
. ' 

..-·· ' 
_;·)":'ı. 

".•. ,. 
,\ ...• •: 

~ ....... · 
' . 
' ....... ' 

'" 
' . ' 
" . 

lstanbul Üniversitesi 
Diş Hastalıkları ve Konservatif 

Diş Tedavisi Kürsüsü 
Kürsü Başkanı : Prof. Dr, Yılmaz Manisalı 

STRONSİYUMUN HİDROKSİAPATİT 

KRiSTALLERiNE BİRİKMESi 

lstanbul Üniversitesi 

Dişhekimli~i Fakültesi 

DIŞHEKIMLIGI DOKTORU (Dr. Med. Dent) 

Onvanını kazanmak için 

Dişhekimi 

A. Mübin Soyman 
tarafından sunulan 

. QOKTORA TEZi 

lstanbul 1977 

,• 

. : ·:.·/ ·~ 
.; 

·. 
" ' 



İstanbul Universitesi 
Diş Hastalıkları ve Konservatif 

Diş Tedavisi Kürsüsü 
Kürsü Başkanı: Prof.Dr.Yılmaz Manisalı 

STRONSİYUMUN HİDROKSİAPATİT 

KRİSTALLERİNE BİRİKMESİ 

İstanbul üniversitesi 

Dişhekirnliği Fakültesi 

DİŞHEKİMLİ~İ DOKTORU (Dr.Med.Dent,) 

Unvanını kazanmak için 

Dişhekimi 

A.Mübin Soyman 

tarafından ·sunulan 

DOKTORA TEZİ 

İstanbul 1977 



\ 

' 

R E F E R E N T 

PROF, DR. YILMAZ MANİSALI 

... 

,• 

.... ' 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

G İ R İ ş 1 

GENEL BİLGİLER 3 

Diş Çürükleri ile Eser Elementler Arasındaki 
İlişkiler 3 

Element Olarak Stronsiyum 7 

İnsan Organizmasında Stronsiyum ve Stronsiyum 
BiriKmesi 9 

Stronsiyum Radyoizotopları ve Önemi 14 

Stronsiyum-Apatit İlişkisinin Stronsiyum 
Radyoizotopları Kullanılarak İncelenmesi 17 

Apatit Kristal Yapısı 19 

Minenin Asit Karşısında Çözülmesi ve Stronsiyum 
Birikiminin Olaya Etkisi 29 

Stronsiyum Toksikasyonu 32 

Dişhekimliğinde Stronsiyum Kullanımı 32 

MATERYEL VE YÖNTEM 34 

BULGULAR 39 

TARTIŞMA 49 

SONUÇLAR 60 

Ö Z E T 62 

SUMMARY 63 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 64 

HAYAT HİK~YESİ 72 



G İ R İ ş 

Günümüz dişhekimliii için tıbbın gelişmesine ayak 

uydurmak ve temel bilimlerin tüm dallarını yakından izlemek 

zorunlu olmaktadır. Konu bu açıdan ele alındığında dişler 

ve aiız çevresindeki olaylar organizmadan ayrı düşünülemez. 

Dişlerde tüm çevresel etkenlerin insan üzerinde meydana 

getirdiği değişikliklere bağımlıdırlar. Beslenme yolu ile 

alınan ve yaşamın devamlılığı için gerekli olan çok çeşitli 

maddeler vardır. Proteinler, karb~nhidratlar, ya~iar, vit~

minler, su ve mineraller bunların en önemlileridirler~ in~ 

san biokimyasında gelişen olayların gereksinme duydu~u ya• 

pılardan biri de minerallerdir. En fazla mineral taşıyan 

dişlerin bu olayların dışında tutulamayacağı bir gerçektir. 

Dişlerin mine ve dentinine gerek doğum öncesi, gerekse do

ğum sonrası biriken elementler inorganik ve organik yapıla

ra bağlanabilmekte ve bunun sonucu diş çürüklerinin oluşma

sında veya durdurulmasında etkili olabilmektedirler. 

Genellikle, eser~elementler olarak isimlendirilen bu 

minerallerin diş çürükleri ile ilgisi önceleri is~atistii

sel olarak saptanmış, daha sonra çalışmalar geliştirilerek 

koruyucu dişhekimliğinde bu maddelerden faydalanma yönüne 

gidilmiştir. Bilindi~i gibi fluor bu elementlerin başında 

gelmektedir. Onun, çürüğü önleyici ve gelişimini yavaşlatı

cı özelli~inden uzun yıllardan beri pratik dişhekimli~inde 

yararlanılmaktadır. Ancak son yıllarda fluor gibi diğer eser 

elementlerinde aynı amaçlarla kullanılabileceği, hiç olmaz

sa fluorla bir sinerjizm yaratabilecekleri üze~inde durul

muştur. Eser elementleri sadece diş çürüklerini önleyici bir 

etken olarak düşünmemek gerekir. Bunlardan bazıları da dişin 

inorganik ve organik yapısını normalden ~aptırmakta ve bunun 

sonucu diş çürüklerini hızlandırabilmektedirler. 
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Bugün fluor dışında en çok ilgiyi çekenler molibden, 

selenyum, stronsiyum ve van·adyumdur. Bunlardan selenyum dı

şında diğer üçünün diş çürüklerini yavaşlatıcı etkisi oldu

~u ileri sürülmektedir ve yapılan çalışmalar g5z5nüne alı

nır~a stronsiyum diğerlerine oranla güncelliğini korumakta

dır. Bu konuya bir açıklık getirmek için, stronsiyumun mine

ye birikme şartları incelenmeye çalışılmış ve araştırma bu 

y5nde yürütülmüştür. 



GENEL BİLGİLER 

DİŞ ÇÜRÜKLERİ İLE ESER ELEMENTLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

Eser elementlerin diş çürükleri üzerine etkileri diş

hekimliğinde daima tartışılan bir konu olmuştur. Dişlere 

f luor uygulamanın çürük meydana gelmesinde önleyici bir et

ken olduğu gözönünde tutulursa diğer elementlerden de bu ko

nuda yararlanılabilece~i düşünülmüştür. 

Eser elementler organizmaya atmosferden solunum yolu 

ile, deriden abzorbe edilerek ve içme suları ve yiyecekler 

ile mide bağırsak yolundan girerler. Bundan dolayı kullanılan 

sular analiz edilmiş ve içlerindeki element miktarları sap

tanmıştır. 

Spektrograf ik analizinde 26 değişik element taşıyan 

sularla yeşil fasulyeler pişirilmiş ve bu sebz0lerin yapı

lan yeni analizinde sadece lityum, molibden ve stronsiyumun 

pişme esnasında tutulduğu diğerlerinin ise ayrıldığı görül

müştür. Daha sonra .deney sıçanlarının yiyeceklerine pişiri

len sebzelerin külleri katılmış ve bu sıçanlarla içinde 1.5 

ppm fluorid bulunan sularla pişirilen sebzelerin küllerini 

taşıyan yiyeceklerle beslenen kontrol grubu sıçanlarındaki 

çürük sayısı karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak çürüklerde 

meydana gelen azalmaya fluoridin tek başına sebep olamaya

cağı ileri sürülmüştür. Buradan da anlaşılabileceii gibi 

fluor ile beraber diğer eser elementler• .. de. diş çürüklerinde 

etkili olabilmektedir. Ayrıca yiyeceklerin pişirilmesinde 

içindeki element miktarı büyük plçüde azalmaktadır(Losee ve 

Adkins, 1968). 

Papua ve Yeni Gine köylerinde yapılan araştırmalarda, 

toprak ve yiyeceklerdeki eser elementler incelenmiş ve stron

siyum, lityum ve potasyumun yüksek konsantrasyon gösterme

sinin çürük sayısındaki azalmayı etkileyebileceği, zirkonyum 

ve borun ise yeni çalışmalar yapmak için elverişli elementler 
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oldu~u açıkianmıştır(Ba~mes~ 1969). 

A.B,D.'nin Ohio eyaletinde yapılan su anali~lerinde 

çok sayıda ve yüksek konsahtrasyondn elementlere rastlanmış, 

bununla birlikte aynı eyalette çürük sayısının da çok az ol

ması araştırıcıl~rı bu bölgede yeni çalışmalar yapmaya zor

lamıştır. 

Bu sularda yüksek konsantrasybnda stronsiyum ve mo

libden lle 0,2-1.8 ppm fluorid bulunduğu, bu dllzeydeki fluo

run ise çürük sayısında böylesine büyük azalmalar meydana 

getiremeyeceii ileri sürülmüş ve fllıorla diğer, eskr element-
ı 

lerin birlikte etkisinin olayı yarattığı belirtilmiŞtir 

(Losee ve Ludwig, 1970). 

Aynı bölgenin bazı şehirlerinde suların.0.2 ppm flu

or ile yüksek konsantrasyondn stronsiyum ve bor taş~dığı, 

bu elementlerin artması ile çürük sayısında düşmeler görül

dü~ü ve bu durumun orantılı olarak gelişti~i bildiril~iştir~ 

Bunun dışında bakır konsantrasyonu artışı ile diş çürük sa

yısında yükselmenin paralel ile~ledi~i ileri sürül~ektedir 

(Curzon ve Ark.,1970) • 

. 
Yapılan araştırmalar A.B.D.'nin de~işik eyaletlerin-

de sularda baryum, bor, lityum, molibden, stronsiyum ve va

nadyum konsantrasyonlarındaki artma ile çürük sayısının 

azaldığını, bakır, manganez ve selenyumun ise ters yönde bir 

etki gösterdiğiµi ortaya çıkarmıştır. Ancak epidemiyolojik 

ve laboratuvar çalışmaları da gözönüne alınırsa, bu element

lerden bor, molibden ve stronsiyumun yalnız başlarına veya 

fluor ile çürük olayını etkilemesinin dilşünülebilece~i be

lirtilmiştir( Losee ve Bibby, 1970). 
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Molibden va stronsiyumun çürük sayısındaki azalma ile 

ilgilerinin büyük olduğu, baryum, bor ve lityumun ikinci de

recede etkili olabilecekleri düşünülmekte, bakır ve manga

nezinde çürük meydana getiren elementler olduğu açıklanmak

tadır(Adkins ve Losee, 1970). 

Kolombiya'nın düşük ve yüksek oranda cürük gösteren 

iki ayrı köyünün içme suları emisyon spektrofotometresi ile 

incelenmiş ve çürük azlıiı gösteren köyün sularında yüksek 

konsantrasyonda kalsiyum, magnezyum, molibden ve vanadyum, 

çürük fazlalığı olan köyün sularında ise yine yüksek konsan

trasyonda bakır, demir ve manganez bulunmuştur. Ayrıca bu 

sularda çürük sayısını etkileyemeyecek düzeyde (O.l ppm den 

az) fluorid vardır(Glass ve Ark, 1973). 

Maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada çürük ola

yına fluor ve molibdenin etkisi incelenmiş ve fluoridin çü

rük sayısını azalttı~ı ancak molibdenin t~k başına bu etkiyi 

göstermediği izlenmiştir. Eğer molibdenin çürük durdurucu 

bir yönü varsa, bu durum elementin plak metabolizmasına et· 

kisi ile olmaktadır(Bowen, 1973). 

Buna karşın sıçanlarda molibdenin çürükle ilgisi aran

mış ve beslenme sırasında yiyeceklere eklenen molibdenin çü

rük sayısında azalma meydana getirdiği görülmüŞtür(Kosuge. 

1973). 

İtriyumun diş çürükleri ile olan ilgisi araştırılmış 

ve bu elementi alan sıçanlarda kontrol grubundakilere oranla 

çürük sayısında azalma olduğu belirtilmiştir. Ayrıca itriyum 

etkisini dişlerin sürmesinden sonra göstermektedir(Castillo 

ve Ludwig, 1973). 

Çürük oranında farklılık gösteren çeşitli bölgeler

den toplanan sağlam dişlerin minelerindeki vanadyum miktarı 



- 6 -

incelenmiş, ancak istatiksel olarak anlamlı bir sonuc elde 

edilememiştir(Curzon ve Losee, 1974). 

Buna benzer bir çalışma da düşük ve yüksek oranda çü

rüklü şahısları bulunduran iki ayrı bölgeden alınan dişler 

incelenmiş ve mine yüzeylerinde daha derin tabakalara oran• 

la yüksek konsantrasyonda stronsiyum ve fluorun toplandı~ı 

dişlerin az çürüklü kişilere ait oldu~u saptanmıştır(Little 

ve Barrett, 1974). 

Sıçanlar üzerinde yapılan deneylerde borıin çürükle 

oian ilgisi aranmış, ancak olay kanıtlanamadığı gibi bu ele

mentin fluorun etkisini azalttıijı görülmüştür(Liu ve Lin, 

1974). 

Çürük meydana getirebilecek bir beslenme uygulanan 

sıçanlarda yapılan çalışmalarda, diş çürükleri üzerine mo

libden, bor, stronsiyum ve fluorun sürmeden 5nceki etkileri 

incelenmiş ve molibden, bor ve stronsiyumun çürük sayısını 

arttırdığı ve fluorla beraber verildiklerinde bu etkilerin

de bir de~işiklik olmadığı saptanmıştır(Hunt ~e N~via, 1975). 

Buna karşılık ana karnında ve sürmeden önceki dönemde 

stronsiyum alan hamsterlerin büyük azılarında çürük sayısın

da azalma g5rülmüş ve stronsiyum düzeyinin düşmesi ile ola

yın daha da belirginleştiği bildirilmiştir. Bu çalışmada da 

hamsterlere çürük meydana getirebilecek bir beslenme uygu

lanmıştır (Gedalia ve Ark.,1975). 

Dişlerdeki çürük olayını yavaşlatıcı elementler ol

duğu gibi hızlandırıcı olanlar da vardır. Bakır, manganez ve 

selenyum bunların başında gelmektedir. Özellikle selenyum 

uzun yıllardan beri incelenmektedir ve Hadjimarkos M.D. nin 

bu konuda geniş araştırmaları bulunmaktadır. A.B.n.· de ya

pılan çalışmalar dışında S.Birliği'nin de belirii'bölgele

rinde aynı durum incelenmiştir. 
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Selenyum ile diş çürükleri ilişkisini ortaya koymak 

için dişlerdeki selenyum konsantrasyonları ile diş çürük sa

yısı karşılaştırılmış ve her iki olayın artışı arasında, bir 

paralellik bulunmuştur(Suchkov ve Ark., 1973). 

Selenyum mine ve dentinin organik matrisindeki pro

teinlere bağlanmakta ve buradaki normal yapıyı değiştirerek 

sonradan kireçleşmenin de bozuk olmasına yol açmaktadır. Diş 

sürdükten sonra da ağız ortamındaki değişimlerden kolaylık

la etkilenebilmektedir(Shearer, 1975). 

Diş çürükleri ile eser elementler arasındaki ilişkile

ri incelediğimizde, çürük yavaşlatıcı etkisi olduğu belirti

len stronsiyumun diğerlerine kıyasla topladığı ilgi daha bü

yüktür. Konuyu bir bütün olarak ele almak için stronsiyum 

elementinden kısaca bahsetmek yerinde olur. 

ELEMENT OLARAK STRONSİYUM 

Stronsiyum periodik cetvelde ikinci dikey sütundadır 

ve alkali toprak metalleri denilen berilyum, magnezyum, kal

siyum, baryum ve radyoaktif radyum ile birlikte yer alır. 

Alkali toprak metalleri alkali metallerden daha serttirler 

ve atom numaraları arttıkça sertlikleri azalır. Bu gruptaki 

metaller kırılmadan çekiçlenebilir ve kıvrılabilir. Magnez

yum denizlerde yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu elemen

tin alaşımları uçak sanayiinde kullanılır. Kalsiyum, mermer, 

tebeşir ve çakıl taşında vardır. Kalsiyum ve baryum, oksi

jen ve azotla birleştikleri icin vakum sağlamakta kullanı

lırlar. Bu gruptaki elementlerin kaynama ve erime ısıları al

kali metallerinkinden düşüktür. 

Stronsiyum diğer alkali toprak metallerine benzer bi

leşikler verir ve ~de~erlidir. Atom numarası 38, atom aijır

lığı 87.62 dir. Stronsiyum tuzları alevde parlak horoz ibiği 
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kırmızısı rengi verir ve bu özellikten stronsiyumun tanımın

da yararlanılır. 

