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DMEM-F12: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium-Nutrient Mixture F12 

HEPES: 2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl] ethane sulfonic acid 

DMSO: Dimetil sülfoksit 

CMF- PBS: Kalsiyumsuz, magnezyumsuz fosfat tampon tuz solüsyonu 

PBS: Fosfat tampon tuz solüsyonu 

PGE2: Prostoglandin E2 

Plc-γ2: Fosfolipaz c-γ2 

Erk2: Ekstrasellüler sinyal ile regüle olan kinaz 2 
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ÖZET 

Yeniyol, S. Saf titanyum implant yüzeylerinin değişik yöntemlerle modifikasyonu ve 

karakterizasyonu- in vitro çalışma. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral 

İmplantoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2006. 

Bu çalışmanın amacı; parlatma, kumlama, dağlama ve TiO2 ile kaplama ile modifiye 
edilen saf titanyum yüzeylerinin karakterizasyonudur.  

Yüzeylerin kumlama işleminde Al2O3 tanecikleri, asitle dağlama işleminde oksalik asit 
kullanılmıştır. TiO2 ile kaplama işlemi fiziksel buhar biriktirme yöntemi ile yapılmıştır. 
Karakterizasyon kalitatif olarak TAEM mikrofotoğrafları ile, kantitatif olarak da Ra ve 
Rz yüzey pürüzlülük değerleri açısından optik profilometre ile yapılmış ve yüzeylerin 
profilometre diyagramları elde edilmiştir. Yüzeylere osteoblastlar (hFOB 1.19) ekilerek, 
toplam hücre sayıları ve canlılık oranları ortalamaları saptanmıştır. Hücrelerin 
morfolojileri TAEM mikrofotoğrafları ile değerlendirilmiştir. Bulgular, Kruskall Wallis 
testi ve Post Hoc LSD testi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Boyanan hücreler 
ve metal yüzeyindeki hücrelerin in vitro durumları invert ışık mikroskobu fotoğrafları 
belgelenmiştir. Uygulanan yüzey işlemleri sonucunda yüzeylerin birbirlerinden anlamlı 
derecede farklı yüzey pürüzlülüğüne sahip olduğu belirlenmiştir (p< 0,0001). 
Pürüzlülük ile proliferasyon ilişkili bulunmamıştır. Toplam hücre sayısı ortalamaları 
ekilen hücre sayısından daha fazla bulunmuştur. Fakat, hücre canlılık oranı 
ortalamalarında bir düşüş saptanmıştır. Bu düşüşün, hücre kültürü koşullarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Hücre canlılık oranı ortalamalarındaki farklı değerlerin 
uygulanan yüzey işlemleri sonucunda değişen yüzey kimyası kompozisyonu nedeniyle 
oluştuğu düşünülmektedir. Yüzeylerdeki Al2O3 tanecikleri canlılıkta etkili 
bulunmamıştır. En fazla proliferasyon kumlama işlemi yapılan yüzeylerde, en yüksek 
canlılık değerleri parlatılmış saf titanyum yüzeylerde saptanmıştır. En düşük 
proliferasyon ve hücre canlılığı değerleri TiO2 ile kaplanan yüzeylerde bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Dental İmplantlar, Yüzey Özellikleri, Biyouyumlu Materyaller, 
Sitoloji, Hücre Adezyonu.  

 

Bu çalışmadaki numune yüzeylerinin hazırlanması ve karakterizasyonu kısımları 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 1749 / 21122001 
no’lu proje olarak desteklemiştir.  
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ABSTRACT 

Yeniyol S. Modification and characterization of commercially pure titanium implants 

by different surface treatments- an in vitro study. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Oral Implantology PhD Thesis. İstanbul. 2006. 

The aim of this study is the characterization of cpTi surfaces modified by polishing, 
sandblasting, etching and coating with TiO2.  

The surfaces were sandblasted with Al2O3 particles and etched with oxalic acid. TiO2 
coating was done by PVD technique. Characterization was done qualitatively by SEM 
micrographs and quantitatively by an optical profilometer in terms of Rz and Ra 
roughness values and surface profile diagrams were obtained. Osteoblasts (hFOB 1.19) 
were incubated and mean total cell counts and viabilities were evaluated. The cells’ 
morphologies were evaluated by SEM micrographs. Values were analyzed statistically 
by Kruskall Wallis test and Post Hoc LSD test. Stained cells and the cells nearby the 
metal surfaces were documented by invert light microscope photographs in vitro. The 
surfaces had statistically different surface roughness values (p< 0.0001). No relationship 
was found between roughness and proliferation. Mean total cell counts were found 
higher than the initial cell counts. But, a decrease in the mean cell viability values was 
detected. This situation appears to be originating from the culture conditions. The 
differences at cell viability values were thought to be originating from the surface 
treatments that are believed to alter the surface chemical composition. Al2O3 particles 
on the surfaces were not effective on the viability. The highest proliferation values were 
at the sandblasted cpTi surfaces, while the highest viability values were at the polished 
cpTi surfaces. The lowest proliferation and viability values were at the TiO2 coated 
cpTi surfaces. 

Key Words: Dental Implants, Surface Properties, Biocompatible Materials, Cytology, 
Cell Adhesion. 

 

Preparation and characterization of the commercially pure titanium metal surfaces in 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İmplantlar kaybedilen dişlerin rehabilitasyonunda, kraniyofasiyel iskeletin 

rekonstrüksiyonunda, ortodontik tedavide ankraj olarak ve distraksiyon osteogenezi ile 

yeni kemik oluşumuna yardımcı olma işlemlerinde kullanılmaktadır [1].  

Son 10 ila 20 yıldır, endoosseos, farklı materyallerden yapılan, farklı dizayn ve 

yüzey yapısına sahip kök şeklindeki implantlar değişen derecelerde klinik başarılarla 

kaybedilen diş köklerinin yerine yada diş protezlerine destek olarak kullanılmaktadır 

[2].  

Diş çekiminden sonra immediat implant uygulaması, düşük yoğunluğa sahip 

kemikte stabilitenin sağlanması, iyileşme döneminin kısaltılması ve tek aşamalı 

işlemlerin uygulanması implantların biyomekanik özelliklerinin geliştirilmesini 

gündeme getirmiştir. Modern implant diş hekimliğindeki bu yeni klinik uygulamalar 

üretici firmaları dental implantlarda makro yapılar ve mikro yapılar oluşturmaya 

yönlendirmiştir [3]. Yivler ve oluklar gibi makro yapısal özelliklerin yanı sıra TPS 

kaplama, kumlama, asitle dağlama, tornalama ve parlatma işlemi gibi mikro yapısal 

özellikler implantların biyomekanik davranışlarını etkilemektedir. Oksit tabakasının 

kalınlığının yada yapısının değiştirilmesi gibi nano yapısal değişiklikler de kemiğin 

implantlara cevabını değiştirmektedir. Topografi ve pürüzlülük, oksit kalınlığı, 

kompozisyon (saflık) gibi yüzey özellikleri ile mikro yapı implantlar arasında değişiklik 

göstermektedir [4].  

 “Doku mühendisliği” insan dokularının fonksiyonunu tamir etmek, korumak 

veya geliştirmek için özel olarak dizayn edilen materyalleri, dental implantlar açısından 

da bu dokuların replasmanını içeren bir tanımlamadır. Materyaller vücut dışında 

hücrelerle kombine edilebilmekte veya direkt olarak implante edilebilmektedir. Doku 

mühendisliği yaşayan dokularla yapay aletlerin karşılaşmasını biyolojik prensipleri ve 

mühendisliği uygulayarak çözmeye çalışan interdisipliner bir uygulamadır. 

Mühendislikte materyal prensipleri bilindiğine göre biyolojik cevapların çözülmesi 

gerekmektedir [5]. 

  Ortopedik ve dental implantlar için klinik başarıda kemikle implant arasındaki 

kuvvetli ve uzun süreli bir kemik bağlantısı şarttır. Yüzey pürüzlülüğü böyle güvenilir 
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bir bağlantının elde edilmesinde önemli faktörlerden biridir. İşlenmiş yüzeylere sahip 

implantlar çeşitli metotlar ile elde edilebilmekte olup bunların hepsi biyomateryal 

yüzeyine farklı özellikler kazandırmaktadır. Yapılan in vitro çalışmalar yüzey 

pürüzlülüğü ile hücre ataçmanı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Pürüzlü yüzeye sahip implantlarla başlangıç stabilitesinin sağlanabildiği 

düşünülmektedir [6]. 

Bu şekilde, implant yüzeylerindeki kemik oluşumu implant yüzeyinin osteoblast 

davranışı üzerindeki etkilerinden direkt olarak etkilenebilmektedir. Osteoblast 

fizyolojisinin hücre kültürü modelleri çeşitli yüzeylerle osteoblastların etkileşimini 

incelemekte kullanılabilmektedir [2]. Alloplastik materyaller geliştirilirken sorulacak ilk 

soru bir materyalin sitotoksik olup olmadığıdır. Üretim veya sterilizasyon prosedürleri, 

materyal seçimi, topoğrafik değişiklikler sonucu oluşan yüzey değişimlerini incelemek 

için hücre kültürleri önemli bir metottur. Hücre ataçmanı, proliferasyon ve canlılık 

substrat sitotoksisitesinin belirlenmesinde kullanılan ortak yöntemlerdendir. Bu deney 

sonuçları hücre tipine ve materyale bağlıdır [7]. 

Klinisyenler farklı iyileşme periyotları kullanarak kemikle integrasyon için 

gerekli minimum zaman periyodu konusunda bir fikir birliği sağlayamamaktadırlar. 

İmplantlarda erken dönemde sağlanacak stabilite kemikle integrasyon sürelerinin 

azaltılmasında yarar sağlayabilir. Erken dönemdeki stabilite ve dayanıklılık aşırı 

yüklemeden kaynaklanan implant kayıplarını engelleyebilmektedir. Tek safhalı 

implantlarda erken dönemdeki dayanıklılığın elde edilebilmesi iyileşme başlıklarının 

aşırı yüklenmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek kemikle integrasyonun miktarı konusundaki 

şüpheleri azaltabilir. İyileşme sırasında aşırı transmukozal yüklemeye maruz kalan 

implantların da bu şekilde başarı oranlarının arttırılabileceği beklenmektedir. Yüzey 

pürüzlülüğü implantların etrafındaki doku büyümesini yönlendirebilmektedir [8]. 

Bir implantın “ideal pürüzlülüğü” uzun dönemdeki fonksiyonuna göre 

tanımlanmayı beklemektedir. Sadece pürüzlülük değil; pürüzlülüğün çeşidi ve pürüzlü 

yüzeyin lokal boyutları da bir implant yüzeyine kemiğin apozisyonu açısından önem 

taşımaktadır [9]. Yüzeylerin ideal pürüzlülüğünün saptanması amacıyla yüzeylere 

değişik yüzey modifikasyon yöntemleri uygulanarak osteoblast hücreleri ile 

materyallerin biyouyumluluğu değerlendirilmektedir. 
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Çalışmamızda, uygulanan yüzey işlemleri ile elde edilen yüzey topografilerinin 

ve dolayısı ile olası değişen kimyasal kompozisyonlarının fetal insan osteoblastları ile 

ortalama toplam hücre sayısı (proliferasyon) ve ortalama hücre canlılık oranları 

(viabilite) açısından değerlendirilmesi planlanmıştır. 

Bu amaçla yapılan in vitro çalışmalarda, değişik yüzey pürüzlülüğüne sahip 

yüzeyler oluşturularak bu yüzeylere ekilen hücrelerin yüzey dokusuna verdikleri cevap 

kalitatif ve kantitatif olarak farklı metotlarla değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da, 

değişik yöntemlerle pürüzlendirilen ve steril edilen saf titanyum metal yüzeylerine 

ekilen fetal insan osteoblastlarının proliferasyonları ile canlılık oranları çeşitli 

yöntemlerle değerlendirilmiş, değiştirilen saf titanyum yüzeylerinin karakterizasyonu 

yapılmıştır. 

Bu çalışma, oluşturulan dört farklı tipte implant yüzeyinin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerini anlamak ve diğer implant yüzeylerine bir alternatif olarak 

osseointegrasyonda rol oynayan kimyasal ve fiziksel parametreleri geliştirmek 

açısından önem taşımaktadır. Çalışmamızda, diğer çalışmalardan farklı olarak 

uygulanan iri tanecik boyutundaki kumlama işlemi ve bununla kombine olarak 

uygulanan oksalik asitle dağlama ve TiO2 ile ince film kaplama işlemleri ile modifiye 

edilen yüzeylerle yeni ve alternatif implant yüzeylerinin oluşturulması düşünülmektedir. 

Ayrıca uzun dönemde, oluşturulan bu modelin osteoblastların fizyolojik cevaplarının 

incelenmesi ve optimize edilmesi, dolayısıyla, osseointegrasyonun geliştirilmesi 

açısından sonraki çalışmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışma ile yüzey özelliklerinin modifikasyonunda kullanılan yöntem ve 

analiz teknikleri, yüzey değişimlerdeki parametreler, kullanılan yöntemlerin implant 

yüzeylerindeki  hücresel cevapta (hücre proliferasyonu ve canlılığı) dolayısıyla 

osseointegrasyondaki olası etkileri konusunda varolan bilgiyi arttırmak ve yeni, 

sitotoksik olmayan, kemikle erken dönemde integrasyon sağlayabilecek implant 

yüzeyleri oluşturmak amaçlanmaktadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Osseointegrasyon 

İlk olarak 1977 yılında, Brånemark ve ark. dental titanyum vida tipi implantların 

uzun dönemli fonksiyonel yüklemeye dayanabilen direkt kemik ankrajını 

“osseointegrasyon” olarak tanımlamışlardır [10, kaynak: 11 p. 64]. Osseointegrasyon, 

canlı kemik ile yük taşıyan bir implant yüzeyi arasındaki ışık mikroskobunda 

gözlemlenebilen yapısal ve fonksiyonel bağlantı olarak da tanımlanmıştır [12, kaynak: 

13 p. 69]. Osseointegrasyon, kemiğin oluşumunun, fonksiyona adaptasyonunun ve 

tamirinin ömür boyu sürdüğü bir işlemdir [14]. 

2.2.Biyouyumluluk 

Evrensel olarak, titanyum “biyouyumlu” bir materyaldir. Resmi tanımlamaya 

göre; “Biyouyumluluk”, bir materyalin spesifik bir uygulama sonunda uygun konak 

cevabı gösterebilme yeteneğidir [15]. ISO standartlarına göre (ISO 10993-1) bir dizi test 

tanımlanmış olup bu testlerden geçen bir materyal biyouyumlu olarak 

tanımlanmaktadır. Bu testler; hayvan çalışmaları, genotoksisite ve karyojenik etkiyi, 

çoğalma üzerindeki toksisiteyi, kanla etkileşim testlerini, in vitro sitotoksisite testlerini, 

implantasyon sonrası lokal etkilerin ve sterilizasyon artıklarının saptanmasını, 

materyallerin degradasyonunu, irritasyon ve sensiviteyi, sistemik toksisiteyi, örneklerin 

hazırlanmasını, degradasyon ürünlerinin saptanmasını ve miktarının tayinini içeren 

testlerdir [5]. 

Bir materyal, basitten komplike test metoduna doğru, in vitro’dan hayvan 

testlerine, insanlarda preklinik testten klinik teste doğru belirtilen sıraya uyularak 3 

basamakta incelenmelidir. Yeni geliştirilen birçok materyalden ilk seviyeyi başarıyla 

geçebilen materyaller 2. seviyede incelenmeli ve en sonunda bunların en iyisi 3. 

seviyede incelenmelidir. Bu kademeli inceleme “tarama” olarak adlandırılmakta olup 

toksik materyaller testin ilk safhalarında elenmektedir. “Daha iyi” olan testin daha 

pahalı, sofistike ve zaman gerektiren daha ileri safhalarına geçebilmektedir [16].  

Tarama testleri üç seviyede belirtilmektedir [16]: 

1. Genel toksisite (hücre kültürleri veya küçük laboratuar hayvanları ile), 

2. Spesifik toksisite (uygulama testleri, ör; primatlarda), 
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3. İnsanlarda klinik testlerin uygulanması. 

Genel toksisite testlerinde yer alan; hücreleri ve dokuları in vitro olarak kültüre 

etmede 3 temel yol vardır [17]: 

1. Bir doku eksplantının kontrolsüz proliferasyonuna izin verilirse bu kültür 

tekniğine “doku kültürü” denilmektedir. 

2. Bir monolayerdaki veya süspansiyon kültüründeki bireysel hücreler 

kullanılırsa bu teknik “hücre kültürü” olarak adlandırılmaktadır. 

3. Birden fazla tipte doku eksplantının kontrolsüz proliferasyonu sağlanırsa buna 

“organ kültürü” denilmektedir. Bu kültür şekli in vivo koşulları oldukça taklit edebilse 

de kompleks olması kullanımını azaltmaktadır [7, 18]. 

ISO standartlarına göre (ISO 10993-5) tıbbi malzemelerin in vitro 

sitotoksisitesini değerlendirmede kullanılan test metotları aşağıdaki gibi belirtilmektedir 

[19]: 

1. Ekstraktlarda test: Bu test; serumlu/serumsuz kültür medyumu, serum 

fizyolojik solüsyonu, saflaştırılmış su, bitkisel yağ ve DMSO gibi çözücülerde standart 

ısı ve süre parametrelerinde bekletilen materyallerden elde edilen sıvı çözeltisi ile 

yapılmaktadır [7, 15]. 

2. Direkt kontak ile test: Çeşitli şekilde, boyutta veya fiziksel halde olan 

materyaller sitotoksisite testlerinde modifiye edilmeden kullanılmaktadır. 

3. İndirekt kontak ile test: Materyaller ve hücreler bir bariyer ile ayrılmıştır [15]. 

Agar difüzyon testi ve  filtre difüzyon testinden yararlanılmaktadır [17]. 

Hayvan deneyleri ve insanlarda yapılan klinik çalışmalarla karşılaştırıldığında in 

vitro toksisite testlerinin avantajları şunları içermektedir; kontrollü deneysel koşullar, 

düşük maliyet, hızlı performans, etik problemlerin olmaması. Materyallerin hücre 

kültürü ile toksisite testlerindeki sınırlamaları genellikle in vivo durumun tam anlamıyla 

yansıtılamaması ve elde edilen bulguların hastalarda öngörülememesidir [15].  

In vitro toksisite testlerinde kullanılan bu hücre soylarının kökenine göre 

osteoblast hücre kültürleri 4 gruba ayrılmaktadır [7]; 

1. Primer hücre kültürleri (ör; kemik iliği stroma hücreleri, intramembranöz 

kemik hücreleri, uzun trabeküler kemik hücreleri) [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26], 
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2. Transforme olmamış klonal hücre soyları (ör; MC3T3-E1) [27, 28, 29, 30], 

3. Osteosarkoma hücre soyları (ör; MG63, HOS, Saos-2) [31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37], 

4. Kasten ölümsüzleştirilmiş hücre soyları (ör; RCT-1 veya HOBIT).  

Primer osteoblast hücre kültürleri; kortikal kemiğin trabeküler yüzeyini döşeyen 

hücreler ve bu kemik içindeki osteositlerin işlenmesi (proteolitik ayrıştırma yöntemi) ve 

işlenmemiş stroma hücrelerinin diferansiasyonu (eksplanttan dışarı büyüme) ile elde 

edilebilir [7, 18, 23, 26, 33, 38]. 

Osteoblastlara spesifik matris proteinlerinin anlatımının ölçülmesi osteoblast 

fizyolojisi tarafından düzenlenen gözlemlerde oldukça değerli veriler sunmaktadır [7]. 

Osteoblastların dört hücresel fizyolojisi şöyledir [14]: 

1. Osteoblastların toplanması: Osteoblastlar mezenkimal kök hücrelerden, 

periost ve endostu oluşturan hücre sırasından kaynaklanmaktadır [14]. Osteoblastik 

hücrelerin sayısı oluşan kemik formasyonunun miktarını göstermektedir [39, kaynak: 14 

p. 443]. 

2. Osteoblast ataçmanı: Osteoblastlar proteinden zengin bir matris içinde 

bulunurlar. Proteinlerin çoğu adezif ekstraselüler matris proteinleri olup özelleşmiş 

hücre ataçman bölgelerine sahiptir (Tip I kollajen, fibronektin, thrombospondin, 

biglikan, dekorin, osteonektin, osteopontin, osteoadherin, kemik sialoproteini, 

osteokalsin, matris gla proteini) [2, (40, kaynak: 14 p. 444), 41]. 

3. Osteoblast proliferasyonu: Hücresel proliferasyon birçok uyarıdan 

etkilenmektedir. Hücreler etrafındaki çözünebilen sitokinler (BMP), hormonlar 

(paratiroid hormonu, östrojen) ve büyüme faktörleri (PDGF, IGF, FGF, TGF-β) fiziksel 

veya biyomekanik gerilimler osteoblast proliferasyonunu arttırabilir [41, (42, kaynak: 

14 p. 444)]. Yara iyileşmesinde yeni doku oluşturabilmek için yeterli sayıdaki hücrenin 

sağlanması biyolojik bir strateji olup sitokinler osteoblast proliferasyonunu arttırarak 

kemik formasyonunu kontrol edebilen faktörlerdendir. Sitokinler kendilerine özgü 

transmembran reseptörleri aracılığıyla hücrelere sinyal göndererek hücre bölünmesini 

sağlarlar [14, 41]. 

4. Osteoblast diferansiasyonu ve beraberinde gelen kemik matrisi sentezi:  

İmplant yüzeylerinde iyileşmenin devam etmesi için iyi derecede mineralize olmuş bir 
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matrisin üretilmesi gerekmektedir. Yeni oluşan osteoblast hücreleri kemik matrisi 

üretebilme yeteneğine sahip değildir. Bu sebeple, osteoblastlar diferansiye olarak kemik 

matrisi üretimi ve mineralizasyon yapabilir hale gelmektedir [43, kaynak: 14 p. 445]. 

Olgunlaşmamış osteoblast hücreleri diferansiye olarak salgı yapabilen osteoblastların 

fenotipik özelliklerini kazanmaktadır. Bu özellikler, kollajen ve kemiğe özgü 

ekstraselüler matris proteinlerinin (ALP, ON, BSP, OC) salgılanması ile ön plana 

çıkmaktadır [7, 14]. OP ise kültürde en son salgılanmakta ve kemik-implant yüzeyinde 

yer almaktadır [7]. Hem in vivo hem de in vitro modellerde zaman önemli bir faktör 

olup diferansiasyon spontane olarak meydana gelememektedir [ 7, 14, 41].  

Bu hücresel fizyolojilerin işlenmesi, osteojenik ve osteokondüktif implant 

yüzeylerinin mühendisliğinde bir rehber oluşturmaktadır [7]. 

Hücre kültürlerinde üretilen osteoblast hücrelerinin osteoblastik karakteristiğini 

tanımlamak amacıyla, bu hücreler deneylerde kullanılmadan önce morfolojik olarak 

değerlendirilmekte olup ayrıca; Tip I kollajen, D3 vitamini ile uyarılan kemik gla-

proteini,  osteopontin, osteokalsin, osteonektin, kalsiyum fosfat, kemik sialoproteini 

oluşturma özellikleri; parathormon ile uyarılabilen adenilsiklaz aktivitesi ve ALP 

aktivitesi varlığı açısından incelenmektedirler [ 20, 21, 23, 25, 26, 44, 45, 46, 47]; 

Dental implant araştırmalarında uygulanan hücre kültürlerinin avantajları olarak 

osteoblastik sistemlerin izole ve homojen olmaları, hücresel olayların  belirlenmiş 

zamansal gelişimleri, daha ekonomik olmaları, çoklu kültürlerin yeniden 

üretilebilmeleri, hayvanların hastalanmasına veya ölümüne sebebiyet verilmemesi ve 

ayrıntılı biyokimyasal ve moleküler analizlere uygun olmaları sayılabilir [7, 48]. 

İmplant araştırmalarında osteoblast hücre kültürlerinde bazı sınırlamalar 

mevcuttur. Bunlar [7]: 

1. “Osseointegrasyon” terimi osteoblast kültürleri ile modellenemez. Alloplastik 

yüzeylerle hücre ve matris etkileşimleri sonucu hücre ataçmanı, hareketliliği, çoğalması, 

diferansiasyonu, protein biyosentezi ölçülebilir. 

2. İmplant yüzeylerinde büyüyen hücrelerin analizinde bazı teknik güçlükler 

mevcuttur. İmplant gövdeleri opak olduğundan klasik ışık mikroskopisini olanaksız 

kılmaktadırlar. Epifloresans mikroskop tekniği ve TAEM ile inceleme 
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yapılabilmektedir. Çok tabakalı mineralize kültürler kesitler halinde ışık mikroskobu 

teknikleri ve GEM ile incelenebilmektedir. 

