise 
yeni lenfositleri, NK ve makrofajları aktive eder. Bu yeni oluşan 
"antijene özgün lenfosit ailesi" için monoklonal terimi kullanılır. 
Bölünmeler sırasında monoklonal Th serileri ve bellek (memory) 
hücreleri birlikte oluşurlar. Bu sırada hücrede gen transkripsiyonları 
olur. Birinci evre "hemen dönemi" (immediate phase), ilk 15-30 
dakikada gerçekleşir. Proto-onkogenler sentezlenir. İkinci evre "erken 
dönem" (early phase), 30-45 dakika sürer ve interlökin ve interferon 
genleri sentezlenir. Son evre "geç dönem" (late phase), uyarının ikinci 
veya üçüncü günü tamamlanır. Bölünen Th-hücrelerinin bazıları 
bellek hücrelerine farklılaşır. Bunlar uzun ömürlü hafızalara sahiptir 
(yıllar). Bölünen Th-lenfositleri fagositoz yapmak üzere kana 
dökülürler. Kendisine sunulan antijenik yapıyı yüzeyinde bulunduran 
her makromolekül veya hücre, bu hücreler için cazip bir hedeftir. 
 B- Endojen antijen muamelesi: Antijen sunan hücre bu defa 
yakaladığı antijeni Tc-hücrelerine sunmaya karar vermiştir. Yukarıda 
anlatılan olaylar aynen tekrar eder. Fakat bu defa MHC sınıf I antijeni 
kullanılır. Tc-hücreleri konağa ait hücrelerin viruslar ile enfekte 
olanlarını ortadan kaldırmaya programlıdır. Ayrıca konağa ait tümör 
hücrelerini de ortadan kaldırabilirler. APC'lerin MHC sınıf 1 antijeni 
ile işaretlediği antijenik yapıyı yalnızca Tc-lenfositleri algılar. Çünkü 
MHC sınıf 1 antijeni yalnızca CD8'in kovuğuna oturur ve CD8 
yalnızca Tc (ve Ts) yüzeyinde bulunur. Sunulmanın ardından Tc'lerde 
monoklonal aktivasyon olur. Buradaki mekanizma Th için anlatılana 
çok benzerdir (Bkz. eksojen antijen muamelesi). Bu hücreler aktive 
olduktan sonra Th, NK ve fagositik hücreleri aktive eden sinyaller 
(sitokinler) yollarlar. Bunlar IL-1,2,6’dır. Duyarlı Tc'ler hedef hücreye 
yaklaşarak önce temas ederler. Daha sonra fagositozun adezyonuna 
benzer şekilde hedef hücreye tutunurlar ve perforin  adı verilen 
kuvvetli proteolitik enzimleri ile hedef hücrede delikler açarlar. 
Buradaki mekanizma NK-hücrelerinin öldürme mekanizmasına 
benzerlikler gösterir. 



 
HUMORAL (sıvısal) İMMÜN CEVAP 
 B-lenfositleri kendi başlarına karar verebilir. Hatta B-lenfositleri 
bir APC'dir. B-lenfositleri yüzeylerinde Ig yapısındaki özgün 
antikorlar ile en az 109 farklı yapıdaki antijeni tanırlar ve bağlanırlar. 
Daha sonra bağlandığı reseptörü hücre içerisine döndürürler 
(internalizasyon=eldivenin veya çorabın içinin dışına çıkması gibi 
düşününüz). Buna capping olayı denir. Hücre içerisine döndüğü için 
antijen ile henüz tanışan B-lenfositlerinin yüzeylerinde Ig reseptörler 
görülmez. Bu reseptörler cappingin ardından ilk 24 saate yeniden 
sentezlenir ve B-lenfositinin yüzeyinde belirir. Eğer internalize edilen 
antijen parçası bir protein ise, B-lenfositi bir APC gibi davranarak 
durumu T-lenfositlerine haber verir ve antijene primer girişimde 
bulunmaz. Eğer glikolipit veya polisakkarit yapıda bir antijen 
olduğunu farkederse (Gram negatif bakteri duvarı, endotoksin, kapsül 
matriksi, somatik O antijeni gibi), bu durumda bu molekülün 
komplementerini sentez eder. Bu antijenler Tind antijendir. Oluşan 
antikorlar o antijene özgül IgM ve IgA antikorlarıdır ve yalnızca 
hedeflediği antijeni yakalayabilirler. Uyarılmış B-lenfositleri bu 
antikorlardan bolca sentez ederek kana dökerler. Bunlara monoklonal 
antikorlar  denir. Tind antijenler üretilirlerken T-hücrelerine haber 
verilmez ve hafızada yıllarca tutulmazlar. Bu antijene özgül T-lenfosit 
klonları oluşmaz. Böyle immün cevaba sıvısal (humoral) immün 
cevap adı verilir. Sıvısal immün cevapta T-lenfositleri olaya sonradan 
katılabilirler. Fakat enfeksiyonun başlarında yalnızca antikor 
mücadelesi vardır. Antikorlar da genellikle IgM ve/veya IgA 
özelliğindedir. 
Endotoksin ve diğer bütün protein olmayan antijenler sıvısal 
bağışıklık oluşturur. Hafızada uzun süre tutulmadığı için her 
defasında yeniden ve ani cevaplar gelişir. 
 Halbuki selüler bağışıklıkta, yani T-hücrelerinin oluşturduğu 
bağışık mekanizmada yıllarca ve hatta ömür boyu kalan bağışıklık 
oluşur (aşılama gibi). 
 Antijen ile temas eden B-hücresi aktive olarak çoğalır. B-
hücrelerinin başka uyarılma yolları da vardır. IL-1, IL-2 ve T-hücre 
aktivasyonu B-hücrelerini uyarır. Yeni oluşan B-hücreleri plazma 
hücresi adını alır. O antijene karşı antikor salmaya devam ederler. 



Buna primer immün cevap denir. Aktive olmamış B-hücresi 3-4 gün 
kadar yaşar. Aktive olduktan sonra kısa ömrünün sonuna kadar daima 
aynı antikoru salar.  
Genellikle her hastalıkta ilk önce belirlenen antikorlar IgM tipindedir 
(çok akut enfeksiyonlarda IgE'dir). Hastalığın ilerleyen dönemlerinde 
(1-10 hafta sonra) T-hücrelerinden gelen IgG antikorları kanda 
belirlenir. Bu antikorlardan ilk kaybolan IgM tipinde olanlardır. IgG 
tipi antikorlar ise aylarca (bazen yıllarca) kalabilirler.  
 Bazı plazma hücreleri (aktive olmuş B-lenfositleri) antikor 
salmazlar. Bunlara MC (Memory Cell) veya hafıza hücreleri denir. 
Bir hücrenin ait olduğu sınıfı terk ederek başka bir hücre tipine 
dönüşmesine switching denir. MC'lerin ömürleri en çok bir kaç aydır. 
Bu dönemde MC'ler aynı antijen ile yeniden uyarılırlarsa sekonder 
immün cevap oluşur. Çok hızlı olarak monoklonal B-lenfosit serileri 
üretirler. Böyle sekonder cevaplarda antikor sentezi ilk defa 
yapılandan daha boldur. Primer immün cevabın başlaması 4-10 gün 
sürerken, sekonder immün cevabın başlaması saatler ile ölçülebilecek 
kadar kısa bir sürede başlar. İkinci defa konağa giren antijenler MC'ler 
tarafından algılanır ve bu hücreler dalak ve diğer lenfoid dokularda 
derhal özgün antikor salan plazma hücrelerine dönüşerek çoğalırlar. 
Böyle bir durumda monoklonal B hücre serileri aniden ve daha bol 
olarak kanda tespit edilebilir. Buna karşın antikor düzeyi 
ölçüldüğünde düşük olarak bulunur. Bunun nedeni oluşan antikorların 
antijen ile birleşmesi ve serbest durumda bulunmamasıdır. Daha sonra 
antikor fazlalığı oluşur ve ölçülebilen antikor düzeyi yükselir.  
 Acaba, bir konağa, çok yüksek miktarda antijeni bir defada 
verirsek çok fazla mı antikor cevabı alırız? Böyle bir durumda B-
lenfositlerinin davranışları beklenenden farklı olmaktadır. Humoral 
immün mekanizma, antijen ile mücadeleden vazgeçmektedir. Buna 
immüntolerans denir. 
 Sekonder immün cevaptan arta kalan MC'ler, bu antijenleri daha 
çabuk hatırlayabilecek özelliktedir ve önceki MC'lerden daha uzun 
ömürlüdür. Buna karşın, aynı antijen aynı konağa defalarca 
verildiğinde daha fazla antikor cevabı alınmamaktadır. Deney 
hayvanlarına defalarca tekrarlanan aynı antijenik uyarılar sonucunda 
monoklonal B-lenfositlerinin tükenebildiğini ve artık beklenen hızlı 
cevabı geliştirmediği görülmektedir. Verilen antijenin miktarı ve 
uygulama adedi artırılırsa, humoral cevapta artış olmayabilmektedir.  



 Bazı mikroorganizmalar konağın, immün sistemin tetiğini 
çekmesini engelleyecek enzimler salarlar. Bu durumda konak immün 
sisteminde bir yanıtsızlık (veya immün paralizi) oluşur. Actinobacillus 
actinomycetemcomitans’ın 14 kDa ağırlığındaki ekstraselüler 
proteinleri konak dokuda Th1 ve Th2 üzerinde duyarsızlık oluşturur. 
Ayrıca, IL-2, IL-4, IL-5, IFN-gama ve diğer sitokinlerin salımını 
durdurarak hem humoral hem de selüler immün cevabı engeller 
(Ochiai ve Ochiai, 1996). Actinobacillus actinomycetemcomitans 
periodontitislerinde ne ödem, ne hiperemi ve ne de kanama olmadan, 
doğrudan periodontal kemik kaybı ve diş sallanmalarının başlamasının 
nedeni konak immün sistemini baskılamasıdır. Porphyromonas 
gingivalis’in 80 kDa'luk bir proteazı, insan IgG molekülünden Fc 
parçasını koparabilir ve IL-6, IL-8 ve TNF-a salınmasını sağlar (Engel 
ve arkadaşları, 1994). Sonuçta iltihap artar. Fakat immün sistem 
bakteriyi yakalayamaz. Bu bakterinin ekstraktlarından olan Arg-1 ve 
Arg-1A isimli iki proteaz, IL-1ß, IL-6, ve IL-1 reseptörlerini hidrolize 
eder. Normalde IL-1ß, periapikal dokuda fibroblastlardan IL-6 
salınmasını sağladığı halde, ortamda P. gingivalis varsa, IL-1ß'nın bu 
özelliği azalır/kaybolur (Fletcher ve arkadaşları, 1997). Benzer 
olaylara neden olan daha başka bakteriler de vardır. Fusobacterium 
nucleatum enjekte edilen farelerde APP seviyesinde artış, Th, Ts ve 
makrofajların aktive olması açıkça izlenirken, aynı deney 
Actinobacillus actinomycetemcomitans ile yapıldığında belirgin hiç bir 
immün cevap izlenmez (Saito ve arkadaşları, 1997). 
 
ANTİKOR’LAR 
 Serumda globulin adı verilen bir protein bulunur. Bu proteinin 
elektroforez ile tanımlanabilen bir fraksiyonu gamma globulin adını 
alır. Bağışıklık mekanizmasında rol alan bu globulinlere 
immünglobulin  (Ig) adı verilir. İmmünglobulinlerin kaynağı 
serumdur ve doku sıvılarında da bulunur. İmmünglobulinler moleküler 
yapısındaki farklar nedeniyle A, D, E, M ve G olarak 5 sınıfa ayrılır. 
Bu immünglobulinler plazma hücreleri tarafından işlenerek özgün 
şekle getirilir ve tekrar seruma bırakılır. Bu yeni oluşan moleküller, 
antikor  adını alır. Antikorların asıl kaynağı plazmositlerdir 
(plazmositler, uyarılmış B-lenfositlerinin farklılaşması ile meydana 
gelirler).  
ANTİKOR’UN YAPISI 



 
 
Şekil 17.6. Bir antikorun bileşenleri.Ağır (Heavy) zincirler sabittir ve 
6 tanedir (H1, H2, H3). Hafif zincirler ise disülfit bağı ile tutunur ve 2 
tanedir. Molekül hem menteşe bölgesinden hareket eder hem de 
değişken (variable) parçaları (VL , VH) ile hedef moleküle apate 
olabilir. Fab parçası antikoru yakalar. Böylece antikor-antijen 
kompleksi oluşur. İmmün sistem bu kompleksi Fc parçasından 
kavrayabilir.  
 
 Antikorların moleküler yapısı Y harfi şeklindedir. Yukarıya 
bakan iki kolu oluşturan molekül zincirlerine hafif zincir  adı verilir. 
Her antikorun 2 tane hafif zinciri vardır. Bunlar yumuşak ve uzun 
molekül zincirleridir. Kendi aralarında inanılmaz çeşitlilikte 
çeşitlemeler yaparak hedef molekülü kavrayacak şekiller oluştururlar. 
Ig'nin bu hafif zincirlerine Fab (Fragment Anti Body) adı verilir. Bir 
Ig, özellikle belirli bir antijeni kavrayacak şekilde üretilmişse, özgün 
antikordur ve genellikle hafif zincirleri sabittir. Ig molekülünün 
aşağıya doğru uzanan bir kolu daha vardır. Buna ağır zincir veya Fc 
(Fragment Cristalizable) adı verilir (Şekil 17.6). Fc sert bir 
moleküldür. Fc parçasının sonlanma ucu rijit olup antikor görevi 
görmez. Genellikle Ig tipine bağlı bir mimariye sahiptir. Bu uç immün 
reaksiyonlar sırasında çok önemlidir. Komplemanı bağlama, plasenta, 
makrofaj, deriye bağlanabilme, mast hücrelerini degranüle edebilme 



gibi anahtar rolü vardır. İmmün hücrelerin yüzeylerindeki reseptörlere 
bağlanabilir. Dolayısı ile bir antikor molekülü Fab parçaları ile 
antijeni tutar. Fc parçası ile immün hücrelere tutunur. Böylece immün 
hücrelerin antijenik partikülü yakalamasını sağlar. Fagositozdan 
kaçabilen bakterilerin yüzeyine eğer özgün antikorlar Fab parçaları ile 
bağlanmışlarsa, bu bakterilerin fagositozdan kaçma olasılıkları yok 
gibidir. 
 
ANTİKOR-ANT İJEN BAĞLANMASI 
 Antikor antijene bağlanmışsa şunlar meydana gelir: 
 1. Antijen-antikor kompleksi adı verilen büyük bir molekül 
yumağı oluşur. Bu kompleksin bir tarafında antijen molekülü vardır, 
diğer tarafında antikorun Fc parçası boşta durmaktadır. Pek çok 
immün hücre bu Fc parçasını bir "sap" gibi kullanarak kompleksi 
yakalar ve fagosite eder. Antikorla işaretli antijenik partikülün 
fagositozuna opsonizasyon denir. 
 2. Dolaşımdaki antijen-antikor kompleksinin açıkta kalan Fc 
parçası, böbrek tübülüslerinin bazal membranları tarafından yakalanır 
ve bu kompleks idrara iletilir. 
 3. Antikorlar bazen bir tane Fab parçasıyla bir bakteriyi 
yakalarken, diğer Fab parçası ile diğer bir bakteriyi yakalar. Bu 
durumda birçok bakteriyi bir araya getirir ve kümeler oluşturur. Böyle 
antikorlara bivalan antikor lar denir. 
 4. Antijen çözünebilir bir madde ise, antikor ile bağlandığında 
artık çözünemez hale gelir. Buna presipitasyon denir. 
 5. Antijenik maddenin antikor ile bağlanması durumunda 
immünojenik molekül bölümü antikor ile örtüldüğü için, artık o 
madde antijenik olma özelliğini kaybeder. Buna nötralizasyon denir. 
 6. Antijen ile bağlanmış immün globulin molekülünün C-
gamma-2 zinciri, komplemanın C1q molekülüne affinite gösterir. Bu, 
kompleman aktivasyonu demektir. Kompleman aktive olduğu zaman 
Fc parçasının işaret ettiği molekül hangi partikülün üzerinde 
bulunuyorsa, o partikül "membrana hücum kompleksi"nin bir 
hedefidir.  
 
ANTİKOR T İPLERİ 
 Beş immünglobulinden her birinin farklı özellikleri vardır: 



IgA: 472 aminoasit ve 7 domain’den (ilmik) meydana gelen 150-160 
kilodaltonluk bir globulindir. Serumdaki yoğunluğu 50-100 mg/100 
ml dir. Toplam Ig'lerin %15-20’sini oluşturur. Yedi veya 11 Svedberg 
ünitesi ile santrifüj edildiğinde çökerler (7S veya 11S lik protein 
yapılardır). IgA1 ve IgA2 olmak üzere iki farklı çeşidi vardır. IgA2 
mikrop salgılarına daha dirençlidir. Bütün IgA tipi antikorların ortak 
özellikleri vücut salgılarında bulunmalarıdır. Dişeti oluğu sıvısı, 
tükürük, kolostum, anne sütü, solunum yolu ve genito üriner salgılarda 
daima ve bol miktarda IgA tipi antikor bulunur. MALT içerisindeki 
plazmositler tarafından üretilir. 
IgD: B-lenfositlerinin yüzeyinde bulunur ve genellikle dolaşıma 
katılmazlar veya ancak %1 oranında seruma geçerler. N-acetyl-
galactosamine parçalarıdır. Bir antikor olmaktan daha çok antikor 
oluşumunu sağladığı düşünülmektedir. Molekül ağırlığı 150 
kilodaltondur. Serum yoğunluğu 3 µg/100 ml’dir. 
IgE: 550 aminoasitten ve 5 domainden oluşur. Normal şartlarda 
serumda bulunmaz veya eser miktarda (0.03 µg/100 ml) bulunur. 
Molekül ağırlığı 185 kilodaltondur. Rezervuarı bazofil ve mast hücre 
yüzeyleridir. Astım, saman nezlesi, endotoksik şok (Swartzman 
reaksiyonu değil), akut toksikasyonların patogenezinde çok önemli rol 
oynar. IgA kadar değil ama daha az miktarda vücut salgılarına 
geçerler. IgE tipi antikorların ortak özellikleri aniden oluşmalarıdır. 
Dakikalar içerisinde sentezlenerek kana dökülür. Ani ve kuvvetli 
sıvısal cevap oluştururlar. En endişe yaratan etkileri kana 
döküldüklerinde anaflaktik şoka neden oluşturmalarıdır. 
IgG: Dolaşımdaki Ig'lerin %70-75'ini IgG oluşturur. Dört domain'i 
vardır. Ömrü yaklaşık olarak 23 gün olan 7S’lik bir glikoproteindir. 
Hiçbir immünglobulin geçemediği halde, IgG plasentadan geçebilir. 
Ağır zincirleri bir arada tutan disülfit bağlarının sayılarına bakarak 4 
ayrı gruba ayrılmışlardır: IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4. Molekül 
ağırlıkları 150-185 kilodalton arasında değişir. Bu sınıftan olan 
antikorların ortak özellikleri geç ortaya çıkmaları ve zor 
kaybolmalarıdır. Antijenik uyarıdan haftalar sonra ortaya çıkarlar, 
dokulara yaygın biçimde dağılırlar, serumdaki seviyeleri (antijenik 
uyarı kaybolsa bile) aylarca devam eder. 
IgM: Dolaşımdaki Ig'lerin %10'unu oluşturur. 19S ve 900-1000 
kilodaltonluk pentamer şeklinde bir glikoproteindir. Ömrü 5-10 gün 
kadardır. IgM antikorları, primer sıvısal cevapta IgG'den önce ortaya 



çıkarlar ve IgG antikorlar kana dökülünceye kadar immün cevapta rol 
alırlar. Antijene özgül IgG antikorlar geldikten sonra kaybolurlar. 
 Buraya kadar anlatılanlar temel immünolojik olaylardır. Bütün 
bu olaylar pulpa ve periapikal dokularda da gerçekleşmektedir. 
Özellikle pulpanın immün cevabı biraz daha özeldir. 
 
