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ABSTRACT

ÖZET

This article reviews the use of polymerase
chain reaction (PCR) in endodontics and the
advantages in detecting the presence and prevalence
of endodontic microorganisms. Amplification of 16S
rRNA gene regions of the uncultivable and fastidious
microorganisms by PCR has blazed a trail in molecular
microbiology. PCR is more specific, accurate, rapid
and sensitive than culture methods. The well-directed
use of these methods will provide additional valuable
information regarding the identification
and
understanding of the causative factors associated with
endodontic diseases, and may contribute to the
development of improved treatment strategies.
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Bu makale polimeraz zincir reaksiyonunun
(Polymerase Chain Reaction-PCR) endodontide kullan m n , endodontik mikroorganizmalar n varl 6 n n ve
prevalanslar n n belirlenmesinde sa6lad 6 avantajlar
gözden geçirmektedir. Kültür yöntemiyle üretilemeyen
mikroorganizmalar n 16S rRNA bölgelerinin PCR
kullan larak ço6alt lmas moleküler mikrobiyolojide ç 6 r
açm t r. PCR kültür yöntemlerine göre daha hassas,
özgül, h zl d r ve daha kesin sonuçlar sa6lar. Bu
metodlar n yerinde kullan m , endodontik hastal klar n
nedenlerinin belirlenmesine, anla lmas na ve tedavi
stratejilerinin
geli tirilmesine
önemli
katk lar
sa6layacakt r.
Anahtar
sözcükler:
PCR,
virulans,
mikroorganizma, kök kanal
POL MERAZ Z NC R REAKS YONU VE
ENDODONT K M KROB YOLOJ
Endodontik tedavinin amac , kök kanal sistemini mikroorganizmalardan temizlemek ve tekrar enfekte olmas n önlemektir. Bu amaçla biyomekanik preparasyon, irrigasyon ve s zd rmaz bir biçimde kök
kanal dolgusu yap larak tedavi tamamlanmal d r. Ancak
kök kanallar nda bulunabilen dirençli ve inatç mikroorganizmalar n varl 6 , prognozu olumsuz yönde
etkileyebilmektedir.
Kök kanallar nda bulunan mikroorganizmalar
a6r l alevlenmeler, periapikal y k m ve inatç enfeksiyonlara sebep olabilmektedir 1-6. Bu mikroorganizmalar n identifikasyonu tedavinin ba ar s bak m ndan
önemlidir. Kültür çal malar ile mikroorganizmalar n
büyük ço6unlu6u laboratuvar ko ullar nda üretilememektedir. >nsan vücudu, oral kavite ve kök kanal ndaki

mikrobiotan n da kültüre edilemeyen bir çok türü
oldu6u söylenebilir. Son y llarda mikrobiyal patojenler
ve spesifik hastal klar aras ndaki ili ki konusunda
moleküler biyolojik çal malar yo6unluk kazanm t r7.
Mikrobiyolojik kültür ve biyokimyasal metodlar zaman
al c d r
ve
zaman
zaman
çeli kili
sonuçlar
verebilmektedir8
1985 y l nda Kary Mullis taraf ndan ilk kez
bilim dünyas na sunulan PCR (Polymerase Chain
Reaction-Polimeraz Zincir Reaksiyonu) modern bilme
önemli katk lar sa6lam t r9. Biyolojik ve t bbi
ar t rmalar n geli imine PCR’ n etkisi oldukça fazlad r.
Yöntem, gen ve genom çal malar nda önemli bir
art a neden olmu tur. PCR kullanarak herhangi bir
organizmadan herhangi bir gen izole etmek
mümkündür7 .
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yöntemindeki kadar etkilemez. Böyle durumlarda PCR
kontaminasyona ra6men daha kesin sonuçlar verir7 .
Kök kanallar nda bulunan en az say daki
bakteri hücreleri bile periapikal lezyon olu turabilme
potansiyeline sahiptir. PCR yöntemi ile örnek ba na 110 bakteri hücresi bile saptanabilmektedir; bu da kök
kanallar ndan örnek alman n güç oldu6u ve az say da
bakterinin identifiye edilebildi6i durumlarda büyük
yarar sa6lamaktad r.