3. Hücre kültürleri medyum ekleri gerektirmektedir ki bunlar hücre 

davranışlarında değişikliklere neden olabilmektedir. Bu eklerin sonuçlar üzerindeki 

etkisi değerlendirilmelidir. 

4. Kemik-implant ara yüzlerinde in vivo olarak etki eden biyomekanik 

kuvvetlerin ve osteoblast hücreleri dışındaki diğer hücre tiplerinin etkilerinin yokluğu 

söz konusudur.  

In vitro deneylerde deneysel faktörler kontrol edilebilmektedir. Fakat, in vitro 

deneyler materyal ile konak doku arasındaki kompleks etkileşimleri araştırmada yarar 

sağlamamaktadır [17].  

Materyallerin biyolojik etkilerini değerlendirmek için en basit metot in vitro 

sitotoksisite çalışmalarıdır. Bir materyalin in vitro genel sitotoksisitesi ile materyalin in 

vivo irritan etkisi arasında bir dereceye kadar ilişki vardır [49].  

Hücreler ile maddelerin biyouyumluluk testleri 3 sınıfa ayrılmaktadır [7]: 

1. Ortak fonksiyonlara yönelik bazal testler (hücre ataçmanı, canlılığı, 

proliferasyonu, protein sentezi), 

2. Hücre tipinin spesifik fonksiyonlarına yönelik spesifik testler (ör; kemiğe özel 

gen anlatımı veya mineralizasyon), 

3. Matris bileşenlerinin substratlarla reaksiyonu ölçen testler.  

2.3.Toplam Hücre Sayısının ve Hücre Canlılık Oranının Saptanması 

2.3.1.Tripan Mavisi Boyama Metodu 

 Bu metot, çok küçük bir hacimdeki hücrelerin mikroskobik olarak sayılmasını 

içermektedir. Hemositometrik kamera, üzerinde yatay ve dikey olarak kesişen hatlar 

bulunan, üç bölümlü çizgilerle bölünen 9 büyük kare oluşturan bir mikroskop lamıdır 

(Şekil 2-1). Her büyük karenin 1 mm2 alanı vardır. Sıvının slayt haznesindeki derinliği 

0,1 mm olup sıvının her kare üzerindeki toplam hacmi şöyledir (2.1) [50]: 

 

1 x 1 x 0,1 = 0,1 mm3 = 0,0001 cm3 = 0,0001 ml veya 10-4 ml                      (2.1)  
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Bu lam üzerinde belli bir sayma metoduna göre hücreler invert ışık 

mikroskobunda sayılmaktadır. Ölü hücrelerin sitoplazmalarının devamlılığı bozulduğu 

için tripan mavisi boyası hücre içine nüfuz etmekte ve hücreler maviye boyanmaktadır 

[15]. Canlı hücreler ise parlak saydam hücreler olarak gözlemlenmektedir. Bu 

prensipten yola çıkarak, ölü yani mavi renkli hücrelerin canlı hücrelerden ayrımı ve 

sayımı ile hücre canlılık oranı saptanmaktadır [50].  

 

 

Şekil 2-1 Hemositometrik kamera diyagramı-Celis [50]’den. 

 

Hücre canlılık oranı şu formüle göre hesaplanmaktadır (2.2) [50]: 

 

Canlı Hücre Oranı = Canlı Hücre Sayısı/Toplam Hücre Sayısı x 100            (2.2) 

 

2.3.2.MTT Testi 

Hücre aktivite testleri bazı maddelerin turnover hızları üzerine dayalıdır. Bu 

sayede, bir enzimin veya bir grup enzimin yada diğer maddelerin aktiviteleri 

ölçülmektedir [15]. MTT testi hücrelerin proliferasyonunun, canlılığının ve 

sitotoksisitelerinin ölçümünde kullanılan kantitatif ve  kolorimetrik bir testtir. Sarı 

tetrazolium tuzunun, ayrılarak suda çözünmeyen koyu mavi formazan kristalleri 

oluşturmasına dayanmaktadır. Bu ayrılma, sadece yaşayan hücrelerin süksinat 
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dehidrogenaz adlı mitokondri enzimlerinde yer almaktadır. Suda çözünmeyen formazan 

izopropil alkol veya başka bir organik çözücü ile çözülebilir. Çözünen materyalin optik 

yoğunluğu spektrofotometrik olarak ölçülerek dönüşen boyanın emilimi, 

konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak elde edilmektedir ki bu da kültürdeki 

metabolik olarak aktif hücrelerin sayısı ile doğrudan ilişkilidir [50]. 

2.3.3.TAEM ile Saptama 

Yüzeylerden elde edilen TAEM mikrofotoğrafları bilgisayar yazılımında kare 

alanlara bölünerek materyal yüzeyindeki hücreler sayılmaktadır [44]. Bu şekilde, 

hücrelerin sayılarının saptanması ve karşılaştırılması ataçmanın değişik safhalarında 

hücre morfolojilerine göre yapılabilmektedir [18]. 

2.4.Titanyumun Biyouyumluluk Özellikleri 

2.4.1.Korozyon ve Yüzey Reaksiyonu 

Titanyum havaya maruz bırakıldığında 10-9 saniye içinde yüzeyinde bir oksit 

tabakası oluşturmaktadır ve bu oksit tabakası izleyen 1 saniye içersinde 2 ila 10 nm 

kalınlığa kadar ulaşarak titanyumun korozyona olan direncini arttırmaktadır [51, 52]. 

Oldukça yüksek seviyedeki pasifliği, kontrollü kalınlığı, hızlı oluşumu, zarar 

gördüğünde kendini hemen tamir edebilmesi, kimyasal etkilere dirençli olması, birçok 

kimyasal reaksiyonda katalitik aktivite göstermesi, kemik ile uyumlu elastisite modülü 

titanyumu kemik içi uygulamalar için tercih edilen bir metal haline getirmiştir. 

Titanyum oksijen içeriğine göre dört tipe ayrılmaktadır. Oksijen oranı %0,4 oranında 

olanlar 4. tip olarak, %0,18 oranında oksijen içerenler de 1. tip olarak 

sınıflandırılmaktadır [52].  

Titanyum farklı stokiometriye sahip birkaç çeşit oksit oluşturabilmektedir. 

Bunlar; TiO, Ti2O3 ve TiO2 olup en stabil olanı TiO2’dir. TiO2 anatas, rutil ve brukit 

olmak üzere 3 farklı kristal yapıda ve amorf olarak bulunmaktadır. TiO2’in kimyasal 

etkilere karşı oldukça kararlı olması, kendini anında yenileyebilmesi ve substrata 

oldukça güçlü yapışması onu korozyona en dayanıklı metallerden biri yapmaktadır [53, 

54].  

Dental implantlarda kullanılan tüm saf metaller ve alaşımlarda korozyona 

direnç, bu metal ve alaşımların pasif tabakalarının kararlılığına bağlıdır. Dirençli ve 

pasifize bir alaşım için en önemli gereksinim, pasif tabakanın oldukça yüksek 
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rejeneratif güçte olması ve oldukça minimal bir çözünme oranına sahip olmasıdır. 

Normalde, pasif tabaka sadece birkaç atomik tabaka kalınlığında olup temel olarak 

alaşımdaki elementlerden oksijene en yüksek afinitesi olanının oksitleri ve 

hidroksitlerinden oluşmaktadır, öyle ki; kararlılığı alaşımdaki en değersiz element 

belirlemektedir [11]. 

Oksit tabakasının biyouyumluluğu oksit formasyonu sırasındaki koşullara ve 

serbest bağlanan valansların oksitte ne yönde satüre olduğuna bağlıdır. Normal 

atmosferik koşullar altında, bu valanslar havada gaz molekülleri halinde bulunan  

hidrokarbonlar tarafından satüre edilmektedir [55, 56]. 

2.4.2.Protein ve Hücreler ile Etkileşim 

Bir biyomateryal (katı) ve ekstraselüler sıvı (likit) birbirleriyle temas ettiğinde 

bir ara yüz meydana gelmektedir. Bu bölge, yüzeyi ve o an oluşan komşu anizotropik 

sınırı içermekte olup “ara yüz” olarak adlandırılmaktadır [57]. 

Titanyum biyolojik sıvılardan kolaylıkla proteinleri emmektedir. En çok 

bilinenleri albümin, laminin V, glikozaminoglikanlar, kollajenazlar, fibronektin, 

kompleman proteinleri ve fibrinojendir [5, 21].  

Titanyum yüzeyler ayrıca hücre büyümesi ve diferansiasyonunu da 

desteklemektedir. Biyomateryallerin üzerinde ilk olarak nötrofiller ve makrofajlar yer 

almaktadır. Daha sonra, aktive olan makrofajlardan yabancı cisim hücreleri 

oluşmaktadır. Osteoprogenitör hücreler implant bölgesine göç ederek osteoblastlara 

diferansiye olmakta ve kemik oluşumunu sağlamaktadır [5].  

2.4.3.Kemikte İyileşme 

Saf titanyum implantlar etrafındaki kemik büyümesi genellikle komşu konak 

kemikten başlayan apozisyonel kemik büyümesi şeklinde olup “implantopetal” kemik 

büyümesi olarak adlandırılmaktadır. Oluşan bağ doku kallusu zamanla immatür kemiğe 

dönüşmektedir [11]. 

Sadece iyileşen kemik implanta doğru büyümemektedir, ayrıca implant 

yüzeyinden de konak kemiğe doğru kemik büyümesi gerçekleşmektedir [1]. Bu kemik 

büyümesi “implantofugal” kemik büyümesi olarak adlandırılmaktadır [58]. 
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Piattelli ve ark. [58] parlatılmış yüzeye ve 150 µm Al2O3 ile kumlama işlemi 

yapılmış yüzeye sahip implantları tavşanlara yerleştirerek, histoloji ve TAEM ile kemik 

cevabını incelemişlerdir. Işık mikroskobunda, parlatılmış yüzeylerde implantopetal 

büyüme, pürüzlü yüzeylerde implantofugal büyüme şeklinde farklı büyüme özellikleri 

saptamışlardır. 

2.5.Dental İmplantların Dizaynı ve Yüzey Topografisi 

2.5.1.İmplant Dizaynı 

Protetik ara yüzün tipi, yivlerin mevcut olup olmaması, ilave makro-

düzensizlikler ve bir implantın dış şekli implant dizaynını oluşturmaktadır. Dental 

implant yivleri stabiliteyi geliştirmekte, implant yüzey alanını genişletmekte ve ara 

yüzde meydana gelen stresleri dağıtmaktadır. Yiv derinliği, yiv kalınlığı, yivin yüzey 

açısı, yivin heliks açısı fonksiyonel yiv yüzeyini belirleyen geometrik parametreler olup 

implantların biyomekanik yük dağılımlarında rol almaktadır [52]. İlave makro-

düzensizlikler olarak; dental implantlar değişik şekil ve boyutlarda perforasyonlar, 

çıkıntılar, oluklar ve çentiklere sahip olabilirler. Bu şekilde implant ile kemik arasında 

makro seviyede mekanik kilitlenme sağlanmaktadır [59]. İmplantlar içi dolu veya boş, 

paralel veya açılı yada basamaklı şekillere sahip olabilir, düz, yuvarlak veya sivri apikal 

sonlanmalar içerebilirler [52]. 

2.5.2.Yüzey Topografisi 

Albrektsson ve ark. [12, kaynak: 60 p. 349] güvenilir bir osseointegrasyonun 

elde edilmesinde önem taşıyan 6 temel faktörü belirtmişlerdir. Bu faktörler; implant 

materyali, kemiğin durumu [61], implant dizaynı, yüzey kalitesi, cerrahi teknik ve 

implantı yükleme koşullarıdır. Bu faktörlerden yüzey kalitesi konaktaki hücresel 

cevapta rol oynamaktadır. 

“Yüzey” terimi, gövde materyalinden farklı fiziksel özelliklere sahip en dış 

birkaç atomik tabakayı (1-2 nm veya 10-20 Å) içine alan dış kuşağı tanımlamaktadır. 

Bu kuşak, doğal titanyum oksit kalınlığı kadar olup titanyum metalinin gövde 

özelliklerinden çok bu ince oksit tabakasının özelliklerinin yüzeyde meydana 

gelebilecek reaksiyonlarda etkili olacağını göstermektedir [5].  

Uygulanan yüzey modifikasyonu işlemlerine göre implantlar değişik yüzey 

topografilerine sahiptir [37, 62]. Yüzey tabakasını modifiye etmenin iki yolu vardır; 
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konkav veya konveks yüzey dokusu oluşturmak. HA veya TPS ile kaplama işlemleri, 

fiziksel buhar biriktirme ve kimyasal buhar biriktirme işlemleri konveks yüzey dokusu 

oluşturmaktadır. Kumlama gibi mekanik işlemler ve asit/alkali ile dağlama gibi 

kimyasal işlemler ise konkav yüzey dokusu oluşturmaktadır [54]. 

2.6.Yüzey Modifikasyonu Oluşturma Yöntemleri 

2.6.1.Mekanik Yüzey Modifikasyon İşlemleri 

Başka bir katı materyal ile yüzeye fiziksel kuvvetler uygulanarak materyalin 

işlenmesi, şekillendirilmesi ve madde kaybının sağlanmasıdır. Mekanik yüzey 

modifikasyon işlemlerinde yüzey materyalinde kesici veya abrazif bir uygulama ile 

madde kaybı sağlanabilir, yüzey materyali tanecikler ile kumlanarak deforme edilebilir 

veya bu şekilde kısmi madde kaybı sağlanabilir [5]. 

2.6.1.1.Tornalama İşlemi 

Tornalama işlemi titanyumdan medikal aletlerin yapılmasında kullanılan bir 

uygulamadır. Tornalanan yüzeyler çalışan kesici ucun hızına ve uyguladığı baskıya, 

kullanılan kayganlaştırıcı solüsyonun özelliklerine bağlıdır [5].  

Tornalama işleminden kaynaklanan bazı yüzey özellikleri meydana gelmektedir. 

Yüzey topografisi tornalama işlemi yönü boyunca yönlenme gösteren oluklar 

içermektedir. Yüzey tabakası plastik olarak deforme edilerek aşındırılmıştır. Yüzey 

temizleme çözücüleri yada tornalama işlemi sırasında kullanılan kayganlaştırıcı 

solüsyonlardan arta kalan organik ve inorganik (Si, Ca, S, Cl, Fe, vb.) kirleticiler 

titanyum yüzeyinde mevcut olabilir [5]. 

2.6.1.2.Zımparalama ve Parlatma İşlemleri 

Zımparalama ve parlatma işlemleri materyal yüzeyinde abrazif medyumlar ile 

madde kaldırılması esasına dayanan, prensipte birbirine benzer işlemlerdir.  

Zımparalama işleminde kaba boyutta abrazif tanecikler içeren plakalar 

kullanılarak daha hızlı madde kaybı ve daha pürüzlü topografiler elde edilmektedir. 

Eğer, zımparalama işlemi tek yönde uygulanırsa bu işlem belli bir yöne sahip 

topografilerin elde edilmesinde kullanılabilmektedir [5]. 

Parlatma işleminde, gittikçe incelen abrazif tanecikler içeren plakalar farklı 

yönlerde yağlayıcı solüsyonlar kullanılarak uygulandığında oldukça düzgün yüzeyler 
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elde edilmektedir. Kullanılan aşındırıcı tanecikler genellikle SiC, Al2O3 ve elmas 

esaslıdır. En ince boyutta aşındırıcı tanecikler kullanıldığında ayna parlaklığında 

yüzeyler elde edilebilmektedir [5].  

Zımparalama ve parlatma işlemlerinden kaynaklanan bazı yüzey özellikleri 

meydana gelmektedir. Uygulanan mekanik hareket, materyal yüzeyinde plastik 

deformasyon ve stres oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca, titanyumun daha saf tipleri 

gibi yumuşak materyallerde parlatma tanecikleri yüzeye saplanabilmektedir. Mekanik 

işlem sırasındaki ısı oluşumu ve kayganlaştırıcı solüsyonlar nedeniyle materyal 

yüzeyinin kimyasal kompozisyonu ve oksit tabakasının yapısı değişebilmektedir. Eğer, 

parlatma işlemi yüzeyin temizlenmesinden önceki son basamak ise bu faktörlerin yüzey 

üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat, bu işlemler genellikle kimyasal, 

elektro-kimyasal veya diğer metotlardan önceki ara basamağı oluşturduğundan, bu 

durumlarda uygulanan son yüzey işlemi yüzeyin kimyasal özelliklerini belirlemektedir 

[5]. 

2.6.1.3.Kumlama İşlemi 

Kumlama işlemi basınçlı hava ile materyal yüzeyine kum olarak tabir edilen ve 

mikron boyutlarında olan malzemelerin püskürtülmesi olarak tanımlanmaktadır. Hava 

sayesinde yüksek bir hıza ve dolayısıyla momentuma sahip olan bu kum tanecikleri 

yüzeye çarptıklarında mikron mertebesinde izler bırakırlar [63].  

Yüzeyin kumlanarak işlenmesinde rol oynayan elemanlar basınçlı hava, çeşitli 

özellikteki kumlar, hava ve kum tankları, kum püskürtme memeleridir. Kum püskürtme 

memelerine “nozul” denmektedir. Yüzey topografisini en çok etkileyen elemanlar hava 

basıncı ve kullanılan sarf malzemesinin cinsidir. Genellikle; alüminyum, silis ve 

titanyum, cam, TCP, HA, yakut kullanılmaktadır [64, 65, 66, 67, 68, 69]. Köşeli veya 

küresel şekilli olabilirler. Köşeli taneciklere “grit” adı verilmektedir. Taneciklerin köşeli 

yapısı yüzeyde kesme etkisi yaparak derin yarıklar oluşturmakta ve yüzeyden küçük 

parçalar kopararak pürüzlendirme yapmaktadır. Hava basıncı, kum taneciklerinin 

yüzeydeki etkisini belirlemektedir. Nozul çaplarındaki değişim ise içersinden geçen 

havanın debisini belirler [63].  

Metal yüzeylerde çözünebilir tanecikler ile kumlama yapıldığında bu 

yüzeylerdeki tanecikler nitrik asit banyosu ile çözündürülerek uzaklaştırılabilir. 

Böylece; kumlama sırasında oluşturulan tepeler ve vadiler, yüzeyi taneciklerden 
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temizlemek için uygulanan asit/alkali solüsyonları tarafından düzleştirilmeden yüzey 

pürüzlülüğü korunmaktadır [66]. 

2.6.2.Kimyasal Yüzey Modifikasyon İşlemleri 

2.6.2.1.Çözücü ile Temizleme  

Genellikle, üretim sonucu oluşan yağların ve yağlı yüzey kirleticilerinin 

temizlenmesi için kullanılan organik çözücüler (alifatik hidrokarbonlar, alkoller, 

ketonlar), yüzey aktif deterjanlar (trikloretilen) ve alkali temizleme solüsyonlarıdır [6, 

32, 70, 71, 72]. Yüzey oksit tabakasının altındaki malzeme hedeflenmemektedir. 

Yüksek ısı veya ultrasonik banyo kullanılarak da temizleme işleminin etkinliği 

arttırılabilir. Birçok temizleme çözücüsü yüzey kirlenmelerini temizlemekle kalmaz 

yüzeyde artıklarını bırakarak yüzeyin kimyasal kompozisyonunun değişmesinde sebep 

olurlar. Birçok organik reaksiyonda katalitik aktivite gösteren TiO2 bu organik 

çözücüler ile reaksiyona girebilmektedir [5]. 

2.6.2.2.Islak Kimyasal Dağlama İşlemi 

Bu işlemde, yüzey oksit tabakası ile birlikte altındaki malzemenin de 

çözündürülmesi hedeflenmektedir [5].  

2.6.2.2.1.Asitle Dağlama İşlemi 

“Pikling” terimi temiz ve tek düzey yüzeylerin elde edilmesi amacıyla oksit 

tabakası seviyesinde dağlama yapılmasını tanımlamaktadır [5].  

Yüzeylerin dağlama veya pikling ile işlenmesinde asit solüsyonunun 

konsantrasyonu, ısısı, işlem süresi etkilidir [52, 73]. Ultrasonik banyo yada manyetik 

karıştırıcı kullanılarak da asitle dağlama işleminin etkinliği arttırılabilir [74]. 

Asitle dağlama işlemlerinden kaynaklanan bazı yüzey özellikleri oluşmaktadır. 

Dağlamanın etkinliği bir önceki yüzey işlemine ve kaybedilen madde miktarına 

bağlıdır. “Yumuşak” işlemler bir önceki topografinin ana özelliklerini korumaktadır. 

Eğer, önemli miktarda madde kaybı sağlanırsa topografi asitle dağlama işlemi 

tarafından belirlenmektedir [5].  

Asitle dağlama işlemi öncesinde kumlanmış yüzeyler, genellikle daha düzensiz 

ve pürüzlü bir görünüm göstermektedir [44]. 
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Asitle dağlama işlemi ile yapılan araştırmalar incelendiğinde çeşitli asit 

solüsyonu karışımlarının titanyum yüzeylerin dağlanmasında kullanıldığı 

gözlemlenmektedir. Anselme ve Bigerelle [25] saf titanyum yüzeylerin asitle 

dağlanmasında  %10’luk HF asit solüsyonu kullanmışlardır. Cio ve ark. [75] %12, 24 ve 

48 oranlarında HF içeren %70’lik HCl/H2SO4 asit solüsyonları ile dağlama yaparak bu 

yüzeylerin burkulma tork değerlerini incelemişlerdir. Ticari implant sistemleri 

incelendiğinde alternatif dağlama işlemlerinin uygulandığı gözlemlenmektedir. ITI® 

SLA yüzeye sahip implantların (Straumann) yüzeyleri 250-500 µm Al2O3 tanecikleri ile 

kumlama işlemi sonrasında HCl/H2SO4 asit solüsyonu ile dağlama işleminin 

uygulanması ile elde edilmektedir [37]. Osseotite® yüzeye sahip implantların 

(3i/Implant Innovations) yüzeyleri ise HF ile dağlama işlemi sonrasında HCl/H2SO4 asit 

solüsyonu ile ikincil bir dağlama işleminin uygulanması ile elde edilmektedir [76]. 

Spline Twist MTX yüzeye sahip implantların (Centerpulse Dental) yüzeyleri  HA 

tanecikleri ile kumlanarak yüzeyin HNO3 ile dağlanması sonucunda elde edilmektedir 

[67]. 

2.6.2.2.2.Alkali ile Dağlama İşlemi  

Alkali ile dağlama işlemleri titanyum yüzeylerin modifikasyonunda 

uygulanmaktadır. Lim ve ark. [54] saf titanyum ve TiAl6V4 alaşımını NaOH ile 

muamele ederek hava ortamında 600°C’de 1 saat oksitlenmesi için bekletmişlerdir. Bu 

çalışmada, kontak açısı değerlerinin düşük bulunduğu bildirilmiştir. 

Gil ve ark. [22] ayna parlaklığındaki 2. tip saf titanyum plakaları NaOH ile 

muamele ederek 600°C’de 1 saat beklettikleri çalışmada oluşan alkali titanat 

hidrojelinin biyouyumluluğu arttırdığını bildirmişlerdir. 

Breme ve ark. [77] ise geliştirdikleri saf titanyum implantları dağlamada %60 

KOH, %32 H2O, %8 H2O2 içeren karışımı kullanmışlardır. 

2.6.3.Pasivasyon İşlemi  

Tek düzey yüzey oksit tabakasına sahip, korozyona dirençli yüzeylerin elde 

edilmesi için uygulanan bir işlemdir.  

Titanyum için uygulanan iki tip pasivasyon işlemi mevcuttur. 



 17 

2.6.3.1.Oksitleyici Bir Aside Daldırma  

Titanyumun pasivasyonu için önerilen standart prosedür oda sıcaklığındaki 

%20-40 (v)’lık HNO3 ile 30 dakika dağlama işlemidir. Bu işlem sonrasında yüzey 

yıkanarak nötralize edilmeli ve kurutulmalıdır [78, kaynak: 5 p. 245]. Pasivasyon işlemi 

yüzey işlemlerinde genellikle son basamağı oluşturmaktadır [5]. 

2.6.3.2.Isıl İşlem 

Yüzeyler, 400-600°C’de hava ortamında ısıtılarak veya kaynayan deiyonize 

suda birkaç saat bekletilerek pasive edilebilir [22]. Bu işlem, yüzey oksit tabakasının 

kompozisyonunda değişimlere sebep olabilmektedir [24]. 

Kim ve ark. [60] 50 µm ile kumlanan 2. tip saf titanyum implantları, 50 µm ile 

kumlanan ve 800°C’de 2 saat ısıl işlem uygulanan vida tipi implantları 4 ve 12 haftalık 

iyileşme sürelerinde tavşan tibialarına yerleştirdikleri çalışmalarında; ilk 4 hafta için ısıl 

işlem uygulanan implantların yüzey pürüzlülük değerlerinde anlamlı derecede fark ve 

artan pürüzlülük değerleriyle ilişkili artan kemik-implant temas yüzdesi saptamışlardır. 