Stronsiyum uzun süre baryumla karıştırılmıştır. İlk 

olarak 1790 da Crawford baryuma benzer bir element olasılı

ğından bahsetmiş ve bu element Hope tarafından 1792 de or

taya çıkarılmıştır. Yeni mineral strontianit'e,SrC03 , İs

kocya'nın Strontian kentindeki bir kurşun madeninde rastlan

dı~ından element bu şekilde isimlendirilmiştir, Stronsiyumun 

pek çok bileşiği bilinmektedir ve bunlardan bir kısmı endüst

ride kullanılmaktadır, Esas uygulama alanları piroteknik, 

makina yağları ve kurutucular olup tıpta da sınırlı. yarar

lanma alanları vardır. önemli endüstriyel bileşikleri perok

sid, hidroksid, oksid ve sülfatıdır. 

Tabiatta bulunuşu ve elde edilişi: Belli başlı stron

siyum bileşiklerinden en önemlileri 11 celestite", Srso4 , ve 

"strontianiteı•, Srco
3

, dir. % 92 oranında SrS04 taşıyan 

"celestite" bugün stronsiyum bileşiklerinin elde edilişinde 

kullanılmaktadır. 

Stronsiyum sülfat, Srso 4 : Renksiz veya beyaz rombik 

kristaller halindedir. Celestitin saflaştırılması ile elde 

edilir. Stronsiyum bileşiklerinin esas kaynağıdır. SrS04 , 

celestit olarak tortu kayalarında sülfür, strontianit, kal

sit ve alçı ile birlikte bulunur, Soluk mavi renktedir. 

Stronsiyum karbonat, Srco 3 : Tabiatta ortorombik kris

taller halinde strontianit minerali olarak bulunur. '1Arago

ni te~' Caco 3 , ve 11witherite~' Baco 3 ile izomorfdur. Renksizdir 

ancak yeşil, sarı ve kırmızı griye kadar rengi deftişebilir. 

Srco 3 ısı de~işiminc göre rombik veya heksagonal bir kristal 

yapısı gösterebilir. Srcb 3 suda çözillmez buna karşılık asit

lerle kolayca etkimeye girer, 
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Stronsiyum hidroksid, Sr(OH) 2 : Bu bileşi~in endüst

ride geniş bir kullanma alanı vardır. Belirli bir ısıda renk

siz tetragonal kristaller halindedir. Sr(OH) 2 çözeltileri 

co 2 abzorbe ederler ve stronsiyum karbonata dönüşürler. Bazı 

organik asitlerle sabun ve yaftları oluştururlar. Stronsiyum 

hidroksid'celestittcn elde edilir. Endüstride Sr(OH) 2 • 8H 20 

halinde kullanılırlar. Stronsiyum hidroksidden elde edilen 

yağlar stabil, oksidasyona dirençlidirler, suda ve yüksek 

ısıda bozunmazlar.-Bu sebeple rnakina ya~ı olarak kullanılır-
/ 

lar. Ayrıca nem ve tuz korozyonuna dayanıklı olduklarından 

mekanik çalışmalarda da bunlardan yararlanılır. 

Diğer stronsiyum bileşikleri ise şunlardır: Stronsi

yum asetat, Sr(c 2u3o2 ) 2 , stronsiyum sianid, Sr(CN) 2 , stron

siyum klorid, SrC1 2 , stronsiyum bromid, SrBr 2 , stronsiyum 

fluorid, SrF 2 , stronsiyum iodid, SrI 2 , stronsiyum nitrat, 

Sr(N0 3 ) 2 , stronsiyum oksid, SrO, stronsiyum peroksid, Sro 2 , 

stronsiyum fosfat, SrHP0 4 , stronsiyum sülfid, SrS, stronsi

yum hidrosülfid, Sr(SH) 2 , stronsiyum tetrasülfid, SrS4 , ve 

stronsiyum sülfit, SrS0 3 , 

İNSAN ORGANİZMASINDA STRONSİYUM VE STRONSİYUM BİRİKMESİ 

Tüm elementler gibi stronsiyum da insan organizması

nın hemen hemen bütün organlarında bulunur. Bilindiği gibi 

organlar gerek biokimyasal yapı farklarından gerekse fizyo

lojik zorunluklar için deiişik elementleri farklı konsant

rasyonlarda bulundururlar.· Stronsiyum, kalsiyum ile yer de

ğiştirebildiği için en fazla kemiklerde yerleşir. Organizma

nın tümünde yaklaşık 320 mg stronsiyum vardır ve bunun % 99 

u kemiklerde ve küçük bir oranda da. bağ dokusunda birikmiştir. 

Geri kalan stronsiyum ise başta kas, yağ ve deri olmak üzere 

diğer organlara dağılır. Tablo I de organizma ve dokulardaki 

stronsiyum konsantrasyonları görülmektedir. Stronsiyum be

lirtildiği gibi kemiklerde en yüksek oranda _birikmektedir. 
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Esasen periodik cetvelde grup II A metalleri olarak bilinen 

elementler "kemikte yerleşenler" olarak tanınırılar. Bu grup

taki elementler, organizmadaki total düzeylerine oranla şu 

yüzdelerde kemiklerde bulunurlar: Berilyum % 25, magnezyum 

% 57.9, kalsiyum % 98.6, stronsiyum % 99.1, baryum % 91 ve 

radyum % 87.l. Büyük oranda kemiğe yerleşen diğer elementler 

ise kurşun, fluor ve fosfordur(Schroeder ve Ark., 1972). 

Kemik dokusu gibi büyük oranda kalsiyum taşıyan diş

lerin de stronsiyum düzeyinin yüksek olması normaldir. İkin

ci Dünya Savaşı'ridan sonraki yıllarda atmosferde yapılan 

nükleer denemeler ve atom bombasının bir parçalanma ürünü 

olan Sr 90 ın açığa çıkarak organizmaya birikmesi sebebi ile 

kemik ve dişlerde radyoaktif sr 90 analizleri yapılmıştır. 
Son zamanlara kadar stronsiyumun dişlerde aranmasının sebe~ 

bi bu iken toprağında ve suyunda yüksek konsantrasyonda st

ronsiyum bulunun bölgelerde toplumda düşük oranda çürük bu

lunması ile stronsiyumun dişlere birikebilme özelliğinin 

önemi artmış ve bu ilişki araştırıcılarca çeşitli yönlerden 

incelenmiştir. 

Yapılan hayvan deneylerinde sıçanlar stronsiyumdan 

zengin ve fakir yiyeceklerle beslenmişler ve çalışma sonunda 

kesici dişlerden alınan parçalar toz haline getirilerek x 

ray diffraction yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak mine 

içinde stronsiyumun Sr 6H3 (P0 4 ) 5 : 2H 2o şeklinde bulundueu ve 

biolojik sistemler içinde böyle bir bileşiğin olmadığı be

lirtilmiştir(Johnson ve Ark •• 1966). 

Benzer diğer bir araştırmada yine sıçanların kesici 

dişleri incelenmiş ve yapılan çalışmada bir öncekine göre 

tek fark x ray diffraction yerine electron microprobe kulla

nılması olmuştur. Yüksek konsantrasyonda stronsiyum taşıyan 

yiyecekleri alan sıçanların dişlerinde daha düşük minerali

zasyon meydana gelmiş, ayrıca kesici yüzden kök ucuna iler

ledikçe stronsiyum oranının arttı~ı görülmüştür. bi~er bir 
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Stronsiyum 

Organ Median % 80 

Ağırlığı Dağıl;ı..mı 

gr mg mg 

28,000 0,42 0-.-0~2-ı.s 

12,500 0.32 o.ıa-o.9o 

10,000 320,0 170-560 

5,500 o.ıs 

4,900 0,34 0.14-0.53 

2,000 ı.o 

1,800 0.032 0.016-0.094 

1,400 0,034 o.02s-o.1s 

1,200 o .19 0.052-0.48 

1,100 0,057 o.02a-o.ıı 

330 o.oos 0.004-0.023 

310 o.cıs o .. 009-0. 04 

180 o.oos 0.003-0.014 

100 0.004 0.002-0.010 

760 0,80 

70,000 323,0 

60,000 3,3 

İnsanda stronsiyum düzeyi(Schroeder ve Ark,, 

1972, Ref: Tipten I.H.) 

bulgu ise dentindG kalsiyum oranının mineye en yakın bölgede 

oldu~u, mineden uzaklaştıkça stronsiyum oranının artmakta 

olduğudur. Konu yorumlandığında stronsiyumun mineralizasyonu 

ters yönde etkilediği ortaya konulmaktadır(Johnson ve Singer, 

1967). Yüksek düzeyde stronsiyum taşıyan yiyeceklerle besle

nen sıçanlarda, otronsiyum tarafından matrisde meydana getiri

len en önemli de~işiklik kollagen olmayan maddenin matrisde 

yer alması şcklindcdir(Johnson, 1973). 
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Diğer bir çalışmada stronsiyumun mineralizasyonu iki 

kere etkilediği ve ikinci etkiyi meydana getiren olayın, ke

mikte biriken stronsiyumun acı~a çıkması ile oluştuiu ileri 

sürülmüştür(Neiman ve Eisenmann, 1975). 

Stronsiyum ile beraber fluorda aynı etkiyi yapmakta 

ve dentinde hipomineralizasyon oluşturmaktadır. Sonuç olarak 

stronsiyum sürme öncesi dönemde mineralizasyonu bozmakta

dır(Yaeger ve Ark., 1964). 

İnsan fetuslarının kemik ve dişlerinde stronsiyum dü

zeyi üzerindeki bir araştırmadan elde edilen bilgilere göre, 

sularında stronsiyum konsantrasyonu artan bölgelerde fetus 

kemik ve dişlerinde stronsiyum düzeyi yükselmekte ve her 

bölgede kemik ve dişler aynı oranda stronsiyum biriktirebil

mektedirler( Wolf ve Ark., 1973). Stronsiyumun sert dokulara 

birikimi fluorla aynı biçimde olmaktadır. Ayrıca fetus iske

letine tutunan stronsiyum içme suyundaki fluordan etkilen

memektedir. Hamileliğin 3. üç aylık döneminde bu elementle

rin konsantrasyonlarındaki düşmelerin sebebi ise bu sürede 

fetus iskeletinin yüksek oranda gelişmesidir(Gedalia, 1975). 

Stronsiyum birikimi daha da değişik yönlerden ele 

alınmış, insan diş ve kemiklerinden başka yiyecekler ile 

hayvan feçes ve idrarında stronsiyum düzeyi aranırken sonuç

lar kalsiyum ile karşılaştırılmıştır. Tablo II de insan diş 

ve kemiklerindeki stronsiyum ve kalsiyum düzeyi görülmekte

dir. 

Yetişkin bir insanın yiyeceğinde 1.5 mg Sr/ g Ca, içi

len sütlerde ise 1.1 mg Sr/g Ca oranında stronsiyum bulun

maktadır. Tavşanlar üzerinde yapılan bir deneyde ise 4 mg 

Sr/g Ca luk bir dictle beslenen hayvanın fecesinde 6 mg Sr/g 

Ca, idrarında ise ı.a mg Sr/g Ca a rastlanmaktadır ki bu da 

str~nsiyumun atılımında gastrointestinal yol ile genitoüri

ner sistem arasında farklılık olduğunu göstermektedir(Rosent

hal ve Ark., 1972). 
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Analiz 

Sayısı 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

l 

1 

2 

2 

l 

l 

1 

Erişkin Ortalama SD 

Kalsiyum 

% Kül±SD 

38.50±0.87 

36.69±2,03 

37.81±1.03 

37.55±2.45 

38.83 

36.59 

37.54 

38.49±1.30 

36,63±0.39 

38.10 

3 9. 04 

39.60 

38.91±0.76 

Stronsiyum 

mg/g Ca±SD 

o.57±0.02 

0.47±0.11 

0.611:0.07 

0.48±0.10 

0.33 

0,33 

0.45 

0.31±0.01 

o.33±0.01 

0.41 

o.51 

0.47 

0.46±0.05 

Tablo II : 'insan diş ve kemiklerıinde stronsiyum ve 

kalsiyum düzeyi(Rosenthal ve Ark., 1972). 

Strıonsiyumun insanlar tarafından alınmasında en önem

li etkenlerden biri de süttür. Hayvan organizmasında bulu

nan gerek radyoaktif gerekse stabil stronsiyum insanlara 

sütlerle geçebilmektedir. Kalsiyum ve ~tronsiyumun sütlerle 

insan organizmasına birikiminin diğcrı yiyeceklere oranla çok 

daha kolay ve yüksek oranda olduğu belirtilmektedir(Lange

mann ve Ark., 1957). 

Çeşitli yiyeceklerdeki stronsiyum konsantrasyonları 

de~işik olmaktadır. Bunlardan balık 100 ppm ile en başta gel

mektedir. Bazı baharatlar ve deniz algi 50 ppm in üstünde 
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stronsiyum taşımakla ikinci sırayı almaktadırlar. Diğer yi

yeceklerde ise 10 ppm den başıayarak ppb düzeyine kadar in

mektedir. Bnlıkta böylesine yüksek konsantrasyonda bulunan 

stronsiyumu deniz suyuna ba~lamak gerekir. Deniz suyunda 8 

pprn lik düzeyi ile stronsiyum en yüksek konsantrasyondaki 

eser elementlerin başında gelmektedir. Di~er sularda ise 6 

ile 375 ppb arasında dc~işim göstermektedir. 

Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Tüm yaşayan orBa

nizmalarda belirli oranlarda stronsiyum bulunmaktadır. Bu 

element yapısal ve fizyolojik olaylarda çok önemli bir yeri 

olan kalsiyum ile yakından ilişkilidir. Yeni do~acnk olana 

geçmekte yani plasenta engelini aşabilmektedir. Element ya

şamın tüm devrelerinde organizmada bulunabilmektedir, tok

s isitesi yok denecek kadar düşüktür ve son olarak da atom 

numarası 38 oldu~u için yaşamın devamlılığında esas olan 

I-53 atom numaralı clern8ntlerin arasına girmektedir(Schroeder 

v~ Ark., 1972). 

STRONSİYUM RADYOİZOTOPLARI VE ÖNEMİ 

Stronsiyumun biolojik sistemlerdeki ön~mi 1940 yılla

rına kadar araştırılmamıştır. Anc3k atom enerjisinin gelişme

si sonucu bu element dikkatleri üzerine çekmiştir. Atmosferde 

yapılan yaygın nükleer denemeler sonucunda parçalanma ürünü

nün % 4 kadarının sr90 olması ile çevre kirlenmesi sorunları 

meydana gelmiştir. Yarı ömrü çok uzun (28.1 yıl) ol~n Sr90 

nın insan, hayvan, bitki ve yiyeceklerde birikebilme olası

lığı yüzünden araştırmalar geliştirilmiştir. Yazarlar kemik 

V8 dişlerde bu birikmeyi incelemişler ve konunun önemi 1970 

lere kadar sürmüştür(Steadman ve Ark., 1958; Rosenthal ve 

Ark., 1965; Rosenthal ve Ark., 1966; Roscnthal ve Ark., 1968; 

Spencer ve ark., 1973). 
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Bu arada sorun üzerinde çeşitli fikirler ortaya atıl

mış daha da ileri gidilerek dişlerin fluorlanması ile Sr 90 

ilişkisi üzerinde durulmuştur. ±eme suyuna katılan fluor ile 
' kl. 1 l S go " d - - S 90 r yıyece er e a ınan r nın organızma a çozunmeyen r 2 

meydana getirebileceği ve atılamayan radyoaktif maddenin 

zamanla gen mutasyonlarına sebep olabileceği, doğumları azal

tabilece~i ve organizma içi radyasyonlar oluşturabileceli 

ileri sürülmüş, ayrıca olayın fluor alımını sınırlayacağı be

lirtilmiştir(Kcrwin, 1958). Ancak ilerleyen yıllarda böyle 

bir tehlike ortaya çıkmadığı gibi, atmosferde yapılan nükle

er denemeler de artık ortadan kalkmış gibidir. 

Bugün ise stronsiyumun kalsiyumla yer değiştirerek 

organizmaya biriktisi bilindiğinden son zamanlarda stronsi

yum radyoizotopları kemiklerde meydana gelen çeşitli hasta

lıkların tanısında iz element olarak kullanılmaya başlanmış

tır. Tablo III de stronsiyum radyoizotopları ve yarı ömürleri 

görülmektedir. 

Stronsiyum radyoizotoplarından dördü tabiatta bulunan 

stabil radyoizotoplardır ve bulunuş yüzdeleri şu şekildedir: 

sr
84 :% 0.56, sr 86 :% 9.86, sr

87 :% 7.02. sr 88 :% 82.56. Stron

siyum radyoizotoplarının kullanıldığı diğer bir bilim dalı 

jeolojidir. Ta~iatta radyoaktif Rb
87 

nin bir bozulma ürünü 

olan sr 87 den çeşitli maddelerin yaşlarını tayinde yararla

nılır(Comar ve Wasserman, 1964). 