PCR yöntemi moleküler teknolojideki en
önemli geli melerden biridir. Yöntem, belli bir uzunluktaki DNA fragman n n invitro replikasyonuna ve 2535 siklusta DNA polimeraz enziminin hedef DNA’y in
vitro ço6altmas esas na dayan r9 . PCR reaksiyonu
ara t r lacak örnekteki DNA’n n iki zincirinin yüksek s
ile birbirinden ayr lmas n (denatürasyon), daha sonra
sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA’ya ba6lanmas n
(hibridizasyon), sonra zincirin uzamas n (polimerizasyon) ve bu sikluslar n belirli say da tekrarlanmas na
dayan r9. Tüm bu basamaklara amplifikasyon i lemi
denir. Bu i lemden sonra amplifikasyon ürününün
saptanmas , kopyalar ç kar lan primerler aras nda
kalan belli baz çifti büyüklü6ündeki bölgenin jel
üzerinde veya amplifikasyon yap lan bölgeye uygun
tamamlay c prob ile hibridizasyon sonras belirlenmesi
ile gerçekle mektedir.
PCR yönteminde temel bile enler ise ; hedef
DNA, hedef DNA’n n dizilerini tamamlayan tek zincirli
oligonükleotidler (primerler), 4-deoksiribonükleotid
trifosfat (dNTPler) ve s ya dayan kl DNA polimerazd r.
En çok kullan lan DNA polimeraz Thermus aquaticus
ad verilen termofilik bakteriden izole edilir ki buna Taq
DNA polimeraz ad verilir7. Bakteri tan mlanmas için
genellikle basit bir PCR turu kullan lmakla birlikte baz
durumlarda nested PCR, multiplex PCR, RT-PCR gibi
farkl PCR yöntemleri de kullan labilir7,10.
Di hekimli6inde moleküler genetik metodlar,
genellikle klinik örneklerdeki mikroorganizmalar tan mlama ve birbirine yak n türleri ay rmada kullan lmaktad r. Endodontik çal malarda DNA ekstraksiyonu için
örnekler, genellikle sorunlu di lerin kök kanallar ndan
ve periapikal lezyonlar ndan elde edilir. Di ler önce
pomza ile temizlenir, rubberdam izolasyonu yap l r.
Operasyon sahas n n dekontaminasyonu, sodyum
hipoklorit veya oksijenli su ile sa6lan r. Giri kavitesi
tamamlan nca pulpa kavitesi de dahil olmak üzere tüm
operasyon sahas %2.5’lik sodyum hipoklorit ile
y kan r. 15 numaral K tipi e6e ile preparasyon yap l r
ve ard k iki paper point kanal içine yerle tirilerek
örnek al n r. Paper pointler daha sonra kriotüplere
(cryotube) yerle tirilir. Abse örnekleri, oral mukozan n
%2’lik klorheksidin ile yap lan dezenfeksiyonunun
ard ndan steril bir r nga kullan larak püyün aspire
edilmesi yoluyla al n r11. Daha sonra al nan örnek PCR
laboratuvar na gönderilir Moleküler yöntemlerde örnek
haz rlan rken kontaminasyonu önlemek önemlidir7,11 .
Yine de eksuda varl 6 PCR yöntemini kültür

a) PCR Yöntemi ile Yeni Mikroorganizmalar6n Ke7fedilmesi
Di hekimli6i ve endodontide PCR’ n yayg n
kullan m alanlar ndan biri kültür yöntemleriyle tespit
edilemeyen yeni bakteri türlerinin varl 6 n n ara t r lmas d r. Ayr ca daha önce kök kanallar ndaki varl 6
kesinle tirilmi çe itli mikroorganizmalar PCR sayesinde tan mlanm ve prevalanslar belirlenmi tir.
Siqueira ve arkada lar 11 kültür yöntemleriyle
belirlenmesi çok zor olan Bacteroides forsythusun
varl 6 n endodontik enfeksiyona sahip 50 di ten
26’s nda PCR ile saptam lard r.
Tian Xia ve arkada lar 12 tekrarlayan tedavi
gerektiren vakalarla ili kilendirilen Actinomyces türlerini abse ve selülitlerden ald klar örnekler yoluyla incelemi lerdir. Vakalar n %32.1’inde A.viscosus, %23.7’
sinde A.israelii, %8.5’inde A.naeslundii saptanm t r.
Siqueira ve arkada lar 13 kök kanallar nda Treponema socranskiinin varl 6 n PCR yöntemi ile ara t rm lar, primer enfeksiyona sahip di lerin %35’inde bu
mikroorganizman n bulundu6unu bildirmi lerdir.
Siqueira ve arkada lar 14, Dialister pneumosintes ad verilen mikroorganizman n enfekte kök kanallar ndaki yüksek prevalans na i aret etmi lerdir. PCR ile
yapt klar çal ma sonunda bu bakterinin potansiyel
endodontik patojen olabilece6ini dü ünmü lerdir.
Siqueira ve arkada lar 15 abse olu umundan
sorumlu oldu6u dü ünülen Pseudoramibacter alactolyticusu 21 örnekte PCR metodu ile incelemi ve vakalar n %75’inde saptam lard r .
Xia ve arkada lar 16, DNA bazl PCR kullanarak
Prevotella tanneraen n kök kanallar nda yüksek prevalansta bulundu6una ilk dikkati çeken ara t rmac lard r .
Siyah pigmentli gram(-) anaerobik rodlar, a6r
ve periapikal abselerle ili kili endodontik enfeksiyonlar n dominant karakterleridir. Bu mikroorganizmalar;

Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens gibi
türleri içermektedir17-20 . Bunlar, y k c
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hastal klar n da major patojenleridir5,21,22. Ancak bu
mikroorganizmalar n rutin kültür yöntemleriyle üretilmesi çok zor hatta kimi zaman mümkün olmamaktad r.
PCR ile bu mikroorganizmalar n kök kanallar nda bilinenden daha fazla prevalansta bulunduklar gösterilmi tir17,23,24. PCR’ n, kültür yönteminden farkl olarak
mikroorganizmalar ölü olarak da saptayabiliyor olmas
bu yüksek prevalans n nedeni olabilir7.
Ba ar s z endodontik tedavi görmü ve periapikal lezyona sahip di lerde a6 rl kl olarak bulunan
mikroorganizma türü de6i mektedir. Bogen ve arkada lar 17, kapal periapikal lezyonlu di lerdeki siyah
pigmentli mikroorganizmalar incelemi ler, P.endodontalis, P.intermedia ve P.nigrescensin hiç bir örnekte
bulunmad 6 , yaln zca bir örnekte P.gingivalisin
bulundu6unu ifade etmi lerdir.
Siqueira ve arkada lar 18, 22 adet tekrarlayan
tedavi gerektiren vakada, %77 oran nda Enterococcus
faecalise rastlam lard r. Bunu Pseudoramibacter
alactolyticus ve Propionibacterium propionicum izlemektedir. Primer endodontik enfeksiyonlarda mantar
türlerine çok seyrek rastlan rken, ba ar s z endodontik
tedavili
di lerde
C.albicansa
%18
oran nda
rastlan lmaktad r18. Tekrarlayan tedavi vakalar nda
daha önce varl 6 kesinle tirilmemi olan Pseudoramibacter alactolyticus, Propionibacterium propionicum, Dialister pneumosintes ve Fusobacterium alocis
de örneklerin yar s nda saptanm t r18 .

gingivalisin iki rekombinant proteinaz geni aras ndaki
ili kiyi PCR kullanarak incelemi lerdir .
Dupre ve arkada lar 27, Creti ve arkada lar 28
Enterococcus faecalisin antibiyotiklere direnç mekanizmas , epitel hücrelerine tutunma, biyofilm olu turma
potansiyeli ile çe itli virulans genleri aras ndaki ili kiyi
incelemi lerdir.
Chi Yuan Hang ve arkada lar 29 F.nucleatum,
P.endodontalisin LPS geninin periapikal lezyonlardaki
kemik rezorpsiyonundaki rolünü incelemi lerdir.
c) Enzim Ekspresyonu ve Periradiküler
Y6k6m
Spesifik baz bakteri türleri ve ürünleri,
inflamasyon basamaklar nda mediatör olarak görev
yapan baz enzimlerin ekspresyonunu belirgin ekilde
artt rmaktad r. Bu olay organizmada doku y k m na yol
açmaktad r.
Yu-Chao Chang ve arkada lar 30, özellikle
siyah pigmentli bakteri ürünlerinin COX-2 ad verilen
mediatör enzim ekspresyonunu artt rd 6 n PCR yöntemi ile saptam lard r. COX-2 bir ba ka enflamasyon
mediatörü olan prostoglandin E-2 sentezini düzenlemektedir. Yapt klar çal man n sonunda P.endodontalisin, P.gingivalis ve P.intermedia’ya göre daha potansiyel bir COX-2 indüktörü oldu6unu bildirmi lerdir.
Yang ve arkada lar 31-32, siyah pigmentli bakteroidlerin yan ürünlerinin interlökin-6 ve interlökin-8
geninin ekspresyonunu artt rd 6 n göstermi lerdir.
Böylece periradiküler y k m h zlanmaktad r.
Yang ve arkada lar 20, siyah pigmentli bakteri
yan ürünlerinin VEGF geninin ekspresyonunun artmas na ve bu ekilde pulpal ve perirapikal hasara neden
olabileceklerine dikkati çekmi lerdir.
Kök kanallar nda bulunan siyah pigmentli
mikroorganizmalar n yan ürünlerinin konak dokudaki
matrix metalloproteinazlar n (MMP-1, MMP-2, MMP-3,
MMP-4, MMP-5, MMP-6, MMP-7, MMP-8) salg lanmas n artt rarak da y k ma yol açt klar gösterilmi tir33-35 .