2.6.4.Elektro-Kimyasal İşlemler 

Bir elektrolit içine yerleştirilen ve elektrik akımı uygulanan yüzeyde (elektrot) 

farklı kimyasal reaksiyonların meydana getirildiği işlemlerdir. En çok elektrolitik 

parlatma işlemi ve anodik oksitlenme işlemi kullanılmaktadır [53]. Her iki durumda da, 

işlem görecek numune elektro-kimyasal bir devrede anot görevi görmektedir. Bu 

işlemlerde rol alan faktörler elektrolitin kompozisyonu, elektrot potansiyeli, ısı ve 

akımdır [5]. 

2.6.4.1.Elektrolitik Parlatma  

Yüzeyin kontrollü ve elektro-kimyasal olarak çözündürülmesi işlemidir [53].  

2.6.4.2.Anodik Oksitlenme 

Metal yüzeyler üzerinde farklı tipte koruyucu oksit tabakalarının üretiminde 

kullanılan bir işlemdir. Elektrolit boyunca taşınan oksijen iyonları örneğin üzerinde 

pasif bir oksit tabakası oluşturmaktadır [53]. Çeşitli seyreltik asit çözeltileri titanyumun 

oksitlenmesinde kullanılmaktadır. Örneğin; kromik asitle yapılan anodik oksitleme 

işlemi yüzeyde amorf titanyum oksit oluşturmaktadır [54].  
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Ivanoff ve ark. [79] yaptıkları çalışmada, anodik oksitleme ile üretilen 

TiUniteTM (Nobel Biocare®)  yüzeyinin parlatılmış implant yüzeylerinden daha pürüzlü 

olduğunu, daha kalın oksit tabakasına sahip olduğunu ve anlamlı derecede daha yüksek 

kemik-implant teması gösterdiğini bildirmişlerdir.  

2.6.5.Vakumlu İşlemler 

2.6.5.1.Akkor Boşalma İşlemi 

Bu işlem, inorganik materyallerin yüzeylerinin soğuk plazmalar ile modifiye 

edilmesinde kullanılmaktadır. Enerji yüklü iyonlarla yapılan bombardıman sonucu 

yüzeyden atom veya moleküllerin sıçratma işlemi ile kaybı sağlanmakta, daha sonra 

yüzey atomları ile gaz veya plazma halindeki materyaller arasında reaksiyonlar 

meydana gelmektedir [5, 11]. Eğer, soy gazlar kullanılır ise bombardıman etkisi 

yüzeyin temizlenmesini, yüzey oksit tabakasının kaldırılmasını sağlamaktadır. Reaktif 

gazlar (oksijen, nitrojen, vb.) kullanıldığında, yüzeyde kimyasal reaksiyonlar meydana 

gelerek yeni reaksiyon tabakalarının oluşumu sağlanmaktadır. Bu işlemde; basınç, 

plazma gücü ve bombardıman süresi tabakaların kalınlığını belirlemektedir [5].  

Vargas ve ark. [80] 1992 yılında, endüktif kuplajlı plazma spektrometresi ile saf 

titanyum ve TiAl6V4 alaşımlarının yüzeyel tabakalarından salınan titanyum, alüminyum 

ve vanadyum korozyon ürünlerinin miktarını ölçmüşlerdir. Bu çalışmada, her iki gruba 

ait örneklerin yarısına akkor boşalma işlemi uygulamışlar ve pH’ı 3 olan tuz 

solüsyonunda 2 hafta ve 12 hafta boyunca inkübe ederek korozyon deneyini 

gerçekleştirmişlerdir. Akkor boşalma işlemi uygulanan implantlar, salınan korozyon 

ürünleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı derecede düşüş göstererek daha pasif bir 

yüzey oksidi göstermişlerdir. 

2.6.5.2.İyon Aşılama İşlemi 

Yüzeyin oldukça yüksek enerjiye sahip iyonlar ile bombardıman edilmesi 

işlemidir. İyonlar yüksek enerjileri nedeniyle materyal yüzeyine penetre olarak belli 

derinliklere (0,1-1 µm) aşılanmaktadırlar [5]. 

Braceras ve ark. [81] yaptıkları çalışmada parlatılmış 1. tip saf titanyum ve 

TiAl6V4 alaşımına farklı doz ve enerjide iyon aşılama işlemi uygulamışlardır. 

Araştırıcılar, iyon aşılama işleminin yüzey pürüzlülüğünde nano-ölçekte anlamlı 
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değişiklikler meydana getirerek hFOB 1.19 osteoblastlarının ataçmanında etkili 

olduğunu bildirmişlerdir.  

2.6.5.3.Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD)  

Yüzey kaplama işlemi, bir malzeme yüzeyinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

değiştirmek amacı ile yapılmaktadır. İnce film ve kalın film kaplama teknolojilerindeki 

en önemli ayrım; ince filmlerde birikmenin atomal düzeyde, kalın filmlerde ise büyük 

kütlelerin transferi ile gerçekleşmesidir. Kalın kaplamalara plazma sprey işlemi, sıcak 

daldırma örnek verilebilir. Fakat, biyolojik ortamlarda kaplamalardan partiküller 

halinde kopma olması ve bu partiküllere yabancı cisim reaksiyonu ile enflamasyon 

şeklinde bir cevabın oluşması bu kaplamaların dezavantajlarındandır [82, 83]. İnce film 

teknolojilerinin en büyük avantajları; kaplama kontrol sistemlerinin çok gelişmiş olması 

ve üretilen filmin kalitesinin (malzeme safiyeti, yapışma, kalınlık hassasiyeti ve 

dağılımı) çok iyi olmasıdır [84]. 

Fiziksel buhar biriktirme, katı haldeki bir malzemenin buharlaştırılarak veya 

sıçratılarak başka bir kütle üzerinde ince bir film olarak biriktirilmesi işlemidir [53, 84].  

PVD yönteminde rol oynayan elemanlar hedef materyalden elde edilen 

taneciklerin enerjisini, yoğunluğunu ve kompozisyonunu, substratın ısısını, reaktif gazın 

özelliklerini, asal yada reaktif gazların kısmı basıncını, kısmi buhar basıncını içine 

almaktadır [5].  

Yoshinari ve ark. [85] PVD yöntemi ile iyon aşılama yönteminin birleşimi bir 

yöntemi kullandıkları çalışmalarında, kalsiyum fosfatı saf titanyum plakalara 

aşıladıklarında yeni oluşturulan ince film kaplamalı yüzeyin fare osteoblastları üzerinde 

sitotoksik etki göstermediğini bildirmişlerdir. 

PVD yöntemleri buhar oluşturma şekline göre; buharlaştırma ve sıçratma olmak 

üzere 2 ana gruba ayrılmaktadır [84]. 

2.6.5.3.1.Buharlaştırma 

Malzeme termal bir ısı kaynağı ile buhar haline getirilmektedir. Yöntem 

buharlaştırmanın yapıldığı şekle göre gruplara ayrılmaktadır [84]. 
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2.6.5.3.1.1.Direnç Buharlaştırma 

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı potalar etrafına sarılmış direnç telleri yardımıyla 

pota içindeki malzeme ısıtılmaktadır. Kaplama kalınlığının homojenliği potanın önünde 

oluşan buhar bulutuna ve buhar akışına bağımlıdır [84]. 

2.6.5.3.1.2.Endüktif Buharlaştırma 

Su soğutmalı bakır tel sarılmış sıcaklığa dayanıklı potalara r.f. akımı 

uygulanarak buharlaştırma sağlanmaktadır. Kaplama kalınlığının homojenliği potanın 

önünde oluşan buhar bulutuna ve buhar akışına bağımlıdır [84]. 

2.6.5.3.1.3.Elektron Bombardımanı ile Buharlaştırma 

Bir elektron kaynağından sağlanan elektronlar tarafından malzeme 

bombardımana tutularak buharlaşma sağlanmaktadır. Elektronları yönlendirmedeki 

kolaylık yüzeyi tarayan ve homojen buharlaşama sağlayan bir bombardıman 

yapılabilmesine olanak vermektedir. Yüksek kinetik enerjiye sahip elektronlar elektron 

tabancası veya oyuk katot aracılığıyla üretilebilmektedir [84]. 

2.6.5.3.1.4.Katodik Ark ile Buharlaştırma 

Buharlaştırılacak malzeme (katot) ve vakum odası duvarları arasında düşük 

voltaj, yüksek akım özelliğine sahip bir potansiyel uygulanmaktadır. Başlangıç 

tetiklemesi (kısa devre) sonrasında anot katot arasındaki akım geçişi katot yüzeyinde 

çok küçük alanlarda ark izinin (spot) oluşmasına yol açmaktadır. Ark izinin sıcaklığı 

2500°C civarındadır. Bu sıcaklıkta katı malzeme hemen buharlaşmaktadır. Ark izinin 

oluşumundan 5-40 ns sonra başka bir bölgeye atlaması yüzeyde homojen bir 

buharlaşma sağlamaktadır. Buharlaşan atomlar katodun önündeki yüksek elektron akışı 

sayesinde iyonize olmaktadırlar. Buharlaştırma sırasında katot malzemesinin iyi 

soğutulmaması veya ark izinin etrafının fazla ısınması “damlacık” adını verdiğimiz 

büyük sıvı kütlelerinin yüzeyde oluşup kopmalarına sebep olmaktadır [84].  

2.6.5.3.2.Sıçratma 

Pozitif iyonlarla katı malzemeyi bombardımana tutarak malzeme yüzeyinden 

atomları sıçratma işlemidir. Damlacıkların oluşma olasılığı oldukça azdır [84]. 
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2.7.Yüzeylerin Topografilerini Saptama Teknikleri 

İmplant yüzeyleri nanometre ila milimetre ölçeklerinde değişen topografilere 

sahip olabilmektedir [37]. Bu sebeple, bu yüzeylere karşı verilecek biyolojik cevapların 

değerlendirilmesinde yüzey topografilerinin kalitatif ve kantitatif özelliklerinin 

saptanması büyük önem taşımaktadır. Topografi karakterizasyon teknikleri yatay 

ve/veya dikey çözünürlük, yüzey oluşumlarına girebilme, tarama uzunluğu/alanı, dikey 

aralık açısından sınırlamalar göstermektedir. Bu sınırlamalar, uygulanan metotların 

kendi içindeki fiziksel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Temasla ölçümlerde 

genellikle “gerçek” yüzeyin deforme edildiği sonuçlar elde edilmektedir. Optik 

ölçümlerde ise, keskin kenarlar ve aşırı eğimlerde optik artifakların meydana gelebilme 

olasılığı mevcuttur. Yüzey aşırı eğimli olduğunda yada düşük önyansıtırlık özelliği 

gösterdiğinde odaklama problemleri ile de karşılaşılabilmektedir [62, 86]. 

Placko ve ark. [87] saf titanyum ve TiAl6V4 alaşımı üzerinde yapılan parlatma, 

elektrolitik parlatma ve kumlama işlemleri ile oluşan yüzeyleri yüzey topografileri ve 

yüzey kimyaları açısından inceledikleri çalışmada, yüzey pürüzlülük değerleri tarama 

uzunluğuna göre değişiklik göstermiştir. Büyük ölçeklerde (100 µm’den büyük) 

kumlama ve elektrolitik parlatma işlemleri yapılmış yüzeyler, küçük ölçeklerde (1 µm 

veya altında) ise elektrolitik parlatma yapılmış yüzeyler ve parlatma işlemi yapılmış 

yüzeyler pürüzlülük değerleri açısından aynı bulunmuştur. Kantitatif yüzey pürüzlülüğü 

değerleri ölçümün çözünürlüğüne  anlamlı derecede bağlı bulunmuştur.  

Kohles ve ark. [88] yüzey işlemleri ve kullanılan cihazların ölçüm yönteminin 

pürüzlülük verilerini anlamlı derecede etkilediğini bildirilmişlerdir. Sonuçlardaki 

netliğin uygulanan yüzey karakterizasyon tekniğine bağlı olduğu; aletlerdeki çeşitliliğin 

implantların yüzey topografisi ve osseointegrasyon ile olan fonksiyonel ilişkisini 

maskeleyebileceği belirtilmiştir. Yüzey topografisi ölçümlerinde kalitatif ve kantitatif 

veriler sağlayabilen cihazlar mevcuttur. Bunlar; mekanik profilometre cihazları, optik 

profilometre cihazları, tarayıcı iğne mikroskopları ve taramalı elektron mikroskopları 

olarak sınıflandırılabilir. 

2.7.1.Mekanik Profilometre Cihazları 

Bir pikap iğnesinin yüzey üzerinde sabit bir hızla yol kat etmesi prensibine 

dayanır. Bir kantilevere bağlı olarak X aksı boyunca hareket ettirilen ucun hareketleri 

dijital veya analog sinyaller olarak işlenerek yüzey profili kaydedilmektedir. Standart 
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uçlar 2 veya 10 µm yarıçapında olup girebildikleri çukurları ölçebilmektedirler. İmplant 

araştırmalarında; silindir şeklindeki ve yassı örneklerde, vida tipi implantlarda ise 

seçilen bazı bölgelerin incelenmesinde kullanılabilmektedirler. Temas nedeniyle, yüzey 

ve kullanılan uç ölçüm işleminden zarar görebilmektedir [89]. 

2.7.2.Optik Profilometre Cihazları 

Bu aletler temas etmedikleri için yumuşak ve hassas biyomateryallerin 

yüzeylerini değerlendirmede tercih edilmektedirler. Optik aletler genellikle mekanik 

aletlerden daha hızlı olup daha iyi çözünürlüğe sahiptirler. Mekanik kontak 

profilometreler gibi optik aletler de disk ve silindirleri değerlendirmede 

kullanılmaktadırlar. Parlatılmış yüzeylerde meydana gelebilecek aşırı yansıma farklı 

sonuçlar elde edilmesine sebep olabilmektedir. Kendi kendine odaklama yapan 

sitemlerde bu bir sorun oluşturabilmektedir [89].  

2.7.3.Tarayıcı İğne Mikroskopları (TİM) 

Sivri bir uçla örnek yüzeyi arasındaki etkileşim ölçülmektedir. Uç bir 

kantilevere bağlı olup yüzey taranırken kantileverde meydana gelen dikey hareketler 

kayıt edilmektedir. En çok kullanılan atomsal kuvvet mikroskobu olup yalıtkan 

yüzeylerde sadece bu cihaz kullanılabilmektedir. Yüksek çözünürlüğü nedeniyle bir 

protein molekülü büyüklündeki yapılar bile görüntülenebilmekte ve karakterize 

edilebilmektedir. Yüzey pürüzlülüğü ile biyolojik işlemler  arasındaki ilişki üzerinde 

çalışılabilmekte ve ölçümler hava veya sıvı ortamda yapılabilmektedir. Ölçüm alanı ve 

maksimum dikey ölçüm mesafesi çoğu implant yüzeyi için yetersizdir, tüm implant 

yüzeyine genellenememektedir. Vida tipi implantlardaki ölçümler için uygun bir cihaz 

değildir [89]. 

2.7.4.Taramalı Elektron Mikroskopları (TAEM) 

Yüzey topografisini; morfolojisini ve ayrıca bu yüzeylere ekilen hücrelerin 

morfolojilerini kalitatif olarak değerlendiren bir diğer yöntem de taramalı elektron 

mikroskobudur. Elektronların nesneden geçmediği bir elektron mikroskobu çeşididir. 

Bu mikroskopta yüksek gerilimle hızlandırılan  elektronlar ince demetler halinde 

toplanarak nesne yüzeyine çarpmaktadırlar. Nesne üzerindeki bir noktanın ayırdığı 

primer ve sekonder kırılmış elektronlar detektör yardımıyla toplanmaktadır. Değişik 
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noktalardan gelen bu sapmalar katot tüpünün ekranı üzerinde görüntüyü 

oluşturmaktadır [90]. 

2.8.Yüzey Topografisinin Ölçülmesi 

“Pürüzlülük” üretim işlemi sonucu oluşan yüzey yapısındaki düzensizliklerdir 

[5]. 

Yüzey topografisi yüzeye ait form, dalgalanma ve pürüzlülükten kaynaklanan 

birçok dalga boyuna sahiptir. Pürüzlülüğü form ve dalgalanmadan ayırt etmek için faz-

düzeltici bir filtre (standart olanı Gaussian cut-off filtredir) kullanılmalıdır. Pürüzlülük 

parametreleri ölçüm uzunluğu/alanı, aletin çözünürlüğü ve uygulanan cut-off filtresine 

bağlıdır [73]. Yüzey pürüzlülük parametreleri sunulurken beraberinde uygulanan 

filtrenin tipi ve boyutu ile ölçüm uzunluğu/alanı ve örnekleme aralıkları da 

belirtilmelidir [86, 89].  

Genellikle, ölçüm uzunluğu arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerlerinde de bir artış 

meydana gelmektedir [73, 87].  

Diskler ve silindirik implantların yüzey topografisi farklı noktalarda benzerlik 

göstermektedir. Fakat, vida tipi implantlarda bu durum geçerli değildir. Çoğu 

araştırmada yiv vadilerinin, yiv sırtlarından ve yiv tepelerinden daha pürüzlü olduğu 

bildirilmiştir [62]. Bu yüzden tüm implant yüzeyini simgeleyen, farklı noktalarda 

yapılan ölçümleri temel alan ortalama bir değer saptanmalıdır. Her vidada yapılan 9 

ölçüm (3 yiv tepesinde, 3 yiv sırtında, 3 yiv vadisinde) ve toplam 3 vidada saptanan 

değerler ortalama bir değerin elde edilmesi için yeterli bulunmuştur [71, 89, 91].  

İzotropik yüzeyler tarama yönüne bağlı olmaksızın benzer yüzey topografisi 

gösteren yüzeylerdir. Anizotropik yüzeyler ise oldukça net bir yönelişe sahip, tarama 

yönüne göre farklı pürüzlülük gösteren yüzeylerdir. Anizotropik yüzeylerde tarama, 

topografik yönelişi dikine kat edecek şekilde yapılmalıdır [89]. 

Yüzey pürüzlülüğünü tanımlamak için birçok yüzey  pürüzlülük parametresi 

mevcuttur. Salınım, aralık, karma pürüzlülük parametreleri olmak üzere 3 gruba 

ayrılmaktadırlar [5].  

Salınım parametreleri yüksekliği tarif etmektedir. Aralık parametreleri 

düzensizlikler arasındaki yatay mesafeleri tanımlamaktadır. Karma parametreler hem 

aralık hem de salınım bilgisini içermekte olup bunlara örnek olarak düzensizliklerin 
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eğrilikleri, alanları veya eğimleri verilebilir. Yüzeyler tek bir parametre ile 

tanımlanamazlar. Bir yüzey başka bir yüzeyle aynı salınım sapmasına sahip olabilir 

fakat, bu yüzeylerin aralık sapmaları farklı olabilmektedir [89]. Çoğu çalışmada, bu 

kantitatif ölçümlerin desteklenmesi amacıyla yüzey topoğrafileri TAEM 

mikrofotoğrafları ile kalitatif olarak incelenmektedir [86]. 

2.8.1.Ra Yüzey Pürüzlülük Değeri 

Kemik içi implant araştırmalarında genellikle yüksekliği tanımlayan 

parametreler kullanılmaktadır. Ra en çok kullanılan yüzey pürüzlülük parametresidir. 

Fakat, literatürde oldukça benzer yüzeyler farklı Ra değerlerine sahip görünmektedir. Bu 

farklılıklar; farklı öçlüm ekipmanları, farklı ölçüm uzunluğu, değerlendirmelerin 3 

boyutlu yada 2 boyutlu yapılmasından kaynaklanmaktadır. Kullanılan farklı filtre 

boyutları da etkili olmaktadır [89].  

 

 

Şekil 2-2 Ra yüzey pürüzlülük değeri diyagramı [92]. 

 

Ra, ortalama yüzey pürüzlülüğü veya test edilen kısmın yüzeyine uyan bir 

düzleme olan tüm noktaların ortalama sapmasıdır  (Şekil 2-2) [92]. 

 

Ortalama pürüzlülük için formül (2.3) [92]: 

  

                                                                                     (2.3) 
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2.8.2.Rz Yüzey Pürüzlülük Değeri 

Ölçüm uzunluğunun 5 en yüksek tepesi ile en derin 5 vadisinin ortalama mutlak 

değeridir. Ayrıca, ISO 10 nokta yükseklik parametresi olarak da bilinmektedir (Şekil 2-

3) [92]. 

 

 

Şekil 2-3 Rz yüzey pürüzlülük değeri diyagramı [92]. 

 

10 nokta için formül (2.4) [92]: 

 

     (2.4) 

 

Bir implantın dizaynı/yüzeyi; form, dalgalanma ve pürüzlülüğe göre tarif 

edilmektedir. Form veya implant dizaynı en iyi milimetre seviyesindeki çözünürlükte 

ölçülmekte olup kemik cevabını etkileyebilmektedir. Dalgalanmaya ilişkin olarak bir 

implantın yüzeyinde 100 µm’den küçük gözeneklere kemiğin büyüyemeyeceğini 

belirten çalışmalar yapılmıştır. Bir sonraki çözünürlük implantların pürüzlülüğüne aittir. 

Oral implantlar genellikle µm çözünürlüğünde değerlendirilmektedir [89].  

2.9.Üretim İşlemlerinin Yüzey Üzerindeki Etkisi 

Bir yüzeyin temiz olarak tanımlanabilmesi için o materyalin yüzeyi boyunca 

temel kimyasal kompozisyonunda bulunması ve yüzeyine kirleticilerin yapışmamış 

olması gerekmektedir. Bu bakımdan hiçbir materyal temiz olarak tanımlanamamaktadır 

[11].  
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Titanyum oldukça reaktif bir materyal olup yüzeyi bir oksit tabakası (TiO2) ile 

kaplıdır. Bu yüzden, titanyum materyallerin yüzey analizinde teorik olarak %33 

oranında titanyum bulunduğu, geri kalanının ise oksijen olduğu kabul edilmektedir. 

Atmosferde var olan hidrokarbonların yüksek enerjili yüzeylere adsorpsiyonu  normal 

koşullar altında engellenememektedir ve genellikle metaller üzerinde önemli miktarda 

karbon saptanmaktadır. Titanyum implantlarda bu adsorpsiyon, titanyumun teorik limiti 

%33 olan yüzey titanyum konsantrasyonu oranını düşürmektedir. Normal koşullar 

altında, %18’lik yüzey titanyum konsantrasyonuna sahip yüzeyler temiz titanyum 

yüzeyler olarak kabul edilmektedir [56]. 

İmplant üretimi, temizlik işlemleri, stabilizasyon işlemleri, sterilizasyon ve 

paketleme işlemleri [5, 64, 80, 93] sırasında implant az yada çok kirlenmeye maruz 

kalacaktır. Üretilen tüm implantlar bu açıdan temiz olarak kabul edilmektedir. Yüzeyde 

doymamış bağların bulunduğu kabul edilmektedir [11].  

Dental implant yüzeylerindeki oksit tabakasının özellikleri üretim işlemlerinden 

etkilenmektedir [5]. Olefjord ve Hansson [94] 1993 yılında dört farklı implant sistemini 

inceledikleri çalışmalarında, oluşan oksit tabakalarının TiO2, TiO ve Ti2O3 olmak üzere 

faklılık gösterdiğini, titanyumun oda sıcaklığında (200 Torr, 15 dakika) oksijene maruz 

bırakılmasının 1,6 nm kalınlığında oksit tabakasının oluşumuna yol açtığını, basınçlı 

buharla sterilizasyon işlemi sırasında oluşan titanyum oksit tabakasının kalınlığının 4,6 

nm olduğunu bildirmişlerdir.  

Tüm bu etkenler doğrultusunda, implant üretimi protokolünün bir parçası olarak 

rutin yüzey analizleri yapılarak implantasyon için biyolojik olarak kabul edilebilecek en 

temiz yüzey elde edilmelidir [95].  

2.9.1.Yüzey İşlemleri 

İmplant materyalleri üretiminde, tornalama işlemi sırasında farklı kompozisyona 

sahip şekil verici aletlerden implant yüzeyine metal veya alaşım transferi meydana 

gelerek yüzeyin kirlenmesine sebep olunabilmektedir [80, 93, 95].  

Üretim sırasındaki kumlama işlemleri ile yüzeye saplanan tanecikler de bir 

kirlenme kaynağıdır [5]. 

Morra ve ark. [56] 2003 yılında yaptıkları çalışmada, 34 farklı saf titanyum 

dental implant yüzeyinde XPS ile yaptıkları yüzey kimyası analizinde, yüzeylerde 
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saptanan birçok elementin yüzeyler ile temas eden aletlerden (Zn), asitle dağlama 

işlemlerinden (N, F, S) ve kumlama işlemlerinden (Al) kaynaklandığını bildirmişlerdir. 