İnsan ve hayvan organizmalarında stronsiyum elementi

nin davranışları kalsiyum ile yakından ilgilidir. Ayrıca 

stronsiyum ve kalsiyum radyoizotoplarının aynı anda ve ortam

da birlikte uygulanabilmeleri çok çGşitli yararlar sağlamak

tadır. Bundan faydalanılarak belirli stronsiyum radyoizotop

ları kemik dokusu üzerinde yapılan araştırmalarda kullanıl

mış ve giderek klinik çalışmalara girmiştir(Fromm ve Degrossi, 

1968; Reeve ve Hesp, 1976; Reeve ve Ark., 1976). 
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Sr 80 1.7 Saat 

Sr 81 29 Dakika .. 
Sr 82 25 Gün 
Sr83 33 Saat 
Sr84 Stabil radyoizotop 

Sr 85m 70 Dakika 

Sr 85 64 Gün 

Sr 86 Stabil radyoizotop 
Sr87m 2.83 Saat 

Sr 87 stabil radyoizotop 

Sr 88 Stabil radyoizotop 

Sr 89 52 Güri 

Sr 90 28.l Yıl 

Sr 91 9.67 Saat 

Sr 92 2.71 Saat 

Sr 93 8 Dakika 

Sr 94 

Sr 95 o.a Dakika 

Tablo III Stronsiyum radyoizotopları ve yarı ömür

leri 

Araştırmalarda kullanılan stronsiyum radyoizotopları 

şunlardır: sr85 : İnsan ve hayvandaki metabolik calışmalar 
için idealdir, tüm organizma sayımı yapılabilir, yeterli 

saflıkta elde edilebilir. Sr 87 i Yarı ömrünün cok kısa olma

sı büyük yararlar sağlamaktadır, ancak uzun süreli çalışma-
89 larda kullanılamamaktadır. Sr : Laboratuvar çalışmaları 

için uygundur. Yüksek spesifik aktiviteli 

Sr 90 taşıdıklarından insan organizmasında 
1 . 1 s 90 y - - " k 1 ır er. r : arı omrunun ço uzun o uşu 

hazırlananlar 

tehlikeli olabi

deneylerde kulla-

nımını kısıtlamaktadır, ancak endüstriyel çalışmalarda ge

niş uygulama alanı vardır(Comar ve Wasserman, 1964) •. 
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STRONSİYUM-APATİT İLİŞKİSİNİN STRONSİYUM RADYOİZOTOPLAR! 

KULLANILARAK İNCELENMESİ 

Kemik ve dişlerin inorganik yapısını oluşturan apa

tit kristallerinin stronsiyum ionunu alabilme yetenekleri 

genellikle radyoizotop çalışmaları ile incelenmiştir. Bu 

araştırmalarda ya kemik tozu ya da organik yapısı ayrılmış 

anorganik kısım kullanılmıştır. 

Grup II A metallerinden kalsiyum, stronsiyum ve bar

yumun kemik tozu ve anorganik kemiğe birikmesi incelenmiş, 

her üç elementin de belirli oranlarda alındığı ancak anor

ganik kemikteki tutunma oranının üç element içinde daha 
"k k d w b l" ·1 . . c 1 . . c 47 s 85 yu se ol ugu e ırtı mıştır. a ışına ıcın a , r ve 

Ba133 kullanılmıştır(Samachson ve Ark., 1968). 

Diş minesine alınan ve serbest bırakılan ionlar üze-
89 rine yapılan bir araştırmada, Sr taşıyan bir stronsiyum 

çözeltisine dişler batırılarak bırakılmış ve yıkandıktan 

sonra· mine yüzeyindeki tutunma incelenmiştir. Tutunma çev

redeki çözeltide stronsiyum kadar kalsiyum bulunmasına da 

ba~lıdır(Tettoh, 1974). 

Yapılan bir kısım araştırmalarda ise sentetik hid

roksiapat it kristalleri kullanılmıştır. Stronsiyumun oluş

muş diş ve kemiğe birikmesi gibi oluşmakta olan yapıya da 

birikebileceği düşünülmüş ve buradaki oranın açıklanabil

mesi için sentetik olarak hidroksiapatit kristalleri çöktü

rülürken çözelti içine stronsiyum eklenmiştir. 

Hidroksiapatit meydana gelirken çözeltideki stronsi

yum kullanılmakta ancak çift izotopla (Ca 45 ve 89 89 ) deney 

yapılırsa apatit stronsiyumdan çok kalsiyumu kendi yapısın

da biriktirmektedir. Ayrıca apatitin biçim ve büyüklüğü de 

olayı etkilemektedir. Stronsiyum ionları apatitte yer alabi-
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leceği gibi bir adsorpsiyon olayı da düşünülmelidir(Likins 

ve Ark., 1960). 

ca45 ve sr 89 un .bağlanması üzerine kristal büyümesi

nin etkileri invivo olarak araştırılmıştır. Sıçanlara intra~ 

peritonal radyoaktif madde verildikten sonra deney hayvan

ları öldürülmüş ve diş mine,.dentin ve tibialarının aldıkla

rı radyoizotop ve bu yapılarda x ray diffraction yöntemi ile 

kristal oluşumu incelenmiş, yavaş büyüyen geniş kristalle

rin gerçek yapıya daha çok yaklaştığı ve daha az stronsiyum 

aldı~ı saptanmıştır. Yine de olayın yeni bir kristal oluşumu 

olup olmadığı veya yüzeyde bir ion değişimi meydana gelebi

leceği tartışması yapılabilir(Likins ve Ark., 1961). 

Sentetik hidroksiapatitlerin yaşlanma sorunu da ince

lenmiştir. Apatit yaşlandıkça stronsiyum alımının düştü~ü 

belirtilmiş, bunun sebebinin de, zamanla apatitteki boşluk

lara kalsiyum dolması ile değişebilme ve birikebilme oranı

nın düşmesi olabileceii ileri.sürülmüştür(Neuman ve Ark., 

1963). 

sr 85 kullanılarak gelişmekte olan kemik ve dişlere 
stronsiyum birikimi mikrootoradyografi ile araştırılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre stronsiyum kalsifiye olan kıkır

dakta, epifiz ve metafizde ve dişlerin predentinine bakan 

dentin yüzeylerinde yüksek düzeylerde birikebilrnektedir 

(Hammarström ve Ark,, 1965). 

Düşük ve yük~ek stronsiyum konsantrasyonu taşıyan 

yiyeceklerle beslenen sıçanların kemiklerinde ca45 ve sr 85 . 

birikimi saptanmıştır. Yazarlara göre stron~iyum tu~unması 

yüzeydedir ancak kristal içine de girebilir(Johnson ve Ark., 

1970). 
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Stronsiyumun apatit kristaline ion değişimi ile gir

diği veya bir adsorpsiyon olayı meydana geldiği sürekli 

tartışma konusu olmuştur. Bu konu üzerinde geniş bir çalış

ma iki bölüm halinde yapılmıştır. 1959 yılında yapılan bu . 

araştırmada, I. bölümde Harrison ve Ark., anorganik kemik

te, II. bölümde ise Boyd ve Ark., sentetik hidroksiapatitte 

olayı incelemişlerdir. Çalışmalar Sr 89 radyoizotopu ile uy

gulanmış ve anorganik kemik ile yapılan araştırmada başlan

gıç ve bitiş cözeltisindeki Ca+Sr konsantrasyonlarında bir 

farklılık olmadığından olayın bir ion değişimi olduğu ileri 

sürülmüştür. Sentetik hidroksiapatitte de yapılan çalışmada 

aynı sonuc alınmış, giderek olayın sadece yüzeyde bir ion de

ğişimi olmadığı aynı zamanda kristaller arasında da bir bi

rikme olduğu ileri sürülmüştür. Bu çalışmaya göre stronsiyum, 

apatit yapıda kalsiyum ile ion değişimi yaparak kristal 

içinde tutunmaktadır. 

Ancak olayın açıklığa kavuşması için farklı yöntem

lerle başka çalışmalar yapılmış ve Ca-Sr ion değişimi olma

dığı ileri sürülmüştür. x ray diffraction ile yapılan bir 

araştırmada stronsiyum ion yarıçapının kalsiyum ion yarıça

pından büyük olduğu, böylece apatit yapıda bir büyüme ve 

genişleme olması gerektiği belirtilmiş, ancak stronsiyumlu 

yiyeceklerle beslenen sıçanların kemiklerinde böyle bir du

ruma rastlanmadığı ve Ca-Sr ion değişiminin gerçekleşmediği 

bildirilmiştir(Glas ve Lagergren, 1961). Olayın daha da ay

dınlanabilmesi için diş ve kemiğin anorganik yapısını oluş

turan apatit kristallerinin incelenmesi gerekmektedir. 

APATİT KRİSTAL YAPISI 

Bilindi~i gibi diş minesi genellikle çürük olayından 

ilk etkilenen inorganik ve organik yapılardan meydana gelmiş 

organizmanın en sert dokusudur. Minede belirli fiziko-kimya

sal değişimlerden bahsedilebilir ve bu olaylar dişin anorga

nik yapısını bir diğer deyimle apatit kristallerini yakından 
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ilgilendirir. Ancak minede bulunan ve organik matris adını 

alan yapı dişin ana maddesi sayılabilir. Gelişim esnasında 
: 

önce bu matris oluşmakta sonra da bu bölgeye Ca-P bileşik-

lerinin çökmesi ile inorganik yapı meydana gelmektedir. 

Minenin organik matrisinde oluşumun başlangıç ve sonunda ay

nı olmayan çeşitli protein türevleri bulunur. Mineralizas

yon sırasında proteinlerin bazıları kaybolur. Son aşamada 

b~ matrisin yapısı epider~al keratini andırıi. Binlerce ami

noasitten oluşan zincirler makromolekülleri meydana geti

rirler ve komşu polipeptid zincirleri ile sailanan kimya 

bağları neticesinde karmaşık bir yapı oluştururlar {Şekil I). 

Bu arada epitel keratinizasyonu ile mine oluşumu arasındaki 

büyük benzerlik histokimyasal metotlarla gösterilmiştir. 

Organik yapıyı ayakta tutan bağlanma davranışları in

celenirse bir rezonans sisteminden bahsedilebilir. Bu sis

teme "non polar/polar rezonans bağlanması" denilebilir. Re

zonans kuvvetleri ile sağlanan bu durum protein grubu için

deki hidrojen bağları ile gerçekleştirilir. Hidrojenin po

larizasyonu ile N-H grubunda bir elektriksel çift kutupluluk 

oluşur ve elektron kabul edilebilirlik azota doiru bir e~ilim 

gösterir. Burada hidrojen homopolar (tek kutuplu) bir durum

da kalmakta ve serbest bir proton gibi hareket edebilmekte

dir, Bir protonun ise bu sistemde serbest kalabilmesi ola

naksızdır ve pozitif yükü diğer atomların elektronlarını po

larize eder. Böylece oluşan cift kutupluluk ile hidrojen bağ

ları meydana gelir ve olayin tüm yapıya yayılması ile orga

nik matris ~yakta durur. Bu sistem içinde inorganik kristal 

çekirdeklerinin başlangıç noktaları meydana gelmektedir 

(Newesely, 1972). 

Dişin apatit yapısı tabiatta bulunan ve çeşitli deney

sel çalışmalarda önemli roller oynayan kalsiyum-fosfor bile

şiklerinden biridir. Bu bileşiklerin başlıcaları şunlardır: 
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a) Ca 3 (P0 4 ) 2 - 11 Whitlockiteıı : Ca-P oranı apatitte

kinden düşük olup 1.5 dur(Apatit Ca/P: 1,667). Bundan dola

yı fosfordan zengin sayılır. Diğer bir ismi sentetik $ tri

kalsiyum fosfat olup yapı apatitin aksine yüksek oranda 

magnezyum taşır. 

b) CaHP0 4 - "Monetite" ve CaHP0
4 

,2H 2o - 0 Brushite 11
· : 

Bunlardan ilki kristal yapısındaki optik farklılıkla apatit

ten ayrılır. Apatite oranla fosfordan zengin ortamlarda mey

dana gelir, bunun sonucu olarak ta pH sı düşüktür, "Brushite 11 

alcı (Caso 4 .2H 20) ile eş yapıdadır ve sentez edilmesi ko

laydır. 

c) Ca 2P2o7 - Kalsiyum pirofosfat: Bu bileşik basit 

olarak bir oksijeni ortak kullanan iki ortofosfattan oluş

muş bir ionu kapsar. Pirofosfat grupları bazı sentetik apa

titlere ve kemiğe ısı uygulanması ile meydana gelir. 

d) Ca 8 H2 (P0 4 ) 6 .sH2o - Oktakalsiyurn fosfat: Bu yapı, 

OCP, kemik ve dişlerin mineralizasyonunda önemli rol oynar. 

Ca/P oranı apatitten düşüktür. (OCP Ca/P: 1.33), OCP ile 

apatit arasında geometrik büyük benzerlikler vardır. Konu 

ilerledikçe OCP yapısına ve önemine yeniden yer verilecektir. 

e) Apatit: Heksagonal sisteme bağlı kimya formülü 

M10 (X0 4 ) 6z2 şeklinde genelleştirilebilen bir grup katıya ve

rilen isimdir. Apatit ion değişimleri ile pekçok elementi 

sistemine alabilir. Formülün M kısmı Ca, Pb, Sr ve Ba gibi 

çift değerli katyonlar, (X0 4 ) olarak belirlenen yapısı P0 4 , 

As0 4 , V0 4 gibi kompleks üç değerli anyonlar tarafından dol

durulur. Z bölümüne .de tek değerli ionlar girer: OH, F, Cl. 

Apatitlerin büyük bir çoğunluğu sentetik olarak elde edilir

ler. Sadece fluorapatit, Ca10 CP0 1~) 6 ve ·p~romorfit,Pb10 (P0 4 )6Cl2' 
tabiatta oldukça bol miktarda bulunur. Dişlerin ve kemi~in 

inorganik yapısını ise hidroksiapatit, ca10 (P0 4 ) 6 (0H) 2 , mey

dana getirmektedir. 
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... + NH2-C-yHOH + NH 2-C-C- OH + ... = ... NH- C- C-NH - C- C- . .. 
ı, ı ı ı rı ı ıı ı ıı 
R O R" O R O R" O 

Şekil ı · 'Bir polipeptid zincirin uzaydaki yapısı 

ve kimya acık formülü(Newesely, 1972). 

Burada üzerinde durulan yapı ideal bir hidroksiapa-

t itin formülüdür. Ancak gerçek kristalde çok defa bazı bo

zukluklar olur ve kristalin gösterdiği davranışlar bu yeni 

duruma göre değişir. Apatit yapının bu bölümleri patolojik 

kısımlar olarak adlandırılırlar. Apatiti bir heksagonal priz

ma şeklinde belirtmek yerinde olur. Bu prizmanın c aksı de

nen bir esas aksı (ekseni) bulunur. Bu eksen heksagonal sis

temin simetrisini açıklamak için kullanılır. c eksenine dik 
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olan di ğ er üç eksen eşit uzunluktadır ve birbirlerinden 

120° lik acılarla ayrılırlar. Bunlara da 3 a aksları denir. 

a e ks e nl eri kristal içindeki ion de ğ i ş imlerini ve belirli 

noktaların durumlarını aydınlatırlar. Bazı yabancı ionların 

s i s tem e g irm e si v o apatit yapı<laki ionların yerini alması 

il e sist e mati k bozukluklar olur. Apatit yapıdaki uzunlukları 

x ray diffraction yönt emi ile saptnma olasılı f, ı vardır. Buna 

göre s e nteti k hidroksiapatit ile yapılan çalışmalarda 

a: 9.418 A0
, c: 6.880 A0 bulunmuştur(Sudarsanan v e Young, 

1972). Apatit ya pıda c aksı olarak isimlendirilen eksen üz e 

rind e F,OH veya Cl ionları yerleşmişlerdir. Bu ionları çev

r e l e yen ve birbiri üz e rinde iki zıt üçgen meydana g e tiren 

Ca atomları belirli bir Ca-(F,OH,Cl) uzaklığında yer alır

l ar( Ş ekil II). 

@ P 

Q o 
• Ca 

Sekil II: Apatit yapı dikey kesit(Young, 1974). 

c e kseni üzerind e bulunan ionların genişlikleri (ya

rıçapları) arttıkça, buna bağlı olarak CaİI atomları da de

nen ionlarla oluşturulan iki üçgenin me ydana getirdi§i hek

sa g onun genişli~ i a rtar. Bu heksagon her c/2 uzaklı~ında 
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tekrarlanır. Bu atomların daha da dışında OIII ve OIII' 

atomları olarak bilinen oksijenler yer alırlar. Bunlar CaII 

atomlarını çevr e leyen 6 adet (P0 4 ) tetrahedronlarına ait

tirler. 