 
PULPİTİSİN İMMÜNOLOJ İSİ 
 
PULPAYA ANT İJENLERİN ULAŞMASI 
Pulpa dokusu kapalı bir organdır ve yüzeyinin büyük bir bölümü 
dentin kanalcıkları ile çevrilmiştir. Bu nedenle antijenler çok büyük 
bir sıklıkla bu yol ile pulpaya ulaşırlar. Kök yüzeyi, periodontal 
dokular tarafından bir ölçüde koruma altında olduğundan antijenlerin 
giriş noktası daha çok kuron pulpasındandır. 
 Ağız ortamı ile uzun süre temasta kalan çıplak dentin dokusu ve 
dentin kanalcıkları içerisine, yalnızca bakterilerin antijenleri değil, 
aynı zamanda antijenik uyarı yapabilecek nitelikte kimyasal maddeler 
de göç edebilmektedir. Düşmüş veya sızdıran bir dolgu veya simanı 
çözünmüş bir kuron onarımı varsa, bu dişin dentin kanalcıkları 
içerisine bakteri hücresi ve bakteri antijenleri kolayca girebilirler. 
Bruksizm veya başka nedenlerle mine dokusu aşınmış bir diş, kuron 
preparasyonu yapılmış bir dişin açıkta bırakılmış dentin dokusu, 
antijenleri ağız ortamından pulpaya kolayca geçirebilmektedir. 
Özellikle basınçlı ölçü teknikleri ile alınan ölçüler, ortamdaki 
antijenik yapıları ve hatta bakteri gövdesini bile dentin kanalcıkları 
içerisine doğru iter.  
 Gingivitis veya periodontitis gibi nedenlerle periodontal 
yapıların harap olduğu bölgelerde hasar gören sement dokusu 
antijenlere ve bakteri hücrelerine geçirgen bir duruma gelebilir. Açığa 
çıkan dentin kanalcıkları ağız ortamındaki antijenik öğeleri buradan 
kolayca pulpaya taşıyabilir. Periodontal patolojiler antijenlerin 
pulpaya ulaşmasına yardımcı olur. 
 Travma sonucu oluşan kırık ve çatlaklar, antijenlerin pulpa 
dokusuna ulaşma yollarından bir tanesidir. Minenin morfolojik 
bütünlüğü bozulmasa bile, antijenleri pulpaya iletebilecek geçitleri 
bulunabilir (lamel, tuğ ve piston gibi). Daha sık görülen giriş yolu bir 



çürüğün tabanıdır. Bakteriler henüz pulpa dokusuna ulaşmadan önce 
onların antijenik yapıları ulaşır. 
 Ekspoze dentin, antijenik uyarıların pulpaya ulaşmasında en 
bilinen ve en sık görülen giriş kapısıdır. Dentin kanalcıkları ile 
immünopatolojik reaksiyonların başlatılabileceği gösterilmiştir 
(Bergenholtz ve arkadaşları, 1977). 
 Uyarının pulpa tarafından antijenik olarak kabul edilebilmesi 
için, uyarıyı oluşturan en az bir komponentin o konak doku için "iyi 
antijen" olması gerekir. Büyük olması, konağa yabancı olması, 
molekül mimarisinin karışık olması, zor katabolize olması, çözünür 
olmaması, molekülün sert olması, elektrik yükünün zayıf olması, 
epitoplarının yüzeyde olması gerekir. Aksi halde konak cevabı 
görülmez. Bir çalışmada Rosengren (1970), fare pulpalarına S. 
mutans, S. aureus, C. perfringens ve L. acidophillus inoküle etmiştir. 
Sadece S. mutans ile şiddetli periapikal harabiyet bulmuş, diğer 
bakterilerle ise, hafif veya orta düzeyde periapikal değişimler 
saptamıştır. Bu durum bize pulpanın sadece duyarlı olduğu antijenlere 
cevap verdiğini göstermektedir. Yukarıda sayılan bakteriler içerisinde 
yalnızca S. mutans iyi bir kök kanalı patojenidir. Falk ve arkadaşları 
(1987), termik duyarlılığı olan dişlerin pulpa ekstraktlarında kök 
kanalı patojenlerine karşı oluşmuş özgül antikor bulunup 
bulunmadığını araştırmıştır. S. mutans, A. naeslundii, L. casei, E. 
alactolyticum, A. israelii, P. micros ve V. parvula’ya karşı antikorların 
bulunduğunu göstermiştir. Sağlıklı pulpada ise bakteri antijeni 
bulunmadığını göstermiştir.  
 Pulpada konak cevabı görülmesi için pulpaya bakterilerin 
antijenlerinin teması şart değildir. Başka bir açıklamayla pulpa, 
bakteri antijenleri dışında kimyasallara da antijen muamelesi 
yapabilir. Hatta bu madde siman bile olabilir. Diş tedavisi sırasında 
kullanılabilecek, değişik simanlar, mumlar, restoratif materyaller 
(silikatlar, resinler, iyonomerler), lastik veya kauçuk esaslı maddeler, 
ilaç bileşikleri (fenol, kafur, paraformaldehit, formokrezol, timol, 
krezatin, kreozat, iyot), irrigasyon solusyonları (sodyum hipoklorit, 
hidrojen peroksit, benzalkonium klorit, üre, çeşitli lokal anestezikler, 
EDTA), kök kanal patlarının bileşenleri (rosin, peru balsamı, Zn, Ba, 
Bi, formaldehit, Hg bileşikleri), korozyon ürünleri hatta guta-perka 
bile pulpa veya periapikal dokularda antijenik uyarıya neden olabilir. 
Bir hastada antijenik uyarıya neden olmayan herhangi bir kimyasal 



madde bir başka hastada kuvvetli antijenik olabilmektedir. Burada 
konağın seçiciliği söz konusudur.  
 Bir konağın proteinleri veya hücreleri bir başka konak için 
antijenik olabilir. Maymun dişlerinin kök kanalları içerisine bırakılan 
sığır albümini ve koyun eritrositleri özgün antikorlar oluşturur (Barnes 
ve Langeland, 1966). Tavşan dişlerinin pulpalarına, liyofilize at 
serumu uygulandığında periapikal dokulara lenfosit infiltrasyonu ve 
kemik rezorpsiyonu görmek olasıdır (Okado, 1967). Bu bir Arthus 
reaksiyonudur (Bkz. Tip 3 aşırı duyarlılık). Pulpada Arthus reaksiyonu 
oluşturmak için deney hayvanlarına antijenik madde bir kaç defa deri 
altı yol ile verilerek, daha sonra aynı madde deney hayvanının steril 
pulpasına bırakıldığında, otopside periapikal lezyon oluştuğu 
bulunmuştur (Torabinejad ve Kiger, 1980). 
 Daha ileri olarak pulpa kendisine yabancılaşarak kendi hücre ve 
dokularını antijenik kabul edebilir ve pulpa dokusuna karşı konak 
immün cevabı görülebilir. Tavşanların kendi diş pulpaları formalin ile 
muamele edilerek aynı hayvana deri altı yoldan verildiğinde böbrek ve 
karaciğerde, pulpa dokusuna özgün otoantikorlar belirlenebilmektedir 
(Nishida, 1971). Bu antijen-antikor kompleksleri deri altında da 
toplanır (Distefano, 1971). 
 Benzer deneyler de aynı sonucu vermiştir. Köpeklerin kendi diş 
pulpasının ekstraktı, N2 patıyla karıştırılıp lenf düğümlerinde enjekte 
edildiğinde otoantikorlar oluşur (Block, 1977A). 
 Pulpa dokusu önceden kendisinde bulunmayan bir duyarlılığı 
sonradan da kazanabilmektedir. Köpek pulpaları öjenol, camphorated 
mono chloro phenol ve formokrezol ile duyarlılaştırıldıktan sonra 
pulpa dokusunda Ig ve alkalen fosfataz  düzeyleri ölçülmüş ve 
normalden yüksek bulunmuştur. Bunlar pulpa dokusunun bu kimyasal 
maddeleri reddetmeye hazır olduğunu gösterir (Block, 1977C).  
 Pulpanın mikrop antijenleri ile ilk teması odontoblastik uzantılar 
(Tomes lifleri) ile olur.  
 
PULPA İLT İHABI 
 Pulpa dokusuna ulaşan mikroorganizma antijenleri hangi yol ile 
gelirse gelsin, burada bulunan immün mekanizmayı tetikleyecek 
uyarılar oluşturur. Pulpa esas olarak bağ dokusundan oluşmasına 
karşın, antijene karşı genel immünoloji bilgisi ile kolayca 
açıklanamayacak reaksiyonlar gösterir. 



 Sağlıklı pulpada T-lenfositleri G0 fazındadır ve Th/Ts oranı 2:1 
dir (sağlıklı bireylerin dolaşımındaki Th/Ts oranları da 2:1 dir). Pulpa 
dokusu içerisinde az miktarda dendritik hücreler, fibroblastlar, 
makrofajlar, B-lenfositleri ve mast hücreleri bulunmaktadır (Anıl, 
1986). B-lenfositleri plazma hücrelerine dönüşmezler. Bu nedenle 
sağlıklı pulpada plazmosit yoktur. Kompleman proteinleri ve sınırlı 
sayıda mast hücreleri daima vardır. Fakat inaktif konumda bulunurlar 
(Anneroth ve Brannström, 1964). Ayrıca kan damarları boyunca 
UMC'ler dizilirler. Bunlar kan damarlarının tunica adventisiasına 
zayıfça tutunurlar ve bağ dokusunun herhangi bir hücresine 
dönüşebilecek durumdadırlar. Gerekirse damar endoteline invaze 
olarak pulpa içerisinde göç edebilirler. Bunlara pulpanın rezerv 
hücreleri denir. Histiyositler kapillerden göreceli uzak konumlanırlar 
ve onlar da birer rezerv hücre görevi üstlenirler. Gerek duyulduğunda 
fagositik özellik kazanabilirler veya doku makrofajlarına 
dönüşebilirler (bu makrofajlar, dolaşımdakinden farklıdır, bulunduğu 
dokudan dışarı çıkamazlar). Bu hücresel yapıdan anlaşılacağı gibi 
sağlıklı pulpa humoral değil, selüler cevap vermeye daha eğilimlidir.  
 Odontoblastların hemen altında pulpanın APC'leri yer alır. 
Bunlar bağ dokusu kaynaklı olup, HLA endo antijenleri içerirler 
(Jontell ve arkadaşları, 1987). Pulpada APC görevi yapabilecek başka 
hücreler de vardır. Bunlar B-lenfositleri, makrofajlar, nötrofiller ve 
damar endotel hücreleridir. Odontoblastlar da antijen sunabilirler. 
 Genellikle bakteri antijenleri, pulpaya, bakterilerden daha önce 
ulaşırlar. Böylece pulpanın verdiği immün yanıtın iltihap ve 
enfeksiyon dönemleri vardır. 
 1. Eğer doğrudan bir bakteri istilası yok ise, yani pulpanın 
iritasyonu mekanik, kimyasal veya termik travma ile oluyor ise, 
pulpadaki sinir lifleri uyarılmanın ardından CGRP (Calcitonin Gene 
Related Peptide) ve P substance (P maddesi) isimli iki enzim salar. 
Az bilinen bu nöroimmün mekanizmaya nörojenik iltihap  denir. 
CGRP ve P maddesi ise nörojenik iltihap medyatörleri adını alır, daha 
çok otonom sinir liflerinden salınır.  
 Makrofajları harekete geçiren bu sinir lifleridir. Sinir liflerinin 
kılıfları makrofaj benzeri hücreler ile tam bir temas içerisindedir ve bu 
makrofajların sitoplazmaları içerisinde 100-150 µm çapında veziküller 
vardır. Bu nöro-immün yakınlaşma elektron mikroskopunda 
gösterilmiştir (Manthos ve arkadaşları, 1998). Böyle bir temas 



makrofajların ilk aktivasyonunun sinirsel uyarılarla olduğunu 
doğrular. Bu makrofajların içerisinde bulunan veziküler yapılar 
pulpadaki makrofajlara nöral bir kimlik kazandırır. 
 Nörojenik iltihap medyatörleri salan pulpal sinir lifleri sensitif 
liflerden farklıdır ve daha çok otonom özelliklidir. Buradan ayrılan 
daha ince demetler pulpa periferinde (pulpodentinal membranda) yeni 
bir pleksus yaparlar (odontoblastik nöral pleksus). Odontoblastlar bu 
pleksus içerisinde yer alırlar. Bu sinir liflerinin bir bölümü Tomes 
liflerini izleyerek predentine girer. Her iki lifin de (A ve C grubu) 
sonlanma uçlarında bulunan nöronlar nörojenik iltihap medyatörleri 
sentez ederler.  
 P maddesi 15 kilodaltonluk bir proteindir ve kan damarlarının 
tunica vascularisi üzerine dilatör etki gösterir. Bu şekilde kapiller 
dilatasyon gerçekleşir. Ayrıca damar endotelini vazoaktif 
medyatörlere ve immün hücrelere karşı geçirgen hale getirir. 
Hargreaves ve arkadaşları (1994), kendi geliştirdikleri bir mikrodializ 
probunu yaralı doku içerisine yerleştirerek bu enzimleri 
saptamışlardır. Deneysel olarak enjekte edilen P maddesi o bölgede 
kuvvetli bir ödem oluşturmaktadır ve histamin, PGE2, kollagenaz, IL-
1, IL-6 ve TNF salınmasını sağlamaktadır. Bu çalışmacılar sürememiş 
yirmi yaş dişlerinin perikoroner enfeksiyonlarının bulunduğu 
dokularda PGE (5-7 nmol/l), bradikinin (12-17 nmol/l), P maddesi (1 
nmol/l), Lökotrien B4 (2-4 nmol/l) bulunduğunu belirlemişlerdir. 
Aynı çalışmacılar steril frezler ile vital sığır pulpasına farklı sayıda 
delikler açmışlar ve yaralanmanın en fazla olduğu diş pulpasında P 
maddesinin en fazla miktarda salındığını göstermişlerdir. Pulpa 
yaralanmasının ardından, trigeminal gangliyonlarda da P maddesi 
bulmuşlardır (akut iltihaplarda trigeminal gangliyonlarda bile ağrı 
kaynağı olan P maddesi görülebildiğine göre, neden akut enfekte 
dişlerin lokal infiltratif anestezi ile tam olarak uyuşmadığı daha kolay 
anlaşılır). 

 
 
Şekil 17.7. Nörojenik yol ile pulpadaki ağrı iltihabı 
başlatabilmektedir. 



 Pulpa, P maddesi salımını göstermek için ideal bir dokudur. 
Pulpa, dışarıdan gelen uyarılara nöroimmün cevaplar vermektedir 
(Hargreaves ve arkadaşları, 1994). CGRP 'nin, P maddesine benzer 
etkileri vardır. Fakat başlıca etkisi nötrofil kemotaksisini 
kolaylaştırmasıdır.  
CGRP ve P maddesi, NGF (Nerve Growth Factor) ile yarış 
halindedirler ve myelinsiz liflerin membranları üzerinde aynı 
reseptöre tutunabilirler. CGRP, ortamdaki potasyum, kapsikain ve 
kalsiyum varlığından etkilenen bir nöropeptittir. Lidokain ve 
adrenerjik maddeler (epinefrin, norepinefrin, clonidine, salbutamol), 
pulpada CGRP blokajı yapmaktadır (Hargreaves ve arkadaşları, 
1994). 
 Pulpada uyarılar sırasında sinir liflerinden salınan diğer 
nöropeptitler şunlardır: dopamine-2-hydrolase ve neuropeptide-Y. 
Bunlar sempatik sinir liflerinden eser miktarda salınırlar ve P 
maddesine benzer yapıdadırlar. Pulpa sinirlerinden ayrıca VIP 
(Vazoaktif İntestinal Polipeptit) salındığı belirlenmiştir. VIP, 
prostoglandinlere bağımlı olmayan bir mekanizma ile kemik 
erimesine neden olur. Sempatik trigeminal gangliyonu operasyon ile 
çıkarılan deney hayvanlarında hasarlı pulpadaki VIP salınması devam 
ettiğine göre, VIP, parasempatik otonom liflerden salınmaktadır 
(Torabinejad, 1994). 
 Predentine giren sinir liflerinin ve nörojenik iltihap 
mediyatörlerinin görevi, antijenik uyarıyı henüz dentin kanalcıkları 
içerisinde iken belirlemek ve antijen pulpaya girdiğinde pulpayı 
savunmaya hazır bulundurmaktır. Odontoblastların yüzeyinde 
nörojenik iltihap medyatörlerini algılayan reseptörler bulunur. Bu 
maddeler pulpa dokusu içerisine salındığında yalnızca kapiller 
endoteli ve immün hücreleri değil, aynı zamanda odontoblastları da 
etkiler. Aktive edilen odontoblastlar reparatif dentin üretimini başlatır. 
Diğer yandan histiyositler ve fibroblastların birer odontoblast haline 
dönüşmesini sağlar. Bu nedenle nörojenik iltihap bir yandan pulpaya 
alarm niteliğinde sinyaller yollarken, diğer yandan reparatif dentin 
oluşumunu başlatır, başlamışsa hızlandırır.  
 Reparatif dentinin oluşmasını başlatan başka tetik mekanizmalar 
da vardır. Odontoblastlar, kendi hücre uzantıları olan Tomes lifleri 
aracılığı ile antijenik uyarıyı doğrudan algılayabilirler. Bu durumda 
nörojenik iltihap medyatörlerine gerek kalmadan reparatif dentin 