Olefjord ve Hansson [94] da  kimyasal olarak inceledikleri implant sistemlerindeki 

yüksek flor sinyalinin varlığını üreticinin yüzeylerde HF ile dağlama işlemi 

yapmasından kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. 

2.9.2.Temizlik İşlemleri 

TiO2 tabakası kirlenmeye karşı hassastır. Organik moleküllere ve inorganik 

metal iyonlara karşı oldukça reaktif olması kirlenme olasılığını arttırmaktadır [5]. 

Metal iyonları yada tuzlar gibi daha küçük inorganik kirlenmeler ise nitrik asitle 

pasivasyon işlemi gibi hafif kimyasal işlemlerle oksit tabakasının çözündürülmesi 

sonucu yüzeylerden uzaklaştırılmaktadır [5]. Takeuchi ve ark. [74] 2003 yılında, saf 

titanyum yüzeylerini farklı konsantrasyonlardaki sodyum peroksidisülfat (Na2S2O8) 

solüsyonu, H2SO4 solüsyonu ve HCl solüsyonu ile ultrasonik banyoda 30 dakika 

temizleme işlemine maruz bıraktıkları çalışmalarında, HCl solüsyonu ile dağlama 

işleminin en iyi dekontaminasyonu sağladığını bildirmişlerdir. XPS ile yüzeylerde 

temizlik işlemi sonrası yapılan kimyasal incelemede, Na2S2O8 ve H2SO4 solüsyonlarıyla 

temizlenen yüzeylerde sülfür elementine rastlanılmıştır.  

Dental implantlarda akkor boşalma işlemi, daha çok titanyum yüzeylerin 

organik ve inorganik kirlenmelerin temizlenmesinde ve steril edilmesinde 

kullanılmaktadır. Fakat, materyal yüzeyinde plazma odasından kaynaklanabilecek 

kirleticilerin (Ör; Si ve Fe) biriktirilmesi de olasıdır [5]. Kullanılan yüksek yoğunluktaki 

gazlar (Ar, Kr, Xe) ve gaz borunun iyonları (cam) yeni oluşturulan yüksek enerjili 

yüzeyin kirlenmesine sebep olabilmektedir. Bu yöntemler ile temizlenen materyale artık 

“yeni” oluşan bir yüzey gözü ile bakılmalıdır [11].  

Başka bir problem de yeni oluşan yüksek enerjili yüzeyin muhafaza 

edilebilmesidir [11]. Yapılan araştırmalarda, akkor boşalma işlemleri ile temizleme 

sonunda en temiz yüzeylerin elde edildiği, fakat artmış yüzey enerjisi nedeniyle 

yüzeylerin havayla temas ettiği an yeniden hava ile oluşan reaksiyonunun kaçınılmaz 

olduğu bildirilmiştir [5]. Plazma işlemi uygulanan yüzeylerin otoklavla steril edilen 

veya çözücü ile temizlenen yüzeylerden daha yüksek yüzey enerjisine sahip olduğu ve 

yüzeylerin ıslanma katsayılarının arttığı bildirilmiştir [5, 93]. 



 28 

Shibata ve ark. [30] parlatılmış 2. tip saf titanyum plakalarda bir gruba akkor 

boşalma işlemi uygulayarak oluşturulan yüzeyin MC3T3-E1 osteoblast benzeri 

hücrelerinin adezyon ve diferansiasyon mekanizmaları üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Akkor boşalma işlemi uygulanan örneklerin uygulanmayanlara oranla 

RGDS amino asit dizisi içeren fibronektin gibi ekstraselüler matris proteinlerinin 

titanyum yüzeyinde adsorpsiyonunu arttırarak titanyum üzerindeki hücre adezyonu ve 

diferansiasyonunu  geliştirdiği bildirilmiştir. 

2.9.3.Pasivasyon ve Stabilizasyon İşlemleri 

Nitrik asit ile pasivasyon işleminin yüzey oksit tabakası kalınlığını oldukça 

düşük seviyede etkileyebildiği belirtilmiştir. Saf titanyum ve TiAl6V4 alaşımından 

yapılan implantlar, kendiliğinden oluşan oksit tabakasının kalınlığını arttıracağı 

düşünülen pasivasyon işlemi ile daha inert bir yüzeyin elde edilmesi için muamele 

edilmektedirler [21, 23, 24, 96, 97]. ASTM-F86’ya göre %20 ila %40 

konsantrasyonundaki nitrik asit, yüzey pasivasyonu işleminde kullanılmaktadır. 

Aslında, bu işlem paslanmaz çelik ve krom-kobalt alaşımlarından yapılan cerrahi 

implantlar için geliştirilmiş bir protokoldür [98].  

Keller ve ark. [99] %30’luk nitrik asit ile pasivasyon işlemi uyguladıkları tüm 

saf titanyum örneklerin yüzeyinde azot saptamışlardır. 

2.9.4.Sterilizasyon İşlemleri 

Budd ve ark. [100] yüzey enerjisinin hücrenin ilk adezyonunda ve implant 

fiksasyonunda önem taşıdığını belirtmişlerdir. Temiz, organik kirlenmelerden yoksun, 

yüksek enerjili titanyum oksit yüzeylerinin biyoadezyon için ideal olduğunu ve bu 

yüzeylerin sterilizasyon işlemlerinden etkilendiğini bildirmişlerdir. 

Hartman ve ark. [101] 1989 yılında yaptıkları çalışmada; basınçlı buharla, UV 

ışınlamasıyla  ve akkor boşalma işlemi ile steril ettikleri implantların kimyasal yüzey 

analizlerini gerçekleştirdikten sonra bu implantları minyatür domuzların kafataslarına 

yerleştirerek iyileşme süresi olarak 5 hafta ve 3 ay beklemişler ve histolojik 

değerlendirme yapmışlardır. Yüzey kimya analizine göre akkor boşalma işlemi ve UV 

ışınlaması ile steril edilen yüzeyler temiz bulunmuş, ayrıca UV ışınlaması ile steril 

edilen implantlardaki oksit tabakasının daha ince olduğu bildirilmiştir. Akkor boşalma 

işlemi ve UV ışınlaması ile steril edilen yüzeylerde 5 haftalık ve 3 aylık iyileşme 
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dönemleri sonunda kemiğin daha hızlı büyüdüğü ve olgunlaştığı gözlemlenmiştir. 

Buharla steril edilen implant yüzeyleri ile konak kemik arasında ise kalın kollajenöz bir 

yapı saptanmıştır.  

Carlsson ve ark. [102] basınçlı buhar ve akkor boşalma işlemi ile steril edilen 

3,2 mm çapında ve 3,7 mm uzunluğundaki vida tipi saf titanyum implantları tavşan 

tibiası ve femuruna yerleştirmişlerdir. Çalışmada, 6 haftalık iyileşme dönemi sonunda 

incelenen burkulma tork değerleri ve histomorfometrik analize göre iki grup ile kontrol 

grubu arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Keller ve ark. [99] parlatılmış saf titanyum disklerde %30’luk nitrik asit ile 

pasivasyon işlemi yaptıktan sonra basınçlı buharla, etilen oksit gazı ile, saf etanole 

daldırma ile steril ettikleri yüzeyleri ve sterilizasyondan muaf tutulan yüzeyleri 

kimyasal olarak incelemişler ve bu yüzeyler üzerine insan alın derisinden elde edilen 

fibroblastları ekerek hücre ataçmanı ve hücre yayılmasını (15, 30 ve 60 dakika) 

değerlendirmişlerdir. Basınçlı buhar işlemi uygulanan yüzeylerde Fe ve Cl elementleri 

ile kirlenme, ayrıca tüm yüzeylerde de havadan kaynaklandığı düşünülen C elementi 

saptanmıştır. Steril edilen yüzeylerin steril edilmeyen yüzeylerden daha kalın oksit 

tabakasına sahip olduğu bildirilmiştir. 

Machnee ve ark. [103] saf titanyum diskler üzerindeki oksit tabakasının 

kompozisyonu ve kalınlığını şu işlemler gerçekleştirildikten sonra analiz etmişlerdir; 1) 

Brånemark rejimi ile temizleme, 2) Brånemark rejimi ve basınçlı buhar ile sterilizasyon, 

3) Brånemark rejimi ve 5 dakika akkor boşalma işlemi uygulaması, 4) Brånemark rejimi 

ve akkor boşalma işlemi uygulamasını takiben 30 günlük depolama yapılması. Elektron 

spektroskopisi sonucu oluşan oksitin baskın derecede TiO2 olduğunu ve saptanan oksit 

kalınlıkları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Knabe ve ark. [45] çalışmalarında; TPS kapladıkları, kumlama ve asitle 

dağlama, tornalama işlemlerini uyguladıkları ve HA kapladıkları örneklerini gama 

ışınları ile steril etmişlerdir. 

Cordioli ve ark. [76] çalışmalarında; parlatılmış, TiO2 ile kumlanmış, TPS 

kaplanmış yüzeyler ile Osseotite® yüzeylerinden oluşan örneklerini gama ışınları ile 

steril etmişlerdir. 
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Oysa, Hure ve ark. [104] kimyasal kompozisyonları, yüzey işlemleri ve 

yivlerinin modifikasyonu hafif derecede farklılık gösteren benzer yüzey pürüzlülüğüne 

sahip iki titanyum implant üzerinde kuru sıcak hava ile sterilizasyon ve akkor boşalma 

işlemi ile kombine uygulanan gamma ışını ile sterilizasyon işlemlerinin 

osseointegrasyon üzerindeki etkisini koyunlarda histomorfometrik olarak 

değerlendirdikleri çalışmalarında; sterilizasyon işlemlerindeki farklılığın 

osseointegrasyon üzerinde değişiklik yaratmadığını bildirilmişlerdir. 

2.10.Hücre Şeklinin Dental İmplantın Topografisine Olan Hassasiyeti 

Hücrelerin kültüre edildiği yüzeylerin topografisi ve kimyasal kompozisyonu bu 

hücrelerin şeklini ve fonksiyonunu etkileyebilmektedir [37, 77].  

Yüzey topografisinin implant performansı üzerindeki etkisi dikkat çekmektedir. 

Ticari implant sistemlerinin topografileri arasında farklılıklar mevcuttur [9]. Kimyasal 

kompozisyon ve topografi konusundaki çalışmalar son zamanlarda yüzey dizaynlarına 

doğru kaymıştır [5]. Örneğin; çoğu implant sisteminde implantın dişetine gelen boyun 

kısmı bakteriyel invazyonu engellemek ve epitelyal tıkaç oluşturmak amacıyla düz bir 

yüzeye sahip iken implantın gövdesi kemik dokusunun büyümesi ve stabilizasyonun 

arttırılması amacıyla pürüzlü bir yüzeye sahip olarak üretilmektedir [105]. 

Yüzey topografisindeki değişimler hücre morfolojisini ve dolayısı ile gen 

anlatımını değiştirmektir [24]. Hücreler ekstraselüler matristen integrinler aracılığıyla 

intraselüler aktin sitoskeletonuna iletilen sinyallere ihtiyaç duymaktadır [20, 31]. 

İntegrin reseptörleri içeren fokal adezyonların sitoskeletonda meydana getirdikleri 

değişimler sonucu membran geçirgenliği ve kalsiyum iyonu akışı değişerek gen 

anlatımı değişmektedir [5].  

Hücre şekline dair yapılan diğer çalışmalarda da hücre alanı [23, 106], hücre 

çevresi ve hücrenin majör aksının minör aksına oranı ölçülmektedir [106]. Bu hücre 

parametreleri ile dairesellik indeksi ve 2 boyutlu polarite faktörü saptanabilmektedir 

[106]. CLSM ile hücre yükseklikleri ölçülerek yüzeylerin hücre şeklinde yaptıkları 

değişiklikler de saptanabilmektedir [20, 31].  

Topografinin hücre şekli üzerindeki etkisi titanyum implant yüzeylerinde kültüre 

edilen hücrelerin TAEM mikrofotoğrafları üzerinde de gözlemlenebilmektedir [5].  
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Mikrofabrikasyon işlemi ile elde edilen modellerde titanyum yüzeylerin 

topografisinin hücre şeklini etkilediği in vitro olarak saptanmıştır. Mikrofabrikasyon, 

entegre devrelerin ve mikro makinelerin üretiminde kullanılan teknolojileri tanımlayan 

bir terim olup ilgili işleme verilen ad fotolitografidir [5]. Fotolitografi yöntemleri ile 

oluşturulan mikrofabrike yüzeyler hücre ataçmanı, migrasyonu ve fenotip anlatımını 

incelemekte kullanılmaktadır. 2 boyutlu ve 3 boyutlu, çeşitli mikron boyutlarında ve 

değişik yüzey kimyalarına sahip yüzeyler UV fotokimya ve fotolitografik modelleme 

yöntemleri kullanılarak oluşturulabilmektedir [20]. Meyle ve ark. [107] 1993 yılında 

yaptıkları çalışmada, fotolitografi yöntemi ile ürettiği 1 µm yüksekliğinde ve 1 µm 

genişliğinde oluklardan oluşan yüzeylerde dişeti eksplantlarından elde ettiği 

fibroblastları inkübe ettiğinde, hücrelerin %100’ünün oluklar boyunca yönlendiği ve 

kontak guidance özelliği (hücrelerin yüzey temasına bağlı olarak yönlendirilmesi) 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Meyle ve ark. daha sonra 1995 yılında, benzer bir 

çalışmada aynı yüzeylere insan fibroblastlarını, dişeti keratinositlerini, nötrofilleri, 

monositleri  makrofajları inkübe ettiklerinde; keratinositlerin ve nötrofillerin kontak 

guidance göstermediğini, fibroblastların %100’ünün, monositler ile makrofajların ise 

%20’sinin yönlendiği bildirmişlerdir [108].  

“Kontak guidance” bir hücrenin substrat topografisine göre migrasyon yönünü 

değiştirerek yönlenme eğilimidir [5, 105].  

Substrat üzerindeki adezif etki derecesine göre oluşan yönsel hücre hareketi ise 

“haptotaksis” olarak adlandırılmaktadır [105]. 

Bir implant dokuya yerleştirildiğinde adezif bir etki oluşturması beklenmektedir. 

Eğer, hücreler implant materyaline diğer hücreler veya ekstraselüler matristen daha 

adezif etki gösteriyorsa o zaman, doku hücrelerinin implant üzerine göç etmesi 

beklenmektedir. Aksine, eğer implant yüzeyi kirlenme gibi nedenlerden ötürü oldukça 

zayıf bir adezif etki gösteriyorsa hücreler birbirlerine veya ekstraselüler matrise 

yapışmayı tercih edeceklerdir. Bu durum, “fibröz kapsül oluşumu” olarak 

tanımlanmaktadır [105]. 

Haptotaksis, titanyum implant ile implantı çevreleyen doku arasında hücrelerin 

dağılımında da rol oynamaktadır. Titanyum üzerinde osteojenik hücre kültürü 

yapılırken hücreler yüzeylere önce oldukça kuvvetli yapışmaktadır. Fakat, zaman 

geçtikçe ve kollajenöz matris üretimi arttıkça ortaya çıkan hücreler ile matristen oluşan, 
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doku-benzeri çok katlı bir tabaka oluşmaktadır. Bu noktada, bu çok katlı tabaka 

yüzeyden ayrılarak geride yüzeye yapışık halde kalan birkaç hücre bırakmaktadır. 

Hücrelerin yüzeyden matrise doğru göçünün muhtemel sebebinin haptotaksis olduğu 

düşünülmektedir [2, 5, 96, 109, 110, 111]. 

Genellikle, osteoblastlar pürüzlü yüzeylere düz yüzeylerden daha çok 

tutunmakta ve daha etkin fonksiyon görmektedirler. Hücrelerin pürüzlü yüzeyleri 

sevmesi fenomeni “rugophilia” olarak tanımlanmaktadır. [5, 21]. 

Yüzey pürüzlülüğünün osteoblastik diferansiasyon üzerindeki etkisini ALP 

aktivitesini ölçerek değerlendiren çalışmalar vardır [21]. Osteokalsin de osteoblastik 

diferansiasyonun bir işaretidir [22]. Hücre tabakasındaki ALP aktivitesi spesifik olarak 

artmaktadır [21]. 

Matris üretimi pürüzlü yüzeylerden etkilenmektedir. Pürüzlü yüzeylerdeki 

kollajen üretimi pürüzlü yüzeylerde düz yüzeylerden daha fazla bulunmuştur [29, 45].  

2.11.Hücre Şeklinin Dental İmplantın Kimyasal Kompozisyonuna Olan Hassasiyeti 

Bir implantın kompozisyonu yüzeyinin özelliklerini belirlemektedir. Bu 

özellikler; yüzey yükü, yüzey enerjisi, gren sınırlarının varlığı, yüzey iyonlarının 

kimyası ve stokiometrisi ile yüzey oksitleridir [5, 21, 23, 103]. 

Hücre adezyonu ve yayılmasında rol alan moleküller ekstraselüler matris 

moleküllerini, transmembran reseptörlerini ve intraselüler sitoskeletal komponentleri 

içine almaktadır [21]. Fibronektin,  mezenkimal hücre ataçmanında bağlanma bölgesi 

olarak rol alan RGD amino asit dizisine sahiptir [23, 112, 113,114, 115]. Aktin içeren 

mikrofilament demetleri fokal kontaklarda ve fokal adezyonlarda sonlanırlar. Fokal 

kontakların dış yüzeyleri integrinler gibi spesifik reseptör proteinlerini içermektedir. 

Hücreler yüzeylere integrinler aracılığıyla bağlanmaktadır. İç yüzeylerinde ise talin, 

paksilin, vinkulin, tensin gibi aktin filamentleri ile membran reseptör proteinleri 

(integrinler) arasında iletişimi sağlayan proteinler mevcuttur [23, 114]. Hücre 

membranını kat eden ve ekstraselüler matrise ataçman yapabilmek için özelleşmiş olan 

integrinler de fokal kontaklar ve adezyonlarda yer almaktadırlar. İntegrinler, 

fibronektindeki RGD amino asit dizisi gibi ataçman proteinlerindeki özel bölgeleri 

tanıyabilmektedirler [105]. Yüzeyin kompozisyonuna göre osteoblast benzeri 

hücrelerde integrin reseptörleri anlatılmaktadır [32]. Hücrelerin implant substratlarına 
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bağlantısı indirekt olup bu bağlantı, serum veya kemik matrisinden gelen adezif 

ekstraselüler matris proteinlerinin adsorbe olarak araya girmesi ile oluşmaktadır. Kültür 

ortamında, hücre-implant etkileşimleri ekstraselüler matris proteinleri ile 

gerçekleşmektedir [116]. 

Yüzeyin kimyasal kompozisyonuna yönelik hücre davranışlarını inceleyen 

çalışmalarda, bu iki parametre arasında anlamlı ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir. 

Ahmad ve ark. [34] insan osteoblast benzeri Saos-2 hücreleri ile yaptıkları çalışmada, 1. 

ve 4. tip saf titanyum diskler üzerine bu hücreleri inkübe etiklerinde hücre ataçmanı, 

hücre morfolojisi, kollajen sentezi, aktin sitoskeletonu, vinkulin anlatımı, kalsiyum 

içeriği açısından hücrelerin farklı cevaplar gösterdiklerini bildirmişlerdir. Buna göre, 

insan osteoblast benzeri hücreler titanyum metalinin tipine göre morfolojik ve fenotipik 

değişimler göstermektedir. 

Ku ve ark. [24] parlatılmış TiAl6V4 alaşımı yüzeyleri, parlatılmış ve nitrik asit 

ile pasive edilmiş TiAl6V4 alaşımı yüzeyleri ile parlatılmış, nitrik asit ile pasive edilmiş 

ve kaynayan deiyonize suda 10 saat bekletilmiş TiAl6V4 alaşımı yüzeyleri olmak üzere 

3 farklı yüzey oluşturdukları çalışmalarında, primer insan osteoblastlarını inkübe ederek 

28 adet genin kültür ortamındaki anlatımını incelemişlerdir. Bu çalışmaya göre; 

kollajen, FAK, MAPK, FGF-5, IGF-I ve Bcl-xL gen anlatımları primer insan osteoblast 

hücrelerinin yıllandırılmış yüzeylerde daha aktif olduğunu göstermektedir. 

2.12. Mekanik Kilitlenme 

Teorik olarak, pürüzlü bir yüzeye sahip implant benzer şekilde olan fakat, 

parlatılmış yüzeye sahip bir implanttan onu çevreleyen kemiğe daha güçlü bir 

biyomekanik bağ kurmaktadır. Birçok araştırmacı implant integrasyonu açısından 

pürüzlü yüzeye sahip bir implantın düz yüzeye sahip bir implanttan daha iyi bir aday 

olduğunu savunmaktadır [117]. Daha büyük yüzey alanı implant yüzeyini arttırarak 

kemiğin implant yüzeyi ile biyomekanik olarak kilitlenebilme potansiyelini 

arttırmaktadır [118]. Başlangıçta oluşan mekanik kilitlenme mikrohareketliliği 

engellemekte olup direkt kemik apozisyonu için gereklidir. Bir vidanın prematür 

hareketi kemik apozisyonundan çok fibröz doku oluşumuna yol açmaktadır. Pürüzlü 

yüzeye sahip implantların düz yüzeyli implantlardan daha erken kemik kontağı 

geliştirdiği, düz yüzeyli implantlarda fibröz kapsül oluşumu meydana gelirken benzer 
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şekildeki fakat pürüzlü yüzeye sahip implantların kemikle direkt temas ettiği 

bildirilmiştir [117]. 

Kemiğin tam olarak yüzeylere büyüyebilmesi için 100 µm’lik boşluk 

gerekmektedir. Fakat, bu durum mikron ve nanometre ölçeğindeki yüzey pürüzlülüğünü 

dışlamamaktadır [70]. 

Kasemo ve Lausmaa [53] kemik-implant ara yüzündeki nanometre ölçeğinden 

büyük fakat, 100 µm’den küçük mikro-çukurcukların hücreler ve büyük 

biyomoleküllerle aynı boyutlarda olması sebebiyle biyolojik cevaplar üzerinde etkili 

olabileceğini bildirmişlerdir. Ayrıca, 100 µm veya daha büyük mikro-çukurcukların 

stres transferine yardımcı olarak mekanik fonksiyonda rol aldıklarını belirtmişlerdir.  

Yüzey pürüzlülüğü kemiğin yüzeye büyümesini etkilemektedir. Bir hücreden 

daha büyük yüzey değişkenleri kemiğin büyümesi ve dolayısı ile osseointegrasyon için 

önem taşımaktadır. Bu büyüklüğe sahip karakterde bir yüzey kemiğin mekanik olarak 

kilitlenmesini sağlayarak kemik-implant ara yüzündeki germe kuvvetlerine karşı 

dirençte artışa sebep olmaktadır [4].  

Yüzey pürüzlülüğü dayanıklılıkta direkt etkili olmakta yada daha fazla kemik 

oluşumunu sağlayarak veya kemiğin implant yüzeylerine daha fazla adapte olmasını 

sağlayarak dayanıklılığı arttırmaktadır [4].  

Ara yüzde meydana gelen kemikle kilitlenme veya mikromekanik ankraj her 

yüzeye ait bir özellik değildir; bunu elde etmek için belli derecede pürüzlülüğe ihtiyaç 

duyulmaktadır. SLA yüzeydeki mikromekanik ankrajın dağlama ile elde edilen mikro-

çukurcuklardan çok kumlama işlemi ile elde edilen makro-pürüzlülüklerin içine 

kemiğin büyümesi ile elde edildiği düşünülmektedir. Bu fikir burkulma tork işlemi 

sonunda implant yüzeyinin deformasyonlar açısından analizi ile saptanabilir [73].  

Burkulma tork değerleri endosseos integrasyonun veya ankrajın biyomekanik bir 

ölçütü olarak kullanılmaktadır. İmplantları çıkarmak için gerekli kuvvetler arttıkça 

kemik integrasyonunun arttığı düşünülmektedir [62, 118]. İmplantların burkulma torku 

kullanılarak çıkarılmaları ilk olarak vida tipi parlatılmış implantlarla yapılmış ve kemik-

implant ara yüzündeki kırılma için gerekli kuvvet indirekt yolla ölçülmüştür [117]. 

Burkulma tork değerlerinin ölçümü yüzeyi pürüzlendirilmiş implantlarda farklı bilgiler 
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verecektir çünkü, pürüzlendirilmiş yüzeylerde kemiğin mikro ve makro  girintilere 

büyüyeceği düşünülmektedir [62].  