Apatit içindeki tetrahedron yapısı P ionlarının ok

sijen ile tetrahedral olarak bütünleşmesi ile meydana gelir 

(Şekil III). 

(R) (b) 

Şekil III: Tetrahedron yapısı(Mahan, 1965). 

Bahsedilen durumda bir fosfor ionu dört oksijene bağ

lanmakta ve bu fosfor ionunun bir eşkenar üçgen piramitin 

ağırlık merkezinde olduğu kabul edilirse, oksijenlerden ücü 

bu eşkenar üçgenin köşelerinde ve aynı düzlemde, dördüncü 

oksijen ise pirarnitin tepesinde yer almaktadır. Apatit ya

pıda iki ca 11 atomu arasında iki fosfat tetrahedronu bu

lunmakta ve bu tetrahedronlar bir zıt asimetri oluşturmakta

dırlar. E~er iki kalsiyum atomu arasından bir çizgi çeki

lirse tetrahedronların birer oksijenleri çizginin bir yü

zünde, üç oksijen ile bir fosfor ionu ise di~er yüzünde kal

maktadır. Apatit yapı üzerine daha detaylı çalışmalar neut

ron diffraction yöntemleri ile yapılmıştır. OH gruplarındaki 

oksijen büyük bir yaklaşımla (0.3 A0
) ca

11 
atom üçgenlerinin 

düzleminde bulunmaktadır. Hidroksil grupları ca 11 -0H y.önünde 

dik kalabildikleri sürece serbestçe c ekseni üzerinde hareket 
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edebilmektedirler. Bu aks üzerindeki OH grupları bazen ol 

dukları yerden ayrılmaktadırlar , bu durumda belirtilen bölge 

ya bo ş kalmakta veya bir fluorid ionu tarafından doldurul

maktadır (Kay, v e Ark., 1964 ). Ru durum hem biolojik hem de 

sentetik olarak hazırlanan apatitlerde oluşmaktadır . Böylece 

bu fluorid ionları hidroksil ionları ile komşu olmaktadırlar. 

Hidroksil ionlarında ise ya bir değişiklik olmamakta veya 

bir ters dönme meydana gelmektedir(Sekil IV) . 

~ 
1/4 

o o o 
H H H 

3/ 4 
o o o 
H H H 

5/4 -F- - F-
o 
H 

H 

7/4 
o 

o o 
H H 

H 

9/4 
o 

o o 
H H 

(a) (b) (el 

Şekil IV: Apatitte f l uorid-hidroksil ion yer 

değ işimi ( Young , 1974 ) . 

Bu yer değiştirme sonucu fluorid ionları en yakın 

hidroksil ionunun hidrojenine bağlanmaktadır . Daha elektro

negatif bir yapıya, hidroksil ionu ile meydana getirilen bu 

hidrojen ba~lanması ek bir hidroksil bağlanma enerjisi sağ

lamakta ve bunun sonucu daha sa~lam bir ion ( fluorid ionu) 

ortaya çıkmaktadır . Belirtildiği kadarı ile flu orapatitin 
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' hidroksiapatite göre çözünürlüğünün az olması sorunu burada 

yatmaktadır. 

Apatit yapıda ca 11 heksagonu ve (P0 4 ) tetrahedronları 

dışında ise ca 1 atomlarının meydana getirdiği ayrı bir ion

lar topluluğu vardır(Şekil V). 

\ 
O AT Z= 0.20 0~·.0 .30 } 

AND 0.70 OR0.80 
H AT Z =O.CG OR 0.44 

AND 0 .56 OR 0 .94 

a-

e 
G)_ 

. ' e 
0 

• 1 

Şekil V: Apatit yapı yatay kesit(Kay ve Ark., 1964). 

(İki ayrı Ca heksagonunda Ca ionları arası 

tarafımızdan birleştirilmiştir). 

Ca 1 atomları da yapıdan ayrılabilirler ve yerlerine 

iki der,erli katyonlar girer. Ancak genel bir kural olarak 

şunu belirtmemiz gerekir: Bir katı içinde iki ionun yer de

ğiştirebilmesi için ion yarıçapları arasındaki fark % 15 i 

aşmamalıdır{Saleeb ve De Bruyn, 1972). Alkali toprak metal-
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leri içinde yer alan elementlerin kristal yarıçapları ş5y-
. 2-t Ao 2 t o 2t . o 

ledır: Mg : 0.66 , Ca : 0.99 A , Sr : 1.12 A ve 
2+ o Ba : 1.34 A • Bu durumda kalsiyum atomları en rahat stron-

siyum ionları ile yer de~iştirebilirler. Konu ile ilgilenen 

yazarlar CaI atomları ile Sr ionlarının yer değiştirmesi so

nucu apatit yüzeyinde Ca 6sr 4 (P0 4 ) 6 (OH) 2 şeklinde belirlenen 

bir yapı oluştuğunu ve bu yapının hidroksiapatite oranla asit 

karşısında ç5zünürlü~ünün daha az oldu~unu ileri sürmüşler

dir. Ancak bu olayın yüzeyde oluşu veya derinlere inişi şu 

anda tartışma konusudur(Neuman ve Ark., 1963: Dedhiya ve Ark., 

1973). 

Bu arada yapılan araştırmalarda Ca-apatit ile .Sr-apa

tit arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Stronsiyum hid

ra k sif o sf at, Sr 
5 

( P0 4 ) 3 OH,, hidroksiapat:i.t ·~tl.'0ıe:ş· yapıdadır, .,ancak · 

fosfat tetraliedronlarındaki :'bozukluk dali.a. azdır .• ~. Ayrıca ·her· iki yap=l-da 

da eksik OH gruplarına rastlanmıştır(Sudarsanan ve Young, 1972). 

Eksik kalsiyumlu apatitler: Normalde 1.667 olması ge

reken Ca/P oranından daha düşük bir orana sahip apatit tip

lerine denir. Bu çeşit apatitler kalsiyum, fosfat, su ve kal

siyum bölgelerinin yerine ion de~işimi ile girmiş yabancı 

ionları taşırlar. Bu ionlar veya kalsiyum bölgelerine giren 

bir proton, apatitlerin eksik kalsiyumlu olmasına sebep olur

lar. Diğer bir olasılık da apatitin 11 0CP", "brushite 11 veya 
11monetite" gibi Ca/P oranı düşük yapılarla yakın ilişkide 

bulunmasıdır. Konu üzerine çok çeşitli görüşler vardır ve 

olay henüz aydınlığa kavuşmuş değildir. 

Karbonat apatitlerin yapıları da çeşitli tartışmala

ra yol açmaktadır. Çürük olayında rol aldıiı 6ne silrüldü~ün

den bu konuda araştırmalar geniştir. Karbonat yaklaşık % 2-4 

oranında apatit içinde yer alır. Geometrik olarak hangi ion

larla yer değiştirdiği kesin belli de~ildir. Ancak en önemli 

değişimin fosfatlarla olduğu sanılmaktadır. Olayda ya bir 
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+ . 2 
hidronyum (H 3o ) ve d5rt karbonatla (co

3
l. bir kalsiyum 

(ca
2+) ve üç fosfat (Po!) yer de~iştirmektedir veya sadece 

karbonatlarla fosfatlar ion değişimini meydana getirmekte 

ve bozulan tetrahedron yapısı bir fluorid veya hidroksil 

grubu ile düzcnlenmektedir(McConnell, 1952). 

Saf hidroksiapatit içinde daima bir miktar su bulu

nur. Bu düzey % 1.8 dir. Apatit yapıda üzerinde durulabile

cek bir diğer nokta çift yer değiştirm~lerdir. Bu durumda 

iki ion veya bir grup ion yar değiştirir, ayrıca olay esna

sında elektrostatik dengede korunur. Yeniden oluşan apatit

te kalsiyum ve fosfat bölgelerinden biri etkilenebilece~i 

gibi burada her iki kısmın da olay icinP. alınabileceği düşü

nülmelidir. 

Ca/P bilesikleri arasında belirttiğjmiz oktakalsiyum 

fosfat ise diş ve kemik minerolojisinde büyük önem taşır. 

Bu yapı yüksek oranda su kapsayan bir eksik kalsiyumlu apa

tittir. Ca/P oranı 1.33 dür. Kimya formülü ca
8

H
2

(P0 4 ) 6 .stt 2o 
G la~ OCP, ap::tt it : gibi ·'· kalsiyum ve fosfat heksagonlar ı taşır. 

"(Ş e kil VI). 

- -----·--------

APATITE 

..... 

'O 
1 

t1 
1 
1 ... o 

/ 

o c p 

Şekil VI: Apntit ve oktakalsiyum fosfat yapısı 

(Simpson, 1972). 
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OCP içindeki hcksagonlardan bir kısmı su ile doludur. 

Eksik kalan iki ~a bölgesinde bir su molekülü vardır. Tetra

hedronun bir oksijenini kapsayan tepesi ile bir dizi.sumo
lekülü, apatitte fluorid veya hidroksil tarafından\dolduru-

lan yöne doğru uzanır. Boş kalan fosfat bölgel~ri ise salkım 

şeklinde su molekülü ile doludur. Böylece merkez ekseni su 

ve oksijen sütunu halindedir. 

OCP ını diş kristal kimyasında ve diş çürüklerinde 
' . 

taşıdı~ı önem şöyle ~çıklanabilir~ Apatit meydana gelirken 

uygun ortamda önce ka~siyum ve fosfat ionlarının.cökmesi ile 

OCP oluşmaktadır. Dalı~ sonra bu yapı kristaı.lüzeyinden baş-
~ 1 ~ ' 

layarak apatit e dönüşmektedir. Burada flu0;'.rı id 'io nlar ı olaya . . . . 
karışmaktadırlar. Kimyasal etkimelerde, i~organik diş yapı

sının oluşumunda bu io~ OCP ın apatite d~nüşümünQ hızlandır

makta ve bir kata·lizör gibi hareket etmelitedir • ._Bc5ylece flu

or ve fluorlama sorunu ~işhekimliiinde gidaruk ~nemini ar-
, 

tırmaktadır. 

MİNENİN ASİT KARŞISINDA ÇÖZÜLME
1

Sİ VE STRONSİYUM BİRİKİMİNİN 

OLAYA ETKİSİ 

Bilindi~i gibi çü~ük olayında en önemli etken diş 

minesinin a~1z ortamınd~ oluşan ürünlerden biri olan asit-
. I 

lere karşı direnç gösterememesidir. Diş çürüklerinin meyda

na geliş teorileri çok çeşitlidir. Ancak başlangıç noktası 

ister organik yapı isterse inorganik yapı olsun çürük iler

lemesi denilen olay minenin % 96 sından fazlasını kapsayan 

inorganik yapının çöznlmesi ile sonuçlanmaktadır. Diş çürük

leri bir hastalıktan çok minenin yerel korozyonu olarak yo

rumlanabilir ( Newesely. 1972). Minenin inorganik kısmının 

çözülmesi için a~ız pH sının düşmesi ger~kmektedir ki bu da 

ortamda hidrojen ion konsantrasyonunun artması demek olmak

tadır. Şu halde yapılacak iş inorganik yapının asitlere karşı 

direnç kazanmasını s~ğlamaktır. Bu konuda fluorun etkinliği 

bugün kabul edilmiş gibidir. 
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Son yıllarda çürük durdurucu etkisi oldu~u ileri sü

rülen pekçok element bulunmaktadır ve bu konuda çeşitli is

tatistiksel araştırmalar yapılmıştır. Minenin asit karşısın

da çözünme davranışının değiştirilebileceği ise uzun yıllar

dan beri inceienmcktedir~ Buonocorc ve Bibby'nin yaptıkları 

çalışma 1945 yılında uygulanmıştır. Yazarlar hidroksiapatit 

kristalleri ile kolaylıkla birleşebilecek ve çözünürlü~ü 

düşük yapılar meydana getirebilecek bazı ionları kapsayan 

çözeltileri mine tozu ile etkimeye sokmuşlardır. Bu ionlar 

sülfat, okzalat, fluorid, kurşun ve stronsiyumdur. Bulgulara 

göre çözülm~yi en fazla azaltan fluoridle beraber veya yal

nız başına uygulanabilen kurşundur. O yıllardan günümüze 

doğru çok çeşitli çalışmalar yapılmış ve farklı toplum grup

ları ve giderek farklı genetik yapıya sahip kiiilerin diş

leri incelenmiştir. Belirli toplumlardan toplanan dişlerle, 
11 trisomic 21 11 vakalarına ait dişlerin laktik asitle hazır·

lanmış tampon çözeltide (pH 4.5) çözülmesi incelenmiş, ay

rıca dişlerde C0 2 ve F m~ktarı saptanmıştır. Asit karşısında 

çözülme minedeki co 2 /F oranına ve co
2 

konsantrasyonuna ba~lı 

olarak de~işmektedir. Süt dişlerinin sürekli dişlere kıyasla 

fazla çözülmelerinin sebebi de d~ha fazla co2 taşımaların
dandır. 11 Trisomic 21 11 vakalarında ise normal dişlere er.anla 

farklı bir çözülmeye rastlanmamıştır. Ayrıca yapılan çalış

mada dişlerde fluorid ile birlikte diğer eser elementler de 

incelenmiş ve fluoridin tutunmasında aluminyum, silisyum, 

demir, bakır, baryum ve stronsiyumun etkili oldu~u ileri sü

rülmüştür(Cutress, 1972). 

Bu elementlerden stronsiyumun apatit yapıya girip diş 

çürüklerini etkilediği fikri üzerine bazı laboratuvar ve hay

van araştırmaları da yapılmıştır. Stronsiyum taşıyan çözel

tiler diş mine vo dentini ile etkimeye sokulmuş ve X ışın

ları floresans analizi ile bu elementin diş yapısına girdiği 

belirtilmiştir. Ayrıca bu araştırıcılara göre stronsiyum 

tampon asitlere karşı kuvvetli bir alkalin ortam yaratmakta

dır ( Bock ve Ark., 1962). 
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Stronsiyumun apatit yapıda beiirl1 bölgelere girdili 

ve on kalsiyumdan dördünün değişmeye daha yatkın olduğu bil

dirilmiş ve bu olayın kristal yüzeyindeki boşluk ve bozuk

luklarla arttı~ı· beli~tilmişti~. Ancak bu boşluk ve bozuk 

yüzeyler kalsiyum ile doldurulursa olay yavaşlamaktadır(Ne

uman ve Ark., 1963). 

Bu noktadan hareket edilerek stronsiyum taşıyan tam

pon cözeltilerde sentetik hidroksiapatitin asit karşısında 

çözülmesi araştırılmış ve artan stronsiyum konsantrasyonu 

ile çözülm~nin azaldıBı ve fosfat ionlarının olaya yardımcı 

olduğu saptanmıştır. Calışma sonunda apatit yüzeyde meydana 

gelen Ca-Sr kompleksinde en y~kın olanaftın altı kalsiyum ve 

dört stronsiyumlu bir yapının yüzeyde bulunması şeklinde 

olabilece~i ileri sürülmü~tilr(Dedhiya ve Ark., 1973). 

Asit karşısında çözülmede ~tronsiyumun rolü kısmen 
. . kl d d • 1 . ,. - 2 t t . .. .. 1 doymuş erıyı er e e ınce enmış ve ~XIO M Sr un cozu -

meyi % 50 azalttığı ayrıca bu element!~ fluor ile sinerjizm 

gösterdiği· belirtilmiştir. I ppm F ve IXI0- 3M Srtt taşıyan 
çözeltilerde çözülme tamamen ortadan kalkmıştır(Dedhiya ve 

Ark. , ·19 71.J.) • 

Bu konuda yapılan hayvan ara0tırmaları ise çok fark

lı sonuçlar vermelctedir. ııDiş çürükleri ile eser elementler 

arasındaki ilişkiler'' kısmında da belirtti~imiz gibi görfiş

lerde bazı zıtlıklar vardır. örne~in Gedalia ve Ark., (1975) 

stronsiyumun etkisini kabul ederken, Hunt ve Ark., (1975) 

bunun tam tersini ileri sürmektedirler. Stronsiyumun diş 

çüriikleri ile ilgili olarak kullariı'mında gözönünde tutulma

sı gereken bir diğer nokta da bu'elementin tüm organizma 

için ne kadar toksik oldu~udur. Sürme önc~si ve sonrası uy

gulamalardaki farklılık konunun incelenmesini gerektirmekte

dir. 
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STRONSİYUM TOKSİKASYONU 

Periodik cetvelde alkali toprak metalleri adı veri

len elementlerin yaşayan organizmalar üzerine toksik etki

leri şöyle sıralanabilir: Be>> Ba> Sr> Mf= Ca. Stronsiyum 

yaşamın tüm biçimleri üzerine pratik olarak toksik etki yap

mamaktadır. Bununla birlikte stronsiyum toksisitesi fareler 

ve sıçanlar üzerinde yapılan deneylerle araştırılmıştır. 