oluşumu başlayabilir. Fakat bu cevap lokaldir. Yani yalnızca uyarının 
geldiği bölgedeki odontoblastlar etkilenir ve oradaki odontoblastlar 
yalnızca o bölgede reparatif dentin oluştururlar. Halbuki nörojenik 
iltihap medyatörleri tüm odontoblastik tabakayı uyarabilir.  
 İltihap sinyalinin odontoblast tabakası boyunca yayılma 
mekanizması iki türlüdür. Birinci mekanizmada (nöral yol ile) sinir 
lifleri antijenik uyarıya ait sinyalleri tüm odontoblastik pleksus 
boyunca dağıtmaktadır. Yani elektriksel esaslı bir yayılım vardır. 
İkinci mekanizma (nöroimmün) enzimatiktir. Lifler boyunca açığa 
çıkan CGRP ve P maddesi odontoblastları kimyasal olarak 
uyarmaktadır. Bu kimyasal uyarı bir diğer odontoblasta, birbirleri ile 
olan sıkı temasları sayesinde enzimatik yollarla ulaştırılmakta veya 
gap junction adı verilen özel temas bölgeleri yoluyla iletilmektedir.  
 Pulpadaki bu mekanizma genel immünoloji ilkeleri ile tam 
olarak açıklanamaz. Çünkü, iltihabın ilk dakikalarında iltihap 
hücrelerinin damardan pulpa dokusuna ilk defa geçişlerinde vazoaktif 
medyatörlerin rolü çok azdır. Bu ilk basamakta mast hücrelerinden 
açığa çıkan histamin, iltihabın en aktif bileşeni değildir. Çünkü 
sağlıklı pulpada mast hücreleri eser sayıdadır ve damar permeabilitesi 
mast hücrelerinden kaynaklanan medyatörler nedeniyle değil, P 
maddesi nedeniyle dilate olur. Vasküler dilatasyonun başlatılmasında 
rol alan mekanizma sinirseldir. Mast hücrelerinin sayısı daha sonra 
hızla artacaktır. 
 Uyarılmış ve/veya hasar görmüş pulpa sinirlerinden salınan 
CGRP ve P maddesi mast hücreleri, polimorfları, monositleri, 
fibroblastları olay yerine davet eder. Damar endotel hücrelerini 
etkileyerek büzüştürür. Bu büzüşmede interlökinlerin ve 
makrofajlardan salınan prostoglandinlerin de rolü vardır. Damarın 
lümenini döşeyen endotel hücreleri büzülünce damar lümeninde 
interselüler bölgelerde mikro açıklıklar oluşur. Damar yatağındaki 
serum, bu aralıklardan pulpaya çıkar. Pulpa içi basınç yükselmeye 
başlar. Bu basamakta pulpaya gelen hücrelerin çoğu akut iltihap 
hücreleri (PML, makrofaj, bazofil, mast hücreleri) olup, bu iki enzim 
(CGRP ve P maddesi) sayesinde hem dokuya davet edilir ve hem de 
aktive edilirler.   
 Pulpa irritasyonunda ağrının başlaması ve nörojenik 
medyatörlerin salınması aynı anda gerçekleşir. Burada cevap 
gerektiren bir soru vardır: hangisi diğerini başlatmaktadır? Ağrı 



impulsunun merkezi sinir sisteminin kortikal merkezlerine ağrının 
adresini bildirmesinden sonra ters bir impuls ile bu maddeler salınıyor 
olabilir. Bunun tersi de olanaklı olabilir. Bu medyatörler sinir lifleri 
tarafından salgılanıyor, araşidonik asit metabolitlerinin salınmasını 
sağlıyor ve böylece bradikininlerin ağrı uyandırma özelliğini artırıyor  
olabilirler. Aslında bradikininler ve diğer doku aminleri tek başlarına 
bulunduğunda ciddi bir ağrı kaynağı olmayabilecekleri halde, diğer 
araşidonik asit metabolitleriyle birlikte bulunduğu ortamda çok 
kuvvetli bir ağrı nedeni oluşturabilirler. 
 Nörojenik iltihap medyatörlerinin ağrı uyarısını iltihaba 
çevirebilme özellikleri nedeniyle bu mekanizmanın gereksiz yere 
uyarılmasından kaçınılması gerekir. Vitalometre aletleri elektrik akımı 
uygulayabilen gereçlerdir. Bunları kullanırken an az akım düzeyinden 
başlanmalıdır. Dikkat edilmesinde yarar olan bir başka nokta lokal 
anestezi yapıldığı için ve hasta nasıl olsa ağrı duymamakta olduğu 
için, vital dentine sert müdahalelerde bulunmaktan kaçınılmalıdır. 
Anestezi etkisinde olsa bile, pulpa içerisinde salınan CGRP ve P 
maddesi postop ağrıların ve belki de uzun süren postop duyarlılığın 
nedeni olabilmektedir.  
 2. Eğer doğrudan bir bakteri istilası var ise, bu durumda, dentin 
kanalcıkları içerisine mikroorganizmalar ve mikroorganizma 
öğelerinin sızması söz konusudur. Klasik görüşlere göre pulpa tavanı 
ve çürük tabanı arasındaki mesafe 1-2 mm olduğunda geri dönüşümlü 
iltihap gözlenirken, bu mesafe 0,5 mm olduğunda akut enfeksiyon 
gözlenmesi kuvvetle olasıdır. Bugünkü bilgilerimize göre tübüler 
yapısı gereği olarak, dentinin kalınlığı mikrop istilasına engel 
olamamaktadır. Dentin mikrop ve mikroorganizma antijenleri için 
kötü bir bariyerdir (Pashley, 1996).  
 Yavaş ilerleyen çürük kavitesinin altındaki dentin dokusunda 
sklerotik değişim başlar. Dentin kanalcıkları karbonat-apatit ve 
whitlockite kristalleri ile dolar. Burada anahtar mekanizma dış 
kaynaklı uyarılar ile eksite olan odontoblastlardır ve henüz pulpanın 
immün mekanizması primer olarak olaya katılmamış olabilir. Yavaş 
ilerleyen ve kuru çürükler için sklerotik dentin oluşumu ilk cevaptır. 
Daha sonra hemen arkasına reparatif dentin biriktirilir. Dolayısıyla 
sklerotik dentin, iki dentin tabakası arasında yer alır. Pulpayı 
koruyabilen en iyi bariyer sklerotik dentindir. Bu sırada primer 
odontoblastlar ölür ve çürüğün ilerleme hızı yeteri kadar yavaş ise 



reparatif dentin oluşumu başlar. Reparatif dentin oluşumunun tetiğini 
çeken ölü odontoblastlardan sızan enzimlerdir. Böyle savunmaların 
olanaksız olduğu durumlarda yani pulpitis geliştiğinde olaylar şöyle 
devam eder: 

 
. 
Şekil 17.8. Pulpitiste immün cevap sırası 
 
 Akut iltihap ve pulpitiste pulpada görülen immün cevap sırası 
şöyledir:  
1. İltihap medyatörlerinin salınması 
2. Aktif ve pasif hiperemi, immün hücre ve bileşenlerin daveti  
3. PML marjinasyonu (bu terim, PML'lerin kan akıntısının 
merkezinden ayrılarak damar duvarına yakınlaşmasını gösterir. 
Akışkanlar kinetiğine ters düşmesine karşın, akıntının en hızlı olduğu 
traseyi terkederler ve damar lümenine yakın konumlanırlar. Bu olay 
kortikosteroidler tarafından engellenir),  
4. Polimorf çekirdekli lökositlerin kemotaksis ile pulpaya göç 
etmesi, uyarılması 
5. Kompleman aktivasyonu,  
6. B-hücrelerinin plazmositlere dönüşerek özgül antikor sentezine 
başlamaları, 
7. T-hücrelerinin duyarlılaşması ve monoklonal T-hücre sentezi.  
 
 Kamal ve arkadaşları (1997), bu sırayı farklı olarak 
belirlemişlerdir. Deneysel çürüklerde pulpada görülen ilk reaksiyon, 
çürük dentinin hemen altında nötrofillerin ve APC'lerin toplanmasıdır. 



Hatta nötrofiller dentin kanalcıkları içerisine bile girebilmektedir. Bu 
ilk hareket olup ikinci hareketlenme makrofaj toplanması ve sonra 
sklerotik dentin oluşumunun başlamasıdır. Bu immün aktivitelerin 
yoğunluğu dentin permeabilitesi ile orantılı olabilmektedir.  
 Pashley (1996), ise ilk hareketin dentin sıvı trafiğinde olduğunu, 
böylece ilk oluşanın sitokin üretimi ve ağrı olduğunu, daha sonra 
kemotaksis ile immün hücrelerin davet edildiğini savunmuştur. 

 
 
Şekil 17.9. Geç pulpitis döneminde damar lümeni (D) içinde bir 
lenfosit (L) görülmektedir. Damar endoteli hasar gördüğü için her 
yerde eşit kalınlıkta olmadığına dikkat ediniz  (Dr. Rapp) 
 
 Antijene özgül Th-hücrelerinin ortaya çıkması uyarının sonraki 
döneminde olur. Genel ve ortak görüş, pulpada önce humoral, sonra 
selüler cevap geliştiği şeklindedir. Pulpaya bakteri istilası olduğunda 
yukarıda anlatılan nörojenik iltihap basamakları benzer şekilde 
tekrarlanır ve pulpanın immün hücreleri uyarılır. Aseptik uyarıdan 
faklı olarak B-lenfositlerinin hızla aktive olduğu ve plazmositlere 
dönüşerek özgün antikor sentezine başladıkları görülür. Antijenler 
makrofajlar ve dendritik hücreler tarafından yakalanır. Bunlar 



pulpanın antijen sunan hücreleridir. Pulpa dokusu içerisinde bu görevi 
üstlenen diğer hücreler B-lenfositleri, odontoblastlar ve UMC'lerdir. 
Erken pulpitiste antijenler subanguler veya sublingual lenf 
düğümlerine taşınmadan hemen pulpa periferinde T-lenfositlerine 
sunulur. Pulpitis uzarsa veya kronikleşirse, ancak o zaman subangüler 
lenf düğümlerinde antijeni belirlemek olası olur.  
 Pulpada B-lenfositlerinden sonra ilk defa aktive olan Th-
hücreleridir. Daha sonra Tc-hücreler belirlenebilirler. İlk monoklonal 
T-lenfosit serileri, HEV'de veya kapillerlere yakın yerde saptanır. 
Bunlar çok miktarda IL-1, IL-2 ve IL-6 salarlar. Bu sitokinler 
periapekse çıkarak yeni T-hücrelerinin ve diğer hücrelerin buraya 
toplanmasını sağlar. İşte tam bu sırada periapeksten buraya 
kemotaksis ile göç ederek gelen mast hücreleri ve bazofiller 
yüzeylerindeki IL-2 reseptörleri ile pulpadaki IL-2'yi kendilerine 
bağlayarak aktive olurlar, IgE özelliğinde antikorlar ve histamin 
salmaya başlarlar. Bu lokal bir Tip-1 aşırı duyarlılık reaksiyonudur. 
Pulpanın bakteri antijenlerine karşı gösterdiği allerjik bir cevaptır. 
Pulpanın yıkımına yardım eder. Buraya kadar anlatılan olaylar 
pulpitisin hiperemi evresini temsil eder. Kliniğe yansıması provoke 
ağrılar şeklinde olur. Diş perküsyona duyarlı olmayabilir. Bu evre 
uzamamışsa, buradan geriye dönüş olasıdır. Antijenik uyarı ortadan 
kalktığında pulpa iyileşebilir (reversibl dönem).  
 Yavaş ilerleyen çürükler pulpaya uzun bir savunma şansı verir. 
Kronik pulpitis, pulpit poliposa ve parsiyel nekroz böyle durumlarda 
oluşur. Vaskülarizasyonu artan pulpa yeni bağ dokusu yapımı ile 
çürük kavitesi dışına doğru gelişir. Bu doku genç bir granülasyon 
dokusudur. Damardan zengindir ve dokunmakla kanar. Yaygın 
nötrofil, fibroblast ve makrofaj infiltrasyonu vardır. Enfeksiyonlara 
daha dirençlidir. Pulpa polipi adını alır. Foramen apikalesi geniş olan, 
genç sürekli dişlerde daha sık görülür. Pulpa polipinin ağız ortamına 
bakan yüzeyine, oral epitel hücreleri yapışarak yüzeyde çoğalır ve bu 
dokunun yüzeyi tamamen epitelize olur. Bu epitel örtü bağ doku 
içerisine yer yer akantozlar gösterir. Bu durumda dokunun 
enfeksiyona direnci daha da artar. 
 Yavaş ilerleyen pulpal iltihabında internal rezorpsiyon da 
görülebilir. Aslında sürmemiş dişlerde bile internal rezorpsiyon 
görülebildiğine göre, internal rezorpsiyonun pulpa iltihabı ile oluştuğu 
tartışmalıdır. Buna karşın rezorbe olan dentin bölgesinde genişleyen 



arterler, lenfosit infiltrasyonu ve osteoklastların bulunması, kronik 
pulpal iltihabın internal rezorpsiyona neden olduğunu 
düşündürmektedir. IL-1, TNF, Prostoglandin-E2 ve artan doku 
basıncının internal rezorpsiyona neden olduğu düşünülmektedir 
(Trowbridge ve Emling, 1989). 
 Diş hekimi girişiminin olmadığı durumda pulpadaki lokal 
anaflaksinin ardından pulpa dokusunda harabiyet ve doku yıkımı 
görülmeye başlar. Bakteriler toksik enzimleri ile pulpa hücre ve 
liflerine ait karbonhidrat ve proteinleri sindirmeye başlar. 
 Pulpitiste pulpa dokusunun yıkım mekanizmaları 3 farklı yoldan 
olur. Bunlardan sadece bir tanesi bakteri ve toksinlerine aittir. Bu 
mekanizma mikrobiyoloji bölümünde anlatılmıştır. Diğer iki 
mekanizma ise vasküler yıkım ve antijen-antikor komplekslerinin 
harabiyetidir: 

 
 
Şekil 17.10. İltihaplı pulpa damarlarının içinde ve dışında makrofajlar 
D, damar; M, makrofajlar. 
 Pulpanın bağ dokusu hücrelerinden ve dokuya davet edilen 
makrofajlardan vazodilatasyon yapan mediyatörler salınır (Şekil 
17.10). Bir yandan buna bağlı olarak kan damarları genişlemekte iken, 
diğer yandan kapalı bir ortamda yer alması nedeniyle pulpa dokusu 
genişleyememektedir. Pulpanın iç basıncı hızla artmaktadır. Üstelik 



pulpa dokusu, anatomik bir talihsizlik olarak pulpa kollateral damar 
ağından yoksundur. Artan basınca karşın, pulpa dokusu total hacmini 
korumak zorundadır.  
 İntrapulpal basıncın artışı ilk önce tek noktada olur. Pulpanın 
diğer bölgelerinde basınç normale yakın kalır. Bunun nedeni pulpa 
dokusundaki fibrillerin bağ dokusu içerisinde ilk ortaya çıkan basıncı 
kompanse etmesidir. Basıncın yükseldiği noktayı çevreleyen pulpa 
fibrilleri, pulpanın diğer bölgelerini korumaya çalışır. Bu durum 
uzarsa, bu fibriller kalınlaşarak fibröz soysuzlaşmaya (dejenerasyon) 
uğrar. Fibröze olan pulpa lifleri basınca daha dayanıklıdır. Basıncın 
arttığı noktayı çevreleyen bölgeden başlayarak bütün pulpa lifleri 
fibröz değişim geçirebilir. Burada HGF (Hepatocyt Growth Factor, 
scatter factor), cGMP (Cyclic Guanidine Mono Phosphate), TGF-ß, 
CF, kompleman proteinleri, CGRP ve diğer bazı GF'lerin etkisi ile 
fibroblastların harekete geçtiği düşünülmektedir. Pulpadaki 
vazodilatasyon ve basınç artışı bu şekilde sınırlanamıyorsa ve yeterli 
zaman varsa, aynı uyarılar fibroblastları bu defa osteoblastlara 
diferansiye eder. Bu, kalsifiye soysuzlaşmadır. Bazen basınca en iyi 
karşı koyabilmek amacıyla yağlı soysuzlaşma nedeni olabilir. Bu 
basınç homojen ve devamlıdır (Not: Doku içerisindeki yağların doku 
periferine uyguladığı kuvvete hidrolik basınç, proteinlerinkine onkotik 
basınç, suyunkine hidrostatik basınç ve tuzların uyguladığı kuvvete ise 
osmotik basınç denir). 
 Başka bir koruyucu mekanizma daha vardır; interselüler 
kompartımanlarda sıvı biriktiği zaman venüller dilate olarak bu sıvıyı 
drene etmeye çalışır (Starling kanunu). Fakat bu yetersiz bir 
dengeleme mekanizmasıdır. Daha sonra basınç pulpa içerisinde bir 
kaç merkezde daha ortaya çıkar ve artmaya başlar. Sonradan bu 
merkezler birleşir. Bağ dokuda interstisyel kompartımanlarda sıvı 
(serum) toplanır. 
 Pulpa basıncının arttığı dönemde miyelinli lifler hidrodinamik 
olarak uyarılır ve ağrı oluşur. Bu ağrı keskin ve kısa sürelidir. Kesik-
kesik ve gittikçe sıklaşan aralıklarla gelir. Halbuki pulpanın bakteriler 
tarafından sindirimi sırasında duyulan ağrı, sert, pulsatif (nabız atar 
gibi) ve devamlıdır. Her iki ağrı da asit pH ile ve pulpadaki immün 
hücrelerden salınan bradikinin, seratonin, histamin, lökotrienler, 
prostasiklin ile artar. 



 Bu dönemde bazen pulpada hiç ağrı bulunmayabilir. Bunun 
nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Olasılıkla konağa veya bakteriye 
özgül nedenler rol oynamaktadır veya pulpa damarları dilate olmadan 
doğrudan staza gitmektedir. 
 Pulpal immün tepkime sırasındaki olayların pulpa odası 
içerisinde sınırlı olması, oluşturulan savunmanın aleyhinedir. 
Dokudaki genişleme olamayınca, genişlemeyi sağlayacak vazoaktif 
medyatörler daha çok salınır. Bu gittikçe artan uyarı pulpanın felaketi 
olur. Artan basınç, pulpa damarlarında yırtılma ve kanamalara neden 
olur. Bütün bu olaylar sürekli olarak pulpa içi basıncının artması ile 
devam eder (halbuki aynı olaylar periapikal bölgede olduğunda 
kollateral vaskülarizasyon nedeniyle tolere edilir).  
 Bu dönemde pulpadaki sayıları artmış olan mast hücrelerinden 
IgE tipinde antikorlar da salınır. Uyarılan mast hücrelerinden PAF 
yanında, TNF’de salgılanır. Bu maddeler kendisinin tekrar salınmasını 
sağlayacak özelliktedir ve doku yoğunluğu hızla yükselerek damar içi 
pıhtılaşmaya neden olur. Seratonin ve diğer vazoaktif aminlerin 
salınmasını sağlar. Dokuda araşidonik asit birikmesine ve 
periapeksten daha çok mast hücresinin pulpaya davet edilmesine 
neden olur. Ağrı eşik değerini düşürerek prostoglandinlerin daha çok 
ağrı yaratmasına da neden olur. Pulpitisin bu evresinin kliniğe 
yansıması şiddetli spontan ağrı şeklindedir. Bakterilerin pulpayı 
sindirmeleri de başlamıştır. Mikrobiyolojik olarak 1. evre 
(karbonhidrat fermentasyon evresi) yaşanmaktadır, hatta pulpanın 
basıncı öylesine artar ki, hastanın sistolik kan basıncı ile artan, 
diyastol sırasında azalan bir ağrısı olabilir ve hasta kalp atışlarını ağrı 
şeklinde dişinde hissedebilir (pulsatif ağrı ).  
 Pulpa odasındaki iltihap ürünleri, intrapulpal basıncın 
yükselmesinin damarsal olmayan nedenidir. Bu durum pulpayı 
vasküler staza sürükler. Damarsal yetmezlik ise pulpa nekrozu ile 
sonuçlanır. Buna boğulma teorisi (strangulation theory) veya Kim 
teorisi (Kim's theory) adı verilir. Boğulma iki basamakta oluşur. 
Birinci basamak, ara dönemde kanal ağız(lar)ında olur, ikinci boğulma 
geç pulpitiste foramen apikalede olur. Dolayısıyla birinci boğulmanın 
ardından kuron pulpası vitalitesini kaybederken, o sırada kök pulpası 
henüz canlı olabilir.  
 Septik pulpa ölümü yalnızca pulpitis gelişirse olasıdır. Halbuki 
aseptik pulpa ölümü veya kronik iltihap sonucu görülen sessiz pulpa 



ölümleri farklı şekilde olabilirler. Bu son iki pulpa ölümü damarsal 
harabiyete bağlıdır. Boğulma teorisi pulpitis tedavisinde 
kortikosteroid kullanımını akla getirmiştir. Böylelikle pulpanın 
genişlemeye çalışarak kendisine zarar vermesinin önüne geçilebileceği 
düşünülmüştür. Fakat bu düşünce dokuyu bakterilere teslim etmek, 
felaketi ertelemek anlamına da gelir.  
 B-lenfositleri, kendilerine antijen sunulmasını beklemeden, 
protein olmayan antijenleri internalize eder ve capping olayının 
ardından derhal özgün antikor sentezine başlar. B-hücrelerinden 
diferansiye olan bu hücreler plazma hücreleridir ve sayıları nörojenik 
iltihap evresinden itibaren giderek artar. Bunların ürettiği antikorlar 
IgM özelliğindedir ve antijeni yakalayarak antijen-antikor kompleksi 
oluşturur. Aslında masum başlayan B-hücre savunması ve kompleman 
aktivasyonu sonucunda oluşan antijen-antikor kompleksleri damarsal 
yetmezlik nedeniyle buradan uzaklaştırılamaz ve giderek pulpa 
dokusunda birikmeye başlar. Pulpada oluşan bu immün kompleksler 
doku yıkımına neden olabilir. Bu kompleksler normal koşullar altında 
renal tübülüslerden atılacak şekildeki yapılardır. Fakat giderek artan 
dolaşım kollapsı bu komplekslerin pulpa odasında yığılımı ile 
sonuçlanır.  
 Antijen-antikor komplekslerinin pulpaya zarar verme 
mekanizmaları şöyle özetlenebilir:  
a). Tc-hücrelerini uyarırlar ve litik enzimler salınmasını sağlarlar,  
b) Fibroblastları osteoklastlara dönüştürürler,  
c) Hageman faktörünü aktive ederek nonspesifik fagositozu 
başlatırlar. NK, PML dokuya çekilir ve incinmiş, ama henüz canlı 
olan pulpa hücrelerini sindirmeye çalışır, 
d) CD14+ makrofajları aşırı uyarırlar. Bu makrofajlar abartılı bir 
fagositoza başlarlar. Ayrıca IL-1,2,6,8, araşidonik asit metabolitleri ve 
TNF salarlar,  
e) Bu kompleksler mast hücreleri ve bazofillerden PAF salınmasını 
sağlarlar ve damarların çeperinde bulunan kan pıhtılaşmaya başlar. 
Pıhtı ayrı bir iltihap nedenidir. 
 