Kemik-implant temasının yüzey pürüzlülüğü ile pozitif olarak ilişkili olduğunu 

söyleyen çalışmalar yanında kemik-implant temasının histolojik ölçümlerinin 

implantların mekanik test bulgularıyla ille de ilişkili çıkmak zorunda olmadığını belirten 

çalışmalar da vardır [6]. 

Rønold ve ark. [6] parlatılmış ve 7,5-12,5 µm, 22-28 µm, 45-55 µm, 70-80 µm, 

90-110 µm, 180-220 µm, 270-330 µm gren boyutunda TiO2 ile kumlama işlemi 

uygulanmış saf titanyum disklerde yaptıkları mekanik yüzey gerilimi testlerinde, 

maksimum kemikle bağlanma 180-220 µm’lik taneciklerle kumlanan yüzeylerde 

gözlemlenmiştir. Daha büyük TiO2 partikülleri ile kumlama işlemi bu etkiyi azaltmıştır. 

Bu çalışmada araştırıcılar, histometrik inceleme ve mekanik test arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmadığını bildirmişlerdir. 

Wennerberg [70] 25, 75 ve 250 µm boyutlarındaki taneciklerle kumlama işlemi 

yaparak değişik yüzey pürüzlülüklerine (sırasıyla Sa: 1,14 µm, 1,45 µm, 2,01µm) sahip 

implantlar elde etmiş ve parlatılmış yüzeyler (Sa: 0,71 µm) ile birlikte tavşanda 4 hafta, 

12 hafta ve 1 yıllık iyileşme periyotları sonundaki burkulma tork değerleri ve kemik-

implant teması değerlerini değerlendirmiştir. 75 µm ile kumlanan implantlar en yüksek 

kemik fiksasyonunu göstermişlerdir. Bu çalışma araştırıcıya göre; yüzey 

pürüzlülüğünün optimal bir değerinin olduğunu, 250 µm ile kumlanan implantların bu 

sınırı geçerek çok fazla pürüzlü davrandığını saptamıştır. Bunun sebebinin fazla pürüzlü 

yüzeylerde artan iyon salınımından kaynaklanabileceğini ayrıca, 250 µm ile kumlanan 

ve homojen olmayan yüzeyin homojen pürüzlü yüzeye sahip 25 ve 75 µm ile kumlanan 

yüzeyler kadar hücreler tarafından pürüzlü algılanmadığını bildirmiştir. 

London ve ark. [119] Osseotite® yüzey, parlatılmış yüzey, HA ve TPS kaplı 

yüzeylerin kemik kontağı yüzdesini tavşan modelinde inceledikleri çalışmada; yüzey 

pürüzlülük değerleri ile kemik kontağı yüzdesi arasında bir ilişki bulamamışlardır. Bu 

çalışmaya göre, Osseotite® yüzeyler daha pürüzlü HA ve TPS kaplı yüzeyler ile 

parlatılmış yüzeylerden daha yüksek kemik kontağı yüzdesi göstermektedir. 

İmplantların cerrahi ara yüzde hücresel çevreyi nasıl değiştirdiği yada osteoblast 

fizyolojisini nasıl kontrol ettiği tam anlamıyla netlik kazanmamıştır. In vivo ölçümler 

genellikle implant yüzeyi ile kemik kontağı oranını gösteren sonuçlarla sınırlanmıştır. 
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Hem materyal hem de topografik özellikler oluşan kemik materyalini 

etkileyebilmektedir. Pürüzlü yüzeylerin parlatılmış yüzeylerden daha fazla kemik 

oluşturduğu belirtilmektedir. Yapılması planlanan araştırmalarda; osteoblastların 

toplanması, proliferasyonu, diferansiasyonu incelenerek implant yüzeylerinin elde 

edilmesinde ve kemik formasyonunun klinik kontrolünde aşama kaydedilebilir [14].  

Pürüzlü dental implant yüzeyleri önem kazanan bir konu haline gelmiştir. 

Yapılan hayvan çalışmalarında pürüzlü yüzeylerin düz yüzeylerden daha hızlı kemik 

cevabı oluşturduğu gösterilmiştir. Birçok araştırmacı, deneysel bulguları ışığında direkt 

sonuçlar çıkarmakta olup hayvan bulguları ve klinik bulgular arasında zayıf bir ilişki 

saptanmaktadır [89].  

Yüksek burkulma tork değerlerine sahip dental implantların kısa implantların 

kullanımında daha öngörülebilir sonuçlar verebileceği, protezlerin daha az sayıda 

implantlarla desteklenebileceği, daha kısa iyileşme dönemlerinin beklenebileceği 

bildirilmiştir [73]. 

Weng ve ark. [120] 1179 adet parlatılmış yüzeye sahip, yivli vida tipi implantın 

(3i, Implant Innovations) 6 yıllık başarı oranlarını değerlendirdikleri çalışmalarında; 

kaybedilen implantların %60’ını 10 mm uzunluğundaki ve daha kısa implantların 

oluşturduğunu ve bu implantların kümülatif başarı oranının %89 iken daha uzun 

implantlarda bu oranın %93,1 olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar, sınırlı kemik 

boyutlarının ve zayıf kemik kalitesinin parlatılmış implantların performansını 

etkilediğini bildirmişlerdir. 

Astrand ve ark. [121] ise TiO2 ile kumlanmış yüzeye sahip Astra Tech sistemi 

ve parlatılmış yüzeye sahip Brånemark sistemi implantlarının 5 yıllık marjinal kemik 

seviyelerini ve yaşam oranlarını karşılaştırdıkları çalışmalarında, iki sistem arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını bildirmişlerdir.  

Aalam ve Nowzari [3] parlatılmış, yüzeyleri anodik oksitlenme (TiUniteTM) ve 

asitle dağlama (Osseotite®) işlemleri ile pürüzlendirilmiş dental implantları 2 yıllık 

periyot sonunda klinik ve radyografik olarak karşılaştırdıkları çalışmalarında, düşük 

yoğunluktaki kemiğe (Tip III ve IV) parlatılmış implantların %63,4’ü, TiUniteTM 

implantların %44,5’i, Osseotite® implantların ise %44,5’i yerleştirilmiştir. Parlatılmış 

implantların bu iki implant sistemi ile klinik başarı oranları benzer bulunmuştur. Hem 
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parlatılmış hem de pürüzlü yüzeye sahip implantların yüksek ve benzer başarı 

oranlarının uygun cerrahi ve restoratif uygulamadan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Zechner ve ark. [122] mandibuladaki parlatılmış (Brånemark System MK II) 

implantların ve kumlanmış/asitle dağlanmış (Frios implantları) interforaminal 

implantların marjinal peri-implanter kemik yüksekliğini en az 3 yıllık fonksiyonel 

yükleme süresi sonunda radyografik olarak değerlendirilmişlerdir. Sonuç olarak, 

parlatılmış yüzeye sahip implantlarla karşılaştırıldığında pürüzlü implant yüzeyleri uzun 

dönemli peri-implanter kemik kaybı açısından anlamlı derecede daha düşük 

bulunmuştur. 

Leonardis ve ark. [123, 124] asitle dağlama işlemi (HNO3 ve HF) uygulanmış 

100 adet Minimatic vida tipi implantı 63 adet hastaya yerleştirdikleri çalışmalarında, 

Albrektsson kriterlerine göre bu implantların 1 yıllık takip süresinde %99 oranında, ve 5 

yıllık takip süresinde de %98 oranında başarı sağladığını bildirmişlerdir. 

Nordin ve ark. [125] SLA yüzeye sahip vida tipi ITI® implantlarının tamamen 

dişsiz maksilla, dişsiz posterior maksilla ve mandibuladaki erken yükleme konseptinin 1 

yıllık takibi sonucunda kümülatif yaşam oranını %99,1 olarak bildirdikleri 

çalışmalarında; popülasyonda tamamen dişsiz maksilla, dişsiz posterior maksilla ve 

posterior mandibulanın pürüzlü yüzeye sahip implantlarla rehabilitasyonunda erken 

yükleme protokollerinin uygulanabileceğini bildirmişlerdir. 

Salvi ve ark. [126] SLA yüzeye sahip vida tipi ITI® implantlarının posterior 

mandibulada erken yükleme sonrası 1 yıllık klinik ve radyografik parametrelerini takip 

ettikleri çalışmalarında, %100 yaşam oranı elde etmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına 

göre, posterior mandibulada SLA yüzeye sahip implantlara 2 hafta içinde erken 

yükleme uygulandığında bu konseptin osseointegrasyonun iyileşme işlemini tehlikeye 

sokmadığı bildirilmiştir.  

Bornstein ve ark. [127] Tip I, II ve III kemiğe  yerleştirilen SLA yüzeye sahip 

vida tipi ITI® implantlarını 6 hafta sonra yükledikleri çalışmalarında, 3 yıllık klinik ve 

radyografik takip sonunda 102 implantın başarı oranını %99,03 bulmuşlardır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre, SLA yüzeye sahip implantların 6 haftalık iyileşme 

periyodu sonrasında erken yükleme konseptinin başarılı doku entegrasyonu gösterdiği 

ve bu doku entegrasyonunun bu çalışma popülasyonunda 3 yıllık takip boyunca 

korunduğu bildirilmiştir.  
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Jungner ve ark. [128] parlatılmış yüzeye (Nobel Biocare® mark IIITM) ve 

oksitlenmiş yüzeye sahip implantları (TiUniteTM) erken yüklemeye sokarak ortalama 

14-18 aylık takip süresi sonunda, başarı oranları açısından oksitlenmiş yüzeye sahip 

implantlar için %100, parlatılmış yüzeye sahip implantlar için %96,4 değerlerini 

kaydetmişlerdir. Bu çalışma, implant yüzeyi ile implant başarısızlığı arasındaki ilişki 

üzerinde odaklanmıştır. 

Mazor ve Cohen [67] çalışmalarında, tek safhalı yerleştirilen, 2. ayda tek diş 

restorasyonları ile tam oklüzyona sokularak yüklenen ve 4 yıl boyunca klinik fonksiyon 

açısından takip edilen MTX implant yüzeyinin klinik başarı oranını %100 olarak 

bildirmişlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Numuneleri Bakalite Alma İşlemi 

Çalışma kapsamına alınan numuneler, 2 mm yüksekliğinde ve 10 mm çapında, 

toplam 16 adet 3. tip saf titanyumdan disk (Friadent, Mannheim, Germany) olup 

yüzeylerinde değişik yüzey modifikasyonu yöntemlerinin uygulanması planlanmıştır.  

Numuneleri zımparalama ve parlatma işlemleri sırasında kolay tutulabilmek ve 

daha iyi yüzey sonuçları elde edebilmek için numuneler soğuk bakalite alma işlemi ile 

akrilik reçineden elde edilen silindir kalıplara yerleştirilmiştir. Numunelerin donan 

akrilik reçine kalıplardan rahatça çıkartılabilmesi için bant halindeki mum şeritler 

numunelerin tek yüzüne ve kenarına uzanacak şekilde mum spatülü ile işlenmiştir. 

Böylece; akrilik reçine kalıp donduktan sonra numune kenarında kulakçık şeklinde yer 

alan mum parçasından ince bir aletle girilerek, numune yüzeylerine zarar verilmeden 

bunların yerlerinden çıkartılmaları planlanmıştır.  

Silindirik kalıplara akrilik reçine hamuru dökülerek her birinde 3er adet disk yer 

alacak şekilde 3 cm çapında ve 1,5 cm yüksekliğinde akrilik reçineden kalıplar elde 

edilmiştir. 

Akrilik reçine hamuru donduktan sonra elde edilen kalıplardan çıkartılan silindir 

şeklindeki akrilik bloklar pembe taş frezler ile çapaklarından arındırılmıştır. 

3.2.Numune Yüzeylerinin Modifikasyonu 

3.2.1.Zımparalama ve Parlatma İşlemleri 

Toplam 16 adet numune üzerinde zımparalama ve parlatma işlemleri Struers 

RotoSystem (Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Struers 

RotoSystem; zımparalama cihazı (RotoPol-25, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) ve 

numune tutucudan (RotoForce-4, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) oluşan bir 

cihazdır. 3er adet saf titanyum numune içeren 6şar adet akrilik reçine kalıp, cihazın 6’lı 

petek şeklindeki numune tutucu ucuna yerleştirilmiştir. Kaba zımparalama işlemi 

sırasında, numune tutucu numunelere 80 N kuvvet uygulamakta olup 306 rpm ile 

rotasyon yapan zımparalama cihazıyla zıt yönde rotasyon yapmaktadır. Numuneler 9 

µm’lik aşındırıcı elmas solüsyonu (DP-Suspension, SAPNI, Struers Ltd, Lanarkshire, 

İngiltere)  ve soğutucu olarak izopropil alkol kullanılarak RotoPol-25’e yerleştirilen 
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zımparalama plakası (MD-Allegro, MADIF, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) ile 15 

dakikalık kaba zımparalama işlemine tabi tutulmuştur (Tablo 3-1).  

Bu safhadan sonra numunelere ince zımparalama işlemi uygulanmıştır. Numune 

tutucu numunelere 80 N’luk kuvvet uygulamakta olup 156 rpm ile rotasyon yapan 

zımparalama cihazıyla aynı yönde rotasyon yapmaktadır. Numuneler 1 µm’lik aşındırıcı 

elmas solüsyonu (DP-Suspension, SAPNO, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) ve 

soğutucu olarak izopropil alkol kullanılarak RotoPol-25’e yerleştirilen zımparalama 

plakası (MD-Plan, MUPLA, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) ile 15 dakikalık ince 

zımparalama işlemine tabi tutulmuştur (Tablo 3-1). 

Bu safhadan sonra numunelere parlatma işlemi uygulanmıştır. Numune tutucu 

numunelere 80 N’luk kuvvet uygulamakta olup 156 rpm ile rotasyon yapan 

zımparalama cihazıyla aynı yönde rotasyon yapmaktadır. Numuneler,  aşındırıcı SiO2 

solüsyonu (OP-U Suspension, OPUNO, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) ve soğutucu 

olarak izopropil alkol kullanılarak RotoPol-25’e yerleştirilen parlatma plakası (OP-

Chem, APMON, Struers Ltd, Lanarkshire, İngiltere) ile 5 dakikalık parlatma işlemine 

tabi tutularak yüzeylerin ayna parlaklığına getirilmesi sağlanmıştır (Tablo 3-1).  

 

Tablo 3-1 Numuneler uygulanan zımparalama ve parlatma işlemlerinin yöntemi. 

Yüzey işlemi 
Struers 

RotoPol-25 

Struers 

RotoForce-4 
Aşındırıcı Solüsyon + 

Soğutucu 

Kaba zımparalama işlemi 

(Allegro plaka) 
306 rpm 

>< 80 N* 

15 dakika 

9 µm’lik aşındırıcı elmas 

solüsyonu + izopropil alkol 

İnce zımparalama işlemi 

(MD-Plan plaka) 
156 rpm 

>> 80 N** 

15 dakika 

1 µm’lik aşındırıcı elmas 

solüsyonu + izopropil alkol 

Parlatma işlemi 

(OP-Chem plaka) 
156 rpm 

>> 80 N 

5 dakika 

SiO2 aşındırıcı  

solüsyonu + izopropil alkol 

* >< : Zıt yönde rotasyon 

** >> : Aynı yönde rotasyon 

 

Parlatılmış saf titanyum numuneler; organik maddeler, mum, aşındırıcı partikül 

artıklarından arındırılmak amacıyla asetonda, oda sıcaklığında, 15 dakika boyunca 

ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Daha sonra, bu numuneler tekrar %10’luk  
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ultrasonik banyo deterjanı (Rodaweg Extra, İsviçre) kullanılarak  40°C’de 5 dakika 

ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Numuneler damıtık su ile yıkandıktan sonra 

izopropil alkol ile 2 dakika daha ultrasonik banyoda  yıkanarak kurutma aleti ile 

kurutulmuştur. Kumlama, asitle dağlama ve TiO2 kaplama işlemleri yapılacak 

parlatılmış saf titanyum numuneler oksitlenme ve nemden korunmaları amacıyla, bu 

işlemler yapılana dek desikatörde muhafaza edilmiştir. Zımparalama ve parlatma işlemi 

sonunda parlatılmış numuneler elde edilmiştir. Ek yüzey işlemleri uygulanmayacak 

parlatılmış saf titanyum numuneler otoklav paketi ile paketlenerek 25 kGy dozunda 

gama ışını (GAMMA-PAK Sterilizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tekirdağ, Türkiye) ile 

ışınlanarak steril edilmiştir. 

3.2.2.Kumlama İşlemi 

Ayna parlaklığına getirilmiş numunelerin 12 adeti, YüzKor 31 kabin tipi 

kumlama makinesi (Yüzey Koruma Sistemleri Pazarlama A. Ş., Türkiye) kullanılarak 6 

bar basınç altında, kumlama tabancasının nozulu numunelerden 10 cm uzakta ve 

taneciklerin akımı yüzeyle 90°C açı yapacak şekilde, gren boyutu 800 µm olan Al2O3 

kum tanecikleri ile 10 saniye boyunca  kumlanmıştır. Kumlama işlemi, numunelerden 

sabit uzaklıktaki nozula yatay yönde tekrarlayan rotasyon hareketi uygulanarak 

yapılmıştır. Kumlama işlemi sonunda parlatılmış-kumlanmış saf titanyum numuneler 

elde edilmiştir. Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum numuneler; asetonda, oda 

sıcaklığında, 15 dakika boyunca ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Daha sonra, bu 

numuneler tekrar %10’luk  ultrasonik banyo deterjanı kullanılarak  40°C’de 5 dakika 

ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Numuneler damıtık su ile yıkandıktan sonra 

izopropil alkol ile 2 dakika daha ultrasonik banyoda  yıkanarak kurutma aleti ile 

kurutulmuştur. Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum numuneler otoklav paketi ile 

paketlenerek 25 kGy dozunda gama ışını ile ışınlanarak steril edilmiştir. 

3.2.3.TiO2 Kaplama İşlemi 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum numunelerin 4 adetine TiO2 ile kaplama 

işlemi uygulanmıştır. Numuneleri kaplama cihazında sabitlemek için paslanmaz 

çelikten (AISI 304) 10 x 22 x 5 mm ebatlarında bir levha kullanılarak numune tutucu 

yapılmıştır. Torna makinesinde önce 5 mm çapındaki torna ucu ile plakalar kalınlıkları 

boyunca delindikten sonra 10 mm’lik uçlar ile bu deliklerin 3 mm kalınlığına erişilecek 

şekilde silindir yuvalar açılarak basamaklı silindirik bir yapı oluşturulmuştur. Küçük 
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çaptaki delikler kaplama işlemi sonrasında numunelerin yerlerinden çıkartılmasında 

kolaylık oluşturmak için yapılmıştır.  

Numune tutucu ve parlatılmış-kumlanmış numuneler; asetonda, oda 

sıcaklığında, 15 dakika boyunca ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Daha sonra, bu 

numuneler tekrar %10’luk  ultrasonik banyo deterjanı kullanılarak  40°C’de 5 dakika 

ultrasonik banyo ile temizlenmiştir. Numuneler damıtık su ile yıkandıktan sonra 

izopropil alkol ile 2 dakika daha ultrasonik banyoda  yıkanarak kurutma aleti ile 

kurutulmuştur.  

TiO2 film %100 O2’li ortamda saf titanyum katot kullanılarak kaplanmıştır. 

Toplam basınç 7,5 mTorr’da sabitlenerek kaplama işlemi sırasında 60 sccm’lik toplam 

gaz akışı sağlanmıştır. Kaplama işlemi Arc-PVD cihazında (Model NVT-12, Novatech-

SIE, Moskova, Rusya) yürütülmüştür. Deneysel koşullar sırasıyla şöyledir: 

buharlaştırıcı akımı 50 A; katot ile numune arası mesafe 250 mm; kaplama süresi 10 

dakika. Numuneler 7,92 mT’lık manyetik odaklama kullanılarak kaplanmıştır. 

Numuneler kaplama işlemi öncesi iyon bombardımanı işlemine maruz bırakılarak 

numune yüzeylerin ısıtılmaları ve oksit tabakalarından arındırılmaları sağlanmıştır. 

Kaplama işlemi sonunda 4 adet parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum 

numune elde edilmiştir. Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum numuneler 

otoklav paketi ile paketlenerek 25 kGy dozunda gama ışını ile ışınlanarak steril 

edilmiştir. 

3.2.4.Asitle Dağlama İşlemi 

Parlatılmış-kumlanmış numunelerin 4 adetinin %10’luk oksalik asit ile (©Merck 

KGaA, Darmstadt, Almanya) 90°C’de, 20 dakika boyunca dağlanması sonucu 

parlatılmış-kumlanmış-dağlanmış numuneler elde edilmiştir. Deney, Friatec AG 

(FRIDURIT Abluftwäscher  FRIATEC, Mannheim, Almanya) aspirator hazne 

içerisinde gerçekleştirilmiştir. Parlatılmış-kumlanmış-dağlanmış saf titanyum 

numuneler otoklav paketi ile paketlenerek 25 kGy dozunda gama ışını ile ışınlanarak 

steril edilmiştir. 

Yukarıda anlatılan tüm yüzey işlemleri sırasında numuneler oluşturulan 

yüzeylerin kirletilmemesi amacıyla titanyum cımbızlar aracılığıyla tutulmuşlardır. 
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3.3.Hazırlanan Numuneler Üzerinde Yapılan Metalürjik Yüzey Analizleri 

3.3.1.TAEM ile Fotomikroskopi 

Dörder adet hazırlanan, farklı yüzeylere sahip numunelerin 1er tanesinin 

yüzeylerinden TAEM (JSM5410, JEOL, Tokyo, Japonya) ile 10 kV hızlandırıcı gerilim 

altında farklı büyütmelerde mikrofotoğraflar elde edilmiştir. 

3.3.2.Profilometre Cihazı ile Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümleri 

Dörder adet hazırlanan, farklı yüzeylere sahip numunelerin 1er tanesinin yüzey 

profilleri Perthometer S8P (Perthen-Mahr, Göttingen, Almanya) optik profilometre 

cihazının 1 µm çapa sahip optik ucu (Focodyn, Perthen, Göttingen, Almanya) 

kullanılarak incelenmiştir. Her numune yüzeyinde 1,750 mm’lik ölçüm uzunluğunda (x 

aksı üzerinde) olmak üzere 0,5 mm/s tarama hızında toplam 20 adet ölçüm yapılarak 

numune yüzeylerinin iki boyutlu yüzey profilleri (1,750 mm x 1 mm) elde edilmiştir. 

Yüzey profillerinin ortalama Ra ve Rz yüzey pürüzlülük değerleri; her ikisi için de elde 

edilen 20 ölçümün aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak elde 

edilmiştir. 

3.4.Hazırlanan Numune Yüzeylerine İnsan Kaynaklı Fetal Osteoblast Hücrelerinin 
In Vitro Olarak Ekilmesi 

Çalışmada, çeşitli yüzey modifikasyonu yöntemleri ile elde ettiğimiz saf 

titanyum metal yüzeylerinin sitotoksik etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu yüzeylerin sitotoksik etkilerini belirlemek amacıyla insan kaynaklı fetal 

osteoblast hücreleri (hFOB 1.19, CRL-11372, ATCC, Manassas, USA) kullanılmıştır. 

3.4.1.Deney Grupları  

Çalışmada kullanılan saf titanyum metal numuneler: 

1. Parlatılmış Numune 

2. Parlatılmış-Kumlanmış Numune 

3. Parlatılmış-Kumlanmış-TiO2 Kaplanmış Numune  

4. Parlatılmış-Kumlanmış-Asitle Dağlanmış Numune 

Farklı yüzeye sahip numunelerin 2şer adetinin hücreler ile kültür ortamında 24 

saat etkileşimi sağlanmıştır. Bu numunelerden 1er tanesi toplam hücre sayısı ve hücre 

canlılık oranı ölçümleri ile in vitro invert ışık mikroskopisinde; geriye kalan numuneler 
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ise TAEM ile hücre morfolojilerinin incelenmesinde kullanılmışlardır. Hücre kültünde 

kontrol gruplarındaki hücreler, boş kültür tabaklarında  pozitif kontrol olarak kullanılan 

cam lamellerin yüzeyine ekilmiştir.  

3.4.2.Hücre Kültürü 

hFOB 1.19 fetal insan osteoblast hücrelerinin ilk pasajının yapılması amacıyla 

hücre medyumu (complete growth medyumu) hazırlanmıştır. DMEM-F12’ye 

(Biological Industries, Beit Haemek, İsrail) ek olarak karışıma 100 µg/ml streptomisin 

(Sigma, İngiltere) ve 100 ünite/ml penisilin (Sigma, İngiltere), 2,5 mM L-Glutamin 

(Gibco BRL, Life Technologies, İskoçya), 15 mM HEPES (Biological Industries, 

İsrail), 0,5 mM sodyum pirüvat (Seromed, Biochrom KG, Berlin, Almanya), 1,2 g/L 

sodyum bikarbonat (Gibco BRL, Life Technologies, İskoçya), 0,3 mg/ml G418 sülfat 

(A.G. Scientific, Inc., San Diego, USA), %10 fetal kalf serumu (FCS, Biological 

Industries, Beit Haemek, İsrail) eklenerek hücre medyumu hazırlanmıştır. Hazırlanan 

medyum, gözenek çapı 0,2 µm olan filtre (Sartorius, Göttingen, Almanya)  ile süzülerek 

steril edilmiştir. Hücre medyumunun pH’ı pHmetre (Neutralit, Merck, Darmstadt, 

Almanya) ile 7,2 olarak ölçülmüştür.  