Bunun için, akut ve kronik stronsiyum zehirlenmele

ri incelenmiş ve farelere intraperitonal stronsiyum (SrCl 2 ) 

verilmiştir. Akut stronsiyum zehirlenmelerinde toksik belir

tiler olarak düzenlemede bozukluklar, yüksek kas eksitabi

litesi gSrülmüş ve bunların sonucunda konvulsiyonlarla ölüm 

meydana gelmiştir. Ölüm sonrası incelemede iç organlarda : 

büyük bir anormallik görülmemiş ve stronsiyumun büyük oran

da tolere edildiği saptanmıştır. İçme sularına stronsiyum 

(Sr-laktat) ilave edilen sıçanlarda kronik stronsiyum ze

hirlenmeleri gözlenmiş ve büyümede duraklama olduöu belir

tilmiştir. Bu arada başlangıçta stronsiyumun kireçlenmeyi 

engellediği ancak zamanla kalsiyumun normal düzeye çıktığı 

bildirilmiştir. Femurların kalsiyum ve stronsiyum düzeyinde 

yapılan incelemede diette yeterli kalsiyum, fosfor, A ve D 

vitaminleri olsa bile stronsiyum kireçlenmeyi önlemektedir. 

Ayrıca belirli bir raşitik durum görülmemesine ra~men ke

mikler % 7 oranında stronsiyum ~aşıyabilmektedirler. Normal 

sıçan ve farelerde Sr/Ca oranı ise yaklaşık I/1800 bulun

muştur (MacDonald ve Ark., 1951) 

DİŞHEKİMLİ~İNDE STRONSİYUM KULLANIMI 

Günümüzde stronsiyum elementinin apatit yapı ile bir 

kompleks meydana getirerek mineye girdiğinin anlaşılması ile 

bu elementten faydalanma yoluna gidilmeye çalışılmaktadır. 

Genellikle kole hassasiyetlerinde Src1
2 
taşıyan diş macun

ları kullanılmakta ve bu konuda araştırmalar genişletilmekte-
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<lir. Konsantre SrC1 2 çözeltisi uygulaması ile aşınmış dentin 

yüzeylerinde radyodansitesi yüksek bir tabaka oluştuğu ve 

stronsiyumun bu yeni oluşumda belirli bir derinlik için ka

nallara girdi~i belirtilmiştir. Elektron probe mikroanalizi 

ve x ray diffraction ile yapılan çalışmada dentin dokusunda 

kalsiyum ile stronsiyumun yer de~iştirdi~i ve Sr-apatit bi

çiminde yeni bir kristalizasyon ürünü meydana geldi~i acık

lanmıştır( Kun, 1976). 

Diğer bir araştırmada, dentin hassasiyeti gösteren 

hastalara % 10 luk stronsiyum çözeltisi uygulanmış ve % 83 

bir başarı elde edilmiştir. Ayrıca hastalarda ikincil bir 

etkjlenme veya allerjik bir durum görülmemiş ve tedavi dozu 

hastalar tarafından tolcre edilmiştir(De Rabbione ve Monte

verde, 1965). Bundan başka bugün İngiliere'de satışa çıka

rılan ve % 10 Srcı 2 taşıyan "Sensodyne" isimli bir diş ma

cunu kole hassasiyetlerinin tedavisinde kullanılmakta ve 

uzun sürede başarılı sonuçlar alınmaktadır. 



MATERYEL VE YÖNTEM 

Araştırmamız invitro olarak laboratuvarda uygulanmış

tır. Yapılan çalışmada farklı molar konsantrasyon ve pH lar

daki stronsiyum çözeltilerine mine tozu ilave edilmiş ve 

çalkalama sonucu mine tozuna giren stronsiyum ile çözeltiye 

ayrılan kalsiyum miktarları ölçülmüştür. 

Bu araştırmada radyoaktif sayımlar, i.U. İstanbul Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Kürsüsü Nükleer Tıp bölümünde, 

atomik absorpsiyon spektrofotometresi çalışmaları ±.O. İstan

bul Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsünde, di~er laboratuvar 

uygulamalarının tümü İ,Ü. Dişhekimliği Fakültesi Farmakolo

ji Kürsüsünde yapılmıştır. 

Çalışma için toplam 148 diş kullanılmıştır. Fakülte

miz Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi kliniği ile İstanbul

un diğer bölgelerindeki çeşitli muayenehanelerden 30 yaşını 

geçmemiş kişilerin küçük azı ve sürekli büyük azı dişleri 

toplanmıştır. Toplanan dişler önce kaynatılarak yumuşak do

kularından ayrılmış ve kristal kimya yapısını bozabileceği 

için herhangi bir çözelti içine konmamıştır. Daha sonra 

dişler kron-kök sınırından separe ile ayrılmış, çürük ve 

dolgular temizlenmiş ve dentin kısmı yüksek devirli turla 

kaldırılmıştır, Dentinin tümüyle alındıiından emin olabilmek 

için birkaç tabakada mineden kaldırılmak zorunda kalınmış

tır. Mine yüzeyinde yüksek devirli turun organik yapıyı yakma 

tehlikesi bulunduğundan daima su altında calışılmıştır. Elde 

edilen mine parçacıkları önce havanda d6vülerek toz, daha 

sonra da de~irmon ile çekilerek pudra haline getirilmiştir. 

Böylece olayın biokimyasal düzeye inmesine çalışılmıştır. 

Pudra haline getirilen mine deionize su ile yıkanmıştır. 

Santrifüje edilerek alınan mine için aynı işlem defalarca 

uygulanmıştır. Deney için kullanılacak mine desikatöre kon

muş ve 24 saat 105° C de bırakılarak suyu uçurulmuştur. Mad

de daha sonra kullanılıncaya kadar buzdolabına konmuştur. 
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Mine deneyden önce 50 mg lık kısımlar halinde elektrikli 

terazide tartılmış ve ufak paketçikler halinde saklanmıştır. 

Tampon çözeltilerin konaca~ı şişeler, deneyde kulla-
../ 

nılcıcak erlenmayer ve tiipler .için qe özel bir temizleme işle-

mine başvurulmuştur. Cam eşya yüzeyinde bulunabilecek kal

siyum ionlarının deney sırasında buradan koparak çözeltiye 

karışması ve sonucu saptırmasını önlemek için, cam eşyalar 

etkin bir temizleme maddesi olan bikromatlı sülfirik asit 

ile yıkanmıştır. Daha sonra yıkama işlemi şehir suyu, dis

tile su ve deionize su sırası ile yapılarak temizleme işle

mi bitirilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünü oluşturan mineye giren stron

siyumun saptanabilmesi için önce altı değişik çözelti hazır

lanmıştır. Bunların pH ve molar konsantrasyonları şöyledir: 
-2 -3 -3 

pH 4.5, IXlO M SrC~~; pH 4.5, 5Xl0 M SrC~~; pH 4.5, IXlO M 

SrC1 2 ; pH 5.5, IXlO M SrC1 2 ; pH 5.5, 5X10 M SrC1 2 ; pH 5.5, 
-3 IXlO M SrC1 2 • Deneylerin gelişmesi sırasında ortaya çıkan 

-4 yeni bir durumu açıklayabilmek için pH 5.5~ IXlO M SrC1 2 
lük yeni bir ç6zelti daha hazırlanmıştır. Çalışmanın tümünde 

Michaelis'in barbital (veronal) sodyum asetat tampon çözelti

~i~uygulanmıştır(Arnold, 1968). Di~er çalışmalarda da sodyum 

taşıya~ tampon çözeltiler kullanılmaktadır ve sodyum, stron

siyumun apatit kristallerine birikmesini etkilememektedir 

(Boyd ve Ark., 1959). Çözeltiler hazırlanırken 6nce pH 4.5 

ve pH 5.5 pH-metre ile sağlanmış ve gerekli molar konsant

rasyonları elde edebilmek için belirli miktarlarda SrC1 2 .6H 2o 
(E.Merck, pro analizi) çözeltiye eklenmiştir. 

Radyoaktif madde ile yaptığımız çalışmada her çözelti 

için deney 10 kere tekrarlanarak toplam 70 deney yapılmıştır. 

Radyoaktif sayım için Siemens pencere y sayıcısı kullanılmış 

olup tüm sayımlar 875 voltta şu şartlarla yürütülmüştür: 

zaman: 1 dakika, baz hattı: değişken, kanal açıklığı: 1, 
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atenuatör: 20, çalışma şekli: diferansiyel, radyoizotop kay

nağının kolimatöre uzaklığı: 36 cm. 

Araştırmamızda cam eşya olarak daha önce hazırlanan 

100 cc lik erlcnmayerler kullanılmıştır. İngiltere'nin Amers-

h • k • d • 'l . s 85 d • am şır etın en getırtı en ve y emısyonu veren r ra yoı-

zotopu steril suda çözünmüş Sr 85 c1 2 ana stoku olarak gönde

rilmiştir. Deney için alınacak radyoaktif madde çok düşük 

hacimde oldu~u için ana stoktan mikropipet ile çekilmiş ve 

her deneyde rnikropipet ucu bulaşık olarak radyoaktif birik

meyi önlemek için de8iştirilmiştir. Radyoaktif maddenin yarı 

ömrü sebebiyle her geçen gün farklı hacimlerde almak gerek

miş ve erlenmayer içine tek bir nokta halinde konmuştur. Bü

tün deneylerde standart sayım yaklaşık 3500 e ayarlanmıştır. 

Ayrıca her deneyden önce odada bulunan ölü aktivite (back

ground) sayılmıştır. Çıkan miktarlardan ölü aktivite düşül

müştür. Background sayımlar 11-32 arasında deGişmiştir. 

Standart radyoaktif madde sayımı her deney icin dört kere 

tekrarlanmış ve ortalamadan büyük sapmalar gösteren bir tek 

vakada deney yjnelenmiştir. Daha sonra erlenrnayer içine 

hazırlanan belirli pH ve rnolar konsantrasyonda Srcı 2 çözel

tisinden 25 rnl ilave edilmiş, bu uygulama 5 cc lik pipet

lerle yapılmıştır. 

Erlenmayer içinde radyoaktif Sr 85 c1
2 
taşıyan Srcı 2 

çözeltileri hazırlandıktan sonra daha önce paketlenen 50 mg 

lık pudra halindeki mine ilave edilmiş ve Kottermann çalka

layıcı aygıtında 4 saat süre ile çalkalanmıştır. Süre so

nunda erlenrnayerlcr çıkarılmış ve dinlenmeye bırakılmıştır. 

Dinlenme sonunda supernatant, 5 cc lik pipetlerle çökeltiyi 

bulandırmamaya çalışılarak çekilmiş ve ayrı bir erlenrnayere 

alınmıştır. Mine tarafından tutulmayan ancak bulaşık olarak 

yüzeye yapışabilecek radyoaktif madde olabileceği düşünüle

rek ilk erlenmayerdeki mineye 25 ml deionize su ilave edil

miş ve üç dakika süre ile elle çalkalanarak mine yıkanmıştır. 

' 
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Daha sonra yine çözelti dinlendirilmiş ve yıkama çözeltil~ri 

pipetle çekilerek ayrı bir erlenrnayere konmuştur. Bu sırada 
1 

cam eşya hafifç0 yatırılarak çalışılmış ve uygulama sonunda 

minenin tek bir noktada toplanması sa~lanmıştir. Her deney 

yukarıda belirtilen çalışmaların bitiminden 18 saat sonra 

yeniden sayılmıştır. Bi saymada supcrnatant ve yıkama c8-
zel tileri üçer,minc kısmı ise dört kez sayılmış, sayımda 

birbirinden farklı de~erler elde edilirse beşinci sayıma 

başvurulmuştur. Böylece stronsiyumun mineye birikmesi ince

lenmeye çalışılmıştır, 

Bu yaptığımız deneylere ek olarak sadece bir tek ça

lışma şöyle· yürütülmüştür: Erlenmayer içine radyoaktif madde 

tek noktada konarak dört ayrı sayım yapılmış, daha sonra bu 

madde 25 ml deionize su içinde dağıtılarak yeniden sayılmış 

her iki deneyde de cam eşyanın kolimatöre uzaklığı 36 cm ola

rak sabit tutulmuştur. (Bu yapılan deneyin sebep ve önemine 

tartışma bölümünde yer verilecektir.) 

Radyoaktif madde ile yapılan mineye stronsiyum birik

mesi üzerindeki çalışmadan başka çözeltiye kalsiyum ayrılma

sını gösteren deneyler de yapılmış ve bu kalsiyum miktarları 

atomik absorpsiyon spektrofotornetresi ile saptanmıştır. 

Araştırmamızdaki bu bölüm büyük bir yaklaşımla ilk 

deneylerimizde kullandınımız yöntemlerle yürütülmüştür. An

cak burada hazırladığımız çözeJ..tiler farklı pH larda olmuş

tur. Atomik absorpsiyon spektrofotometresi için aynı tampon 

çözeltileri kullanılarak pH
1 

7, IXl0- 2M Srcı 2 ; pH 7, 5Xl0-
3

H 

S~Cl 2 ; pH 7, 1Xl0-3M Srcı 2 lük üç çözelti hazırlanmış ve ya

pılan deneylerde erlenmayer içine radyoaktif madde eklenme

miştir. Bu çalışmada cam eşyanın temizliğine büyük önem ve

rilmiştir. Yine her çözelti için 10 kere uygulama tekrarlan

mış ve toplam 30 deney yapılmıştır. Erlenmayeraerin Kottermann 

çalkalayıcı aygıtından 4 saatlik süre sonunda çıkarılmasından 
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sonra içlerindeki çözelti tüpler içerisine filtre edilerek 

alınmıştır. Bu uygulamada Schleiher-Schüll (No: 589 3 ) filt

releri kullanılmıştır. Daha sonra içinde apatit yapıdan ay

rılan kalsiyum ionlarını taşıyan tüplerdeki çözelti sayıl

mıştır. Du sayma işlemi için E.E.L. atomik absorpsiyon 

spektrofotometresinden şu şekilde yararlanılmıştır: Kulla

nılan kalsiyum lambası iç.in dalga boyu A: 423 mµ slit: o.os 
dir. Örneklerin yakılmasında asetilen - hava karışımı kul

lanılmıştır. Deneyde önce 100 mg/ 100 ml lik kalsiyum stok 

çözeltisi hazırlnnmıştır. Bu ana çözeltiden kalsiyum inter

mediare (ara) stok çözeltisi (5 mg/ 100 ml) oluşturulmuş ve 

buradan alınan 2 ml, 3 ml, 5 ml ve 10 ml lik kısımlar 50 ml 

ye tamamlanarak 0.2 mg/ 100 ml, 0.3 mg/ 100 mı, 0.5 mg/100 

ml ve ı.o mg/ 100 ml lik kalsiyum standart çözeltileri sap

tanmıştır. Bu son çözeltilerin aygıtta okunması ile elde 

edilen rakamlar bir grafikte birleştirilerek kalsiyum stan

dart eğrisi bulunmuştur. Daha sonra kendi deneylerimizden 

elde ettiğimiz tüplerdeki kalsiyum ion miktarları okunmuş ve 

bulunan rakamlar grafikten yararlanılarak mg Ca/ 100 ml 

olarak saptanmıştır. Yaptığımız deneylerde 25 ml SrC1
2 

çö

zeltisi kullandığımızdan bu rakamlar dörde bölünerek apatit

ten 25 mı de ayrılan mg Ca gösterilmiştir. 

İstatistik uygulamalar: Yapılan istatistik incelemede 

t-testi kµllanılmıştır. Bu testte uygulanan formül ve formül 

içindeki simgeler şunları belirtmektedir: 

t= ~~~~~~~ 
· ; s2 

Ynı 
s2 

+
n2 

m: Aritmetik ortalama 

m,: I. grubun aritmetik ortalaması 

m.z: II. grubun aritmetik ortalaması 

s: Her iki grubun toplanmış varyansı 

~: I. grubun birim sayısı 

n,_: II. grubun birim sayısı 

Sd: Standart sapma 

Uyguladıöımız t-testinde serbestlik derecesi; 

n1 otn 2-2 :18 dir. 