b) Virulans Faktörleri
PCR’ n endodontik mikrobiyolojide kullan lmas ile endodontik enfeksiyonlarla ili kili mikroorganizmalar n virulans genlerinin önemi daha iyi anla lm t r. Bu virulans faktörleri, endodontik mikroorganizmalar n pulpal ve periapikal patojenitesini artt r rken,
vücudun di6er bölgelerinde de hasara neden
olabilmektedir. Bate ve arkada lar 25, enfekte kök
kanallar nda bulunan stafilokok ve streptokoklar n
FnBp ve FgBp ad verilen virulans genlerini PCR ile
saptam lard r. Bu genlere sahip olan bu bakterilerin
enfektif endokardite neden olabilece6ini bildirmi lerdir.
Odell ve arkada lar 8, P.gingivalis ve
P.endodontalisi kollajenaz geni aç s ndan incelemek
için PCR kullanm lar ve P.gingivalis türlerinin büyük
ço6unlu6unun y k c periapikal lezyon geli imine
katk da bulunan kollajenaz genine sahip oldu6unu
saptam lard r .
Norris ve arkada lar 26, periodontal hasarl
kedilerde yapt klar bir çal mada Porphyromonas

d) Virüsler
PCR ile yaln zca kök kanal sistemindeki bakteri türleri de6il, virüsler de ara t r labilmektedir.
Heling ve arkada lar 36, enfekte kök kanallar ve
periapikal lezyonlarda Herpes Simplex Virüsünü PCR ile
incelemi ler, bu virüsün potansiyel bir endodontik
patojen olamayaca6 n bildirmi lerdir .
Bu virüsün AIDS’li insanlar n periapikal dokular nda bulunmad 6 dü ünülse de Glick ve arka63
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6.

da lar 37 PCR ile yapt klar çal mada, bu bölgedeki
fibroblastlar n bu virüsü bar nd rd 6 ve HIV için rezervuar olabilece6ini bildirmi lerdir. Elkins ve arkada lar 38
seropozitif hastalar n perirapikal lezyonlar ndan ald klar örneklerde HIV virüsünün varl 6 n saptam lard r.
Sabeti ve arkada lar 39 periapikal lezyonlardan ald klar örneklerde Cytomegalovirus ve Epstein
Barr Virüslerinin varl 6 n PCR kullanarak ara t rm lard r. Geni çapl periapikal lezyonlar n % 79.2’inde bu
iki virüs de saptan rken, küçük çapl lezyonlar n
%10’unda virüslerden herhangi birine rastlanm t r .

7.

8.

9.

SONUÇ
PCR kullan larak yap lan bu çal malar n
birço6u kültür yöntemiyle de yap labilmektedir. Ancak
PCR’ n t p ve di hekimli6ine girmesi ile mikrobiyolojik
çal malar n say s önemli ölçüde artm t r. PCR ile
herhangi bir organizmadan herhangi bir gen izole
etmek mümkündür. Kültür yöntemlerine göre daha
h zl , daha etkin ve daha kesin sonuçlar sa6layan bir
yöntem oldu6u söylenebilir. PCR sayesinde endodontik
mikroorganizmalar n ve davran lar n n daha iyi
tan nmas ile daha etkin tedavi yöntemlerinin
geli tirilmesi sa6lanabilir.
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