Sıvı azot tankında (-170°C) saklanan fetal insan osteoblast hücreleri tanktan 

çıkarılır çıkarılmaz 37oC’lik sıcak su banyosuna konularak hücrelerin ısısı 2 dakika 

içinde 37°C’ye getirilmiştir. Daha sonra hücreler 1000 rpm’de 5 dakika boyunca 

santrifüj edilerek üzerlerindeki medyum mikropipetle alınarak yenilenmiştir. 1000 

rpm’de 5 dakika santrifüj işlemi tekrar edilerek üzerlerindeki medyum tekrar 

yenilenmiştir. Böylece; dondurma medyumu (%8 DMSO (v/v)) hücrelerden 

uzaklaştırılmıştır. Hazırlanan complete medyumla hFOB 1.19 fetal insan osteoblast 

hücreleri T25 cm2 flasklarına (9025, TPP, İsviçre) ekilerek 34°C’de, 1 atm basınç 

altında, %5 CO2 ve hava karışımının bulunduğu nemli ortamda (CO2 Incubator MCO-

17AI, Sanyo, Japonya) inkübe edilmiştir. 

Aşağıdaki tüm hücre kültürü işlemleri hava akımlı steril kabinde (Özge Flow, 

Türkiye) steril şartlar altında (UV ışığı varlığında) yapılmaktadır.  

T25 cm2 flasklarındaki büyüme medyumu bir behere boşaltılarak 2şer ml  CMF-

PBS ile tüm flasklar yıkanmıştır. 2 ml %0,25 tripsin (pH 7.2-7.4, Biological Industries, 

Beit Haemek, İsrail) her flaska konularak 37°C’de 1 atm basınç altında, %5CO2 ve hava 

karışımının bulunduğu nemli ortamda hücreler kalkana kadar inkübe edilmiştir. 
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Hücrelerin kalkıp kalkmadığı invert ışık mikroskobunda (Leitz, Wetzlar, Almanya) 

kontrol edilmiştir. Kalkan hücrelerin bulunduğu flasklara 5er ml büyüme medyumu 

eklenerek pipetaj ile hücreler toplanıp 75 cm2’lik flasklara ekilmiştir. Hücrelerin rutin 

olarak haftada en az iki defa medyumları yenilenmiştir. Semikonfluent kültürler 1: 4 

oranında yeni flasklara ekilerek üretilmiştir.  

3.4.3.Hücrelerin Numunelere Ekilmesi İşlemi 

75 cm2’lik flasklardaki hücreler tripsinizasyon işlemi ile tekrar toplandıktan 

sonra 1500 rpm’de 3 dakika santrifüj edilmiştir. Hücrelerin üstlerindeki medyum 

atılarak 10ar ml medyum eklenmiş ve böylece hücreler sayıma hazır süspansiyon haline 

getirilmiştir. Hemositometrik kamera (Neubauer, Almanya) kullanılarak toplam hücre 

sayısı ve tripan mavisi boyası kullanılarak hücrelerin canlılık oranları saptanmıştır. 

Steril kültür tabaklarının içerisine, 25 kGy dozunda gama ışını (GAMMA-PAK 

Sterilizasyon San. ve Tic. A.Ş., Tekirdağ, Türkiye) ile ışınlanarak steril edilmiş 

numuneler steril şartlar altında yerleştirilmiştir. Her bir numunenin yüzeyine 50 µl 

medyum içersinde 1x105 hücre/ml, %100 canlı hFOB 1.19 fetal insan osteoblast 

hücreleri ekilerek 30 dakika boyunca hücrelerin numunelere tutunması için 37°C’de, 1 

atm basınç altında, %5 CO2 ve hava karışımının bulunduğu nemli havada numuneler 

inkübatörde bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda her kuyucuğa 1 er ml taze hazırlanmış 

medyum eklenmiştir. Benzer şekilde, pozitif kontrol için steril cam lameller üzerine de 

1x105 hücre/ml hücre aynı metotla ekilerek kültüre edilmiştir. 24 saat süreyle hücreler 

numunelerle 37°C’de 1 atm basınç altında %5 CO2 ve hava karışımında nemli kültür 

ortamında inkübe edilmiştir. Bu sürenin sonunda, hücreler 1 ml %0,25 tripsin ile inkübe 

edilip kültür tabaklarının zemininden kaldırılarak 1500 rpm’de 5 dakika boyunca 

santrifüj edilmiş ve 1 ml taze medyum eklenerek süspansiyon haline getirilmiştir. 

3.5.İnsan Kaynaklı Fetal Osteoblast Hücreler Ekilen Numune Yüzeylerinde 
Yapılan Analizler 

Analizler, 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda yapılmıştır. 

3.5.1.Hemositometrik Kamera ile Toplam Hücre Sayılarının ve Hücrelerin 
Canlılık Oranlarının Saptanması  

Hemositometrik kamera kullanılarak hücre sayımı yapılmış ve kaydedilmiştir. 

Daha sonra, %0,4’lük olacak şekilde PBS’de (pH=7.0, Sigma, İngiltere) hazırlanmış 
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tripan mavisi boyası (Biological Industries, Beit Haemek, İsrail) kullanılarak invert ışık 

mikroskobunda hücre canlılık oranları saptanmıştır (Tablo 3-2).  

Deneyler her deney grubu ve kontroller için 4 kez tekrarlanmıştır. 

 

Tablo 3-2 Numune yüzeylerinin t 24 (hücreler ekildikten 24 saat sonra) saat sonra 
hemositometrik kamera ile incelenmesi.  

Hemositometrik  

kamera 
Numuneler 

Toplam hücre  

sayısı 

Hücre canlılık  

oranı 

Parlatılmış saf titanyum t 24 (n: 4) t 24 (n: 4) 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum  t 24 (n: 4) t 24 (n: 4) 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış 

saf titanyum 
t 24 (n: 4) t 24 (n: 4) 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış 

saf titanyum  
t 24 (n: 4) t 24 (n: 4) 

Kontrol grubu t 24 (n: 4) t 24 (n: 4) 

 

3.5.2.Fotoğraf Ataçmanlı İnvert Işık Mikroskobu ile Numunelerin Hücreler 
Üzerindeki Etkisinin Fotomikroskopi ile Belgelenmesi 

Numunelerin toplam hücre sayımı ve hücre canlılık oranları saptanırken invert 

ışık mikroskobunda numunelerin hücre canlılığındaki etkisi fotomikroskopi ile 

fotoğraflanmıştır. 

3.5.3.TAEM ile Numune Yüzeylerine Ekilmiş Fetal İnsan Osteoblast Hücrelerinin 
Mikrofotoğraflarının Elde Edilmesi 

 Her numuneye ait toplam hücre sayıları ve hücre canlılık oranları saptandıktan 

sonra numunelerin TAEM’de (JSM5200, JEOL, Tokyo, Japonya) incelenmesi için 

24’lü kültür tabaklarındaki kuyucuklardaki medyum pipetajla toplanarak atıldıktan 

sonra kuyucuklar 1 er ml PBS ile 3 kez yıkanarak temizlenmiştir. Daha sonra, 

numuneler üzerinde tutunmuş olarak bulunan hücreler %1’lik glutaraldehit 

(Polysciences, Inc., Warrington, ABD) içeren 0,1 M kokodilat içerisinde 5 dakika fikse 
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edilmiştir. Numuneler 5 dakika daha PBS ile yıkanarak dehidrasyon işlemine kadar taze 

hazırlanmış PBS’de bekletilmiştir. Daha sonra, sırasıyla %70, %85, %95 ve %100’luk 

etanol numuneler 5er dakika yıkanarak dehidrate edilmiştir. Numuneler 

hekzametildisilazan’da (Polysciences, Inc., Warrington, ABD) 15 dakika bekletilerek 

oda sıcaklığında hava ile kurutulduktan sonra altın-palladyum ile kaplanmıştır. 

Numuneler TAEM ile 20 kV hızlandırıcı gerilim altında incelenerek değişik büyütme ve 

açılarda mikrofotoğraflar elde edilmiştir. 

3.6.İstatistik Değerlendirme 

Çalışmamızın istatistiksel analizleri, SSPS 10.0 (SSPS Inc., Chicago, ABD) 

paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bütün sürekli değişkenler 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle (ortalama, standart sapma) incelenmiştir. Gruplar 

arası karşılaştırma Kruskall Wallis testi ile yapılmıştır. Anlamlı çıkan analizler için Post 

Hoc LSD (Least Significant Difference) testi kullanılmıştır. Sonuçlar, p< 0,05 

anlamlılık düzeyinde, %95’lik güven aralığında değerlendirilmiştir.  
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4. BULGULAR 

Araştırmamızda, yüzey modifikasyonu gerçekleştirilen saf titanyum  metal 

yüzeylerinin TAEM ile elde edilen yüzey görüntülerine ait bulgular, yüzey pürüzlülük 

değerlerine ve diyagramlarına ait bulgular, bu yüzeylere fetal insan osteoblast 

hücrelerinin ekilmesini takiben 24 saat sonunda hemositometrik kamera ile elde edilen 

toplam hücre sayılarına ait bulgular, tripan mavisi boyası ile hemositometrik kamerada 

elde edilen hücre canlılık oranlarına ait bulgular ve TAEM ile elde edilen yüzeylerdeki 

hücre görüntülerine ait bulgular, ışık mikroskobu ile in vitro fotomikroskopiye ait 

bulgular aşağıdaki gibidir. 

4.1.Yüzeylerin TAEM Mikrofotoğrafları 

Uygulanan yüzey işlemleri ile modifiye edilen tüm yüzeyler TAEM ile 

incelendiğinde bu yüzeylerin uygulanan işlem kalıntılardan tamamen yoksun ve temiz 

olmadığı gözlemlenmiştir. 

4.1.1.Parlatılmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerin TAEM mikrofotoğrafları 

değerlendirildiğinde, numune yüzeylerinin yüzey zımparalama ve parlatma işlemlerinde 

kullanılan aşındırıcı partiküllerinden kaynaklanan mikro-çiziklere çok az miktarda sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, zımparalama ve parlatma işlemlerinin uygun 

koşullar altında ve uygun sürede yapıldığını göstermektedir.  Fakat, bu işlemler 

sırasında kullanılan aşındırıcı solüsyonlardan kalan yüzey kirleticileri 

mikrofotoğraflarda siyah noktalar olarak karşımıza çıkmıştır. Parlatılmış numunelerin 

yüzeylerinde gözlemlenen lekelenmeler yüzeylerin alkolle kurutulması sırasında 

meydana gelmiş olan renkleşmelerdir (Şekil 4-1). 
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Şekil 4-1 Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerin (a) x100; (b) x350; (c) x750 ve (d) x1500 
büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. 

 

4.1.2.Parlatılmış-Kumlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular 

Kumlanmış saf titanyum metal yüzeyler düzensiz pürüzlü çukurcuklar, 

çöküntüler ve keskin kenarlar göstermektedir. Bu oluşumlar düzensiz bir topografi 

oluşturmaktadır. Alüminyum oksit taneciklerinin çarptığı yüzeylerdeki titanyum metali 

darbenin etkisi ile deformasyona uğrayarak pürüzlü ve keskin çıkıntılar meydana 

getirirken, çarpan taneciğin altında kalan titanyum yüzeylerinde daha düz yüzeyli 

ezilme alanları bulunmaktadır. Alüminyum oksit taneciğin çarpma yüzeyinin 

büyüklüğüne ve formuna göre 5 ila 50 µm genişliğinde ve değişik şekillerde düz ezilme 

alanları görülmektedir. Darbenin etkisi ile yayılan titanyum metali ise 1 ila 10 µm’lik 

mikro-oyukların ve mikro-çıkıntıların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Saf titanyum 

metal yüzeylerde kumlamada kullanılan alüminyum oksit taneciklerinin saplanarak 

yüzeyde kaldığı, kimi taneciklerinin da ultrasonik banyo ile yıkama sonunda yerlerinden 
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çıkarak çıkan partikülün boyutuna göre derin oyuklar bıraktığı gözlemlenmiştir (Şekil 

4-2). 

 

         

 

         

Şekil 4-2 Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerin (a) x350; (b) x750; (c) x1500 ve            
(d) x5000 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. Al2O3: Alüminyum oksit tanecikleri. 

 

4.1.3.Parlatılmış-Kumlanmış-TiO2 Kaplanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait 
Bulgular 

Kumlama işlemi ile meydana gelen 5 ila 50 µm’lik makro-topografi fiziksel 

buhar biriktirme yöntemi ile TiO2 kaplandığında darbe sonucu ezilen yüzeylerden ve 

keskin çıkıntılardan oluşan yüzey topografisi yerini daha yuvarlak hatlı ve daha az 

keskin kenarlara sahip yeni bir topografiye bırakmıştır. Ezilme sonucu oluşan düz 

yüzeylerin ve bunların kenarlarının 1 ila 5 µm küresel TiO2 katmanı ile  kaplandığı ve 

daha yumuşak hatlı bir görünüm elde edildiği gözlemlenmiştir. Kumlama işlemi 

sırasında yüzeye saplanıp kalan alüminyum oksit tanecikleri üzerinde gözlemlenen TiO2 
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katmanı, TiO2 ile kaplama işlemi sırasında bu taneciklerin de kaplandığını 

göstermektedir (Şekil 4-3).  

 

        

 

        

Şekil 4-3 Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerin (a) x350; (b) x750;       
(c) x1500 ve (d) x5000 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. Al2O3: Alüminyum oksit tanecikleri. 

 

4.1.4.Parlatılmış-Kumlanmış-Asitle Dağlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine 
Ait Bulgular 

Alüminyum oksit tanecikleri ile kumlanan saf titanyum yüzeylerde taneciklerin 

darbe basıncı sonucu meydana gelen keskin kenarlar ve çıkıntılar, asitle dağlama işlemi 

sonunda daha yuvarlak kenarlara ve daha az çıkıntılı bir profile sahip olmuştur. Darbe 

basıncı sonucu meydana gelen düz yüzeyler de dahil olmak üzere tüm oyuk ve 

çıkıntılarda asitle dağlama işlemi sonunda 0,5 µm’lik mikro-oyuklar meydana gelmiştir. 

Bu numunelerde iki tip topografi mevcuttur. Kumlama işlemi ile meydana gelen 5 ila 50 

µm’lik makro-topografi üzerinde asitle dağlama işlemi ile meydana gelen 0,5 µm ve 

daha küçük çaptaki mikro-çukurcuklardan oluşmuş bir mikro-topografi oluşmuştur. 
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Mikrofotoğraflarda, kumlama işlemi sırasında saf titanyum yüzeye saplanıp kalan 

alüminyum oksit taneciklerinin asitle dağlama işlemine rağmen halen mevcut olduğu 

görülmektedir (Şekil 4-4).  

 

        

 

        

Şekil 4-4 Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeylerin (a) x350; (b) x750;         
(c) x1500 ve (d) x5000 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. Al2O3: Alüminyum oksit tanecikleri. 

 

4.2.Yüzeylerin Pürüzlülük Değerleri ve Diyagramları 

4.2.1.Yüzeylerin Pürüzlülük Değerlerine Ait Bulgular 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi, parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal 

yüzeyi, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyi ve 

parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyine ait her 20 yüzey 

pürüzlülüğü ölçümünün aritmetik ortalaması ve standart sapması saptanıp istatistiksel 

olarak non-parametrik Kruskall Wallis testi [129] ile değerlendirildiğinde Rz ve Ra 
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yüzey pürüzlülük değerleri gruplar arasında anlamlı bulunmuştur (Rz: p=0,0001, Ra: 

p=0,0001) (Tablo 4-1). 

Bu anlamlılık, Post Hoc LSD testi [129] ile değerlendirildiğinde Rz ve Ra yüzey 

pürüzlülük değerleri açısından saf titanyum metal yüzeylerinin kendi aralarında 

karşılaştırılmalarının istatistiksel değerlendirmesi aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 4-1 Saf titanyum metal yüzeylerin Ra ve Rz yüzey pürüzlülük değerlerine ait bulguların istatistiksel 
değerlendirmesi.  

Yüzey pürüzlülük değerleri (µm) 
Yüzeyler 

Rz Ra 

Parlatılmış saf titanyum  1,32 ± 0,36 0,05 ± 0,01 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum  30,70 ± 4,72 4,36 ± 0,38 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum  25,71 ± 2,19 4,22 ± 0,50 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum  30,24 ± 3,62 4,54 ± 0,50 

KW* 56,23 47,64 

p değeri ** 0,0001 0,0001 

* KW: Kruskall Wallis testi  

** p< 0,05: İstatistiksel olarak anlamlı 

 

Yüzey pürüzlülük değerleri açısından saf titanyum metal yüzeyler Post Hoc 

LSD testi ile değerlendirildiğinde Rz değerleri açısından (Tablo 4-2) (Şekil 4-5);  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi diğer yüzeylerle karşılaştırıldığında her 

biri ile arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulunmuştur (p=0,0001). 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,0001). 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-

asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunamamıştır (p=0,648).  
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Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-

kumlanmış-asitle saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,0001). 

Yüzey pürüzlülüğü açısından saf titanyum metal yüzeyler Post Hoc LSD testi ile 

değerlendirildiğinde Ra değerleri açısından (Tablo 4-2) (Şekil 4-6); 

 Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi diğer yüzeylerle karşılaştırıldığında her 

biri ile arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark bulunmuştur (p=0,0001). 
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Şekil 4-5 Saf titanyum metal yüzeylerin Rz yüzey pürüzlülük değerlerine ait bulguların istatistiksel 
değerlendirmesi [129]. 

 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunamamıştır (p=0,280). 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-

asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunamamıştır (p=0,163). 
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Şekil 4-6 Saf titanyum metal yüzeylerin Ra yüzey pürüzlülük değerlerine ait bulguların istatistiksel 
değerlendirmesi. 

 

Tablo 4-2 Saf titanyum metal yüzeylerin Ra ve Rz yüzey pürüzlülük değerlerine ait bulguların yüzeyler 
arasında istatistiksel değerlendirmesi. 

Post Hoc LSD testi Rz Ra 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış saf 

titanyum metal yüzey 
p=0,0001 p=0,0001 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,0001 p=0,0001 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-asitle 

dağlanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,0001 p=0,0001 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-

kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,0001 p=0,280 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,648 p=0,163 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey ile 

parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,0001 p=0,015 

 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış dağlanmış saf titanyum metal yüzey ile 

parlatılmış-kumlanmış-asitle saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,015). 
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4.2.2.Yüzeylerin Pürüzlülük Değerlerine Ait Diyagramlar 

Parlatılmış saf  titanyum metal yüzeyinin profilometre diyagramı incelendiğinde 

oldukça düzgün bir yüzey profili gözlemlenmektedir. Yüzey üzerinde yüzey hazırlık 

işlemleri sırasında oluşabilecek çöküntüler diyagram üzerinde gözlemlenmektedir (Şekil 

4-7a).  

 

 

 

 
Şekil 4-7 Modifiye edilen yüzeylerin yüzey pürüzlülük diyagramları: (a) Parlatılmış saf titanyum metal 
yüzey; (b) Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey; (c) Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış 
saf titanyum metal yüzey; (d) Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey. 
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Şekil 4-7’nin devamı. 

 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey ve parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf 

titanyum metal yüzeyleri uygulanan yüzey işlemleri doğrultusunda daha pürüzlü 

profiller göstermektedir. Bu pürüzlülükler, profilometre diyagramları üzerinde tepeler 

ve vadiler olarak gözlemlenmektedir.  

Kumlama işlemi yapılan yüzeyler diğer tüm yüzeylerden daha girintili çıkıntılı 

tepe ve vadilere sahip bir yüzey profili oluşturmaktadır (Şekil 4-7b). Bunu gittikçe 

azalan yükseklik ve derinlikteki vadi ve tepe oluşumlarıyla parlatılmış-kumlanmış-asitle 

dağlanmış saf titanyum metal yüzeyler takip etmektedir (Şekil 4-7d). Parlatılmış-
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kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyi ise bu yüzeyi daha sığlaşan 

yüzey profili ile takip etmektedir (Şekil 4-7c). 

4.3.İnvert Işık Mikroskobu ve Hemositometrik Kamera ile Yapılan Ölçümler 

4.3.1.Toplam Hücre Sayısı Ölçümleri 

4.3.1.1.Parlatılmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal insan osteoblast hücreleri 

ekildikten 24 saat sonra elde edilen toplam hücre sayısı ortalamaları bulguları aşağıdaki 

gibidir. 

Deney grubundaki toplam hücre sayısı 10x104 (1x105) hücre/ml’den 30,58 ± 

4,87 x104 hücre/ml’ye çıkmıştır. 

Kontrol grubunda ise, 10x104 hücre/ml olarak ekilen hücre sayısı artış 

göstererek 42,41 ± 7,10 x104 hücre/ml olmuştur (Tablo 4-3).  

4.3.1.2.Parlatılmış-Kumlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal insan osteoblast 

hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen toplam hücre sayısı ortalamaları bulguları 

aşağıdaki gibidir. 

Deney grubundaki toplam hücre sayısı 10x104 hücre/ml’den 38,16 ± 5,99 x104 

hücre/ml’ye çıkmıştır. 

Kontrol grubunda ise, 10x104 hücre/ml olarak ekilen hücre sayısı artış 

göstererek 42,41 ± 7,10 x104 hücre/ml olmuştur (Tablo 4-3). 

4.3.1.3.Parlatılmış-Kumlanmış-TiO2 Kaplanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine 
Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal 

insan osteoblast hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen toplam hücre sayısı 

ortalamaları bulguları aşağıdaki gibidir. 

Deney grubundaki toplam hücre sayısı 10x104 hücre/ml’den 25,66 ± 5,22 x104 

hücre/ml’ye çıkmıştır. 

Kontrol grubunda ise, 10x104 hücre/ml olarak ekilen hücre sayısı artış 

göstererek 42,41 ± 7,10 x104 hücre/ml olmuştur (Tablo 4-3). 
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4.3.1.4.Parlatılmış-Kumlanmış-Asitle Dağlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine 
Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal 

insan osteoblast hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen toplam hücre sayısı 

ortalamaları bulguları aşağıdaki gibidir. 

Deney grubundaki toplam hücre sayısı 10x104 hücre/ml’den 29,08 ± 6,59 x104 

hücre/ml’ye çıkmıştır. 

Kontrol grubunda ise, 10x104 hücre/ml olarak ekilen hücre sayısı artış 

göstererek 42,41 ± 7,10 x104 hücre/ml olmuştur (Tablo 4-3). 

 

Tablo 4-3 Saf titanyum metal yüzeylerine ekilen fetal insan osteoblast hücrelerinin toplam hücre sayısı 
ortalamaları bulgularının ve hücre canlılık oranı ortalamaları bulgularının istatistiksel değerlendirmesi. 

24 saat süreyle  

bekletilmiş (t 24) 
 

Yüzeyler Toplam hücre 

sayısı  

(x104 hücre/ml) 

Hücre canlılık 

oranı  

(%) 

Parlatılmış saf titanyum  30,58 ± 4,87 91,17 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum  38,16 ± 5,99 86,04 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum  25,66 ± 5,22 82,77 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum  29,08 ± 6,59 90,54 

Kontrol 42,41 ± 7,10 91,08 

KW 31,07 17,77 

p değeri 0,0001 0,001 

 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi, parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal 

yüzeyi, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyi, parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyi ve kontrol grubu istatistiksel 

olarak non-parametrik Kruskall Wallis testi ile değerlendirildiklerinde toplam hücre 

sayısı ortalamaları açısından anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-3). Bu anlamlılık, Post Hoc 

LSD testi ile değerlendirildiğinde toplam hücre sayısı ortalamaları (t 24) açısından saf 
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titanyum metal yüzeylerinin kendi aralarında karşılaştırılmalarının istatistiksel 

değerlendirmesi aşağıdaki gibidir (Tablo 4-4) (Şekil 4-8).  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış saf titanyum 

metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,003). 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış 

saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır 

(p=0,05).  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış 

saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır 

(p=0,544). 
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Şekil 4-8 Saf titanyum metal yüzeylere ekilen fetal insan osteoblast hücrelerinin toplam hücre sayısı 
ortalamaları bulgularının istatistiksel değerlendirmesi. 