 Pulpa dokusu içerisindeki antijen-antikor komplekslerinin 
Arthus reaksiyonunu oluşturduğu gösterilmiştir.  P. intermedia 
lipopolisakkaritleri tarafından uyarılmış pulpa dokusunda fibroblastlar 
tarafından IL8, IL1-α, IL1-βa ve TNF-α üretildiği gösterilmiştir (Iki 



ve arkadaşları, 1997). Bütün bunlar hem spesifik ve hem de 
nonspesifik immün reaksiyonları artırırlar. 
  Aktive B-lenfositleri, IL-1 ve IL-2 salarak hem kendilerini hem 
monosit serilerini aktive ederler. Dolayısıyla kendilerinin aktivasyonu 
bir immün amplifikasyona neden olur. Aynı lenfokini hem salarlar, 
hem de kendi saldıkları bu lenfokin ile kendileri aktive olarak, aynı 
lenfokini daha çok salarlar. Böyle reaksiyonlar patlama şeklindedir. 
 Polimorf nüveli lökositler sahip oldukları öldürme 
mekanizmaları nedeniyle artan immün olaylar sırasında pulpanın 
yıkımının anahtar hücreleridir.  
 Artan PAF yığılımı nedeniyle trombositler, damar çeperine ve 
yırtıklarına yapışır. Plazmadaki plazminojeni, plazmine (fibrinolizine) 
dönüştürür. Plazmin, fibrin örtüyü oluşturabilmek için Hageman 
faktörünü aktive eder. Bu şekilde zaten uyarılmış olan PML'ler daha 
fazla uyarılırlar. Bu durum iltihabı azdırır. Kök kanalı tedavisi 
yaparken taşkın işlemler nedeniyle apeksten dışarı çıkan kanal aletleri 
periapekste kanamaya neden olarak iltihabı başlatabilmektedir. 
Olasılıkla bu olayın mekanizması kontaminasyon olabileceği gibi, 
periapekste Hageman faktörünün aktive olmasına bağlıdır 
(Torabinejad, 1994).  
 Damarsal harabiyet nedeniyle daha fazla immün hücrenin pulpa 
odasına gelmesi önce yavaşlar ve sonra tamamen durur. Pulpitisin 
erken döneminde B-lenfositlerinin T-lenfositlerine oranı 1,60’tır. 
Halbuki şimdi pulpada humoral immün cevap sınırlıdır. T4/T8 oranı 
0,56'dır. Yani Ts ve Tc sayısı üstündür. Bu durum pulpanın 
teslimiyetini gösterir.  
 Pulpa odasında devam eden olayların bir benzeri, kısa zaman 
aralığı ile kök pulpasında olur ve ikinci bir venöz staz ile pulpa 
vasküler kollapsın ardından nekroze olur. Antijen-antikor 
komplekslerinin oluşması bakteriler ve artıkları, damarsal yetmezlik 
ve yıkım ürünleri pulpanın ölümü ve lizisi ile sonuçlanır. Bu dönemin 
kliniğe yansıması hastanın spontan ağrılarının kaybolması, dişin 
perküsyona duyarlı olması ve soğuk ile rahatlama duygusudur.  
 Bazen çok köklü dişlerde tek bir kök pulpası nekroze olurken, 
diğer(ler)i savunmak için fırsat bulabilirler (Parsiyel nekroz). Nekrotik 
ve vital pulpa doku sınırına fibroblastik aktivite sonucu bir bariyer 
hazırlanır. Bu bariyerin vital tarafında sürekli bir T-lenfosit aktivitesi 



vardır. Histiyositler fibroblastlara dönüşür. Parsiyel pulpa nekrozu 
uzun yıllarca bu şekilde kalabilir.  
 Duyarlılaşmış T-lenfositleri ve diğer immün hücreler periapekste 
birikmeye başlar. Foramen apikaledeki serum trafiğinden 
yararlanarak, en çok birkaç milimetre kadar kök kanalından içeriye 
girebilirler. Bu nedenle kök kanalları içerisinde genellikle kuron 
pulpasından daha fazla savunma hücresi bulmak olasıdır. Pulpa 
ölmeden önce burada biriken IL-2 sayesinde monositler makrofajlara 
dönüşür. Oluşan immün kompleksleri ortadan kaldırabilmek için 
gayret gösterirler. Fakat ömürleri kısadır ve saldıkları IL-6, damarsal 
yetmezlik nedeniyle kemik iliğine ulaşamaz ve yeni monosit 
aktivasyonu gerçekleşmez. Gerçekleşse bile genç monositler enfekte 
pulpaya ulaşamadan foramen apikaleye kadar gelebilirler ve 
periapikal dokuda birikirler. Aslında bu birikme ilerleyen 
enfeksiyonun periapekse vardığında hızını kesecek bir etmendir. 
 Kuron pulpasında vasküler kollaps başladığında kök pulpasında 
CD4+ işaret taşıyan lenfositler sayıca artar ve T4/T8 oranı 1,14 olur. 
Yani Th aktivitesi tekrar görülür. Bunlar pulpanın kendi T-hücreleri 
değildir. Periapikal dokulardan gelen destek kuvvetlerdir. Th  
aktivitesi başlayınca kök pulpasında histamin ve bradikinin 
seviyesinde artış olur. Savaş giderek periapikal dokulara doğru yer 
değiştirecektir. Artık olaylar periapekste devam eder. 
 
PERİAPİKAL PER İODONTİTİSİN İMMÜNOLOJ İSİ 
 Pulpadan periapekse iletilen enfeksiyon sırayla akut apikal 
periodontit, kronik apikal periodontit, akut periapikal apse ve kronik 
periapikal apse (radiküler kist) ile devam eder (Nair, 1997). Bu 
evrelerden birisinden diğerine geçerken klinikte fark belirlense bile, 
histopatolojik olarak immün hücre sayısı ve profili dışında belirgin bir 
işaret yoktur. Bu nedenle kronik periapikal apse hariç, diğerlerini aynı 
başlık altında inceleyeceğiz.  
 Olay periapekse vardığında pulpada bol miktarda bakteri ve 
bakteri ürünleri, yıkılmış makrofajlar, PML'ler, NK, histiyosit, plazma 
hücreleri, B ve T-lenfositleri, bunların yıkımından ortaya çıkan litik 
artıklar, putrifiye bağ dokusu artıkları, antijen antikor kompleksleri, 
serum ve eksuda bulunur. Bu uyaranların etkisi ile geç pulpitis 
döneminden başlayarak periapekste başlamış olan nörojenik iltihap 
yerini geleneksel immün reaksiyonlara bırakır. Periapekste görülen 



olayların ilk defa tetiğini çeken uyarı nörojenik olabileceği gibi, 
kanaldan sızan antijenik uyarının periapeksi etkilemesi şeklinde de 
olabilir. Burada ortaya çıkan nörojenik iltihabın seyrinde bir özellik 
vardır. Nörojenik medyatörler (CGRP ve P maddesi) bu defa 
epitelizasyonu tetikler (Torabinejad, 1994). Halbuki aynı uyarı pulpa 
içerisinde odontoblastları aktive ediyordu. Nörojenik iltihabın 
periapikal dokuda epitelizasyonu başlatıyor olması, uzayan apikal 
iltihabın neden fibro-epitelyal kistik lezyonlara dönüştüğünü 
açıklamaktadır. 
 Prochazkova ve arkadaşları (1996), apikal periodontitise katılan 
mikroorganizmaların dental plaktan geldiğini ve bu 
mikroorganizmaların lökositleri kuvvetle uyarabilme özelliğine sahip 
olduğunu göstermişlerdir. Uyarılan lökositlerden LFA-1α (Leucocyte 
Factor Associate) salındığını ve bu enzimin prognozu ağırlaştırdığını 
savunmuşlardır. Pulpa nekrozuna neden olan bakteriler, onların 
atıkları, doku yıkım ürünleri ve litik pulpa periapeksten sızmaya 
başladığında periapeks duyarlılaşmış B ve T-lenfositleriyle çevrili 
durumdadır. Dolayısıyla periapeks antijenik uyarılara pulpa kadar 
hazırlıksız yakalanmaz. Pulpitis ve pulpa ölümünün devam ettiği 
günler boyunca monoklonal B ve T-hücre dizileri buraya göç etmiş 
olur. Hatta IL-1, IL-2, prostoglandin, histamin, seratonin gibi 
vazoaktif medyatörler, arteriyolleri genişletmiş ve kök kanaldan 
buraya sızabilecek yapılar ile mücadeleye hazırlamış olur. Apse 
oluşumunu ve kliniğin ne yönde gelişeceğini immün sistem  belirler. 
Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus 
micros, ve Streptococcus intermedius karışımı immün sistemi 
zayıflatılmış bir grup fare dişine uygulanmıştır. Kontrol grubunda 
apse gelişmezken, immün sistemi zayıflatılmış grubun 3 te 1’inde apse 
görülmüştür. Kontrol grubuna göre apeksteki lezyon histolojik olarak 
daha geniş olmuştur. Bu bize B ve T-lenfositleri aracılığı ile apikal 
lezyonun geleceğinin belirlendiğini gösterir (Teles R, 1997).  
Enfekte pulpadan gelen uyarılar ile periapekste kapiller permeabilite 
ve buna bağlı olarak serum sızıntısı artar. Dokuda serum birikir. 
Kompakt kemik dokusu ani genişlemelere uygun olmamasına karşın, 
periapikal doku spongiyöz özelliklidir ve tedrici dilatasyonlara 
uygundur. Buna karşın ilk genişleme en zayıf yöne doğru, yani 
periodontal membrana doğru olur. Periodonsiyumun özellikle apikal 
yarısında liflerin arasına serum ve cerahat birikmesi olur. Bu sırada 



enfekte kök kanalı "glikoprotein fermentasyon evresi"ndedir. Diş 
alveolünde hafifçe yükselir. Bu durumun kliniğe yansıması perküsyon 
duyarlılığı şeklindedir. Bu dönemde dişe soğuk uygulamaları sorunlu 
bölgede birikmiş sıvının kontraksiyonuna neden olarak rahatlama 
sağlayabilir. 
 Dokuda serum birikmesi daha fazla kompleman reaksiyonu 
demektir. Kanaldan periapekse sızan antijenik yapılar kompleman 
reaksiyonu ile bağlanarak antijen-antikor kompleksleri oluşur. 
Böylece daha fazla anaflatoksin (C3a, C5a) açığa çıkar. Ayrıca B-
lenfositleri hızla plazma hücrelerine dönüşürler ve IgM tipinde özgül 
antikor salarlar (humoral cevap). Özgül antikorlar birbirlerine daha 
kuvvetli tutunabilen antijen-antikor kompleksleri oluşturur. Özgül 
olmayan kompleman aktivasyonu ve özgül olan humoral cevap ile 
meydana gelen antijen-antikor komplekslerinin önemli bir bölümü 
burada fagositik hücreler tarafından ortadan kaldırılır. Diğer bir 
bölümü genişleyen venler ve lenfatikler yardımı ile buradan 
uzaklaştırılır. Bunların gittikleri iki yer vardır: 1. Dolaşıma katılanlar 
renal tübülüslerden atılır. Bu kompleksler duyarlı bireylerde 
otoimmün hastalıkları başlatabilmektedir, 2. Lenf düğümlerine 
dönenler burada fagosite edilir. Buradan uzaklaştırılamayan bir bölüm 
antijen-antikor kompleksleri ise ileride osteoklastları 
tetikleyeceklerdir. Bu kompleksler giderek daha zor uzaklaştırılmaya 
başlar. Olay akut periapikal apseye doğru ilerler. 
 
PERİAPİKAL APSEN İN İMMÜNOLOJ İSİ 
 Eğer foramen apikaleden kanala sızan litik artıklar içerisinde 
daha önce T-lenfositlerine sunulmayan antijenik yapılar varsa, bunlar 
subangüler lenf düğümlerine taşınır. Bu işlem için aracılık edecek 
hücre sayı ve çeşitlili ği gayet fazladır ve pulpadaki gibi sınırlılık 
yoktur. Normal koşullar altında, yani periapeks alarm durumunda 
değilken, herhangi bir antijenin yakalanıp lenf düğümlerine 
taşınmasına gerek yoktur. Çünkü minör antijenler, lenf düğümlerince 
zaten tutulmaktadır. Fakat periapikal immün cevabın arttığı durumda 
bu işi (epitopun taşınmasını) genellikle makrofajlar ve/veya B- 
lenfositleri yaparlar.  
 Subangüler lenf düğümlerine pek çok afferent lenf damarları 
girer. Fakat çıkış bir kaç efferent lenf damarı içerisinden olur. Bu 
damarlar kapakçıklı olup sıvı trafiği tek yönlüdür (Soydan, 1986). 



Antijenik yapılar lenf düğümlerine ulaştığında burada devam etmekte 
olan lenfosit trafiği 24 saat kadar bir süre için durur. Bu sırada 
lenfositlerin lenf düğümünden dışarı çıkışı yavaşlar ve gecikir, ama 
girişleri serbesttir. Bunun nedeni APC’ler tarafından salınan 
sitokinlerin efferent lenf damarlarında neden olduğu stazdır. Sorunlu 
dişin bulunduğu bölge ile lenf düğümleri arasındaki lenf damarları 
dilate durumdadır. Debileri artmıştır. Sürekli olarak litik artıkları ve 
makromolekülleri lenf düğümlerine getirirler. Lenf düğümünün 
sertliği artar, çapı büyür, kolayca palpe edilebilir ebatlara gelir. Bu 
dönemde antijenler T-lenfositlerine burada sunulur. Bu sırada lenf 
düğümlerinde lenfosit çoğalması olur. Monoklonal T serileri ve blast 
hücrelerine dönüşen B-lenfositleri kana dökülürler. Üretilen antijenin 
doğrudan periapikal dokulara dönüş yapmasına olanak yoktur. Önce 
dolaşıma çıkarlar. Sonra IL-1’in ve diğer kemotaktik faktörlerin cazip 
kıldığı doğru adresi kemotaksis ile bulurlar. Bu nedenle özgül antikor 
ve T-hücre serileri enfeksiyon sırasında sistemik dolaşımda (serumda) 
saptanırlar (Block, 1977B).  
 T-hücre aktivasyonu için önce retiküler hücrelerin saldığı ve 
daha sonra aktive T-hücresinin kendi klonal gelişimi için kendisinin 
saldığı IL-1 ve diğer sitokinler düşük yoğunlukta dolaşıma sızarak 
hastanın ateşini yükseltir. Bu dönemde en belirgin olaylar lenf 
düğümlerinde ve periapekste gerçekleşir. Lenf düğümlerinde hızlı bir 
lenfosit trafiği ve fagositoz vardır. Bakteriler, antijenik yapılar ve litik 
bağ doku yıkım ürünleri sürekli olarak kök kanalından periapekse 
sızar, periapikal dokularda özgül antikorlar ile bağlanır, ortaya çıkan 
eksuda lenfatiklerle lenf düğümlerine taşınır.  
 Bu dönemde periapeks bakteriden en zengin olduğu 
dönemindedir. Bu bölgenin iddialı savunması nedeniyle bakterilerin 
periapekse çıksalar bile, burada uzun süre canlı kalma şansları yoktur. 
Bu dönemde IL-1α, IL-6, IL-8, periapekse egemen sitokinlerdir. 
Monosit ve makrofajlardan gelen IL-1α'nın aktivitesi nedeniyle 
lenfositler stimüle edilirler. Nötrofiller potansiyelize edilir. Damar 
endoteline lökosit adezyonu en üst düzeydedir. Bu profesyonel bir 
savunmadır ve ekip işidir. 
 Hasar gören endotel ve immün hücrelerin membranlarından bol 
miktarda araşidonik asit ortaya çıkar. Hasar gören hücrenin tamir 
refleksi ile siklooksijenaz yolu üzerinden prostoglandinler üretilir. 
Bunlardan PGE2, PGD2, PGF2a, PGI2 periapikal dokularda en fazla 