B U L G U L A R 

Yaptığımız araştır~ada elde ettiğimiz bulgular çalış

manın gidişi ile ilgili olarak iki ayrı bölümde toplanabi

lir. Bunlardan ilki stronsiyumun mineye birikiminin radyo

aktif sr 85 kullanılarak saptanması, diğeri ise mineden ay

rılan kalsiyum ionlarının de~erlendirilmesidir. Materyel ve 

yöntem bölümünde de belirttiğimiz gibi stronsiyum birikimi 

Siemens pencere y gamına sayıcısı ile, kalsiyum ayrılması ise 

E.E.L. atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile araştırıl

mıştır. Farklı pB ve molar konsantrasyonlardaki Srcı 2 çözel

tilerindeki radyoaktif sayımlar dört, süpernatant ve yıkama 

çözeltileri üç, mineye biriken miktarlar ise dört veya beş 

kere ölçülmüştilr. Bu konunun açıklı~a kavuşması için bir 

örnek tablo IV de verilmiştir {pH 5.5, 5Xl0- 3M SrC1
2
). Di~er 

bütün çözeltilerdeki çalışmalar aynı şekilde yürütülmüştür. 

Mineye stronsiyum birikimini gösteren dört ayrı de

öerden en fazla sapan ikisi atılmış, kalan ikisinin aritme

tik ortalaması alınmıştır. Değişik cözeltilerle elde ettiği

miz radyoaktif sayımlar şöyledir: 

Deney No. Biriken Değerler Aritmetik Ortalama 

1 • 11, 12, 7, 14 11.s 

2 • 24' 14, 11 13 13.5 

3 • 13, 9' 13, 7 11.0 

4 • 13, 8 ' 12, 10 ıı.o 

5 • 13, 8' 10, 10 <ıo.o 

6. 11. 14, 11, 13 12.0 

7 • 12, 12, 13, 13 12.5 

8 • 8 t 10, 11, 11 ıo. s· 
9. 13, 9' 13. 12 12.s 

10· 9, ıo, 11, 11 10.5 

m: lı.s 

Sd: 1.11 
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b) pH 4.5, 5Xl0- 3M SrC1 2 

Deney No Bir iken Değerler Aritmetik Ortalama 

ı. 35, 28' 26, 32 30.0 

2. 20, 28, 26, 25 25.5 

3. 26, 24, 27' 24 25.0 

4. 24, 25, 18, 21 22.s 

5. 30, 26, 22, 27 26.5 

6. 21, 26, 22, 18 21.5 

7. 29, 24 t 23' 23 23.5 

8. 22, 21, 21. 18 21.0 

9. 19, 18, 21. 25 20.0 

lo. 21, 21. 22, 22 21.s 

m: 23.7 

Sd: 3.066 

c) pH 4.5, ıx10- 3 M SrC1 2 

Deney No Biriken Değerler Aritmetik Ortalama 

ı. 
48. !~ 9 • 52, 41 49.5 

2. 43' 35, 46, 47 44.5 

3. 4 7 1 45, 43, 50 46. o 

4. 47' 46, 43, 38 44.5 

5. 65, 57' 56, 54 56.5 

6. 67. 65, 52, 62 63.5 

7. 
. 38' 40, 42, 40 40·. o 

8. 
41, 39, 50, L~ 5 43.0 

9. 
43, 38, 33, 35 36.5 

lO. 
39, 41, 42, 39 40.0 

rn : 46.3 

Sd: s.ıs 
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d) pH s.s, 1Xl0- 2M SrC1 2 

Deney No Biriken Değerler Aritmetik Ortalama 

ı. 20, 21' 20. 19 20.0 

2. 26, 27' 31. 32 29.0 

3. 19, 17, 20, 20 19.5 

4. 16, 19, 20, 19 19.0 

5. 22, 22, 19, 24 22.0 

6. 22, 20, 22, 20 21. o . 
7. 17, 17. 14, 11 15.5 

8. 20, 19, 16, 18 18.5 

9. 19, 15, 17, 16 16.5 

1 o. 18, 14, ıo, 12, 18 14.6 

m: 19.56 

Sd: l~ • o 8 

e) pH 5 • 5 ' 
-3 5Xl0 M SrC1 2 

Deney No Biriken Değerler Aritmetik Ortalama 

1. 25, 28' 28' 22 2n.5 

2. 26, 22, 26, 23 24,5 

3. 24, 24, 23, 22 23.5 

l~ • 28. 30, 28' 33 29.0 

5. 3 2' 29, 33, 3ı~ 32.5 

6. 30, 35, 30. 31 30,5 

7. 3 o' 31, 34' 29 30.5 

8. 26, 31' 27' 26 26.5 
! 

9. 3 2' 34. 35, 31 33.0 :i 
;ı 

ıo. 39, 33, 36, 34 35.0 

m: 29.15 

Sd: 3.82 
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f) pH 5 • 5 ' nao- 311 Srcı 2 

Deney No Biriken DeP;erler Aritmetik Ortalama 

1. 47. 44, 51, 42 45.5 
2. 46, 58, 54, 55 54.5 
3 • 46, 4 9. 31 t 48 47.0 

4. 73, 7 9 t 63, 75 74.0 

5. 90, 96, 81, 83 86.5 

6. 45, 43, 53, 59 49.0 

7. ·54, 61' 73, 63 62.0 

B • 45, 59, 57 1 62 sa.o 
9. 49, 53, 57' 47 51.o 

ıo. 47' 55, 49, 60 52.0 

m: 57.95 

g) pH 5.5, IXl0- 4M SrC1 2 
Sd: 13.08 

Deney No Biriken Değerler Aritmetik Ortalama 

ı. 59, 48, 47 t 56 52,0 

2. 90, 84, 104' 87. 86 87.7 

3. 83, 89, 8 5. 76 84.0 

4. 79, 78, 74, 75 76.5 

5. 6 5. 58, 74, 65 65.0 

6. 80, 60, 70, 62, 59 64. o 
7. 59, 55, 54, 52 54.5 ,ı 

1 

8. 63, 69, 74 1 69 69.0 i 

9. 55, 64, 59, 68, 56 59.6 

1 o. 911 83, 82, 87 85.0 

m: 69.73 

Sd: 12.96 

" 
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Mineden ayrılan kalsiyum ionlarının miktarlarını 

saptamak için, öncelikle hazırlanan standart çözeltilerin 

sayımları yapılmıştır. Alınan sonuçlar şöyledir: St I: 88, 

St 2: 45, St 3: 28, St 4: 22. Bu rakamların grafik üzerine 

aktarılması ile kalsiyum standart eğrisi çıkarılmıştır 

(Grafik IX). Daha sonra çalkalamada~ alınıp filtre edilen 

Srcı 2 çözeltilerindeki kalsiyum miktarı sayılmıştır. Radyo

aktif parçalanma belirli bir kurala bağlı olmadı8ı için o 

bölümdeki sayımlar dört kere yapılmıştı. Ancak burada böyle 

bir durum olmadı~ı gözönünde tutularak ion miktarlarının 

okunması bir kez uygulanmıştır. pH sı 7 olan molar konsan

trasyonları farklı üç ayrı çözeltinin kalsiyum ion sayım

ları aşağıdadır: 

a) ıxıo- 2M SrC12 b) sx10~ 3 M SrC12 

Deney No Deney No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

lO. 

1.59 

2.57 

3.59 

4.56 

s.56 

6.58 

7. 58 

8.56 

9.56 

10.56 

ı. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

8. 

9. 

l o. 

1.69 

2.68 

3.70 

4.68 

5.71 

6.69 

7.69 

8.70 

9. 7 o 
10.69 

-3 
c) IXlO H SrC1 2 

Deney No 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1.80 

2.78 

3. 7 9 

4.78 

5.77 

6,8G 

7.78 

8.79 

9.81 

ıo.77 

Yukarıdaki değerler kalsiyum standart eğri grafiğine 

uygulanmış ve mg Ca/ 100 ml de bulunan miktarlar saptanmış

tır. Bilindiği gibi çalışmamızda 25 ml Srcı 2 çözeltileri ile 

50 mg mine çalkalanmıştır. Bu noktadan hareket edilerek 100 

ml deki de~erler dörde -bölünmüş ve 25 ml de bulunan mineden 

ayrılmış kalsiyum ion sayımları elde edilmiştir. Yapılan 30 

ayrı deney için atomik absorpsiyon spektrofotometresinde o

kunan rakamların değerlendirilmesi sonucu 25 ml çözeltide 
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mineden ayrılmış mg Ca miktarları şu şekildedir: 

a) IXl0- 2M SrC1 2 b) 5Xl0- 3M Srcı 2 
Deney No Deney No 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ıo. 

0.16625 

0.16125 

0.16625 

0.15750 

0.15750 

o.ıs5oo 

0.16500 

0.15750 

0•15750 

0,15750 

m: o.161125 

Sd: 0.004 

ı. 

2 • 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8, 

9. 

ıo. 

0.19500 

0.19250 

0.19750 

0.19250 

0.20125 

0.19500 

0.19500 

0.19750 

0,19750 

0.19500 

m: o.195875 

Sd: 0.0026 

-3 
c) rxıo M srcı 2 

Deney No 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9, 

ıo. 

0.22525 

0.22000 

0.22250 

0.22200 

0.21750 

0.22625 

0.22000 

0.22250 

0.22875 

0.22000 

m: o.222375 

Sd: o.0036 

İstatistiksel Değerlendirmeler: t-testinin kullanıl

dı~ı bu deierlendirmelerde farklı Pil ve molar konsantras

yonlarda Srcı 2 çözeltilerinden ayrılan kalsiyum miktarları 

ve biriken stronsiyum sayımları kendi aralarında karşılaş

tırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdadır: 

pH 4.5 IXl0- 2M SrC1 2 ile 5Xl0- 3M SrC1
2 

çSzeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi: 

t: 11.8378 

p<0.001 çok ileri derecede anlamlı 

pH 4.5 IX10- 2M SrC1
2 

ile IXl0- 3M SrC1 2 çSzeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 13.3826 

p<0,001 çok ileri derecede anlamlı ' ' 

! : .. · .. \' 1 • 

W
ı' .. · 

1 ' ' ' 
1 ~i 
1 ' 



- 45 -

pH 4.5 5Xl0-
3

M SrC1
2 

ile IXl0- 3M SrC1
2 

çSzeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: s.1100 

p<0.001 çok ileri derecede anlamlı 

pH 5.5 IXl0- 2M SrC1 2 ile 5Xl0- 3M SrC1
2 

çözeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 5.3956 

p<0.001 çok ileri derecede anlamlı 

pH 5.5 IXl0- 2M SrC1
2 

ile IXlO-SM SrC1
2 

ç6zeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 8.851 

p<0.001 çok ileri derecede anlamlı 

pH 5.5 5Xl0- 3M SrCl 2 ile IX15 3 M SrC1
2 

çözeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 6.6834 

p<0.001 çok ileri derecede ~nlamlı 

pH 5.5 IXl0- 3M SrC1
2 

ile IXl0- 4M SrC1
2 

çözeltileri 

arasındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 2.0236 

p.OS<P<0.10 anlamsız 

Son çalışmada elde ettiğimiz sonuç t: 2.0236 dır. 

Anlamlılık için sınır de~er t: 2.101 kabul edildiöi düşünü

lürse bu iki çözelti arasındaki anlamlılık derecesi 11 sınırda 11 

veya rı sınıra co ı~ yakın" şeklinde yorumlanabilir 
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IXl0-
2

M srcı 2 çözeltilerinde pH 4.5 ile pH s.s ara

sındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 6.05 

P<0.001 çok ileri derecede anlamlı 

5Xl0-3M SrCl 2 çözeltilerinde pH 4.5 ile pH 5.5 ara

sındaki stronsiyum sayımlarında anlamlılık 

derecesi 

t: 3. 517 9 

o.ooi<P<0.01 çok ileri derecede anlamlı 

IXl0- 3M srcı 2 çözeltilerinde pH 4.5 ile pH s.s ara

sındaki stronsiyum sayımlarında.anlamlılık 

derecesi 

t: 2.3906 

o.02<P<0.05 anlamlı 

Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile saptanan 

farklı molar konsantrasyonlardaki SrCl 2 çözeltileri içindeki 

mineden ayrılan kalsiyum ion miktarları arasında bulunan 

anlamlılık dereceleri de şöyledir: 

pH 7 IXl0- 2M Srcı 2 ile 5Xl0- 3M SrC1 2 çözeltilerinde 

mineden ayrılan kalsiyum sayımlarında anlam

lılık derecesi 

t: 23.1616 

P<0,001 çok ileri derecede an~arnlı 

pH 7 5Xl0-3M SrC1 2 ile IXl0- 3M Srcı 2 çözeltilerinde 

mineden ayrılan kalsiyum sayımlarında anlam

lılık derecesi 

t: 18.9285 

p<o.ooı çok ileri derecede anlamlı 
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-2 -3 IXlO M SrC1 2 ile IXlO M SrC1 2 çözeltilerinde 

mineden ayrılan kalsiyum sayımlarında anlamlı

lık derecesi 

t: 36.0294 

P<0.001 çok ile'ri derecede anlamlı 

Elde ettiğimiz sayımlardan meydana getirilen grafik

ler üzerindeki bulgularımız ise şöyledir: pH sı 4.5 olan 

farklı molar konsuntrasyonlardaki SrC1 2 çözeltilerinde çal

kalanan mineye radyoaktif Sr 85 birikimi, konsantrasyo~un 
azalması ile artmaktadır(Grafik I). Aynı bulgular pH sı 5.5 

olan çözeltilerdc de elde edilmiştir. Ancak konsantrasyonun 

düşmesi ile değerlerde bazı dağılmalar görülmektedir(Grafik 

II). Her iki pH da mineye stronsiyum birikiminin artışı bir 

eğri gösterrnektedir(Grafi~ III). pH ?·5 da konsantrasyonu 

çok düşürerek yaptığımız çalışmanın bulguları bize, bu ar

tışın devamlı olarak oluşmadı~ını ve belirli bir noktada 

duraklayıp daha sonra da düşme~i gerektiftini kanıtlamıştır 

(Grafik IV). Minede stronsiyum birikimi molar konsantras

yondan başka pH ya da ba~lıdır. Nitekim IXl0- 2M SrC1 2 ve 

5Xl0- 3M srcı 2 lük çözeltilerde pH nın yükselmesi ile birik

me artmaktadır(Grafik V ve VI). Molar konsantrasyonun dü

şürülmesi ile her iki pH da stronsiyum birikmesi az da olsa 

da~ılmaktadır. Ancak aralarında istatistiksel anlamlılık 

bulunmuştur(Grafik VII). 

Grafik VIII de, minede biriken radyoaktif sr 85 sayım
larının aritmetik ortalamaları verilmektedir. Burada da g5-

rüldü~ü gibi stronsiyumun biriktirilmesi pH nın yükselmesi 

ve molar konsantrasyonun düşmesi ile artmaktadır. 

1 

Mineden ayrılan kalsiyum ionlarının atomik absorpsi-

yon spektrofotometresindeki sayımlarından elde edilen grafiğe 

g5re, çözeltinin molar konsantrasyonunun düşmesi ile mineden 

kalsiyum ionlarının serbest bırakılması artmaktadır(Grafik X). 



- 48 -

Belirttiğimiz kalsiyum ion ayrılması bir eğri göstererek 

devam etmektedir(Grafik XI). 

Son olarak materyel ve yöntem bölümünde de8indiğimiz 

iki ayrı radyoaktif sayım sonucunu aşağıda göstermek isti

yoruz. İlk sonuçlar (SI), erlanmayer içine tek damla halin

de konarak yapılan sayımları, ikinci sonuçlar (S 2 ) ise aynı 

miktar maddenin 25 ml deionize su içinde dağıtıldıktan sonra 

elde edilen sayımları göstermektedir. İki sayımın aritmetik 

ortalamaları arasında yaklaşık % 18 fark bulunmaktadır. 