 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,0001).  
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Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-

asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunmuştur (p=0,001).  

 

Tablo 4-4 Saf titanyum metal yüzeylerine ekilen fetal insan osteoblast hücrelerinin toplam hücre sayısı 
ortalamaları bulgularının ve hücre canlılık oranı ortalamaları bulgularının yüzeyler arasında ve yüzeylerle 
kontrol grubu arasında istatistiksel değerlendirmesi. 

Post Hoc LSD testi 

Toplam 

Hücre sayısı 

(t 24 saat) 

Hücre canlılık 

oranı 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile  

parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,003 p=0,50 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile  

parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,05 p=0,005 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile  

parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,544 p=0,829 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile 

parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,0001 p=0,166 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile  

parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey 
p=0,001 p=0,058 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey 

ile  

parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey 

p=0,17 p=0,005 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile Kontrol Grubu p=0,0001 p=0,975 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile Kontrol 

Grubu 
p=0,089 p=0,034 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey 

ile Kontrol Grubu 
p=0,0001 p=0,003 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey 

ile Kontrol Grubu 
p=0,0001 p=0,842 
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Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,17).  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,0001). 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol grubu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,089).  

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol 

grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,0001).  

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol 

grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,0001).  

4.3.2.Hücre Canlılık Oranı Ölçümleri 

4.3.2.1.Parlatılmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal insan osteoblast hücreleri 

ekildikten 24 saat sonra elde edilen hücre canlılık oranı ortalamaları bulguları aşağıdaki 

gibidir. 

Deney grubundaki hücre canlılık oranının %100’den %91,17’ye düştüğü 

gözlenmiştir. 

Kontrol grubunda ise, hücre canlılık oranı %91,08 olarak belirlenmiştir (Tablo 

4-3).  

4.3.2.2.Parlatılmış-Kumlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal insan osteoblast 

hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen hücre canlılık oranı ortalamaları bulguları 

aşağıdaki gibidir. 

Deney grubundaki hücre canlılık oranının %100’den %86,04’e düştüğü 

gözlenmiştir. 

Kontrol grubunda ise, hücre canlılık oranı %91,08 olarak belirlenmiştir (Tablo 

4-3)  
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4.3.2.3.Parlatılmış-Kumlanmış-TiO2 Kaplanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine 
Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal 

insan osteoblast hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen hücre canlılık oranı 

ortalamaları bulguları aşağıdaki gibidir. 

Deney grubundaki hücre canlılık oranının %100’den %82,77’ye düştüğü 

gözlenmiştir. 

Kontrol grubunda ise, hücre canlılık oranı %91,08 olarak belirlenmiştir (Tablo 

4-3).  

4.3.2.4.Parlatılmış-Kumlanmış-Asitle Dağlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine 
Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeylerine fetal 

insan osteoblast hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen hücre canlılık oranı 

ortalamaları bulguları aşağıdaki gibidir. 

Deney grubundaki hücre canlılık oranının %100’den %90,54’e düştüğü 

gözlenmiştir. 

Kontrol grubunda ise, hücre canlılık oranı %91,08 olarak belirlenmiştir (Tablo 

4-3).  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi, parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal 

yüzeyi, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyi, parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyi ve kontrol grubu istatistiksel 

olarak non-parametrik Kruskall Wallis testi ile değerlendirildiklerinde hücre canlılık 

oranı ortalamaları açısından anlamlı bulunmuştur. Bu anlamlılık, Post Hoc LSD testi ile 

değerlendirildiğinde hücre canlılık oranı ortalamaları (t 24) açısından saf titanyum metal 

yüzeylerinin kendi aralarında karşılaştırılmalarının istatistiksel değerlendirmesi 

aşağıdaki gibidir (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış saf titanyum 

metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,50).  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış 

saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur 

(p=0,005). 
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Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış 

saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır 

(p=0,829).  

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunamamıştır (p=0,166).  

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-

asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

bulunamamıştır (p=0,058).  

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,005).  
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Şekil 4-9 Saf titanyum metal yüzeylere ekilen fetal insan osteoblast hücrelerinin hücre canlılık oranı 
ortalamaları bulgularının istatistiksel değerlendirmesi 

 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol grubu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,975).  
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Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol grubu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,034).  

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol 

grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmuştur (p=0,003).  

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey ile kontrol 

grubu arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır (p=0,842).  

 

4.4.Fetal İnsan Osteoblast Hücrelerinin TAEM Mikrofotoğrafları 

Farklı yüzey işlemleri ile modifiye edilmiş saf titanyum metal yüzeylere ekilen 

fetal insan osteoblast hücreleri TAEM ile incelendiğinde hücrelerin tüm yüzeylere 

yapıştığı ve monolayer tabaka haline konfluensi gösterdiği gözlemlenmiştir. Ekilen 

hücrelerin elektron mikroskobu ile inceleme safhası için hazırlık işlemleri sırasında 

hücre tabakasında ve hücre matrisinde meydana gelen çatlaklar ve bu çatlaklar 

arasından açığa çıkan metal yüzeyleri de gözlemlenmiştir. 

4.4.1.Parlatılmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait  Bulgular 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerine ekilen fetal insan osteoblast 

hücrelerinin x200 ve x500 büyütmelerdeki mikrofotoğrafları değerlendirildiğinde metal 

yüzeye tutunmuş, monolayer tabaka oluşturan hücreler gözlemlenmiştir (Şekil 4-10a,b). 

Sitoplazmik uzantılar ile birbirine bağlanmış düzgün morfolojik görünümlü osteoblast 

hücrelerinin oluşturduğu hücre matrisinde yer yer meydana gelen yapay çatlaklar 

arasında alttaki metal yüzeyi gözlemlenmiştir (Şekil 4-10c).  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyler ayna parlaklığına getirildiğinden 

neredeyse hiç denilecek kadar tornalama ve zımparalama işlemlerinden 

kaynaklanabilecek yüzey çiziğinin mevcut olması (Şekil 4-1b), yüzeyin osteoblast 

hücrelerinin yönlenmesinde etkin olmamasıyla ve bu hücrelerin altlarındaki metale 

sıkıca yapışmaları ile sonuçlanmıştır. 
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Şekil 4-10 Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerinde fetal insan osteoblast hücreleri ekildikten 24 saat 
sonra elde edilen (a) x200; (b) x500; (c) x750 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. 
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4.4.2.Parlatılmış-Kumlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerine ekilen fetal insan 

osteoblast hücrelerinin x350 büyütmedeki mikrofotoğrafı değerlendirildiğinde metal 

yüzeye tutunmuş, monolayer tabaka oluşturan hücreler gözlemlenmiştir.  

 

 
 

 

Şekil 4-11 Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerinde fetal insan osteoblast hücreleri 
ekildikten 24 saat sonra elde edilen (a) x350; (b) x1500 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. 

 

Hücreler her zaman konfluensi göstermeyip bazen zayıf derecede yönlenerek 

interselüler boşluklar göstermektedir. Hücre matrisinde meydana gelen yapay çatlaklar 

daha derinde bulunan metal yüzeyini açığa çıkarmaktadır. Hücreler birbirlerinden 

oldukça zor ayırt edilebilmektedir (Şekil 4-11a). Sitoplazmik uzantılar ile birbirine 
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bağlanmış düzgün morfolojik görünümlü osteoblast hücreleri makro-gözeneklerin 

üzerini oldukça hafif bir şekilde topografiye uyum sağlayarak kat etmektedir (Şekil 4-

11b). 

4.4.3.Parlatılmış-Kumlanmış-TiO2 Kaplanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine Ait 
Bulgular 

 

 
 

 

Şekil 4-12 Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerinde fetal insan osteoblast 
hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen (a) x350; (b) x1500 büyütmelerdeki TAEM 
mikrofotoğrafları. 

 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerine ekilen 

fetal insan osteoblast hücrelerinin x75 büyütmedeki mikrofotoğrafı değerlendirildiğinde 
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metal yüzeye tutunmuş, monolayer tabaka oluşturan hücreler gözlemlenmiştir. Hücreler 

her zaman konfluensi göstermeyip yüzey üzerinde bazen hücresiz boşluklara da 

rastlanmıştır. Hücre matrisinde meydana gelen yapay çatlaklar daha derinde bulunan 

metal yüzeyini açığa çıkarmıştır (Şekil 4-12a). Hücre konfluensisinin oldukça az olduğu 

bir bölgeye ait mikrofotoğrafta hücrelerin topografiye karşı gösterdiği morfoloji 

incelendiğinde, uzun sitoplazmik uzantılar ile birbirine bağlanmış düzgün morfolojik 

görünümlü osteoblast hücreleri makro-gözeneklerin üzerini topografiye ileri derecede 

uyum sağlayarak ve gözeneklerin içine girerek kat etmektedir. Hücreler topografinin 

şekline uyum gösteren morfolojik bir görünüm göstermektedir. Poligonsal şekilli bu 

hücrelerin tamamen yayıldığı ve düzleşme gösterdiği gözlemlenmiştir (Şekil 4-12b).  

4.4.4.Parlatılmış-Kumlanmış-Asitle Dağlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeylerine 
Ait Bulgular 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeylerine ekilen 

fetal insan osteoblast hücrelerinin allarındaki metale tutunarak monolayer tabaka 

oluşturduğu gözlemlenmiştir. Hücreler her zaman konfluensi göstermeyip yüzey 

üzerinde bazen hücresiz boşluklara da rastlanmaktadır (Şekil 4-13a).  

 

 

Şekil 4-13 Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeylerinde fetal insan osteoblast 
hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen (a) x350; (b) x500 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. 
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Şekil 4-13’ün devamı.  

 

Hücrelerin topografiye karşı gösterdiği morfolojileri incelendiğinde, uzun 

sitoplazmik uzantılar ile birbirine bağlanmış düzgün morfolojik görünümlü osteoblast 

hücrelerinin makro-gözeneklerin üzerini topografiye ileri derecede uyum sağlayarak  ve 

gözeneklerin içine girerek bunları kat ettiği gözlemlenmiştir. Poligonsal şekilli bu 

hücreler, topografinin şekline uyumlu fakat, daha seyrek dağılım gösteren bir 

morfolojik görünüm göstermektedir (Şekil 4-13b).  

4.4.5.Kontrol Grubuna Ait Bulgular 

Cam yüzeylere ekilen kontrol grubundaki fetal insan osteoblast hücrelerinin x75 

ve x200 büyütmedeki mikrofotoğrafları değerlendirildiğinde metal yüzeye tutunmuş, 

monolayer tabaka oluşturan hücreler gözlemlenmiştir. Hücreler oldukça sıkışık temaslı 

bir konfluensi göstermektedir (Şekil 4-14a,b). Hücre matrisinde meydana gelen yapay 

çatlaklar kontrol grubunda da gözlemlenmiştir (Şekil 4-14c). İnterfaz safhasında ve yeni 

mitoz geçirmiş kardeş hücreler de mikrofotoğraflarda gözlemlenmiştir (Şekil 4-14b,c). 

Hücre konfluensisinin oldukça az olduğu bir bölgeye ait mikrofotoğrafta hücrelerin 

topografiye karşı gösterdiği morfoloji incelendiğinde, uzun sitoplazmik uzantılar ile 

birbirine bağlanmış düzgün morfolojik görünümlü osteoblast hücrelerinin kontrol 

yüzeyine hücre gövdelerinde yassılaşma göstererek oldukça yakın temas ettikleri 

gözlemlenmiştir (Şekil 4-14d).  
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Şekil 4-14 Kontrol grubunda fetal insan osteoblast hücreleri ekildikten 24 saat sonra elde edilen (a) x75; 
(b) x200; (c) x350; (d) x500 büyütmelerdeki TAEM mikrofotoğrafları. 

 

4.5.Fetal İnsan Osteoblast Hücreleri ile Invert Işık Mikroskobunda Yapılan In 

Vitro Fotomikroskopi 

4.5.1.Tripan Mavisi Boyası ile Boyama Sonrası Fetal İnsan Osteoblast 
Hücrelerinin Invert Işık Mikroskobu Fotoğraflarına Ait Bulgular 

Tripan mavisi ile boyanan hücreler in vitro ortamda invert ışık mikroskobu ile 

fotoğraflandığında bütün yüzeylerde ve kontrol grubunda canlı ve ölü hücreler görsel 

olarak fotoğraflanmıştır. Fotoğraflarda okla belirtilen hücreler zarar gören 

sitoplazmaları nedeniyle, non-vital tripan mavisi boyasını sitoplazmalarının içine alan 

ölü hücrelerdir. Parlak ve saydam görünümlü hücreler ise sitoplazma bütünlüğünü 

koruyan sağlam hücreler olarak fotoğraflanmıştır (Şekil 4-15). 
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Şekil 4-15 Fetal insan osteoblast hücrelerinin tripan mavisi boyası ile boyama sonrası in vitro invert ışık mikroskobu fotoğrafları: 
(a) Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyinde, x75 büyütmede; (b) Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeyinde, x30 
büyütmede; (c) Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyinde, x30 büyütmede; (d) Parlatılmış-kumlanmış-
asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyinde, x30 büyütmede; (e) Kontrol grubunda, x30 büyütmede. Sarı oklar ölü, kırmızı oklar 
ise canlı osteoblast hücrelerini göstermektedir. Yıldız işareti bilinmeyen cisimleri göstermektedir. 



 73 

4.5.2.Yüzeylerin Fetal İnsan Osteoblast Hücreleri ile Olan In Vitro Invert Işık 
Mikroskobu Fotoğrafları 

4.5.2.1.Parlatılmış Saf Titanyum Metal Yüzeyine Ait Bulgular  

İnvert ışık mikroskobunda in vitro ortamda doğrudan çekilmiş, direkt temas testi 

aracılığı ile sitotoksisiteyi görsel olarak gözlemlemeye olanak veren fotoğrafta, metalin 

yanı başında konfluensi gösteren ve zemine tutunma oranı yüksek fetal insan osteoblast 

hücreleri gözlemlenmiştir (Şekil 4-16a). 

4.5.2.2.Parlatılmış-Kumlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeyine Ait Bulgular 

İnvert ışık mikroskobunda in vitro ortamda doğrudan çekilmiş fotoğrafta metalin 

yanı başında konfluensi gösteren ve zemine tutunma oranı düşük fetal insan osteoblast 

hücreleri gözlemlenmiştir (Şekil 4-16b). 

4.5.2.3.Parlatılmış-Kumlanmış-TiO2 Kaplanmış Saf Titanyum Metal Yüzeyine Ait 
Bulgular 

İnvert ışık mikroskobunda in vitro ortamda doğrudan çekilmiş fotoğrafta metalin 

yanı başında konfluensi gösteren ve zemine tutunma oranı düşük fetal insan osteoblast 

hücreleri gözlemlenmiştir (Şekil 4-16c). 

4.5.2.4.Parlatılmış-Kumlanmış-Asitle Dağlanmış Saf Titanyum Metal Yüzeyine Ait 
Bulgular 

İnvert ışık mikroskobunda in vitro ortamda doğrudan çekilmiş fotoğrafta metalin 

yanı başında konfluensi gösteren ve zemine tutunma oranı düşük fetal insan osteoblast 

hücreleri gözlemlenmiştir (Şekil 4-16d).  

4.5.2.5.Kontrol Grubuna Ait Bulgular 

İnvert ışık mikroskobunda in vitro ortamda doğrudan çekilmiş fotoğrafta metalin 

yanı başında konfluensi gösteren ve zemine tutunma oranı yüksek fetal insan osteoblast 

hücreleri gözlemlenmiştir (Şekil 4-16e). 
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Şekil 4-16 Fetal insan osteoblast hücrelerinin in vitro invert ışık mikroskobu fotoğrafları: (a) Parlatılmış saf titanyum metal 
yüzeyinde, x150 büyütmede; (b) Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeyinde, x110 büyütmede; (c) Parlatılmış-kumlanmış-
TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyinde, x110 büyütmede; (d) Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal 
yüzeyinde, x100 büyütmede; (e) Kontrol grubunda, x160 büyütmede.  
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5. TARTIŞMA 

İmplant yüzeylerindeki kemik cevabını değiştirerek kemiği arttırmak klinik 

tedavinin mevcut amaçlarından biridir. Bu nedenle de, hücre kültürleri kemik 

oluşturucu hücrelerin yüzeye bağımlı cevaplarını araştırmak için kullanılabilmektedir 

[110].  

Hücrelerin çeşitli implant materyallerine verdiği cevaplar hücre yapışması, hücre 

canlılığı, ve hücresel diferansiasyon açısından ölçülebilmektedir [2].  

Osseointegrasyon tam anlamıyla bir adezyon fenomeni değildir; bu sebeple, 

osteoblast kültür modeli implant yüzeyinde in vivo kemik oluşumunu tam anlamıyla 

taklit edememektedir [96]. Pürüzlü yüzeylerde meydana gelen hücresel cevapların 

oldukça kompleks olması, bu in vitro verilerin in vivo performansının tahmininde 

problemler oluşturmaktadır. Bu problemlerden biri in vitro model koşullarının in vivo 

koşullara göre oldukça basit olmasıdır. In vivo koşullardaki hücre sayısı  ve çeşitliliği in 

vitro koşullarda kullanılan hücre sayısı ve çeşidinden oldukça fazladır. Hücre 

popülasyonunun yoğunluğu hücre cevaplarını etkileyen güçlü bir etken olup çoğu in 

vitro modelde bu durum ciddi sınırlamalar getirmektedir [5]. 

Fakat, osteoblastik sistemlerin izole ve homojen olmaları, daha ekonomik 

olmaları, yeniden üretilebilmeleri, hayvanların hastalanmasına veya ölümüne sebebiyet 

verilmemesi hücre kültürlerinin çoğu in vitro yöntemle kıyaslandığında seçim şansını 

arttırmaktadır. Ayrıca, hücre kültürü modelleri osteoblastların implant yüzeylerinde 

büyütüldüklerinde matris oluşumunu ve mineralizasyonunu yönlendirebildiklerini, 

implant materyali üzerine tutunan osteoblastik proteinler hakkında biyokimyasal bilgiler 

verebildiklerini ve implantlara karşı oluşan biyolojik cevapları modifiye etmek için 

implant yüzeylerinin büyüme faktörleri, matris proteinleri ile farmakolojik ajanlar gibi 

çeşitli organik maddelerle aktive edilmesi gerekebildiğini göstermektedirler [96]. 

Yüzey morfolojisini modifiye etmekte uygulanan kumlama işlemi tek başına 

veya asitle dağlama gibi metotlarla kombine uygulanan bir işlemdir.  Çoğu araştırıcıya 

göre bu metot kemik-implant integrasyonu için mükemmel bir yüzey sağlamaktadır. 

Fakat, kemikteki optimal klinik performansı oluşturacak ideal tipte veya derecede 

pürüzlülük halen bilinmemektedir [6]. 
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Çalışmamızda numune yüzeylerinde zımparalama ve parlatma işlemlerinden 

arda kalabilecek aşındırıcı elmas ve SiO2 taneciklerinin, bakalite alma işleminde 

kullanılan akrilik reçineden arda kalabilecek taneciklerinin yüzey kirlenmesi 

oluşturmasını engellemek ve kumlama işlemi sırasında oluşabilecek yüzey kirlenmesini 

engelleyebilmek amacıyla; numunelerin yüzey temizlik işlemlerinin 

gerçekleştirilmesinde ultrasonik banyo ile çözücü solüsyonların, etanol ve izopropil 

alkolün kullanılması tercih edilmiştir. Benzer şekilde, Cassinelli ve ark. [36] L929 fare 

fibroblastları ve Saos-2 osteoblast benzeri hücrelerle yaptıkları testlerde en fazla 

hücrenin temizlik protokolü ile temizlenen yüzeylerde saptandığını bildirmiş, yüzey 

temizliğinin önemini vurgulamışlardır. 

Parlatılmış ve parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerin dışında 

asitle dağlama işlemi uygulanmış saf titanyum metal yüzeylerinde dağlama işleminden 

kaynaklanan bir yüzey temizliği söz konusudur. Morra ve ark. [56] benzer şekilde; 

kumlama işlemi ve parlatma işlemi yapılmış yüzeylerden farklı olarak asitle dağlama 

işlemi yapılmış yüzeylerin en dış tabakayı çözündürerek karbon kirlerini yüzeyden 

uzaklaştırdığını ve bu yüzeylerin farklı yüzey kimyasına sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Klokkevold ve ark.’ı [118] da asitle dağlama işlemi ile yüzeylerin pürüzlendirilmesinin 

osseointegrasyonu yüzeylere partikül eklemeden yada yüzeyi kirletmeden arttırabilme 

şansını verdiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda, bu prensipten yola çıkarak asitle 

dağlanmış saf titanyum yüzeylerde dağlama sonrasında çözücü solüsyonlar ve alkollerle 

ultrasonik banyoda yüzey temizliğinin yapılmaması tercih edilmiştir. Benzer şekilde 

TiO2 kaplanan yüzeylerde kaplama öncesinde  5 dakika boyunca 350-450°C’de iyon 

bombardımanı yapılarak metal yüzeyi kaplama işlemi için ısıtılmaktadır. Bu şekilde, 

yüzeyde oluşmuş olabilecek organik kirler oluşan yüksek ısıda yanmaktadır. İnorganik 

elementler ise iyon bombardımanı ile yüzeyden uzaklaştırılmaktadır. Kaplama işlemi 

sırasında ise numune sıcaklığı yüksek basınç altında 350°C’ye kadar çıkmaktadır. Bu 

sebeple, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış yüzeylerde çözücü solüsyonlar ve 

alkollerle ultrasonik banyoda yüzey temizliğinin yapılmaması tercih edilmiştir. 

Yüzeydeki titanyum oksit tabakası oldukça reaktif olup organik reaksiyonlarda katalitik 

etki göstermesi nedeniyle çözücü solüsyonlarla temizlik işlemi yüzey kimyasal 

kompozisyonunun değiştirilmemesi amacıyla; sadece gerekli numune yüzeylerinde 

gerçekleştirilmiştir.  
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Nitrik asitle pasivasyon sterilizasyon öncesinde uygulanan son yüzey işlemidir. 

Nitrik asitle pasivasyonun saf metal yüzeylerde oksit tabakası seviyesinde bile olsa 

nanometrik yüzey topografisini ve yüzey kimyasal kompozisyonunu değiştirme olasılığı 

söz konusu olduğu için, bu uygulamanın çalışmamızdaki saf titanyum metal 

yüzeylerinde uygulanması tercih edilmemiştir. Bu yönde bir çalışma olarak, Faria ve 

ark. [98] nitrik asit ile pasive edilen ve edilmeyen yüzeylere ekilen hücrelerin ataçman, 

morfoloji ve proliferasyon açısından etkilenmediklerini  bildirmişlerdir.  

İmplantların ve numune yüzeylerinin sterilizasyonunda uygulanan metotları 

karşılaştıran birçok çalışma mevcuttur. Bu metotların yüzey kompozisyonundaki etkisi 

hücresel cevap açısından önem taşımaktadır. Baier ve Meyer [93] 1988 yılında, basınçlı 

buharla sterilizasyon, etilen oksit ile sterilizasyon, cam bilye ile sterilizasyon ve 

solüsyonlarla sterilizasyon işlemlerinin temizleme işleminden çok birer yüzey öldürme 

işlemi olduklarını belirtmişlerdir. Kawahara ve ark. [130] 1996 yılında yaptıkları 

çalışmada ise; akkor boşalma işlemi uygulanan yüzeylerin kirliliğinde daha belirgin bir 

azalma sağlandığını, bu işlemin geleneksel sterilizasyon metotlarını tamamlayıcı bir 

prosedür olarak kullanılması gerektiğini bildirmişlerdir. Polimer paketlerdeki 

implantların gama ışınları ile sterilizasyonunun titanyum yüzeylerin yüzey kalitesini ne 

oksit tabakasının kalınlığı ne de yüzey kirlenmesi açısından değiştirmediği belirtilmiştir 

[131, kaynak: 5 p. 221]. Çalışmamızda, saf titanyum metal numunelerin incelenen 

çalışmalar doğrultusunda gama ışını ile steril edilmesi uygun görülmüştür. Bu yöntemle, 

oluşturulan yüzeylerin kompozisyonunun değiştirilmemesi amaçlanmıştır. Benzer bir 

çalışma olarak, Campoccia ve ark. [33] da örneklerini gamma ışını ile steril ederek bu 

yüzeylere MG63 hücrelerini inkübe etmişlerdir. 