olanlarıdır. Araşidonik asit lipooksijenaz yolu ile lökotrienlere 
dönüşür. LTC4 ve LTD4  periapekste tabloya egemen olan en önemli 
lökotrienlerdir (Bkz. Araşidonik asit metabolitleri). Bu maddeler 
nötrofillerin davet edilmesi, damar endoteline adezyon, dokuya geçen 
nötrofillerin aktivasyonu ve ağrı eşiğinin düşürülmesinden 
sorumludur. Bir miktar prostoglandinler kana geçerek ateşin 
yükselmesine katkıda bulunur. Bu prostoglandinler ve lökotreinler 
akut periapikal periodontitisli ve akut apseli dişlerin periapikal 
dokularında çok yüksek yoğunluklarda belirlenmiştir (Nair, 1997). 
NSAID lökotrienleri engelleyemez. Fakat siklooksijenaz yolunu 
engelleyerek PG'lerin ortaya çıkmasını durdurabilir. Bu durumda IL-
1ß, IL-2, GMCSF ve EGF gibi bazı sitokinlerin doku yoğunluklarında 
azalma olur. Bu azalma iki yönlü tehdit oluşturur. Birinci tehdit konak 
savunmasının azalmasıdır. İkinci tehdit bakteri üremesinin artmasıdır. 
Bu bir sürprizdir. IL-1ß'nın dokudaki yoğunluğu 10 ng/ml'nin altına 
düştüğü zaman bakteri üremesine yardım etmektedir. 20 pg/ml IL-1 
bulunan ortamda E. Coli’nin üremesinin yaklaşık 3 katı arttığı, 
antagonist kimyasal maddeler ile ortamda mevcut olan IL-1 ortadan 
kaldırıldığında bakteri üremesinin tekrar yavaşladığı gösterilmiştir 
(Porat ve arkadaşları, 1992). TNF'nin de benzer bir etkisi vardır. Fakat 
IL-4'ün böyle bir etkisi yoktur.  
 EGF'nin doku yoğunluğu 50 ng/ml'nin altına düşerse tüberküloz 
basilinin üremesini artırmaktadır (Bermudez ve arkadaşları, 1996). IL-
2, IL-6 ve GMCSF gibi sitokinler enfeksiyonun olduğu dokuda düşük 
yoğunlukta bulunduğunda bakteri üremesini artıran bir etki gösterir ve 
NSAID bunların doku yoğunluklarını düşürür (Denis, 1992; Denis ve 
arkadaşları, 1991). Enfeksiyonda (iltihapta değil) NSAID kullanımı 
tekrar gözden geçirilmelidir. 
 Periapikal enfeksiyonlu dokuda bulunan T-lenfositlerinin profili 
gayet tipiktir. CD4/CD8 oranı genellikle >2,1 olarak bulunur. Yani 
Th-hücrelerinin sayısı Ts ve Tc-hücrelerinin sayısından fazladır. Bu 
oran normal kanda 2,1 ± 0.1, erişkin periodontitisli hastanın periapikal 
dokusunda 1,0 ± 0,1, erişkin periodontitisli hastanın kanında 2,1 ± 0,1 
-1,7 ± 10,1, juvenil periodontitiste 1,1 ± 0,1, marginal gingivitiste 1,8 
± 0,2 olarak belirlenmiştir (Seymour ve arkadaşları, 1997).  
 Akut apsenin başladığının habercisi olan değişim dokuya 
egemen olan IL-α'nın, yerini IL-1ß'ya bırakmasıdır. Bu değişim 
tipiktir. Periapikal periodontitisten akut apseye geçiş döneminde 



eksuda içerisinde bol miktarda IL-1ß belirlenmiştir (Barkhordar ve 
arkadaşları, 1992). IL-1ß'nın uyarısı ile dokudaki prostoglandin 
yoğunluğu yükselir. Periodontal kemik dokuda yıkım (ve yapım) 
faaliyetleri başlatılır. IL-1ß aynı zamanda IL-6 ve IL-8'in salınmasını 
sağlar. IL-6, TGF-ß salımını artırıp Th-lenfositlerini duyarsızlaştırarak 
bir feed-back oluştururken, IL-8 ise kuvvetli kemotaktik olan TNF 
salımını uyarır (hatırlayınız: immün reaksiyonlarda iki zıt mekanizma 
birlikte çalışır). İltihabi olaylar birisi inhibe, diğeri amplifiye eden iki 
kuvvetin dengesi haline dönüşür. İnhibe edici faktörler bu dönemde 
yavaşça belirgin hale gelmeye başlar. Fakat halen olay daha çok 
immün amplifikasyonun etkisiyle ileriye doğru gitmeye eğilimlidir. 
Bu dönemde nötrofiller dokuya egemendir. T-lenfositleri ve 
makrofajlardan gelen IL-1, CSF aracılıklı olarak yeni immün hücreleri 
dokuya çeker ve aktive eder. Osteoklastları ve osteoblastları birlikte 
uyarır. IL-1, lokal etkileri yanında sistemik olarak da etki gösterir. 
Karaciğerden ve kemik iliğinden APP'nin salınmasını sağlar. Bu 
sırada dokuda TGF-ß varlığı gözlenir (Lerner, 1994). Bu sitokinin 
kaynağını dokunun herhangi bir hücresinden alabileceği gibi daha çok 
defalarca uyarılan makrofajlardan alır. Benzer şekilde defalarca 
uyarılan T-lenfositleri, trombositler ve fibroblastlar TGF-ß salarlar. 
Adeta doku incinmesinin arttığını ve artık tamir olaylarının 
başlatılması gerektiğini tembih ederler. İltihabın inhibe edici faktörleri 
giderek kuvvet kazanmaya başlar. Bu dönemde eksuda miktarında 
artış olur.  
 Periapikal apsede sıklıkla görülen ödem kaynağını artan damar 
permeabilitesi nedeniyle serumun damar dışına çıkmasından alır. 
Ödem sıvısı mekanik travmaların ardından 5-10 dakika sonra oluşan 
kapalı yaralarda steril olabilir. Fakat periapikal enfeksiyonlarda ödem 
sıvısında eksüda da bulunur ve ödem sıvısının hacminin artmasına 
neden olur.  
Ödemin enfeksiyonun gidişine şu etkileri olur:  
1. Dokudaki toksinleri dilüe eder,  
2. Toksinlerin nötralizasyonunu kolaylaştırır,  
3. Damar dışına çıkan ve artık beslenemeyen immün hücrelere 
beslenme kaynağı oluşturur,  
4. Antikorlar içerdiği için nonspesifik bir humoral savunma 
oluşturur,  



5. Serum kaynaklı olduğu için kompleman proteinleri içerir 
incinmiş bölgede özgün olmayan antijen-antikor reaksiyonlarına 
yardım eder,  
6. Fibrinojen içerdiği için incinmiş bölgede fibrin oluşturur, bu 
fibrin ise immün hücrelerin hareket kabiliyetini artırır,  
7. Ortamın pH'sını tamponlar. 
 
 Ödem sıvısının toplanmasında prostoglandinlerin özellikle PGE, 
PGD'nin rolü vardır. Kortikosteroid veya NSAID kullanarak ödem 
oluşumu engellenmemelidir. Hastanın ödemli dokuya mekanik basınç 
uygulaması sakıncalıdır. Görevi tamamlanınca bu sıvı lenfatikler 
tarafından kendiliğinden drene olur. 
Semptomatik periapikal lezyonların bulunduğu kanallardan gelen 
eksüdalarda bol β-glucuronidase ve interlökin1β görülür (Kuo, 1998). 
Eksüda içinde bol IgG ve IgM bulunur. Bu IgG’lerin P. intermedia'ya 
özgül olduğu gösterilmiştir.   
 Periapikal dokularda bakterilerin toksinleri ve yıkım ürünleri 
nedeniyle IL-1 ve IL-8'in aktivasyonu ve LTB4'ün varlığı nedeniyle 
akut iltihap bir süre daha devam eder. Lenfatik damarlardaki artan 
trafik birkaç gün sonra periapeksteki eksüdatif basıncı düşürecektir ve 
enfeksiyon kronikleşecektir.  
  
PERİAPİKAL ENFEKS İYONUN KRON İKLE ŞMESİ 
 Kronik iltihap iki yoldan gelişir. Birinci yol sürmekte olan akut 
reaksiyonun Ts aktivitesi ile bastırılması şeklindedir. İkinci yol ise 
olmayan akut cevabın yerine zorunlu bir kronik cevap gelişmesi 
şeklindedir. Hangi yol ile olursa olsun aşağıdaki histolojik işaretlerden 
birkaçı bir araya geldiği zaman tanımlı bir "kronik" lezyondan 
bahsedilir: 
 1. Eksüdatif periapikal doku reaksiyonları durur, 
 2. Proliferatif periapikal doku reaksiyonları başlar, 
 3. Serumda APP'ler bulunmaz, 
 4. Nötrofiller ve PML'ler periapeksi terkeder, 
 5. Periapeks fibroblasttan zenginleşir, 
 6. Mononükleer hücreler periapekse gelir (makrofaj, lenfosit ve 
plazma hücreleri gibi).  
 7. Hastanın ağrısı ve ödemi yoktur veya önemsiz düzeydedir. 



 Buraya göç eden fibroblastlar kök kanalından sızan antijenik 
yapıları hapseden ve sağlam dokuyu ayıracak bir fibroepitelyal sınır 
oluştururlar. Periapikal dokularda granülamatöz ve fibroepitelyal bir 
hareketlenme başlar.  
 
KRONİKLE ŞME NEDENLER İ  
 Periapikal enfeksiyonun kronikleşmesi, yani dokuların 
granülamatöz ve fibroepitelyal proliferasyon yönündeki gelişimi 
aslında "başarılamayan tamir" hamlesinin bir sonucudur. Enfekte 
pulpanın iyileşmesi tamamlanmış olsaydı, periapikal bölgede 
fibroepitelyal ataklar görülmeyecekti. O halde periapikal kronikleşme 
iyileşmeye alternatif olarak başlamaktadır. Yani periapikal dokular 
pulpa tamirini başaramadıkları için proliferasyona gitmektedir. 
 Periapikal dokuların tamir hamlesini boşa çıkaran her etmen, 
kronikleşmenin nedenidir. Genellikle şunlar kronikleşme sebebidir: 
 1. Enfekte kök kanalından periapekse sızarak doku içerisine 
infiltre olan ve fagositoza direnen bakteriler. 
 2. Sindirilemeyen bakteriyel artıklar (özellikle streptokokların 
hücre duvarı yapıları artritis nedeni olacak şekilde dokuda 
kalmaktadır). 
 3. Periapekste yabancı cisim bulunması. Kök kanallarının 
biyomekanik preparasyonları yapılırken foramen apikaleden dışarı 
çıkabilecek makro partiküller (dentin talaşı, smear) makrofajlar 
tarafından kolayca sindirilemez. Makrofajların bunları ekstraselüler 
lizis yolu ile ortadan kaldırma gayretleri periapikal doku incinmesi ile 
sonuçlanır. Periapekse taşan materyal silikon esaslıysa oluşan 
reaksiyona "silikosis" denir. Silikosis genellikle fibrozis ile devam 
eder. 
 4. Kimyasal maddeler. Kök kanalı içerisine uygulanabilecek her 
kimyasal madde periapikal enfeksiyonu kronikleştirebilir. Bu konuda 
okuyucuya standart bir liste vermek tatmin edici olurdu, fakat her 
konak için farklı kimyasallar geçerlidir. Genellikle öjenol ve öjenollü 
bileşikler kronikleşmeyi destekleyebilirler (Trowbridge ve Emling, 
1989). Periapekse taşırılan kimyasal maddeler de kronikleşmeye 
neden olabilmektedir. 
 5. Endojen metabolitler. Kanal içerisinde kanama sonucu 
eritrositlerden açığa çıkan demir, kolesterol ve ürik asit enfeksiyonu 
kronikleştirebilir. 



 6. İmmün etkileşimler sonucu karmaşık mekanizmaların 
sonucunda akut periapikal iltihap kronikleşebilmektedir. 
 7. Akut periapikal lezyonun yetersiz lenfatik drenajı ve/veya 
yetersiz kanlanması durumunda lezyon içi basınç beklenenden büyük 
olur ve merkezde nekroz başlar. Nekrotik doku (steril bile olsa), 
bakteriyel ürünler kadar irritandır. 
 8. Kronik ve/veya akut travma. Sorunlu dişe uygunsuz yön ve 
büyüklükte kuvvet uygulayan protetik onarımlar (bruksizm gibi). 
 9. Bilinmeyen nedenler. Sistemik hastalıklar, yaş, cinsiyet, ırk ve 
genetik etmenlerin enfeksiyonun kronikleşmesini ne yönde etkilediği 
bilinmemektedir. 
 10. Tip-4 aşırı duyarlılık reaksiyonları, proliferatif granülasyonu 
destekler. 
 
KRONİK PERİAPİKAL APSEN İN İMMÜNOLOJ İSİ (Lerner, 
1994)  
Kanaldan sızan litik artıklar ve makro moleküller azalmaya başlayınca 
periapikal dokuda bir tamir olayı başlar. Bu dönemde artan lenfatik 
drenaj periapikal bölgede toplanan serum ve eksüdatif sıvıların 
basıncını dengelenmeye başlar. Ts-hücreler daha aktif hale gelerek 
konak cevabını baskı altına alırlar. Bu dönemde Th/Ts oranı 1'in altına 
düşer. Kanaldan periapekse olan sızıntının bileşimi giderek tekdüze 
bir şekil alır. Yalnızca üçüncü evre bakterileri ve bu bakterilere ait 
antijenler sızmaktadır. Monoklonal B ve T-hücreleri zaten foramen 
apikaleye yakın bölgede hazır bulunmaktadır ve kanaldan sızan 
antijenik yapılar derhal tanınarak, ya fagosite edilmekte veya özgül 
antikorlar ile bağlanmaktadır. Bu dönemde periapeksteki immün hücre 
görünümünde belirgin bir değişim başlar. Tabloya egemen olan 
nötrofil ve makrofajlar yerini Ts-lenfositleri, makrofaj ve plazma 
hücrelerine bırakırlar. Lezyon genişlerken T-helper sayısı T-
supresörden fazladır. Genişleme bittikten 15 gün sonra Ts-sayısı 
Th’den fazladır. Bazıları Th aktivitesinin kemik yıkım faaliyetlerine 
bazıları ise mikroorganizmaya cevap olarak ortaya çıktığına inanır. 
Her ikisi de doğrudur. 
 Bu hücrelerin birbirlerine oranları enfeksiyondan enfeksiyona 
değişir. Barkhordar ve Desouza (1988), 15 kronik periapikal lezyonda 
T-hücrelerinin yüzey markerlarını incelemiş, 28 tane T-lenfositinin 



CD4+, 32 tanesinin CD8+, 32 tanesinin CD11+ işaretli olduğunu 
göstermiştir. 
 Bu dönemde lamina dura genişleyerek oral floradan yeni 
bakterilerin apikal bölgeye ulaşmasını kolaylaştırır. Erişkinde 
marginal periodontitisin florasında Porphyromonas gingivalis 
(75.8%), Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus ve 
Capnocytophaga türleri bulunur. Bu kompozisyon apikal 
peridontitisin florasına kısmen benzediği için, periapikal lezyona 
periodontal bakterilerin katıldığı da düşünülmektedir (Ali ve 
arkadaşları, 1996). Yukarıda sayılanların dışında periapikal dokularda 
ayrıca spiroketler, Gram negatif fakültatif çomaklar ve streptokoklar 
bulunur. Periapekse peridontal aralıktan ilk sızanlar, hareket üstünlüğü 
ve ince gövdeleri nedeni ile spiroketlerdir. Treponema denticola’nın 
4,2 kb (kilobaz)'lık bir plazmitin bulunduğu ve bu plazmitin PstI, Pvu 
II, SmaI parçalarının periapekste immün cevaba neden olduğu 
gösterilmiştir (Chan ve arkadaşları, 1996). 
 Kronikleşmenin hemen başında lenf düğümlerinde göreceli 
olarak bir küçülme olur. Yeni T-lenfosit serileri üretilmediği için IL-1 
ve IL-2 salınması giderek kaybolur. Azalan periapikal basınç 
perküsyon duyarlılığını ortadan kaldırır. 
 İşte bu evrede kuvvetler denge haline gelir. Bir yandan kanaldan 
periapekse sabit bir antijen sızıntısı vardır, diğer yandan bu sızıntının 
konağa giriş kapısında (periapekste) konumlanmış özgül T-lenfosit 
serileri, plazma hücreleri ve monositler bulunur. Sürekli olarak ve 
minimal düzeyde eksüda oluşmakta ve hep aynı hızda lenfatikler 
tarafından drene edilmekedir. Eksüdatif sıvı hacminde zaman zaman 
olabilecek küçük artışlar lenfatikler tarafından kolayca kompanse 
edilmektedir. Bu dinamik bir denge durumudur ve minimal 
alternasyonlar ile yıllarca devam edebilir. Konak aleyhine veya 
bakteri lehine olabilecek herhangi bir değişim, olayları akut apse 
dönemine geri döndürür.  
KRONİK APSENİN AKUTLA ŞMASI  
Kronik apsenin akutlaşması iki türlü olur: 
 1. Enfekte kök kanal florasının profilinin değişmesi: Enfekte kök 
kanalı florasına yeni bir bakteri cinsi eklenmiş olabilir. Bu durumda 
konağa yabancı olan antijenler kanaldan periapekse sızmaya başlar ve 
bu antijenleri sunmak üzere yeniden B-lenfositleri, PML, makrofajlar, 



periapekste toplanmaya başlar. Makrofajlar prostoglandin salarak 
histiyositleri, PML'leri, T-lenfositlerini aktive eder. Ağrı eşiğini 
düşürür. Kapiller dilatasyona neden olur ve yeniden artan serum 
sızıntısı lenf düğümlerini yeniden genişletir ve sertleştirir (subakut 
periapikal apse). Aynı senaryo tekrarlanır. 
 Kök kanalı içerisine yeni ilave olan bakteriler kanalın açık 
bırakılması ile de olabilir. Fakat kanalın kapalı olduğu durumlarda bile 
belirgin flora değişimleri gözlenir. Örneğin dentin kanalcıkları 
içerisinde protein artıklarının azalması lipopolisakkaritlerin 
tükenmesi, enfekte kök kanalının ekolojisinin değişmesi anlamına 
gelir ve bu durumda kanal içerisindeki bakteri tablosu değişir. Yeni 
bakteriler gelirken, bazıları ölerek uzaklaşır (klonal delesyon). Kök 
kanalına karbonhidrat sızıntısı durumunda da kanalın ekolojisi değişir. 
Kanalda karbonhidrat bulunması demek, sakkarolitik bakterilerin 
buraya gelerek proteolitiklerin sayısını azaltması demektir. Bütün bu 
değişimler için kök kanalının ağıza açık olmasına gerek yoktur. 
Foramen apikaledeki serum sızıntısının hacim veya yapısında bir 
değişiklik olması enfekte kök kanalındaki bakteri florasının değişmesi 
için bir nedendir. Florada önceden bulunan bir bakteri cinsi spontan 
mutasyonlara uğrayabilir. Bu durumda yüzlerce yeni antijen kanal 
boşluğuna ve oradan periapekse geçer. Yeni antijenler daha önce 
konak tarafından muamele görmedikleri için olay akut evreye tersinir. 
Hastanın sistemik antibiyotik kullanmasının kronik periapikal 
enfeksiyonu olan dişlerin kök kanalı florası üzerine belirgin bir 
engelleyici etkisi olmaz. Çünkü enfekte kök kanalı içerisinde kan 
dolaşımı yoktur (John ve arkadaşları, 1989).  
Hiçbir sistemik ilaç kronik enfekte kök kanalına girmez. 
 Kronik enfekte dişe ve hatta fistülü bulunan bir dişe antibiyotik 
yazılması doğru değildir. 
 2. Konak savunması azalmıştır: Bazı durumlarda bu dinamik 
dengenin savunma tarafı zayıf düşebilir. Örneğin herhangi bir sistemik 
enfeksiyon ile mücadele etmek amacıyla makrofajlar, lenfositler ve 
diğer fagositik hücreler konağın başka dokularından gelen antijenik 
uyarılar için yeni antikorlar sentez etmek ve buradan göç etmek 
zorunda kalabilirler. Bu bölgede savunmanın azalması durumunda 
kanaldan sızan bakteriler periapekste çoğalmaya başlarlar. Yeni bir 
antijenik uyarı ile immün hücreler reaktive olurlar. Fakat olay akut 



periapikal apse evresinden başlar. Konak savunmasını azaltan başka 
nedenler de vardır. Örneğin hastanın, bu veya başka bir amaçla 
uygunsuz bir antibiyotik kullanması, mekanik, termal, kimyasal 
uyaranlar, kortikosteroidler ve NSAID kullanması konak savunmasını 
zayıflatır. 
 