3239 

3190 

3251 

3222 

2743 

2618 

2602 

2611 



1) 
i 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Standart Süper Yıkama Süper- Mine 
Çözelti Natant natantı 

3816, 3803 3124, 3110 
46~ 39, 41 25, 28, 28, 22 

37 57. 3762 3235 

3621, 3702 3154. 3020 45, 34. 36 26, 22., 26, 23 

3715, 3738 3111 

3445, 3618 2774, 2817 42, 44, 50 24. 24. 23, 22 

3616, 3653 2791 

3616, 3554 3014, 3097 43, 42, 48 28, 30, 33, 28 

3607, 3624 3085 

3517, 3557 3090, 3029 40, 39, 45 32, 29, 33, 34 

3584, 3562 3044 

3648, 3652 2968, 2943 45, 47, 49 30, 35, 30, 31 

3665, 3656 2866 

3512, 3556 2945, 2930 5 8. .51. 1~5 ,49 30, 31, 34, 29 

3532, 3507 2898 

3726, 3703 3084, 3103 50, 45, 44 26, 31, 27' 26 

3691, 3677 3119 

3622, 3629 3050, 3093 42, 44, 47 32, 34, 35, 31 

3655, 3658 3112 

3582, 3561 2925, 2921 48, 47, 51 39, 33, 36, 34 

3 5 54. 3538 2943 

Tablo IV: ' 

-3 pH 5.5, 5Xl0 M SrC1
2 

çözeltisi ile yapılan deneyler-

d~, standart çözelti, süpernatant, yıkama süpernatantı 

ve minede biriken radyoaktif Sr
85 Sayımları. 
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T A R T I Ş M A 

Yaptığımız laboratuvar çalışmaları sonuçlarının p,e

nel bir değerlendirmesini yapmadan önce rnateryel ve yöntem 

bölümünde açıklına kavuşturulması aerekli noktalar üzerinde 

durmamız gerekmektedir. 

Bu araştırmada mineyi önce toz, sonra pudra haline 

getirerek kullandık. Burada her ne kadar minenin % 96 sından 

fazlasını inorganik hidroksiapatit kristalleri meydana ge

tiriyorsa da kalan organik kısmın çalışmayı saptırıp sap

tırmayacağı sorulabilir. Kemik mineral yapısı ve dolaylı 

olarak hidroksiapatit kristalleri ile ilgili çok geniş bir 

araştırma 1953 yılında Neuman W,F. ve Neuman M.W. tarafından 

yapılmıştır. Bir derleme niteli~ind~ki çalışma uzun yıllar 
, 

önce yazılmışsa da halen değerini korumaktadır. Yazarlar 

inorganik ve organik yapı ile birleş~n ionları belirtmişler

dir. Bu eserde stronsiyumun sadece inorganik kristal yapı 

ile ilgisi·alabilece~i açıklanmıştır. Bugbne kadar stronsi

yumun organik yapı ile doğrudan ilişkisi üzerine bir araş

tırma yoktur. Yapılan bazı çalışmalarda gelişim sırasında 

stronsiyumun organik matrisi etkiloyebilece~inden sözedil

mektedir. Ancak bu birleşme şeklinde olmamaktadır(Johnson, 

1973). Diğer taraftan stronsiyum gelişim esnasında matris 

oluşumundan sonra çok daha yüksek düzeylerde alınabilmektedir 

ki, bu da elementin inorganik yapı ile birleşebildiğini gös

termektedir(Hamm~rström ve Ark., 1965). Çalışmamızı bu yönde 

sürdürmemizin en önemli iki nedeni şudur: Genellikle sen

tetik hidroksiapatitle araştırma yapan yazarlar bunu kemiğe 

göre yorumlamaktadırlar ve bu noktada bizim çalışmamız çok 

daha sağlıklı olmaktadır. Ayrıca, eğer belirttiğimiz ele

mentten bir klinik çalışmada yararlanılacaksa mineden orga

nik yapıyı ayırmadan araştırma yapmak yerinde olur. 

Bir di~er sorun hidroksiapatittcki yaşlanma olayıdır. 

Eser elementlerle yapılan çalışmalarda onar yıllık yaş 

grupları kullanılmaktadır. Biz sadece 30 yaşına kadar olan 
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kişilerin dişlerini kullandık. Bunun nedeni ise yaşlanma ile 

hidroksiapatitin ion kabul edebilirliği arasında bir ters 

orantı oluşmasındandır. Apatit kristalleri meydana geldik

ten sonra yaşlanma olayı ile karşı karşıya kalmakta ve ion 

alabilme olasılıkları düşmektedir(Neuman ve Ark., 1963). 

Esasen stronsiyum elementi koruyucu dişhekimliğinde kulla

nılacaksa uygulama belirli bir yaşa kadar olmaktadır. 

Radyoaktif çalışmaları yürüttüğümüz yöntem, bulgular 

bölümünde sayısal olarak bir tabloda değerlendirilmiştir. 

Bu tabloda açıkça g6rülen ve diijer çalışmalarda da eld~ et

tiğimiz bir nokta şudur: Başlangıçtaki 3500 sayımlık aktivi

te çalışmanın gidişi ile üc ayrı yerde toplanmaktadır. Bun

lar süpernatant, yıkama süpernatantı ve minedir. Normal o

larak bu ile ayrı kısmın toplamlarının 3500 olması gerekmek

tedir. Ancak tablodan da görülebileceii gibi bu durum hiç

bir şekilde ortaya çıkmamaktadır. Bu noktnyı aydınlatmak 

için aynı radyoaktif maddeyi tek noktada ve 25 ml deionize 

suda dağıtarak saymış ve arada % 18 lik bir fark bulmuştuk. 

İşte bu sebepten tablomuzda görülen süpernatant sayımları 

gerçek sayımların % 18 kadar azıdır ve çalışmanın bu nokta

sında böyle bir durumu sapma kabul etmemek gerekir. 

Kullandığımız erlenmayerlerin cam yüzüne radyoaktif 

madde birikip birikmeyece~i di~cr bir sorun olarak düşünüle

bilir. Bunun için bazı deneylerde erlenmayerleri çalışma ba

şında ve sonunda boş olarak saydık. Ölü aktivite çıkarıldık

tan sonra kalan sayımlar O veya O a çok yakın bulunmuştur. 

Laboratuvar araştırmalarında çalkalama süresinin dört 

saat olarak belirlenmesi biolojik hidroksiapatitlerde ion 

değişimi olayı ilk fazının 4-6 saat içinde tamawlanmış ol

masındandır(Golutvina ve Ark., 1972). Bu dönem tüm ion de

~işiminin % 100 üne yakın bir bölümüdür. 
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Minenin pudra haline getirilmesi sebebi ise olayın 

biokimyasal düzeye indirilmesi içindir. Bugün benzer çalış

maların tümü ainı şekilde yapılmaktadır. Mine yüzeyini bir 

bütün halinde radyoaktif madde taşıyan çözelti ile etkirneye 

sokan bir araştırma Tett@h (1974) tarafından yapılmıştır. 

Ancak yüzeyde daima bulaşık halinde radyoaktif madde kala

bileceği için biz bu yazarla yöntem konusunda aynı kanıda 

değiliz. 

Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile uyguladı

ğımız çalışmalardan elde edilen sonuçlarla bir diğer soru

numuz açıklanabilir. Son yapılan araştırmalara göre içlerin

de hem stabil hem de radyoaktif madde taşıyan çözeltilerde 

elementin tutunması sırasında stabil ve radyoaktif kısımlar 

birbirleri ile yarışmakta ve organizma her iki yapıya aynı 

biçimde davranmamaktadır. Bu gibi durumlarda.el~menti~· sta

bil hali daha rahat kabul edilebilmektedir. Grup II A me

tallerinden kalsiyum, baryum ve stronsiyum için kemik tozu 

yüzeylerinde bu olay incelPnmiş ve ilk iki elementin izotop 

etkisine (isotope effect) bağımlı olduğu, stronsiyumda ise 

düşük konsantrasyonlarda taşıyıcılar kapsadığı zaman bu du

rumun görülmedif,i belirtilmiştir(Samachson ve Ark., 1968). 

Çalışmalarımıza göre de stronsiyum elementi ya böyle bir 

duruma bağlı değildir veya olay araş~ırmamızı etkileyecek 

düzeyde gelişmemektedir. SrC1 2 çözeltilerinde, alınan stron

siyumun artması ile ayrılan kalsiyumun da aynı şekilde yük

selmesi ve ikinci çalışmada radyoaktif madde kullanılmamış 

olması beli~ti1en durumu kanıtlamaktadır~ Aksi halde radyo

aktif maddenin uygulanmadı~ı b5lümda de~işik bir eörinin gö

rülmesi veya kalsiyum ayrılmasının aynı düzeyde olması gerek

mektedir. 

Eser elementler ile diş çürükleri arasındaki yakın 

ilişkinın anlaşılmasından ve bu elementlerin organizmaya 

solunum. deriden absorpsiyon ve su ve yiyeceklerle girdiği~!n 
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belirlenmesinden sonrR (Losee ve Ludwig, 1970) bu element

lerden biri olan stronsiyumun sularla ne ölçüde dişlere u

laşabildiği araştırılmıştır. Bilindiği gibi bir element 

dişlere hem doöumdan önce hem de doiumdan sonra birikebil

mektedir. Elementten yararlanabilme olasılıkları da buna · 

göre değişmektedir. Fetuslar üzerinde yapılan araştırmalar

da stronsiyumun anadan yeni do,ğana gcçebildifr,i göriilmı'.iştür 

(Wolf ve Ark., 1973; Gedalia, 1975). Stronsiyumun apatit 

yapıya birikerek asit karşısında çözülmeyi azalttığı da 

belirtilmektedir. Yaptığımız çalışmanın başlıca amacı hu bi

rikmenin hangi şartlar altında olduğu ve gerçekten bir Ca-Sr 

ion değişiminin meydana gelip gelmediğini açıklamaktır •• 

Araştırmamızın ilk bölümünde pH sı 4,5 olan Srcı 2 
çözeltilerinde radyoaktif Sr 85 in mineye birikimini incele

miştik. Açıkça görülmektedir ki üç ayrı molar konsantras-
-2 -3 -3 ) . . yonda (IXlO .M, 5Xl0 M ve IXlO M SrC1 2 stronsıyumun mınc 

tarafından ~lınması deiişmekt~dir. Grafik I de görülen bu 

durum istatistik çalışmalarla da saptanmış olup üç ayrı çö

zelti arasında görülen farklılıklar çok ileri derecede an

lamlı bulunmuştur. Stronsiyum birikimi molar konsantrasyonun 

düşmesi ile artmaktadır. Bulduğumuz sonuçların doğrulanması 

anlamına gelebilecek di~er bir kısım çalışma da pH 5.5 da yi

nelenmiştir. Grafik II de görülen sr 85 birikimi grafik I in 

bir tekrarı gibidir. Yine üç ayrı molar konsantrasyon ara

sındaki anlamlılık çok ileri derecededir ve SrC1 2 molar kon

santrasyonu düştükçe birikim artmaktadır. Grafik III iki de-
. ·as 

ğişik pH da ve farklı molar konsantrasyonlarda Sr biri-

kimlerinin bir eğri olduğunu göstermektedir. Bu eğrinin de

vamlı olarak yükselip yükselmediftini görmek için molar kon

santrasyonu çok düşürerek (IX1D- 4 M SrC1
2

) yaptı~ımız çalış
mada stronsiyum birikiminin apatit tarafından sınırlı bir 

şekilde alınabilece~i görülmüştür. Büyük bir olasılıkla bir 

tepe noktasından sonra olay tersine dönecek ve molar kon

santrasyon düştükçe birikim azalacaktır. İstatistik çalışma-
-3 . -4 

lar IXlO M ile IXlO M SrC12 arasındaki farklılığın anlamlılık derece-
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sini sınırda göstermiştir. Bulunan sonucu anlamlı kabul et

sek bile diğer molar konsantrasyonlar arasındaki anlamlılık 

dereceleri ile bu sonuncu arasında büyük farklılık vardır. 

Stronsiyumun değişen molar konsantrasyonlarda mineye 

birikebilme olasılı~ı üzerinde herhangi bir araştırmaya 

rastlamadığımızdan karşıla8tırma yapabilmek durumunda deği

liz. Ancak kristal yüzey kimyasını gözönüne alarak olayı 

açıklamaya çalışacağız: Bugün için hidroksiapatit kristalle

rinin yüzeyindeki mekanizma _tam olarak çözümlenehilmiş de

iildir ~ Çok çeşitli fiziko-kimyasal etkimelerin olayda rol 

aldığı sanılmaktadır. Kristal yüzeyinde meydana gelen de§i

şiklikler adsorpsiyon ve izomorfik yer değiştirmelerle ol

maktadır. Bunlardan ikincisi h~kkında kesin elde edilmiş so

nuçlar yoktur ve bazı varsayımlar ortaya atılmaktadır. Ad

sorpsiyon mekanizması ise öncelikle kalsiyum ve fosfor için 

geçerlidir, ancak diğer yabancı ionlar~da· olayda yer alabil

mektedirler. Adsorpsiyon genellikle kristal yüzeyindeki bi

rikmeleri anlatmak için kullanılmaktadır. l3u arada "adzorbe 

edilen" ionların 11 değişebilir" olabileceği de belirtilmekte

dir. l3u aşamada tam açıklığa kavuşturulamayan nokta ion de

ğişiminin nasıl ve ne zaman olduğudur. Gerek izoionik gerek

se heteroionik yer değiştirmeler çok karmaşık gereksinmeler

le yürütülmekte olup bu konuda araştırmalar devam etmektedir. 

Sulu bir ortamda veya bir çözelti içinde hidroksiapatit 

kristalleri yüzeyindeki hidrasyon tabakası olayda büyük bir 

önem taşımaktadır. Son aşamada ion değişimi gerçekleştiğinde 

yapının yeniden kristalizasyonunun sailanması ise daha a~ır 

yürüyen bir olaydır(Neuman ve Neuman. 1953). 

Ağız ortamında adzorbe edilen stronsiyum ionlarının 

bir noktaya kadar değişebilir olacağı da kabul edilebilir. 

Bundan dolayı bizim açımızdan hem iori değişimi hem de adsorp

siyon olayı önem kazanmaktadır. Burada açıklı~a kavuşturul

ması gerekli nokta, molar konsantrasyonun düşmesi ile stron-
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siyum birikiminin artması nedenidir. 

Kanımızca kristal yüzeyinde ion de~işimi ve adsorp

siyon olayları iki ayrı rn~kanizma halinde yürütülmektedir. 

Olayı Mühlemann 1 ın (1963) fluorun çürük önleyici etkisi üze

rine yaptığı yorumlarla açıklamaya çalışacağız. Yazara göre 

çürük önlenmesinde iki tip fluor önem kazanmaktadır: 

a) Mine yüzeyinde depolanan fluoridlcr 

b) Çürüğe dirençli fluoridler 

Bunlardan ilki fluorapatit olarak depolanan fluorid 

ionlarıdır ve npatit yapının bir bölümü kabul edilebilir. 

Ancak çürü~ü önleyen etken meydana gelen fluorapatit değil

dir. Yazar, de~işen bir ortamda asit artışı görüıannn za

man b~asit tamponlarda depodan (fluorapatit) fluorid ion

larının ayrıldı~ını ve ç8zülen bu ionların yüzeyde büyük 

bir olasılıkla CaF 2 olarak yeniden çöküp hidrojen ionlarının 

mine yüzeyine geçişini önlediğini ileri sürmektedir. Sonuç 

olarak çürü~ü önleyen fluorapatit oluşumu daijil bu yapıdan 

ayrılıp yeniden çökelen CaF 2 savunma hattıdır. 

Kendi elementimizin yorumunu yapabilmek için diğer 

bir çalışmadan da söz etmek istiyoruz. Boyer ve Eirich (1976) 

in vitre olarak dentini yeniden mineralize etmek için farklı 

molar konsantrasyonlardaki kalsiyum çözeltileri ile yapıyı 

etkimeye sokmuşlardır. Ya?.arlar yüzeyde fazlaca oluşan mine

ralizasyonun daha alt bölgelere giden difüzyon yollarını tı

kadığını, bundan dolayı alt tabakalarda olayın çok yava~ 

yürüdü~ünü belirtmişlerdir. 

Bu bilgilerin ışığı altında kendi çalışmamızı yorum

larsak stronsiyum molar konsantrasyonunun düşmesi ile mineye 

stronsiyum birikiminin artması do~aldır. Çünkü artan stron

siyum konsantrasyonlarında yüzeyde bir Ca-Sr apatit komplek-
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si meydana gelmekte ve bu tabaka iç yüzeye birikimi engel

lemektedir. Ayrıca yıkama sırasında da bu tabaka ortadan 

kalktığı için yapılan sayımlar (apatite giren gerçek stron

siyum ionları) düşük olmaktadır. Molar konsantrasyonun düş

mesi ile giderek bahsedilen Ca-Sr kompleks tabakası zayıf

lamakta ve apatit yapıya stronsiyum birikme olasılığı art

maktadır. Stronsiyum birikme e~risinin bir tepe noktası 

yaptıktan sonra düşmesi de normaldir. Sıfıra yakın konsant

rasyonlarda olay aynı hızla devam edemez. 