KEM İK DOKUSUNUN YIKIMI 
 Kronik apikal apse döneminde en belirgin olaylar dinamik bir 
dengenin oluşması ve apeksi içerisine alacak bir kemik kavitesinin 
meydana gelmesidir. Osteoklastlar asidik salgıları olan, çok nükleuslu, 
dev hücrelerdir. Osteonlara yakın yerleşen fibroblastların farklılaşması 
ile oluşurlar. Fibroblastların osteoklast haline dönüşebilmesi için PGE 
ve cAMP (Cyclic Adenosine Mono Phosphate) ile tetiklenmeleri 
gerekir. Fibroblastların yüzeyinde antikorların Fc parçasını tutabilecek 
reseptörler vardır. Bu nedenle antijen-antikor kompleksleri 
fibroblastları bir osteoklast haline dönüştürebilir. 
  Kronik döneminde periapekse egemen olan hücreler T ve B-
lenfositleri, makrofajlar, nötrofillerdir. Burada egemen olan yapılar: 
antijen-antikor kompleksleri, IL-1, IL-3, IL-4, IL-6, IL-11, TNF-ß, M-
CSF, DMCSF, LIF, TGF, TNF'dir. Fibroblastlar bu kimyasal 
yapılardan etkilenerek, karmaşık bir mekanizma ile kemik yiyen dev 
hücrelere dönüşebilirler. Eğer osteoklastlar aktive olurlarsa, aynı anda 
aynı uyarı osteoblastları da aktive eder.  
 Periapikal dokulardan dolaşıma geçen IL-6, karaciğerden 
APP'nin salımını artırır. Bu proteinler iltihabın bulunduğu dokuya 
vardıklarında trombin, fibrin, prekallikrein ve kininojen isimli 
proteinlere dönüşürler. Periapikal kemik rezorpsiyonunun 
mekanizmasına katkıda bulunan kallikreindir. Dolaşımdan gelen APP, 
önce prekallikrein isimli prekürsör polipeptite dönüştürülür, daha 
sonra kallikrein oluşur. Bu dönüşümde plazmin aracılıklı karmaşık bir 
mekanizma vardır. Hageman faktörünün aktive olması kallikreinin 
oluşması için yeterli nedendir. Kallikrein 85 kDa ağırlığında bir 
proteindir. Tükürük, dişeti oluğu sıvısı ve diğer vücut salgılarında 
kallikreinin prekürsörü olan pre-kallikrein zaten bulunmaktadır. 
Bunların kaynağı serumdaki akut faz proteinleri olmayabilir. Bazen T-
lenfositleri doğrudan kallikrein salabilirler. Periapekse hücum eden bu 
proteinler IL-6 ve IL-2 tarafından davet edilmektedir ve osteoklast 
oluşumunu başlatmakta, varsa artırmaktadır. 



 Kemik yıkımının en kuvvetli tetikleyicisi bradikinindir ve 
tamamen prostoglandin sentezine bağımlı olarak salınır. Bradikinin, 
kemik dokuya temas ettiğinde PGE ve PI (Prostosiklin I) isimli iki 
enzimi uyarırır. Bunlar 5-10 dakika içerisinde yeni prostoglandinleri 
açığa çıkarır. Dolayısıyla bradikinin aktivitesinde bir 
otoamplifikasyon vardır. Hem diğer prostoglandinler tarafından 
uyarılır ve hem de prostoglandinlerin salımını artırır. Dolayısıyla 
bradikininin dokuda ilk belirlenmesinden sonra patlama hızıyla 
miktarı artar. 

 
.  
Şekil 17.11. Kemikte çözünmeyi sağlayan en önemli madde 
bradikinindir. Kallidin, kortikosteroid ve NSAID ile engellenebilir. 
 
 Bradikininin kemik hücresine tutunabilmesi için hücrenin 
yüzeyinde bradikinini tutabilecek özel reseptörlerin bulunması 
gerekir. Bu reseptörler olmadan bradikininler kemikte rezorpsiyon 
yapamazlar. Kemik hücresinde bulunan bu reseptörlerin B1 ve B2 
olarak iki farklı türü vardır. B2 reseptörleri kemik hücrelerinin 
yüzeyinde yaygın olarak bulunur. B2 reseptörleri yalnızca bradikinini 
değil, aynı zamanda PGE, PI, kallidin, Kininaz-I ve Kininaz-II 
peptitlerini de tutabilirler. Bu maddelerden herhangi birisi B2 
reseptörüne tutunduğu zaman kemikte rezorpsiyon başlar. Yani 
rezorpsiyonun başlaması için B2 reseptörüne bir medyatörün 
bağlanması yeterlidir (Şekil 17.11). Bu medyatörler içerisinde en etkili 
olanı bradikinindir. Bradikinin ilave edilmiş izole kemik 
preparatlarında kemikteki ilk rezorpsiyonun gözlenmesi yalnızca 



dakikalar almaktadır. Halbuki benzer deney PGE2 ile yapılınca kemik 
rezorpsiyonu ancak 12 saat sonra başlamaktadır. 
 B1 reseptörleri kallidini tutabilecek özgüllüktedir. Eğer bir 
kemik hücresinin yüzeyinde hem B1 ve hem de B2 reseptörü varsa ve 
bunlardan B1 reseptörü kallidin tarafından işgal edilmişse, bu 
durumda aynı hücrenin B2 reseptörü duyarsızlaşır ve bu hücre 
bradikinin'e cevap vermez veya çok yavaş ve geç cevap verecek 
duruma gelir. Dolayısıyla ortamda kallidin bulunduğunda bradikininin 
kemik rezorpsiyonuna neden olmadığı görülür (Glukokortikoidler ve 
NSAID her iki reseptörü de duyarsızlaştırır). Ortamda kallidin varken 
bradikinin kemik rezorpsiyonuna neden olmaması ve periapikal 
dokularda her ikisi birlikte bulunduğu durumda periapikal kemik 
rezorpsiyonunun görülmesi başka mekanizmaların bulunduğunu 
düşündürür. Kemik rezorpsiyonunun başlamasına etki eden veya en 
azından hızlandıran başka mekanizmalar da vardır. Bu 
mekanizmalardan bazıları şöyle özetlenebilir: 
 Antijen-antikor komplekslerinin Fc parçası fibroblastların 
yüzeyindeki reseptörlere tutunarak onları aktive eder ve osteoklastlara 
dönüşmesini sağlar.  
 Başka bir osteoklast aktivasyonu makrofajların saldığı kininler 
ile olur. Kininler dokuya salınınca iki bileşene ayrılır. Bunlardan 
birincisi Kininaz-I adını alan bir peptittir ve hücresel aktiviteye gerek 
kalmadan periapikal kemik rezorpsiyonunu başlatır. Diğer parça 
Kininaz-II adını alır. Kemikten kalsiyum serbestleşmesini 
potansiyelize eder.  
Paratiroid hormon bu olaylara eşlik eder. Fakat sistemik bir osteolitik 
etki göstermez.  
 Prostoglandin sentezi ve kemik doku kaybı indomethacin ile 
durdurulabilir. Indomethacin hasar gören hücre zarından açığa çıkan 
araşidonik asitin siklooksijenaz metabolik yolu ile prostoglandinlere 
dönüşmesini engeller (Nair, 1997). 
 IL-1ß doza ve süreye bağlı olarak PGE2 ve 6-keto-PGF1-α 
salımını artırır. Böyle ortaya çıkan PGE2, IL-1ß molekülünü 163 ve 
171’inci aminoasit hizasından kopartır. Yeni molekül kuvvetli bir 
immünojendir. Yeni bir otoimmün reaksiyonu başlatır. Bütün bunlar 
kemik rezorpsiyonuna öncülük eder (Lerner ve arkadaşları, 1991). 
 Buradan açığa çıkan PGE (ve dolaşımdaki parathormon) dokuda 
cAMP sentezini artıran mediyatörlerdir. Böylece periapikal dokularda 



cAMP seviyesi yükselmeye başlar. Olaylar birbirlerine sıkıca bağlıdır 
ve hatta iç içe geçmiş gibidir. Çünkü cAMP kuvvetli bir IL-1ß 
uyarıcısıdır. Daha fazla IL-1 demek, daha fazla PGE sentezlenmesi 
demektir. Bu ise dokuda daha fazla cAMP birikmesi demektir. cAMP 
düzeyindeki bu artış kemik rezorpsiyonunu hızlandırır.  
 Dewhirst ve arkadaşları (1990), izole edilmiş 5 günlük uzun 
kemikleri forskolin ve isobutyl-methylxanthine ile muamele 
etmişlerdir (bu maddeler cAMP sentezini artırır). Daha sonra 
kemikteki rezorpsiyonun 2-5 kat arttığını görmüşlerdir. 
 Kemik yıkımına katkıda bulunan bir başka lenfokin OAF 
(Osteoclast Activating Factor)'dir. Bu lenfokin 17800 Da 
ağırlığındadır. Moleküler yapısı IL-1ß ile benzerlik gösterir. Yalnızca 
0.66 ng/ml yoğunlukta bile, OAF kemikten kalsiyum çözünmesini 
başlatır (Dewhirst ve arkadaşları, 1985). Bu madde uyarılmış 
lenfositler ve dolaşımdaki mononükleer hücrelerden salınır. 
Monositler PG üreterek yalnızca önceden uyarılmış olan lenfositleri 
OAF salmaya iter (Yoneda ve Mundy, 1979). Fakat bir lenfositin OAF 
salabilmesi için hücre içerisinde cAMP biriktirmesi şarttır (Yoneda ve 
Mundy, 1982). Lenfositin cAMP biriktirmesi ancak IL-1 uyarısıyla 
olur (Dewhirst ve arkadaşları, 1985). Periapikal dokularda en bol IL-1 
düzeyi Th aktivasyonun olduğu dönemde vardır. OAF, ortamda IL-1ß 
bulunmadığında tamamen etkisizdir (Flescher ve arkdaşları, 1990).  
  Bütün bu mekanizmalarla periapikal dokularda Th sayısı 
azalınca, neden kemik rezorpsiyonunun azaldığının anlaşılması daha 
kolay olacaktır. 
OAF'nin kemikteki rezorptif etkisi kalsitonin ile veya ortamdaki fosfat 
iyon konsantrasyonunun artırılması ile geçici olarak engellenebilir. 
OAF'nin etkisi indomethasin veya NSAID ile engellenebilirse de, en 
etkili OAF inhibitörü kortizoldur. 
 Glukokortikoidler serum kalsiyumunu düşürürler (normalde 9-
11 g/dl). Glukokortikoidlerin serum seviyesi 105 M olduğunda 
OAF'nin etkisi en kuvvetli biçimde baskılanmaya başlar (Strumpf ve 
arkadaşları, 1978). 
 Başka osteoklastik uyarılar da vardır. Bunlar Th-hücrelerinin 
saldığı gamma interferon, IL-1, IL-4, IL-5, TNF'dir. Bunun doğal 
sonucu olarak eğer Th hücreleri yoksa, periapikal kemik dokuda yıkım 
olmamaktadır veya çok az olmaktadır. Stashenko ve arkadaşları 
(1994), sağlıklı farelerin periapikal dokularında önceden hiç IL-1 



bulunmadığı halde, IL-1 düzeyinin pulpitisin 7’inci gününden itibaren 
artış gösterdiğini belirlemişlerdir. Artan IL-1 ile paralel olarak 
makrofaj, fibroblast, nötrofil granülosit ve osteoklastların arttığını 
göstermişlerdir. Osteoklastlar kemik dokuyu rezorbe eden hücrelerdir. 
Hedeflerine tam bir uyumları yoktur. Yalnızca periapikal kemiğin 
değil, aynı zamanda kök dentini ve sementin yıkımından da 
sorumludur (Nair, 1994). Osteoklastların en fazla olduğu dönem 
enfeksiyonun 15-20. günleri olup, bu dönemde periapikal dokularda 
TNF toplandığını ve Th-hücrelerinin en fazla sayıda olduğunu 
göstermişlerdir. O halde kemikteki çözülmenin tetiğini çeken sorumlu 
madde, bradikininin salınmasını sağlayan IL-1 olmalıdır. Bu sitokin 
(IL-1) Th aktivitesinin kaçınılmaz sonucudur. Periapikal kemik 
kavitesinin oluşmasında bradikinini tek başına sorumlu tutmak yerine, 
bradikininin anahtar rol oynadığı Th aktivitesini sorumlu tutmak belki 
de daha doğru olacaktır.  
 Ts aktivitesi başlayınca, yani periapeksteki gürültü kaybolup 
enfeksiyon kronikleşince Th hücreleri belirlenememekte, kemikteki 
yıkım faaliyetleri azalmakta/durmaktadır. IL-1 reseptörlerinin bloke 
edildiği deneysel enfeksiyonlarda periapikal kemik rezorpsiyonu en az 
%60 oranında engellenmektedir (Stashenko ve  arkadaşları, 1994). 
Klinik seyir bu bilgileri destekler şekilde gerçekleşir.  
Kemik rezorpsiyonu, histolojik olarak akut apse döneminde başlar, 
fakat, ilk radyolüsensi yaklaşık 2-3 hafta sonra belirlenebilir. 
Akut apseli hastada röntgenin radyolüsensi göstermeyişinin nedeni 
budur. 
 
BAĞ DOKUSUNUN YIKIMI 
 Periapikal dokuda histolojik kemik kavitesinin oluşabilmesi için 
yalnızca kemik yıkımı yeterli değildir. Kemik yıkımının sürdüğü 
dönemde periapikal dokunun interselüler komponentlerinin de yıkımı 
görülür. Periapikal bölgede kollagen lifler, fibröz yapılar ve 
interselüler bağ doku yıkımının 4 mekanizması vardır: 
Osteoklastik yıkım yolu: Osteoklastların ortama saldıkları asidik 
enzimler kollagenin denatüre olmasını sağlar. Aktive olan 
osteoklastlar yalnızca kemik, kök dentini ve sementin değil, aynı 
zamanda bağ dokusunun yıkımına da neden olurlar. OAF'ın kendisinin 



kemikten kollagen çözülmesini engellemesi ilginç bir bulgudur (Raisz, 
1975). 
Fagositik yıkım yolu: Bakteri faaliyetleri ile olabilen artmış immün 
uyarı nedeniyle makrofajlar bağ dokusu hücrelerini fagosite edebilirler 
veya NK’ler dokuya zarar verebilirler. Aslında bu dönem fagositik 
hücreleri buraya çöp toplamaya gelirler (Bergenholtz, 1998). İltihap 
sırasında incinmiş konak hücreleri, canlı bile olsalar, onlar için yok 
edilmesi gereken birer çöptür. 
Plazminojene bağımlı yıkım: Hageman faktörünün aktive olması ile 
ortaya çıkan özgül olmayan fagositoz, incinmiş konak doku 
hücrelerini hedef alarak periapikal bağ dokusunun kaybına yardım 
eder (Bkz. Hageman Faktörü). 
Metaloproteinaz yolu ile yıkım: PCG (Proteoglycan-core-proteins) 
kollagen’in, jelatin, laminin, fibronektin gibi proteinlerin 
kimyasallardan herhangi birisi ile oluşturduğu komplekslere 
metaloproteinler denir.  Bunu oluşturan enzimler metaloproteinaz-I ve 
metaloproteinaz-II olmak üzere iki farklı yapıdadır. Bunlardan 
özellikle metaloproteinaz-II bağ dokusunun interselüler yapılarını lizis 
yaparak hem bağ doku kaybına neden olur, hem de periapeksin tahrişi 
için bir başka neden oluşturur (Hansen, 1993). 
 Bakteri ürünlerlerinden LPS kemikteki kalsiyum çözülmesine 
yardım eder. Buradaki mekanizma LPS'nin doğrudan osteolitik etkili 
olmadığı, fakat immün hücrelerden bradikinin salınmasına neden 
olduğu şeklindedir. LPS, B lenfositleri ve makrofajları doğrudan 
uyararak kendisine özgül IgM antikorları salınmasını sağlar. Yalnızca 
LPS bağlayan bu özgül antikorlara özel bir isim verilmiştir: LBP 
(Lipopolisakkarit Binding Protein). LPS, LBP ile birleşerek LPS-LBP 
kompleksini oluşturur. Bu molekül kompleksi CD14+ makrofajlar 
tarafından yakalanır ve makrofajlar doğrudan fagositik özellik kazanır. 
Aktive makrofajlar IL-1, IL-6, IL-8, TNF, nitrik oksit, interferon alfa 
ve prostoglandin salarak ağrı ve ödem oluşumuna ve kemik 
rezorpsiyonuna neden olur (Seltzer ve Farber, 1994).  
ILF-γ gingival dokularda gösterilmiş, fakat periapikal dokularda 
belirlenememiştir. LPS-LBP kompleksi doğrudan fibroblastlar 
tarafından yakalanabilir ve onlar osteklastlara dönüşebilirler. Bu başka 
bir periapikal rezorpsiyon yoludur.  
 Bu tetiği çeken tek mikrop antijeni endotoksin değildir. 
Endotoksin periapikal lezyonların en etkili nedeni olsaydı, Gram 



pozitif bakterilerle gelişen periapikal lezyonların uysal karakterde 
olması ve kemik yıkımının olmaması beklenirdi (çünkü Gram pozitif 
bakterilerde endotoksin yoktur). Tam aksine en sert ve tedaviye en 
dirençli periapikal lezyonlar Actinomyces, Propionibacterium cinsi 
bakteriler ile meydana gelir (Sundqvist, 1994). Bu bakteriler birer 
Gram pozitif çomaktırlar. Thurnheer ve arkadaşları (1997), bu bilgiyi 
desteklemişler ve Actinomyces türlerini kök kanalında daha hızlı 
belirleyecek yöntemler geliştirmişlerdir. 15 büyük gruba ayrılan 
yüzlerce mikrokinlerin içerisinde lipopolisakkarit tabakaya ilginin 
artması belki de laboratuvarda LPS ile çalışmanın diğerlerinden daha 
kolay olmasıdır (Wilson ve arkadaşları, 1998). Gram pozitif bakteri 
dış duvarının etkileri endotoksinden daha az değildir. Gram pozitif 
bakterilerin hücre duvarının yapı taşı olan peptidoglikan da en az 
endotoksin kadar üzerinde durulması gereken kuvvetli bir antijendir. 
Özellikle uzayan periapikal lezyonlarda yüksek yoğunlukta 
peptidoglikan belirlenmesi önem taşır. Peptidoglikan makrofajları, 
granülositleri ve lenfositleri doğrudan uyararak IL-1, TNF, nitrik oksit 
ve sitokinlerin salgılanmasını sağlar. Peptidoglikan tıpkı endotoksin 
gibi B-hücrelerini doğrudan uyarır. Monoklonal B-hücrelerinin 
sentezine neden olur. Özgül ve IgM tipinde antikor oluşmasını sağlar. 
Komplemanı klasik yoldan aktive eder (Seltzer ve Farber, 1994). 
Gram pozitiflerin peptidoglikan duvarlarına bağlı olan lipoteikoik 
asitler önemli antijenlerdir ve kemikteki rezorpsiyonu başlatabildikleri 
gösterilmiştir. Özellikle makrofajlara tutunarak prostoglandinlerin 
salgılanmasını sağlarlar (Seltzer ve Farber, 1994). Streptococcus 
sanguis ve diğer Gram pozitif bakteriler tarafından ortama yayılan 
lipoteikoik asitler dişeti dokusundaki fibroblastları aktive ederek HGF 
salınmasını sağlarlar. Gram negatif bakteri duvarındaki 
lipopolisakkaritlerin böyle sert etkileri yoktur. Lipopolisakkaritler 
epitel hücrelerinden IL-1 salgılatırken, lipoteikoik asitin böyle erken 
uyarıya yol açan bir özelliği saptanamamıştır (Sugiyama ve 
arkadaşları, 1996). Bakteri hücrelerinin porin proteinleri de 
endotoksin ve peptidoglikana benzer özelliklere sahiptir. 
Prevotella intermediadan 10-12 kilodalton ağırlığında bir glikoprotein 
antijen izole edilmiş ve buna PGP (Prevotella GlycoProtein) adı 
verilmiştir. PGP, LPS'den daha dayanıklıdır. LPS bu muamelelere 
dayanamadığı halde PGP, 100oC sıcaklığa 1 saat direnebilmektedir. 
Proteazlar ile muameleye de dirençlidir. Aynı bakteriden izole edilen 



LPS'ler dalak hücrelerini, makrofajları ve gingival fibroblastları 
sitokin sentezi için uyaramadığı halde PGP, dalak hücrelerini, 
makrofajları ve gingival fibroblastları sitokin sentezine 
sürüklemektedir. O halde Gram negatif bakterilerin LPS'lerinden daha 
önemli toksik ürünleri de vardır. Hem LPS, hem de PGP polymyxin B 
ile inhibe olmaktadır (Iki ve arkadaşları, 1997). 
 Antijen-antikor kompleksleri izole olarak laboratuvar 
koşullarında meydana getirilse ve deney hayvanının sağlıklı pulpasına 
konulsa acaba periapikal lezyon oluşabilir mi? Yani antijen-antikor 
kompleksleri periapikal iltihabın başlaması için yeterli midir?  
 Torabinejad ve arkadaşları (1979) antijenleri özgül antikorları ile 
bağlayarak (sanki pulpaya bakteri inoküle edilir gibi) deney 
hayvanlarının steril pulpaları içerisine yerleştirmişlerdir. Belirli bir 
dönem sonra periapekse PML ve osteoklastlar toplanmış ve yaygın 
periapikal kemik rezorpsiyonu başlamıştır.  
 Periodontal ve periapikal dokulardaki enfeksiyon yeterince uzun 
bir süre devam ederse, hastanın sistemik dolaşımında, patojen 
mikroorganizmaya karşı IgM ve IgG tipinde özgül antikorlar görülür. 
Böyle hastaların serumlarında Actinomyces, Fusobacterium, 
Veillonella türleri ve  P. melaninogenica’nın epitoplarına karşı oluşan 
özgül antikorlar gösterilmiştir (Grant ve arkadaşları, 1988).  
 Kronik enfeksiyonda serumda özgül antikorlar bulunabildiğine 
göre, acaba bu antikorlar konağa önceden verilseydi periapikal 
enfeksiyon kontrol altına alınabilir miydi? Torabinejad ve Kiger 
(1980) böyle bir deney yaparak kök kanalı içerisine inoküle etmeyi 
düşündükleri bakterinin antijenlerini saflaştırarak düşük dozlarda 
deney hayvanına deri altı yoldan uygulamışlar, deney hayvanının 
kanında bol miktarda özgül antikor oluştuğunu belirledikten sonra 
steril kök kanalı içerisine bu bakteriyi inoküle etmişlerdir. Sonuçta 
periapikal bölgede hızlı başlayan kemik rezorpsiyonu gözlemişlerdir. 
Bu, bir Arthus reaksiyonudur (Bkz. Tip-3 aşırı duyarlılık). 
 Bazı bakteriler ile oluşan enfeksiyonlar yayılma eğilimli iken 
(Porphyromonas grubu gibi), diğer bazı bakteriler ise kendi kendisini 
sınırlayan periapikal enfeksiyonlar yaparlar (Actinomyces grubu gibi). 
Ayrıca konağa ait etmenler de enfeksiyonun geleceğini belirler. 
Örneğin immün yetmezlik ortaya çıkaran ilaçlar kullanan bireylerde, 
radyoterapi alanlarda, kortikosteroid kullananlarda, şeker hastalarında 
enfeksiyon daima yayılmaya eğilimlidir. Farelerde P. gingivalis ile 



oluşturulan deneysel periodontitislerde TNF-α, PDGF-ß, IL-1 
düzeylerinde artış belirlenirken, diyabetik farelerde bu artış 
saptanamamıştır (Doxey ve arkadaşları, 1998). Bu ise diyabetik 
konağın tamir olgusundaki belirgin gecikmeyi göstermektedir. Sigara 
kullananlarda da enfeksiyon yayılma eğilimindedir. Sigara içenlerin 
serum IgG düzeyleri normalden düşük olarak belirlenmiştir (Quinn ve 
arkadaşları, 1998).  
Periapikal enfeksiyonlar kanal tedavisi ile iyileşir. Tedavi edilmediği 
durumlarda (1) Kronikleşip uzun süre sessiz kalabilir, (2) Enkapsüle 
olabilir, (3) Fistülize olabilir, (4) Kemik içerisinde diffüz lezyonlar 
halinde yayılabilir (osteomyelit).  
 
KİST OLUŞUMU 
 
LEZYONUN ENKAPSÜLASYONU 
 Kronik apikal apselerin erken döneminde epitelizasyon henüz 
başlamadığı için apikal enfeksiyon invazivdir ve sağlam doku sınırı 
(mikroskopik olarak dahi) belirlenemez. Buna karşın periapikal 
kemikte rezorpsiyonun yavaşladığı görülür. Periapikal kemik 
rezorpsiyonu neden yavaşlamaktadır? Bu sorunun tatmin edici cevabı 
henüz açıkça verilememektedir. Ortamdaki TNF-α, Ts-hücrelerini 
aktive ederek, osteoklastik aktivitenin yavaşlamasına rehberlik eder. 
Ts tarafından TNF-ß salınarak fibroblastlar uyarılır. Doku tamiri ve 
vaskülarizasyon teşvik edilir. Daha ileri dönemlerde fibroblastlar ve 
bunlardan kaynağını alan epitel hücreleri lezyonun periferine egemen 
olur. Kök kanalındaki bakteriler bulunmaya devam ederse, foramen 
apikaleden periapekse doğru antijenik yapılar sızarak periapeksteki 
immün uyarının ana nedeni olur.  
 Bu dönem subkliniktir. Hastanın dişi ile ilgili bir yakınması 
yoktur. Bununla beraber periapikal dokular hala makrofaj, lenfosit ve 
plazma hücrelerinden zengindir. Periapikal doku süreklilik kazanan 
antijenik uyarıyı durdurabilecek değişimler geçirir. Antijenik uyarının 
geldiği foramen apikaleyi içerisine alacak şekilde fibroepitelyal bir 
kılıf hazırlar. Böylece bir savunma bariyeri kurar. Periapekste 
epitelizasyon uyarısı şu kaynaklardan gelir: 
 Nörojenik iltihap : Mikrobik olmasına gerek olmadan herhangi 
bir uyarı, nöroimmün sistemi aktive edebilir. Sinir lifleri boyunca, 
CGRP ve P maddesi salınır. Bu uyarı subodontoblastik pleksustan 



geldiğinde odontoblastları tamir dentini yapmak üzere uyarırken, 
periapikal bölgede meydana geldiğinde epitelizasyonu teşvik eder. 
 Fibroblast aktivasyonu: Periapekste oluşan immün 
komplekslerin Fc parçaları fibroblastların yüzey reseptörlerine 
doğrudan tutunarak, onları epitel hücre haline dönüşmek üzere 
switching'e zorlayabilir (Hatırlatma: halbuki aynı uyarı, Th aktivitesi 
ve IL-1 varken fibroblastları osteoklastlara dönüştürüyordu). Aşırı 
uyarılan makrofajlar (bilhassa CD14+ olanlar) ve T-lenfositleri 
fibroblastları epitel hücrelerine dönüştürebilecek medyatörler 
salabilirler (TGF-ß gibi). Eğer epitel hücreleri kaynağını periapikal 
dokudaki makrofajlardan alıyorsa, oluşan epitel örtüsü salgısal epitel 
şeklindedir. 
 Malassez artıklarının indüksiyonu: Aynı immün uyarılar 
Malassez epitel artıklarını prolifere edebilir. Sonuçta skuamöz epitel 
oluşur. Eğer lezyon retromaksiller yerleşimli ise immün sinyaller 
sinüs tabanını döşeyen epitel hücrelerini proliferasyona zorlayabilir 
(lezyon, retromaksiller yerleşimli ise).  
Burada en güncel görüş, iltihap sonucu açığa çıkan sitokinlerin 
Malassez epitel artıklarını proliferasyona sürüklediği şeklindedir. 
Periapikal kist oluşumunun bu şekilde gerçekleştiği düşünülmektedir. 
Buna karşın bazı apikal granüloma ve kistlerde kist duvarını 
çevreleyen epitelin silyalı olması teoriyi soruya açık duruma 
getirmektedir. Demek ki kistler başka kaynaklardan da 
gelişebilmektedir. Eğer bütün kistler daima Malassez epitel 
artıklarından kaynağını alsalardı, epitel duvar silyalı olmamalıydı 
(yani skuamöz epitel olmalıydı). Silyalı epitel özellikle üst azı dişlerin 
çevresinde ortaya çıkmaktadır. Bu durum solunum epitelinden buraya 
hücre göçü olabileceğini düşündürmektedir (Nair, 1997). 
 Epitelizasyonun başlamasında bakterilerin ve bakteri 
antijenlerine özgül antikorların rolü sınırlıdır. Çünkü, kliniğe yansıyan 
bir enfeksiyon, hatta bir iltihap bile ortaya çıkmadan sessizce gelişen 
periapikal kistik dejenerasyonlar vardır. Mekanik travmanın ardından 
(sonradan enfekte olsa bile) mikropsuz olarak başlayan kistik 
lezyonlar aseptik nörojenik iltihap ile veya incinmiş konak 
hücrelerinden salınan araşidonik asit türevleri ile epitelizasyonun 
provoke olabileceğini gösterir. 
 Yukarıdaki nedenlerin bir veya birkaçı bir arada bulunabilir. 
Sonuçta periapikal lezyon çevresinde bir epitel kılıf oluşumu başlar ve 



fibroepitelyal bir duvar gelişerek sağlam dokuyu hasarlı dokudan 
ayırır. Bu şekildeki lezyona periapikal granüloma adı verilir. Bu 
terimin sonundaki -oma ekinin tümörleri tanımlamakta kullanılan ek 
ile bir ilgisi yoktur. Periapikal granülomalar (doku incinmesi 
giderildikten sonra), fibröz tamir ile  oluşan bir granülasyon 
dokusudur. 
 Apikal granülomanın histopatolojik kesitlerinde bakteriler apikal 
foramenden dışarıda, kökün dış yüzünde bir epitel tıkaç şeklinde 
yerleşirler veya nötrofil granülositler tarafından çevrelenmiş amorf 
yapıda intra radiküler kümeler şeklinde yerleşirler. Granülomatöz 
doku içerisinde mikroapseler, infiltre olmuş immün hücreler, 
fibroblastlar ve onları çevreleyen epitel kılıf, bunun da dışında iyi 
tanımlı bir fibröz bir kapsül belirlenir. Bu kapsül yoğun kollagen 
liflerden oluşmuştur ve bir ucu semente yapışıktır. Böyle dişler 
çekildiklerinde, kök ucunu saran kollagen kapsül göz ile belirlenebilir. 
Epitel doku kapsüle invajine olur. Bazı yerlerde derin olarak kapsülün 
içerisine girerek galeriler veya halkalar şeklinde akantozlar yapar ve 
bağ dokusundan gelen damarlar ile beslenir. Epiteli besleyen kan 
damarları çevresinde B ve T-lenfositleri, plazma hücreleri ve 
makrofajlar dizilirler. Buradaki T hücrelerinin profili olası bir antijen 
sızıntısını abartmaya eğilimlidir. CD4+ marker taşıyan T-lenfositleri, 
CD8+ olanlardan fazladır (Th/Ts > 1.0). Bunların çoğu, G0 
evresindedir (Stern ve arkadaşları, 1981). Herhangi bir antijen 
sızıntısında derhal aktive olurlar ve G1 evresine geçerler.  
 Periodontal ve periapikal hastalıkların prognozunu belirleyen 
genetik etmenler de vardır ve her birey kendi bakteri antijenlerini, 
kendi üslubu ile cevaplar (Newman, 1997). Bu üslup allel genleri ile 
atalarından gelir. 
 Periapikal immün reaksiyonlar bu basamakta yıllarca durabilir. 
Veya ilerleyerek etrafı epitel örtüsü ile çevrili, ortası doku yıkım 
ürünleri ile dolu olan lezyonlar gelişir. Bunlara periapikal kist adı 
verilir. Her periapikal granüloma, periapikal kiste dönüşmez. 
Periapikal granülomaların %6-55'i (ortalama %20’den daha az bir 
kısmı) kistik dejeneresans gösterir.  
 Bundan sonraki olaylar 3 evrede gelişir: 
 
EPİTEL PROL İFERASYONU 



Periapikal granülomayı saran epitel örtü foramen apikale çevresinde 
kalınlaşmaya başlar. Periapikal bölgede epitel kalınlaşması oluşmadan 
önce nötrofillerin foramen apikale çevresinde ve daha çok kanal 
ağız(lar)ında biriktikleri görülür. Nötrofillerin buraya göç etmesi ve 
kistin epitel duvarındaki gelişme aynı anda başlar. Kök yüzeyine 
yapışan epitel örtü sement yüzeyine tutunarak foramen apikaleye 
kadar ilerler. Bu epitel proliferasyonu ile nötrofillerin buraya gelmesi 
arasında bir ilişki bulunduğu düşünülmektedir. Nötrofiller gelmeden 
önce epitelde bir hareket gözlenmediğine göre, olasılıkla 
nötrofillerden salınan TGF, EGF ve artan fibroblastik aktivitenin rolü 
bulunduğu düşünülmektedir. Epitel proliferasyonu foramen apikaleye 
vardığında durabilir veya foramen apikale epitel ile tamamen 
tıkanabilir. Böyle lezyonlara periapikal paket kist denir.  
 Apekste nötrofil yoğunlaşması devam ederken nötrofillerden 
bazıları ölür. Bunların hücre artıkları kist boşluğuna karışır. Bu durum 
sanki planlı bir temizlik hareketi gibidir. Epitelin ilerleyeceği bölgede 
önceden bulunan bakteriler ve bakteriyel ürünler nötrofiller tarafından 
temizlenmektedir. Daha sonra TGF, EGF salınarak epitel hücreleri 
temizlenen bölgeye doğru davet edilmektedir. Kök kanalı içerisine 
ilerleyen epitel hemidesmosomlar ile pulpodentinal membrana yapışır 
ve foramen apikaleyi tamamen tıkar. Foramen apikale çevresindeki 
epiteli besleyen kan damarlarının tunica intema'sında bulunan endotel 
hücreleri gerektiğinde APC görevi görecek şekilde farklılaşırlar ve 
böyle kalırlar. 
 Eğer lezyonun merkezi ile kök kanalının ilişkisi kesilmemiş ise, 
yani kök kanalı boşluğu ile kist boşluğu birbirleri ile ilişki halinde ise, 
bu durumda gerçek periapikal kist veya radiküler kist adını alırlar. 
Konak savunması kök kanalı ile ilişkiyi kesebilecek bir epitel tıkaç 
oluşturabildiğinde periapikal paket kistleri oluşur. Bunlar daha kararlı 
lezyonlardır ve böyle bir apsenin alevlenme şansı daha azdır. Bununla 
beraber radyolojik olarak daha büyüktür. 
 
KAV İTASYON 
Kist oluşumunun ikinci evresi epitelin çevrelediği doku merkezinin 
sıvılaştırılarak uzaklaştırılmasıdır. Bu işlemin nasıl yapıldığı tam 
olarak açıklanamamış olmasına karşın, pek çok "kist oluşum" teorisi 
bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi daha fazla taraftar bulmuştur: 



Beslenememe teorisi (Nutritional Deficiency Theory): Periapikal 
granülomanın merkezinde incinmiş kemik ve bağ dokusu hücreleri 
bulunur. Bu bölgeyi besleyen kan damarları, epitel kılıfın içerisinden 
geçerek lezyonun merkezine ulaşırlar. Epitelin kalınlaşması ile bu kan 
damarları boğulur ve lezyonun merkezinde "vasküler nekroz" gelişir. 
Epitel örtünün bütünlüğü bozulmaz. Daha sonra (pulpaya benzer 
şekilde) nekroze olan merkez doku sıvılaşır (likefaksiyon nekrozu). 
Merkezdeki litik artıkların uzaklaştırılması için nötrofilik granülositler 
lezyonun merkezine girerler. Önce birçok mikro kavite oluşur. Daha 
sonra bu kaviteler birleşerek daha geniş bir tek kemik kavitesi 
meydana getirirler. Bu kavitenin içerisi lökosit, dejenere epitel 
hücresi, doku yıkım ürünleri ile doludur. Bakterilerin rolü yoktur. 
Böyle lezyonlarda (özellikle periapikal paket kistlerinde)  genellikle 
bakteri bulunmaz veya çok az sayıdadır. 
Apse teorisi: Bu teoriye göre merkez dokunun lizisi sekonder apse ile 
gerçekleşir. Merkezde hapsedilen ölü bakteri ve bakteri ürünleri planlı 
ve kontrollü bir şekilde abartılmış bir immün reaksiyonla sıvılaştırılır. 
Özellikle immün savunma hücreleri tarafından, enfeksiyonun tam 
olarak kontrol altına alınamadığı periapikal granülomaların bu yol ile 
kistik lezyonlara dönüştüğü düşünülmektedir. 
 
GENLEŞME  
Artık radyolojik olarak belirginlik kazanan bir kemik kavitesi vardır. 
Bu kavite genişlemeye başlar. Burada da farklı teoriler ortaya 
atılmıştır: 
Ozmotik Genişleme Teorisi: Bu görüşe göre, merkezdeki artan sıvı 
basıncı perifer kemikte osteoklastları uyarmaktadır (basınç 
rezorpsiyonu, basınç atrofisi). Apikal paket kistlerinde perifer kemiğe 
olan basınç daha fazladır. Bu nedenle kemik kavitesi daha geniştir. 
Radiküler kistlerde ise kist kavitesi içerisinde oluşan sıvı kök kanalı 
boşluğuna (ve pulpa kavitesi açık ise oradan da ağız boşluğuna) drene 
olabildiği için periapikal tarafta genişlemesi göreceli olarak sınırlıdır. 
Yani kök kanal boşluğu, adeta kist boşluğunun bir devamı gibidir ve 
kist sıvısında olabilecek hacimsel artışları kompanse eden bir 
tamponlayıcı boşluk görevi görür. 
Moleküler Teori : Kist duvarındaki makrofajlar ve Th-lenfositleri, 
aseptik olsa bile, kist sıvısını antijenik uyarı kabul ederek IL-1 ve 
prostoglandin üretirler. Prostoglandinlerin diğer bir kaynağı kistin 



kavitasyon döneminde ortaya çıkan incinmiş hücrelerin sitoplazmik 
membranlarıdır. Prostoglandinler, kallikrein ve kininler osteoklastları 
aktive ederek periferdeki periapikal kemiğin rezorpsiyonunu 
başlatırlar. Burada metaloproteinaz-I ve metaloproteinaz-II 
enzimlerinin de rolü bulunduğu düşünülmektedir. 
 