Bir diijer noktayı gözönüne aldı~ımızda, Milhiernann 

(1963) ile Dedhiya ve Ark.,'nın (1973) yaptıkları araştırma

ları bizim çalışmamızla birlikte yorumlarsak, stronsiyumun 

apatit yüzeyindeki davranışı her yönden helirli kurallarla 

yürümektedir. Dedhiya ve Ark., (1973) sentetik hidroksiapa

title farklı molar konsantrasyonlardaki stronsiyum çözel

tilerini ctkimcye sokmuşlar, stronsiyum konsantrasyonunun 

artması ile hidroksiapatitteki çözülmenin azaldığını göster

mişlerdir. Bu konunun yorumu şöyle yapılabilir: Fluor .gibi 

stronsiyum da hidroksiapatitin çözülmesini yüzeyde bir taba

ka yaparak önlemektedir. Molar konsantrasyonun artması ile 

kalınlaşan bu tabaka stronsiyum ionlarının daha derinlere 

ilerlemesini durdurmaktadır. Böylece molar konsantrasyonun 

artması ile hidroksiapatit ç5zülmesi azalmakta, ancak gerçek 

bir Ca-Sr ion değişimi olasılı~ı da aynı oranda düşmektedir. 

Bizim yaptığımız çalışma ile tam bir uyum gösteren 

bir araştırma Gedalia ve Ark., (1975) tarafından yürütülmüş

tür. Yazar hamsterlcre do~um ve sürme öncesi stronsiyum 

vermiş ve alınan stronsiyum düzeyinin düşmesi ile elementin 

çürüğü önleyici etkisinin arttığını göstermiştir. Bu nokta 

ile bizim çalışmamız bir paralellik içindedir, aynı zamanda 

stronsiyum alımının doğum öncesi devrelerde de aynı mekaniz

ma ile yürütüldü~ünü ortaya koymaktadır. 
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Grafik VII mineye stronsiyum birikmesine yeni boyut-
-3 lar getirmektedir. İki ayrı pH da IXlO M SrC1 2 ve pH 5.5 

da IX10- 4 M SrC1 2 çözeltilerindc yaptı~ımız deneyıerde bir 

dağılma olduğu görülmektedir. Kanımızca burada he~ ion de

~işimi hem de adsorpsiyon olayları iç içe girmekte ve fark

lı mekanizmalar aynı anda yürüdü~ünden bazı sapmalar olmak

tadır. Bir yandan adsorpsiyon olana8ı ve yüzeydeki Ca-Sr 

apatit kompleksi zayıflamakta diğer yandan ion de~işimi hız

lanmaktadır. İstatistik çalışmalarda pH 5.5 da IXl0- 3M Srcı 2 
ile IXl0- 4 M Src1

2 
çözelti sayımlarındaki anlamlılık derece-

• il -3 
sı sınırda anlamlı", IXlO M SrC1 2 de pH 4.5 ve pH 5.5 

arasındaki anlamlılık derecesi ise 17 anlamlı" (0;02<P<0.05) 

bulunmuştur ki, bu da diğer çözeltilerde alınan anlamlılık 

derecelerinden yoksundur. Burada görülen istatistik sonuç

lar elde ettiğimiz grafiklerle bağdaşmaktadır, bir diğer 

deyişle anlamlılık derecesinde görülen düşme son derecede 

anlamlıdır. 

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz ilgi çekici sonuç

lardan biri de stronsiyum birikiminin ortamın pH sı ile ya

kından ilgili oldu~udur(Grafik V ve VI).IXl0- 2M SrC1 2 , 
-3 -3 5Xl0 M SrC1

2 
ve IXlO M SrC1 2 çözeltilerinde iki ayrı pH da 

(4.5 ve 5.5) açıkça görülen nokta pH nın yükselmesi ile mi

neye ion birikiminin artışıdır. Buna benzer bir di~er çalış

mayı yine bulamadığımız için karşılaştırma yerine olayı yo

rumlamaya çalışacağız:'' 

Çalışmamızın bu noktasında beklenen olağan sonuç, 

pH nın düşmesi ile apatit yapının bozulacağı ve ayrılan kal

siyum ionları yerine stronsiyum ionlarının artarak girece~i 

şeklindedir. Olay gerçekten de böyle gelişmektedir. Ancak 

mineye biriken stronsiyum ionları içinde bulundukları or

tamdan ba~ımsız de~ildirler. Bundan dolayı pH düşmesi ile 

stronsiyum ionlarının birikimi artmakta ancak bu ionlar ya

pıdan aynı hızla yeniden koparılmaktadırlar. Böylece yüksek 
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pH da mineye tutunma oranı ayrılma olasılıiı dliştü~ünden 

daha fazla olmaktadır. Dedhiya ve Ark., nın (1973) sentetik 

hidroksiapatitle yaptıkları ça~ışmada çok kısıtlı olarak bu 

noktaya değinilmiştir. Yazarlara göre çözünürlük aynı molar 

konsantrasyonda (3Xl0- 3M SrC1
2

) pH nın düşmesi ile artmak

tadır. Bu durum çözünme açısından bizim çalışmamıza uygun

dur, ancak mineye birikme olayına geçilince etkilenme ters 

işlemektedir. Yukarıda belirttiğimiz yazının diğer bölümleri 

ile bir karşılaştırma yapabilmemize olanak yoktur. Bunun 

sebebi de kullanılan Srcı 2 ·cözeltilerinde farklı molar kon

santrasyonlarda fosfat ionlarının da yer almasıdır. Bilin

diği gibi apatit kristallerinin bulunduğu sulu bir ortamda, 

artan P0 4 ionları çevredeki su ile etkimeye girerek aşuğıda 

gösterildi~i biçimde pH yı yükseltmekte ve çözünürlü~ü de

ğiştirebilmektedirler: 

t 

-OH (Salecb ve De Bruyn, 

Tartışmamızın bu bölümünde stronsiyumun di~er ele

mentlerle sinerjizm gösterebilme olanağına dc8inmek istiyo

ruz. Bugün koruyucu dişhekimliğinde en çok kullanılan flu

oridler ve olayda tamponlayıcı etki görevini üstlenen fos

fat ionlarının stronsiyum ile antagonizm gösterme olasılık

ları çok azdır. Yukarıda belirtilen stronsiyum ve fosfat 

ionlarının birlikte kullanımını ele alan çalışmadan başka 

Dedhiya ve Ark., (1974) fluor ve stronsiyumu aynı çözeltide 

sentetik hidroksiapatitlerle uygulamışlar ve tam bir siner

jizm elde etmişlerdir; Burada stronsiyum ile fluorun apatit 
- - +2 t2 yapıda değişik yerlerde birikmesi ( OH + F ; ca

1 
+ Sr ) 

ve fosfat ionlarının da farklı görevler (tamponlama) alması 

en önemli rolü oynamaktadır. Böylece stronsiyum ionları di

ğerleri ile bir yarışmaya girmemektedir. Esasen son yıllar

da, stronsiyumun çeşitli ortamlarda fluorid ionlarıpa benzer 
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bir davranış içinde oldusu gösterilmiştir. Oktakalsiyum fos

fatın apatite dönüşmesinde katalizör rol oynayan fluor gibi 

stronsiyumun da mincralizasyon oiuşmasında görev aldığı 

ileri sürülmektedir(Johnson. 1972). Böylece elementin ka

zandığı önem giderek artmaktadır. 

Çalışmamızın bir di~er bölümünde farklı molar kon

santrasyonlardaki SrC1 2 çözeltileri ile çalkalanan.mineden 

ayrılan kQlsiyum ionlarının sayımı yapılmıştır. Burada molar 

konsantrasyonların radyoaktif çalışmadaki değerlerle aynı 
-2 -3 -3 

tutulmasına karşın ( IXlO M, 5Xl0 M ve IXlO M SrC1
2 

) cö-
zelti pH sı 7 ye yükseltilmiştir. Bu uygulamadaki amaç düşük 

pH larda artan hidrojen konsantrasyonlarının mine yüzeyinde 

apatit yapıyı parçalama olasılığını ortadan kaldırmaktır. 

Belirtilen durumda açığa çıkacak kalsiyum ionları çalışmanın 

gerçekçiliğini saptırabilir. pH nın 7 ye yükseltilmesi ile 

sadece stronsiyum birikimi sonucu çözeltiye ayrılan kalsiyum 

ionları s~yılmakta ve ortamın asidik olmaması sebebi ile 

apatit yapıdan bir yıkılma meydana gelmemektedir. Elde etti

ğimiz sonuçlara göre src1
2 

çözeltilerindeki molar konsantras

yonlarda g5rülen düşme ile kalsiyum ionlarının çözeltiye 

ayrılışı artmaktadır(Grafik X) •. Stronsiyum birikimi gibi 

kalsiyum ayrılması da bir eğri g5stererek devam etmektedir 

(Grafik XI). 

Mineden kalsiyum ionlarının ayrılmasını gösteren bö

lümden çıkarabileceğimiz sonuç şöyledir: Stronsiyumun apatit 

yapıy'a girişi bir. ion değişimidir ve olay sadece bir adsorp

siyon veya kristaller arası bi~ikme şeklinde yorumlanmama~ 

lıdır. Bu konu daima tartışmalara sebep olmuştur ve yazarlar 

çeşitli fikirler ileri sürmekteairler. DeBişik metotlarla 

yapılan çalışmalarda bir Ca-Sr ion de8işimi olduğu belirtil

mektedir(Harrison ve Ark •• 1959; Neuman ve Ark., 1963; Go

lutvina ve Ark., 1972 ve Kun, 1976). Bununla birlikte bazı 

araştırıcılar bir adsorpsiyon olu6umunun söz konusu olduğunu 
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ve Ca-Sr ion de~işimi görülmesinin düşünülemiyece~ini açık

lamışlardır (Glas ve Lagergrent 1961). Değişik molar konsan

trasyonlardaki Srcı 2 çözeltileri kullanarak çalkalama so

nucu mineden kalsiyum ionlarının ayrılmasını gösteren bir 

araştırma bulamadığımız için burada da kendi sonuçlarımız-

; 

la yetinmek zorunda kalacağız. Ancak olayda Ca-Sr ion deği

şimi meydana geldi~i büyük bir olasılıktır. Mineye stronsi

yum birikimi ayrılan kalsiyum ionlarının yerine geçmesi i~e 

mümkün olmaktadır. Molar konsantrasyonun düşmesi ile ayrıl

ma/birikme olayı aynı biçimde ve aynı eğriyi göstererek 

devam etmektedir. Bir an için olayın adsorpsiyon olduğunu 

kabul etsek, elde edeceğimiz sonuçlarda sadece stronsiyum 

birikifui olacaktır. Bu durumda bir ion de~işimi meydana 

gelmediği için değişen molar konsantrasyonlarda birikme. fark

lı olabilecek, ancak yüzeyden kalsiyum ionlarının ayrılması 

için bir gerekçe olmadığından veya çalkalama sonucu deney-

lerde aynı düzeyde parçalanmış düşük sayımlı kalsiyumlar bu

lunacağından Srcı 2 konsantrasy,onları değişse bile kalsiyum 

ion sayımları de~işmeyecektir. Halbuki olay bunun tam tersi 

olmuş, yüksek Src1
2 
konsantrasyonlarında düşük stronsiyum 

birikmesi ve k~lsiyum ayrılması oluşurken, giderek molar 

konsantrasyon düştükçe aynı oranda stronsiyum birikimi ve 

kalsiyum artışında yükselme görülmüştür. Bu durum olayda 

gerçek bir Ca-Sr ion değişimi bulunduğunu açıklamaktadır. 



S O N U C L A R 

Stronsiyumun mineye birikimini incelediğimiz bu ça

lışmadan çıkarılabilecek sonuçlar genel olarak şöyledir: 

1) Aynı pH da yapılan çalışmalarda molar konsantras

yonun düşmesi
1

ile stronsiyum birikimi hızlanmaktadır. Kanımız

ca yüzeyde bir Ca-Sr apatit kompleksi oluşmakta ve bu yapı 

gerçek birikim için stronsiyum difüzyon yollarını tıkamak~ 

tadır. 

2) Molar konsantrasyonun çok düşürülmesi ile elde edi

len sonuçlara göre stronsiyum birikimi bir tepe noktası ve

ren bir e~ri şeklinde devam etmektedir. Olayın yeniden ya

vaşlaması da beklenmelidir. 

3) Düşük molar konsantrasyonlarda ion dc~işimi ve ad

sorpsiyon olayları birbirine karışmakta ve deney sonuçların

da sapmalar olmaktadır. 

4) Olayı pH faktSrü de etkilemektedir. pH nın yüksel

mesi ile stronsiyumun mineye birikimi artmaktadır. Düşük 

pH larda yüzeyde tutunan stronsiyumun aynı hızla koparılma

sı böyle bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. 

5) Apatit kristal yapısında stronsiyum ionlarının yü

zeydeki kalsiyum ile birlikte gösterdikleri davranış ion de

~işimi şeklindedir. Yüksek molar konsantrasyonlarda düşük 

düzeyde stronsiyum birikme ve kalsiyum ayrılma olayının gö

rülmesi, molar konsantrasyonun azalması ile bu birikme ve 

ayrılma düzeylerinde belirli bir artma oluşu ve bunun bir 

eğri ile kanıtlanması olayın adsorpsiyon olamayacağını or

taya koymaktadır. 

Yukarıdaki sonuçları bir tüm olarak değerlendirirsek 

stronsiyumun apatit yapıya hirikebildiği ve elementten koru

yucu dişhekimli~indc yararlanılabileceii ortaya çıkmaktadır. 
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Belirttiğimiz yararlanma hiç kuşkusuz bir yerel uygulama 

şeklinde olacak ve yüzeydeki Ca-Sr ~patit olusumundan ~ayda

lanılacakt ır. 

Elementin doğum veya sürme öncesi kullanılabilme ola

sılığı, yapılacak hayvan araştırmaları ile ortaya konabilir. 

Hangi molar konsantrasyonda etkisinin en yüksek ve değerli 

olduğunun bilinmesi gerekir. Tüm elementler gerekli konsan

trasyonda olmadıklarında ya etkisiz veya toksiktirler. Bir 

diğer deyimle biokimyasal olaylar bir ikilem (Dilemma) için

dedir. Stronsiyumdan da daha geniş ölçüde yarar sarr,layabil

mek için yeni araştırmaların yapılması zorunludur. 
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Ö Z E T 

Bu araştırmamızda, stronsiyumun mineye birikebilme 

şartları incelenmiştir. Çalışma in vitro olarak laboratu

varda yürütülmüş ve radyoaktif sr85 taşıyan belirli pH ve 

molar konsantrasyonlardaki Srcı 2 çözeltileri 'içine pudra ha

line getirilmiş m{ne eklenerek çalkalanmıştır. Yapılan rad

yoaktif sayımlar sonucu, mineye biriken stronsiyum saptan

maya çalışılmıştır. 

Aynı şartlarda radyoaktif madda kullanılmaksızın ya

pılan deneylerden elde edilen çözeltilerde mineden ~yrılan 

kalsiyum miktarı atomik absorpsiyon spektrofotometresi ilo 

incelenmiştir. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre, stronsiyumun mineye 

birikimi molar konsantrasyonun düşmesi ve pH nın yükselmesi 

ile artmaktadır. Mine yüzeyinde· bir Ca-Sr apatit kompleksi 

oluşmakta ve bu yapı gerçek ion değişimini zayıflatmaktadır. 

pH nın düşmesi ile stronsiyum birikiminin azalması, 

yüzeyde tutunan stronsiyumun aynı hızla koparıldı~ı şeklinde 

yorumlanabilir. 

Belirli molar konsantrasyonlarda stronsiyum birikimi 

ile kalsiyum ayrılması arasında görülen paralellik olayın bir 

Ca-Sr ion değişimi biçiminde yürüdüğünü kanıtlamaktadır. 

I 
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S U M M A R Y 

In this research, thc uptake of strontium by dental 

enamel has been.investigated in vitro. Aliquots of enamel 

powder were shaken with buffered strontium chloride solu

tions of known molar concentrations and pH, containing the 

radioactive strontium -85. The uptake of strontium was 

determined by radioactive counting of enamcl powder. 

Under the same conditions,without using radioactive 

material, the release of calcium ions from enamel powder in

to the supernatants was determined by atomic absorption 

spectrophotometry. 

The results obtained from our experiments showed 

that strontium fixation increased with decreasing molar 

concentration and increasine pH. A layer of calcium-stron

tium apatite complex may be formed on the surface of ena

mel, and this ncw structure probably weakens the real ion 

exchange possibility~ 

Decrasing the uptake of strontium duc to th.e decre

asing pH may be explained as the strontium ions on the 

enamel surface are being taken into the solution again 

with the same speed. 

The parallelism between the release of calcium ions 

and the uptake of strontium in the known molar concentrati

ons obviously indicates that the basic mechanism by which 

strontium is dcpositen in dental enamel is calciuM-stron

tium ion exchange • 

' 
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