KİSTİN YAPISI 
 Olgun radiküler kistler içten dışa doğru 4 bölümden oluşur: 
Kist kavitesi: Kist kavitesinin içerisinde litik bir eksuda bulunur ve 
yapısı nekrotik doku yıkım ürünleri, buraya infiltre olduktan sonra 
ölen nötrofil granülositler, diğer ölü PML ve makrofajlar, lenfositler, 
ölü bakteri hücreleri, trombosit ve eritrositlerden oluşur. Radiküler 
kistler özellikle kist kavitesi kök kanalına birleşiyorsa 
mikroorganizma içerebilir. 
 Eritrositler başta olmak üzere memeli hücre membranı kolesterol 
içerir. Kist kavitesine ulaştıktan sonra burada ölen konak hücrelerinin 
membranlarından kolesterol açığa çıkar (Hatırlatma: bakteri 
membranlarında kolesterol yoktur, maya ve mantarlarda ise ergosterol 
vardır. Buradaki kolesterolün yegane kaynağı, konağın kendi 
hücreleridir). Kolesterolun %29-43 kadarı kist kavitesi içerisinde 
kristalize olur (kolestetom). Böyle kistik lezyonlardan alınan 
örneklerin mikroskopik incelemesinde kolesterol kristallerinin 
belirlenmesi, kist teşhisi koyabilmek için gerek ve yeter şarttır. Bu 
sıvıda bol miktarda IgG bulunur (Toller ve Holborow, 1969). IgG'den 
başka, IgA ve IgM de belirlenmiştir (Skaug ve Hofstad, 1972). Daha 
sonraki yıllarda bu bulgular doğrulanmıştır (Naidorf, 1975). 
 Epitel Duvar: Bir veya birkaç tabakalı olabilir. Kist epiteli, 
kaynağını aldığı dokuya göre 3 çeşit olabilir: Malessez kaynaklı ise 
skuamöz, solunum epitelinden geliyorsa tek katlı silyalı veya 
fibroblastların switching'i ile oluşmuşsa salgı epitelidir. Genellikle kist 
duvarı skuamöz epitel türündendir. Kistin lümenini döşeyen epitelin 
kist boşluğuna bakan yüzeyinde globüler veya akantotik çıkıntılar 
(villus) bulunur. Bunlar kist kavitesinde bulunan sıvı ile geniş bir 
yüzey teması sağlar (bağırsak villuslarında olduğu gibi). Kist sıvısına 
temas eden epitel tabakasının interselüler bölgelerinde nötrofil 
infiltrasyonu vardır. Nötrofiller kist içeriğinde bulunabilecek 
bakterileri ortadan kaldırırlar. Kapsüle doğru, yani dışa doğru gittikçe 
epitel doku içerisindeki nötrofil sayısı artar. Fakat epitel dokunun  



bittiği ve kapsülün başladığı yerde nötrofiller görülmez. Bu durum 
nötrofillerin epitel dışı dokulardan buraya geldiğini, ama kist 
lümenine kuvvetle infiltre olduklarının işaretidir. 
 Epitel dışı dokular: Epitel örtü ile kapsül arasında ince bir bağ 
dokusu bulunur. Burada kan damarları vardır. Epitel örtünün hücreleri 
arasına sızan nötrofiller bu kan damarları yolu ile gelirler. 
Nötrofillerin damar dışına çıkar çıkmaz epitel içerisine ilerledikleri 
düşünülmektedir. Bu nedenle kistin bağ dokusunda nötrofiller 
görülmez (veya çok azdır). Bu bağ dokusu içerisinde B ve T-
lenfositleri, plazma hücreleri ve makrofajlar bulunur. Genç periapikal 
kistlerin genişleme döneminde kist duvarlarında makrofaj sayısı 
yüksek bulunmasına karşın, olgun kist ve apikal granülomaların 
duvarlarında makrofaj sayısı %4’ten azdır (Barkhordar ve Desouza, 
1988). Fakat epitel hücreleri zamanla %30-52 oranına ulaşır. Olgun 
kist döneminde bazofil ve mast hücreleri ender olarak görülür. Daha 
çok IgA, IgG ve daha az olarak IgM tipinde antikorlar bulunur. IgG 
düzeyi sağlıklı dokudakinin 5 katına çıkar. Kist sıvısında ve 
duvarlarında bol miktarda IgG bulunur (Nair, 1997). Bu dikkat çekici 
IgG birikimi bize kist oluşumunda Tip-4 aşırı duyarlılık 
reaksiyonlarının rolü bulunduğunu anlatır. Konak bütünüyle ortadan 
kaldıramadığı antijenik sızıntı kaynağını paketleyip diğer dokulardan 
izole etmektedir. 
 Kollagen kapsül: Kollagenden yoğun bir kapsül kisti en dıştan 
sarar. Kan damarlarının geçişine izin verir. Fakat dışarıya olabilecek 
sıvı sızıntısını engeller. Kist hacminde olabilecek minör değişimleri 
kompanse edebilecek kadar elastiktir. İçerisinden geçen kan 
damarlarından dallar alarak beslenir. Dış yüzünde T ve B-hücreleri, 
makrofajlar yer alırlar. Granüloma ve kist evresinde lezyonun immün 
hücre görüntüsünde bir farklılık bulunamamıştır (Torabinejad, 1994) 
 
PERİAPİKAL İYİLEŞME (Trowbridge ve Emling, 1989) 
 Dikkatli ve kurallara uyularak yapılmış bir kök kanalı tedavisi 
yukarıda anlatılan periapikal hastalıkların her evresinde iyileşme için 
genellikle yeterlidir/gereklidir.  
Periapikal iyileşme için kök kanalının ekolojisinin bakteri tutunamaz 
şekilde ıslah edilmiş olması şarttır. 
 



İyi bir kök kanal tedavisinden sonra, lezyonun 6 ay ile 2 yıl gibi 
değişken süreler içerisinde kaybolduğu görülür. Periapeks dinamik bir 
dokudur ve iyileşmeye eğilimlidir. Periapeksin en iyi tedavisi kök 
kanalından gelebilecek sızıntıyı durdurmaktır. Periapikal iyileşme 
enzimatik başlar.  
PERİAPİKAL İYİLEŞMEDE ROL ALAN ENZ İMLER 
 1. Eosinofillerden gelen histaminaz enzimi histamini degrade 
eder; kininaz, bradikinini, süperoksitdismutaz ise dokuda biriken 
süperoksit radikallerini degrade eder. 
 2. İntraselüler cAMP ve cGMP oranı iltihabı hem artırabilir, hem 
de azaltabilir. cAMP'nin daha fazla olması durumunda iltihap artar. 
Halbuki iyileşmekte olan periapikal dokularda cGMP daha baskındır. 
 3. Histamin salınır. Fakat bu enzim, mast hücrelerinin H2, 
reseptörlerine tutunur (H1 değil). Böylece iltihaba karşı koyan bir 
reaksiyonu başlatır. Bu enzimatik faaliyet antikor sentezini, 
lökositlerin ekstraselüler lizisini, lenfosit kemotaksisini inhibe eder. 
Bu arada kompleman da inhibe olur. 
 Periapikal dokularda, bütün bu enzimatik olaylar başladığında 
iki farklı iyileşme olgusu izlenir: Rejenerasyon ve Fibrozis. 
 Konak tarafından ilk önce rejenerasyon denenir. Eğer 
başarılamıyorsa o zaman fibrozis başlar. Periapikal dokular bağ 
dokusu ve kemik dokusu arasında yer alan sinir lifleri ve damarlardan 
oluşmuştur. Hepsinin de bir rejenerasyon kabiliyeti vardır. Periapikal 
dokularda ilk rejenerasyon belirtisi epitelleşmedir. Daha sonra ya 
mevcut osteoblastlar uyarılır veya fibroblastlar osteoblast haline 
dönüşerek yeni kemik yapımı başlatır. Mevcut damarların endotel ve 
kas dokusu hücreleri mitoza uğrayarak yeni kan damarlarını oluşturur. 
Genç kan damarları dokuyu besleyecek kollateralleri oluşturur. 
Nörositleri hasar görmemişse akson liflerinin dahi, NGF etkisi ile 
zamanla uzadıkları görülür.  
 Stromasını kaybeden organlarda rejenerasyon olgusu 
kalitesizdir. Bu durum periapikal dokularda da böyledir. Rejenere olan 
doku her zaman orijinal doku gibi olmayabilir. Kemik yapımı öne 
geçerse periapikal lezyon tamamiyle kalsifiye olabileceği gibi, 
epitelizasyon ve kistleşme de ortaya çıkabilir. Veya olay konak 
tarafından başarısız görülerek fibröz tamir yolu denenebilir. 
 Rejenerasyon tam olarak başarılamıyorsa incinmiş dokudan arta 
kalan fibronektin-fibrin matriksi sanki bir organın stroması gibi kabul 



edilerek üzerine kollagen yığılır. Fibroblastlar dokuya egemen duruma 
gelirler ve kollagen, proteoglikan ve daha fazla fibronektin salgılarlar.  
 Burada fibroblastlar tarafından sekrete edilen kollagen, 
protokollagen'dir. Bu madde Tip-III kollagen olarak bilinir. Halbuki 
doğal olarak önceden mevcut olan kollagen Tip-I'dir. Fibroblastların 
saldıkları bu kollagen, fibronektin-fibrin matriksinin üzerine yapışır. 
Yeni kollagenin mimarisi, o bölgeye gelen mekanik kuvvetlere göre 
şekillenir. Özellikle fibrinli eksüda bulunduğunda kollagen yığılması 
kolaylaşır. Lezyonun bu şekli fibrozis olarak ifade edilir. Yeni oluşan 
arteriyoller bu liflerin aralarına doğru ilerler. Fibröz dokunun 
içerisinde zengin bir damar ağı oluştururlar. Bu damarlarda hem düz 
kaslar ve hem de otonom sinir lifleri bulunur. Şimdi bu yeni dokuya 
granülasyon dokusu diyebiliriz. Granülasyon dokusu bu yol dışında 
doğrudan da oluşabilir. Genişçe bir kan pıhtısı bulunduğunda kan 
damarları pıhtı içerisine ilerleyerek doğrudan granülasyon dokusunu 
oluşturur. Daha sonra intervasküler bölgeye kollagen yığılması olur 
(kemik kırıklarında veya diş çekimlerinde olduğu gibi). 
 Kollagen oluşumu sırasında kompleman reaksiyonları görülmez. 
Eğer bu dönemde periapikal dokularda  kompleman aktivasyonu 
olursa, kollagen sentezi durur (Kream ve arkadaşları, 1982). 
 Fibröz doku bilinmeyen bir nedenle granülasyon dokusuna 
dönüşemeyebilir. Bu durumda içerisinde bulunduğu periapikal kemik 
kavitesinin duvarlarına sıkıca yapışır ve merkezinde damarlar içermez. 
Buna skar dokusu denir. Fibröz ankiloz adı da verilir. 
 
PERİAPİKAL İYİLEŞMEDE ROL ALAN HÜCRELER 
 Makrofajlar fibroblastik aktiviteyi kolaylaştırmak için dokudaki 
makro artıkları fagosite ederler. Yeni kan damarlarının, yeni 
fibroblastların buraya gelmesini sağlayacak enzimler salarlar. Bunlar 
topluca GF (Growth Factors)  adını alır. Fibroblastlar iyileşme 
hamlesini ilk başlatan hücrelerdir ve bunu golgi aygıtından kollagen 
sekrete ederek yapar. Bu protein başka fibroblastları aktive eder. Yani 
burada da bir immün amplifikasyon vardır. TGF-ß, CF, GF, 
lenfokinler ve kompleman proteinleri, fibroblastları bu yönde 
uyarabilir.  
 Fibroblastlar oksijen gereksinirler. Bu nedenle kollagen sentez 
etmeye lezyonun periferinden başlarlar. Yeni kan damarları lezyonun 
merkezine oksijen getirinceye kadar hareketleri yavaştır. Daha sonra 



lezyonun merkezine doğru kollagen biriktirmeye devam ederler. 
Fibroblastlar, bakteri, bakteriyel ürünler ve iltihap artıkları içeren 
dokuda inaktiftir. Burada nötrofiller devreye girerler. Eğer periapikal 
dokularda hala ortadan kaldırılması gereken artıklar veya debris 
bulunuyorsa, nötrofillerin litik enzimleri ile sindirilir. Sonra 
makrofajlar tarafından yutulur. Tedavi edilmemiş periapikal 
enfeksiyonlarda daha yoğun lenfosit infiltrasyonu görülür. Genellikle 
T hücre ağırlıklıdır. Halbuki tedavi görmüş dişlerde lezyon B-hücre 
ağırlıklıdır (Alavi, 1998). Kanaldan sızan antijenik maddeler varsa, 
periapeksteki granülasyon dokusunun fibroblastik aktivitesini 
azaltabilir.  
 Periapikal granülasyon dokusunun geleceği 

Periapekste oluşan granülasyon dokusunun kimliksiz bir doku 
olduğu bilinmelidir. Her hasar gören dokuda belirgin veya belirgin 
olmayan miktarlarda granülasyon dokusu oluşur ve bu doku zamanla 
bulunduğu yerdeki dokunun kimliğine bürünür. Örneğin kemik 
kırıklarında, kırık fragmanları arasındaki kan pıhtısı, önce fibröze 
olur. Sonra damarlanarak granülasyon dokusuna dönüşür. Sonra 
kondroit ve sonrada kalsifiye değişim geçirir. Hasar gören deride 
oluşan granülasyon dokusu epidermise dönüşür. Periapikal iyileşme 
sırasında oluşan granülasyon dokusu burada uzun süre kimliksiz 
olarak kalmaz. Şunlar olabilir:  
Kalsifiye olabilir : Bu, periapikal granülasyon dokusunun en çok 
istenen sonucudur. Buradaki T-lenfosit aktivitesi nedeniyle ve 
APP'den açığa çıkan kallikrein ve kininaz II'nin, hem osteoblastları ve 
hem de osteoklastları uyardığı "Kronik Apikal Apsenin İmmünolojisi" 
başlığı altında anlatılmıştı. Bu maddeler ortamda PML, cAMP ve Th 
varken osteoklastları daha fazla uyarırlar. Halbuki şimdi periapekste 
bu enzim ve hücreler yoktur. O halde osteoblastik aktivite diğerinin 
önüne geçmelidir. Zaten böyle de olur. Kalsifikasyon granülasyon 
dokusunun merkezinden birkaç noktadan başlar, periferine doğru 
yayılır. Sonra bu odaklar birleşir. Bazen bu olaylar sırasında sementin 
alveol kemiğine ankiloze olduğu da görülür (bu konuda, başka teoriler 
de vardır). 
Fibroepitelyal dejenerans geliştirebilir : Fibröz stroma içerisine 
yeniden epitel hücreleri ilerleyebilir. Bu olay buraya gelen kan 
damarlarının getirdiği trombositlerin olaya yanlış müdahalesi 
olabileceği gibi, kök kanalından antijen sızıntısının tedaviye karşın 



düşük düzeyde devam etmesi nedeniyle de olabilir. İyice bilinmeyen 
bir nedenle trombositler ECF salarak eosinofilleri dokuya tekrar davet 
ederler. Bunlar epitelizasyonu provoke eden hücrelerdir (Bkz. 
periapikal granüloma). TGF-ß, TMF, GF ve NGF salarlar. 
Granülasyon dokusu periferden başlayarak epitel kimliği kazanır. 
Olay başa döner: Bir önceki basamakta anlatılan nötrofil aktivitesi 
aşırı düzeyde olursa, PML ve makrofajları yeniden buraya davet eder. 
Bu hücrelerin gelmesi, hemen arkasından Th, NK, bazofil ve mast 
hücrelerinin de gelmesi demektir. IL-1 düzeyi yükselir ve olay başa 
döner. Geri dönüşün en belirgin iki nedeni; granülasyon dokusunun 
beslenememesi ve/veya kontamine olmasıdır. Enfeksiyonun başa 
dönüşünde Hageman faktörünün aktive olmasının da katkısı olabilir. 
 
 
Kısaltmalar Tablosu 
 
5-HT   5-hydroxytryptamine 
APC   Antigen Presenting Cells 
APP    Acute Phase proteins = ısı şok proteini  
ASO   Anti-Streptolizin-O antikoru 
B lenfositleri Bursa fabricus (karaciğer ve kemik iliği)  
BAF    B Activating Factor 
cAMP   Cyclic Adenosine Mono Phosphate 
cGMP  Cyclic Guanidine Mono Phosphate 
CD   Cluster of Differantiation 
CF   Chemotactic Factors 
CGRP  Calcitonin Gene Related Peptide 
CPF   Clot Promoting Factor 
CRP   C Reaktif Protein 
CSF   Colony Stimulation Factor 
CTMC  Connective Tissue Mast Cell 
ECF   Eusinophill Chemotactic Factor 
EGF   Epithel Growth Factor 
Fab   Fragment AntiBody 
Fc   Fragment Cristalizable 
G-CSF  Granulocytes-Colony Stimulating Factor 
GBP   Glucan Binding Protein 
GF   Growth Factors 



GMCSF  Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor 
HEV   High Endotelial Venules 
HGF   Hepatocyt Growth Factor, scatter factor 
HLA   Human Leucocyte Antijen 
HSP   Heat Shock Protein = APP 
ICE   Interleukine-1 Activating Enzym 
IFN   Interferon 
Ig   Immün globulin 
IL   Interlökin 
ILF-a  Alfa interferon 
ILF-ß  Beta interferon 
ILF-γ  Gamma interferon 
Konak  Canlı organizma 
LAF   Leucocyte Activating Factor 
LBP   Lipopolisakkarit Binding Protein 
LFA    Leucocyte Factor Associate 
LIF   Leucocyte Migration Inhibiting Factor 
LPS   Lipopolisakkarit 
LT   Lökotrien 
LTA   Lökotrien A 
LTB   Lökotrien B 
LTC   Lökotrien C 
LTD   Lökotrien D 
LTE   Lökotrien E 
M-CSF  Macrophage-Colony Stimulating Factor 
MALT  Mucosa Associated Lymphoid Tissue 
MC   Memeory Cell 
MHC  Major Histocompatibility Complex 
MIF   Migration Inhibition Faktor 
MMIF  Monocyte Migration Inhibiting Factor 
MMC  Mucosa-associated Mast Cell 
MMCSF  Monocyte Macrophage Colony Stimulating Factor 
MPA   Macrphage Plasminogen activator 
NCP   Nötrofil Cationic Proteins 
NGF   Nerve Growth Factor 
NK   Naturel Killer 
NSAID  NonSteroid Anti Inflamatuar Drugs 
OAF   Osteoclast Activating Factor 



P substance P maddesi 
PAF   Platellet Activating Factor 
PALS  PeriArteiolar Lymphoid Sheat 
PCG   Proteoglycan-core-proteins 
PDGF  Platelet Derived Growth Factor 
PG   Prostoglandin 
PGE2  Prostoglandin E2 
PGI2   Prostoglandin I2 
PGP   Prevotella glycoprotein 
PI   Prostosiklin I 
PNL   Polimorf Nükleer Lökosit 
RF   Romatoid faktör 
Seratonin  Bkz. 5HT 
SPEB  Streptococcal Pyrogenic Exotoxin B 
SRS   Slow reacting Substance 
Stress protein Bkz. APP 
T limfositleri Timusta üretilen limfositler 
Tc   T sitotoksik 
TCGF  T Cell Growth Factor 
TCR   T Cell Receptor 
TGF-ß  Transforming Growth Factor 
Th   T helper limfositi 
THF   Tymic humoral Factor 
TMF   Thymocite Mitogenic Factor 
TNF   Tumor Necrosing Factor 
Ts   T supresor limfositi 
UMC  Undifferantied Mesencimal Cells 
VIP   Vasoactive Intestinal Polypeptides 
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