Çalışmamızda, 800 µm boyutlarında Al2O3 tanecikleri kullanılarak 6 bar basınç 

altında saf titanyum yüzeylerde  kumlama işlemi yapılmıştır. Literatürde; Aparicio ve 

ark.’nın yaptığı çalışma dışındaki çalışmalarda kullanılan tanecik boyutu genellikle 600  

µm’yi geçmemektedir [71, 132, 133, 134]. Uygulanan basınç ise 3 ila 6 bar arasında 

değişmektedir. Fakat, basınç birimleri olarak psi, MPa ve bar gibi birçok birim 

çalışmalar arasında kıyaslama zorlukları oluşturmaktadır. 1 MPa’ın 10 bar’a eşit olduğu 

düşünülürse Aparicio ve ark.’nın [97] 2,5 MPa gibi ne kadar kuvvetli bir kumlama 

işlemi yaptığı dikkat çekmektedir. Ayrıca, birçok araştırıcının kumlama işlemi ve diğer 
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yüzey işlemlerinde etkili parametreleri çalışmalarında eksik belirtmeleri de oluşturulan 

yüzeylerin kıyaslanmasında belirsizliklere neden olmaktadır. 

Asitle dağlama yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle HCl/H2SO4 asit 

karışımlarının, HF yada HNO3 gibi asitlerin tercih edildiği gözlemlenmiştir [25, 37, 67, 

75, 76]. Oksalik asit dental implantolojide dağlama için kullanılan asitler içinde çok 

fazla araştırmacı tarafından kullanılmamıştır. Genel literatürden farklı olarak; Li ve ark. 

[135] 1999 yılında yaptıkları çalışmada, kumlama işlemi ve oksalik asitle dağlama 

işlemi uygulanan saf titanyum implantlar elde etmişlerdir. Çalışmamızda, bu asidin 

yüzeyler üzerindeki etkisini incelemenin genel araştırmalardan farklılık yaratacağı 

düşünülmüştür.  

Çalışmamızda uygulanan TiO2 ile ince film kaplamanın ise yüzeye getirdiği 

farklı yapının, hücresel etkilerini değerlendirmek için diğer yüzeylerin yanında 

parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerin hücresel etkileriyle 

kıyaslanmasının esas bulguların elde edilmesinde etkili olacağı düşünülmüştür.  

Yüzey işlemlerinin saf titanyum metal yüzeyler üzerinde gerçekleştireceği yüzey 

pürüzlülüğünün ve dolayısı ile değişecek olan kimyasal kompozisyonunun hücresel 

proliferasyon ve canlılık oranındaki etkisini değerlendirebilmek amacıyla parlatılmış 

titanyum yüzeylerin en pürüzsüz yüzeyler olarak rehber alınması düşünülmüştür. 

Hücresel aktivitenin kontrolünün ve kültür ortamının etkisinin çalışmada kontrol 

edilebilmesi için, hücreler bu yüzeylerin yanında parlatılmış saf titanyum metal 

yüzeyleriyle benzer düzgünlük gösteren cam lameller üzerine ekilmiştir.  

Çalışmamızda, mekanik profilometreler ile oluşabilecek bir artifak olan, ölçüm 

ucunun temasıyla gerçek yüzeyin değiştirilmesinden kaçınılmış ve daha dar çaplı ölçüm 

ucuna sahip optik profilometre kullanılarak daha hassas bir ölçüm yapılması 

planlanmıştır. Szmukler-Moncler ve ark. [73] çalışmalarında optik ucunun çapı 1 µm 

olan bir çeşit optik profilometre ile implantlarda 0,15 x 0,15 mm, disklerde ise 1,5 mm 

uzunluğunda tarama yaparak yüzey pürüzlülüğü ölçümlerini gerçekleştirmişlerdir. 

Çalışmada, SLA implantlar için implantlarda 1,53 µm, disklerde ise 3,99 µm’lik Ra 

değerleri elde edilmiştir. Osseotite® implantları için ise bu değer 0,96 µm bulunmuştur. 

Oysa,  Buser ve ark. [136] kontak profilometre ile (0,6 µm çapında uç) 2 mm mesafede 

yaptığı ölçümlerde Ra değerini SLA implantlar için 2 µm ve Osseotite® yüzeyi için 1,3 

µm olarak saptamıştır. Li ve ark. [137] bir çeşit optik profilometre ile  SLA implant 
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yüzeyi üzerinde 0,25 x 0,25 mm’lik alanda yaptıkları taramada ise Ra değerini 2,18 µm 

olarak ölçmüştür. Tarama uzunluğu/alanı arttıkça yüzey pürüzlülüğü değerleri aynı 

yüzey için değişiklik göstermektedir. Profilometre cihazının ucunun çapı ve yöntemin 

temas içerip içermediği de ölçüm hassasiyetinde önem taşımaktadır. Biz çalışmamızda, 

cilalanmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum disklerin yüzeyi üzerinde 1 µm 

çapa sahip optik profilometre ile 1,750 mm tarama uzunluğunda yüzey pürüzlülüğü 

ölçümleri yapılmış olup 4,54 µm Ra değerine sahip yüzey pürüzlülüğü değeri elde 

edilmiştir. Bu değer, tarama uzunluğunun bizim çalışmamızda daha fazla olduğu göz 

önüne alındığında Szmukler-Moncler ve ark.’nın çalışmasındaki SLA diskler üzerinde 

elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ile benzer sonuçlar vermektedir. 

Yüzey incelemeleri için özel endüstriyel standartlar mevcut olup bunlar oral 

implantlara uygulanamamaktadır. Bir yüzeyi bir yazar pürüzlü olarak nitelendirirken 

diğeri düz olarak adlandırmaktadır. Yüzeyler en iyi TAEM mikrofotoğrafları ile 

dokümente edilebilmektedir. Çalışmamızda, saf titanyum metal yüzeylerinin 

profilometre cihazı ile yapılan kantitatif ölçümleri yanında değişik büyütmelerdeki 

mikrofotoğraflarla TAEM’da kalitatif olarak görüntülenmeleri ile yüzeylerin morfolojik 

olarak da tanımlanması planlanmıştır.  

Literatür incelendiğinde, yüzey çalışmalarında genellikle osteosarkoma kaynaklı 

hücre soyları ve transforme olmamış klonal hücre soyları yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Çalışmamızda hFOB 1.19 fetal insan osteoblast hücrelerini 

kullanarak, normal osteoblast hücrelerinin oluşturduğumuz yüzeylere karşı hücresel 

cevabının incelenmesi planlanmıştır. Pek çok araştırmacı, bu hücre soyunu çalışmamıza 

benzer şekilde materyal yüzeylerinin biyouyumluluğunu  araştırmada kullanmıştır. Yao 

ve ark. [112] çalışmalarında oluşturdukları yüzeylere hFOB 1.19 fetal insan osteoblast 

hücrelerini 4 saat inkübe ederek toplam hücre sayısını saptamışlardır. Schwartz ve ark. 

[113] da farklı yüzeylerde fibronektinin ataçman peptidi olan RGD amino asit dizisini 

organik bir zincirle bağladıkları çalışmada, hFOB 1.19 fetal insan osteoblast 

hücrelerinin yüzeylerdeki adezyon ve yayılma fizyolojilerini, yüzeylerin 

sitotoksisitesini incelemede kullanmışlardır.  

Osteoblast kültürlerindeki hücresel cevapları incelemek için farklı süreler 

seçilebilmektedir. İncelenecek osteoblast aktivitesi cevabına göre literatürde 15 

dakikadan 60 saate kadar değişen kısa dönemli veya 1 ila 21 gün arasında değişen uzun 
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dönemli ölçümler yapılmıştır [2, 23, 33, 96, 132]. Yapılan çalışmaların azlığı ve 

hücresel cevabın karmaşık mekanizması henüz belirli inceleme periyotlarının 

saptanmasına olanak vermemektedir. Kısa dönemdeki hücre proliferasyonunu ve hücre 

canlılığını araştırmayı amaçladığımız bu çalışmada 24 saatlik bir inkübasyon süresinin 

seçimi uygun görülmüştür. Bizim çalışmamızla benzer doğrultuda Kieswetter ve ark., 

Kim ve ark., Scotchford ve ark. çalışmalarında 24 saatlik kültür süresini hücre 

proliferasyonu ve canlılığını değerlendirmede kullanmışlardır [20, 138, 139]. Buna ek 

olarak; Kim ve ark. [139] çalışmalarında yüzey pürüzlülüğünün osteoblastların 

proliferasyonu, morfolojisi ve gen anlatımındaki etkilerinin 2-6 saat gibi kısa süreler 

sonunda ölçülerek saptanabileceğini bildirmişlerdir.  

Osteoblast kültürlerinin aslına uygunluğu dikkatlice incelenmelidir. Açıkçası, 

osteoblast hücre kültürü kemik dokusundan farklılık göstermektedir. Kültür sisteminin 

var olan koşulları; ekme yoğunluğu, medyumun içeriği, kalsiyum ve organik fosfat 

konsantrasyonu ara yüzdeki mineralizasyonu engelleyebilir [2, 25, 27, 32, 33, 96].  

Yapılan hücre kültürü çalışmalarında 6x103 ila 3x105 arasında değişen hücre 

yoğunluklarında ekimler yapılmıştır [21, 47, 96, 140]. Bazen de, Eisenbarth ve ark.’nın 

[27] çalışmalarında yaptıkları gibi; 25,000 hücre/kuyucuk olacak şekilde hücre 

konsantrasyonu bilinçli olarak düşük tutularak hücrelerin birbirleri ile temas etmesi ve 

birbirlerinin oryantasyon davranışlarını etkilemesi engellenebilmektedir. Hücre kültürü 

çalışmalarında ekilen hücre yoğunlukları ile benzer olarak 1x105 hücre/ml’lik hücre 

konsantrasyonu çalışmamızda tercih edilmiştir. 

Yüzeylerin hücreler ile direkt temas halinde olup olmadığı yada yüzeylerin 

bekletildiği süspansiyonlardan elde edilen ekstraktların hücre kültürlerinde kullanılıp 

kullanılmadığı araştırmaların sonuçlarını değiştiren parametrelerdendir. Orsini ve ark. 

[140] saf titanyum yüzeylerde L929 fare fibroblastlarını kullanarak ekstraktlarda test ile 

sitotoksisite testi yaptıkları çalışmada yapılan diğer çalışmalardan farklı bir yönde 

hareket etmişlerdir. Çalışmamızda ise, genel literatürle uygunluk gösteren direkt temas 

ile sitotoksisite testinin uygulanması uygun görülmüştür. 

Hücre kültürlerinde kullanılan medyumun içeriği, kalsiyum ve organik fosfat 

konsantrasyonu osteoblast hücrelerinin cevaplarının yönlendirilmesi amacıyla bazı 

çalışmaların çeşitli safhalarında ek katkılar ile değiştirilmektedir [2, 25, 32, 33, 96]. 

Yliheikkilä ve ark. [96] 1995 yılında yaptıkları çalışmada askorbik asit, kalsiyum ve β-
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gliserofosfat’ı kültür medyumuna ekleyerek osteoblastların matris mineralizasyonunu 

arttırmaya çalıştıklarını bildirmişlerdir. Benzer şekilde 1996 yılında; farklı yüzeyler ve 

cam lameller üzerinde kültüre ettikleri fetal sığır mandibulasından elde edilmiş 

osteoblastları kültüre ettiklerinde kültür medyumuna askorbik asit, kalsiyum, β-

gliserofosfat’a ek olarak insülin, transferin ve selenyum katkılarını kültür modelinin 

farklı günlerinde ekleyerek proliferasyon, diferansiasyon ve mineralizasyon üzerinde 

etkili müdahalelerde bulunmuşlardır. Bu kültür modelinde, osteoblastların uzun dönemli 

davranışlarının yüzeyden evvel osteoblastların kendilerine bağımlı olduğu veya kültür 

koşulları tarafından yönlendirildiği bildirilmiştir [2]. Bunlara ek olarak; Matsuura ve 

ark. [32] da yaptıkları çalışmada hücrelerin ekstraselüler matris üretimini engellemek 

amacıyla siklohekzimid; Campoccia ve ark. [33] ise medyuma deksametazon, β-

gliserofosfat, L-askorbik asit-2-fosfat gibi osteojenik ekler kattıklarını bildirmişlerdir. 

Bu literatürlerden farklı olarak çalışmamızda, fetal insan osteoblast hücrelerinin 

oluşturduğumuz yüzeylere karşı morfolojik ve fizyolojik cevaplarını tam anlamıyla 

değerlendirebilmek amacıyla kültür medyumu katkılarından kaçınılması planlanmış 

olup ATCC’nin önerdiği içeriğe ve oranlara sahip bir kültür medyumu içeriği 

hazırlanmıştır. 

Zreiqat ve Howlett [111] saf titanyum ve TiAl6V4 alaşımı yüzeyleri ile hücre 

kültürü polistiren tabaklarının yüzeylerine insan osteoblast hücrelerini ektikleri 

çalışmada; kültür tabağındaki hücreler 10. günde kültür tabağından ayrılırken metal 

yüzeylerdeki hücreler 14. günde halen adezyonlarını korumuştur. Bu durum dikkate 

alındığında, kültür tabaklarının çalışmalarda ne derece kontrollü kıyaslamalara olanak 

sunduğu şüphe uyandırabilir. Yapılan çalışmalarda bu faktör göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çalışmamızda, kültür tabağı plastiği yerine cam lamellerin 

kullanılması planlanmıştır.  

Tüm numune yüzeyleri t 24 saat sonunda incelendiğinde elde edilen toplam 

hücre sayısı ortalamaları, ekilen hücre sayısına (10x104 hücre/ml) göre bir artış 

göstermiştir. Yüzeylerde ilk ekilen hücre sayısından fazla hücre bulunması 

proliferasyona işarettir [23]. Tüm numune yüzeylerinde t 24 saat sonunda elde edilen 

toplam hücre sayısı ortalamaları ise kontrol grubundaki toplam hücre sayısı ortalaması 

(42,41x104 hücre/ml) açısından daha düşük değerler göstermektedir. Numune 

yüzeylerinin t 24 saat sonunda birbirinden farklı toplam hücre sayısı ortalamaları 
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değerleri vermesinin yüzeylerin farklı yapısal ve kimyasal özelliklerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Tablo 4-3). 

İncelenen tüm numune yüzeylerinin t 24 saat sonunda elde edilen hücre canlılık 

oranı ortalamaları kontrol grubu da dahil olmak üzere düşüş göstermektedir. Numune 

yüzeylerinin ve kontrol grubunun t 24 saat sonunda hücrelerin başlangıç hücre canlılık 

oranı ortalamalarından daha düşük veriler vermesinin kültür modelindeki kültür 

şartlarının numune yüzeyleri ve kontrol grubu üzerinde belirli bir oranda etki 

etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Numune yüzeylerinin t 24 saat sonunda 

birbirlerinden farklı hücre canlılık oranı ortalamaları değerleri vermesinin yüzeylerin 

farklı yapısal ve kimyasal özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Tablo 4-3). 

Ortalama Rz yüzey pürüzlülük değerine göre yüzeyler değerlendirildiğinde en 

yüksek değer 30,7 µm ile parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeye ait olup en 

düşük değer 1,32 µm ile parlatılmış saf titanyum metal yüzeyinde saptanmıştır. 

Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyin ortalama Rz değeri 

30,24 µm ve parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyin 

ortalama Rz değeri ise  25,71 µm olarak saptanmıştır (Tablo 4-1).  

Ortalama Ra yüzey pürüzlülük değerine göre yüzeyler değerlendirildiğinde en 

yüksek değer parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyine ait 

olup en düşük değer 0,05 µm ile parlatılmış saf titanyum metal yüzeyinde saptanmıştır. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeyin ortalama Ra değeri 4,36 µm ve 

parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyin ortalama Ra değeri 

ise  4,22 µm olarak saptanmıştır (Tablo 4-1).  

Ortalama Rz ve Ra yüzey pürüzlülük değerleri açısından saf titanyum metal 

yüzeyleri kendi aralarında karşılaştırılmıştır (Tablo 4-2). 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi ortalama Rz ve Ra yüzey pürüzlülük 

değerleri açısından parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeyleri (Tablo 4-1) ile 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük değerler göstermektedir 

(Tablo 4-2) (Şekil 4-5 ve 4-6). Yüzeylerin profilometre diyagramları (Şekil 4-7a ve b) 

ve TAEM mikrofotoğrafları (Şekil 4-1 ve 4-2) incelendiğinde kantitatif olarak saptanan 

Rz ve Ra değerleri kalitatif olarak da TAEM mikrofotoğrafları ve profilometre 

diyagramlarında gözlemlenmektedir.  
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Parlatılmış saf titanyum metal yüzey (30,58x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı 

ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeye (38,16x104 

hücre/ml) göre daha düşük bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu, istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Anlamlı derecede daha pürüzlü bir 

yüzeye sahip olan parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeyi parlatılmış saf 

titanyum metal yüzeyinden anlamlı derecede fazla hücre proliferasyonu göstermektedir. 

Hücre proliferasyonunda yüzey pürüzlülüğü ile orantılı bir artış gözlemlenmiştir. 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey (30,58x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı 

ortalaması açısından kontrol grubuna (42,41x104 hücre/ml) göre azalma göstermiştir 

(Tablo 4-3). Bu bulgu, istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-

4) (Şekil 4-8). Buna karşın, parlatılmış saf titanyum metal yüzey (%91,17) hücre 

canlılık oranı ortalaması açısından kontrol grubuna (%91,08) göre artış göstermiştir 

(Tablo 4-3). Hücre canlılık oranı ortalamaları açısından aralarındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Bu hücre azalmasının nedeninin, 

hücrelerin parlatılmış metal yüzey üzerinde tutunma güçlüğü çekmesinden 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.  

Osteoblast hücrelerinin ekim yoğunluğu yanında ekim yöntemleri de önem 

taşımaktadır. Yüzeylerin kültür ortamındaki pozisyonu (dik/yatay), hücre 

süspansiyonunun kuyucuklar içindeki yüzeylere ekim şekli önem taşımaktadır. Araujo 

ve ark. [44] Osteo-1 hücre soyuna ait hücre solüsyonu içine implantları dik olarak 

yerleştirerek kültür deneylerini gerçekleştirmişlerdir. Bu yöntemden farklı olarak 

Ramires ve ark. [106] hücre kültürü sırasında yüzeyler üzerine önce 100 µl’lik hücre 

süspansiyonu uygulayarak hücrelerin substratlara 2 saat boyunca yapışmasını 

sağladıktan sonra 3,5 ml kültür medyumunu eklemişlerdir. Benzer şekilde; Yang ve ark. 

[29] hücre kültürü sırasında yüzeyler üzerine önce hücrelerin yoğun olduğu 

süspansiyonu koyup daha sonra medyumu hücre kültürü kuyucuklarına eklemişlerdir. 

Böylece, hücreler yerleştirilirken düz yüzeylerde pürüzlü yüzeylerdekinden farklı olarak 

meydana gelebilecek, hücrelerin ilk tutunma sayılarındaki azalma olasılığı 

engellenmiştir. İncelenen çalışmalar ışığında çalışmamızda, her bir numunenin yüzeyine 

ve cam lamellere 50 µl medyum içersinde 1x105 hücre/ml ekilerek 30 dakika boyunca 

hücrelerin numunelere tutunması için kuyucukların inkübatörde beklemesi sağlanmıştır. 

Daha sonra, her kuyucuğa 1 er ml taze hazırlanmış medyum eklenmiştir. Fakat, bu ekim 
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metodunun parlatılmış saf titanyum yüzeylerdeki hücrelerin ilk tutunma oranındaki 

düşüşü engelleyemediği gözlemlenmiştir. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey (38,16x104 hücre/ml) toplam 

hücre sayısı ortalaması açısından kontrol grubuna (42,41x104 hücre/ml) göre azalma 

göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu, istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-

4) (Şekil 4-8). Hücreler parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylere ekildiğinde 

hücreler yüzeylere kolayca tutunabilmiş ve kontrol grubu düzeyinde proliferasyon 

göstermişlerdir. Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerin adezif özellik 

göstererek hücre adezyonunda pozitif bir etkide bulunduğu düşünülmektedir. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey (%86,04) hücre canlılık oranı 

ortalaması açısından kontrol grubuna (%91,08) göre azalma göstermiştir (Tablo 4-3). 

Hücre canlılığında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede bir düşüş 

meydana gelmiştir (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerde 

kumlama işlemi sonucunda anlamlı derecede artan yüzey pürüzlülüğü metalin 

yüzeyindeki iyon salınımını arttırarak hücre canlılığının azalmasında etkili olmuş 

olabileceği düşünülmektedir. 

Kemik apozisyonu için pürüzlü bir yüzey seçilmesi gerektiğini pek çok çalışma 

savunmaktadır, fakat büyük yüzey düzensizliklerinin negatif sonuçları da göz ardı 

edilmemelidir. Yüzey alanı arttırıldığında iyon salınımının da artma riski söz konusudur 

[4, 9, 104].  

Bizim çalışmamızla benzer yönde Wennerberg ve ark. [71] 1996 yılında, 25 µm  

ve 250 µm büyüklüğündeki Al2O3 tanecikleri ile kumlama sonucu iki farklı yüzey 

pürüzlülüğüne sahip olan saf titanyum implantlar üzerinde, tavşan kemiği dokusunun 

cevabını histomorfometrik olarak kıyasladıkları çalışmalarında; artan yüzey 

pürüzlülüğünün kısa dönemde dokularda biriken iyonlarla daha kuvvetli bir 

enflamasyon cevabı oluşturmuş olabileceğini bildirilmişlerdir. Fakat; 1997 yılında 

tavşanlarda implant yüzeyinden 2 mm uzaklıktaki kemiğin içindeki titanyum salınımını 

inceledikleri çalışmalarında ise, 1 yıllık dönem sonundaki iyon salınımının alüminyum 

oksit ile kumlanan implantlar ile parlatılmış yüzeye sahip implantlarla aynı oranda  

olduğu yönünde aksi görüşlerini bildirmişlerdir [91]. Yine; 2004 yılında yüzeyleri 

parlatarak ve kumlayarak (25 µm, 75 µm, 250 µm) elde ettikleri dört tip yüzey 

pürüzlülüğünün in vitro ve in vivo (12 hafta ve 1 yıllık süreler) iyon salınımını 
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değerlendirdikleri çalışmalarında, in vitro olarak anlamlı bir fark bulamamışlar fakat; in 

vivo tavşan deneylerinde 1 yıl sonunda 12 haftalık iyileşme süresine nazaran pürüzlü 

yüzeylerdeki iyon salınımında anlamlı derecede farklılık bulunduğunu saptamışlardır 

[134]. 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey (%91,17) hücre canlılık oranı ortalaması 

açısından parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeye (%86,04) göre daha yüksek 

bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Hücre canlılık oranı ortalamaları açısından 

aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). 

Al2O3 tanecikleri saf titanyum metal yüzeylerde saplanarak kalmıştır (Şekil 4-2). Benzer 

şekilde, Aparicio ve ark. [97] da saf titanyum yüzeyleri farklı boyutlarda Al2O3 ve SiC 

tanecikleri ile kumlayarak yüzeylerin TAEM görüntülerinin geri saçınımlı imajlarında 

yüzeylerin Al2O3 ve SiC tanecikleriyle kaplandığını, tanecik boyutu büyüdükçe 

pürüzlülüğün de anlamlı derecede büyüdüğünü bildirilmişlerdir. Bu sebeple, kumlama 

sonucu değişen yüzey topografisi saplanan Al2O3 tanecikleri nedeniyle kimyasal 

kompozisyonu açısından da değişmektedir. Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyinin 

kumlama işlemi sonucu değişen yüzey topografisi ve kimyasal kompozisyonu hücre 

proliferasyonunu arttırmış ve hücre canlılık oranında anlamlı bir fark yaratmamıştır. 

Bunun aksine, Anselme ve ark. [141] TiAl6V4 alaşımında 500 µm ve 3 mm alümina 

tanecikleri ile kumlama işlemi uygulayarak elde ettikleri yüzeylerde MC3T3-E1 

hücreleri ve insan osteoblast hücrelerini ekerek hücre adezyonu ve proliferasyonunu 

değerlendirdikleri çalışmalarında, pürüzlü yüzeylerdeki hücre proliferasyonunu düz 

yüzeylerden daha düşük seviyede bulmuşlardır.  

Çalışmamızda, parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerde kontrol grubuna göre 

anlamlı derecede azalan hücre proliferasyonuna karşın hücre canlılık oranında anlamlı 

bir farkın bulunamamasının sebebi olarak; parlatılmış saf titanyum metal yüzeylere 

hücre adezyonunu engellenmesi yanında bu yüzeyin hücre proliferasyonu üzerinde 

engelleyici bir etkisinin olduğu ve bu etkisinin daha ziyade sitostatik bir anlam taşıdığı 

düşünülmektedir. Bu sitotoksik etkinin; TAEM mikrofotoğraflarında (Şekil 4-1) 

gözlemlenen yüzey kirleticilerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu sitostatik 

etki; parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerde iyonik salınım sonucu 

oluşan, azalan hücre canlılık oranlarıyla benzer sonuçlar vererek, aralarındaki farkın 

anlamsız olarak sonuçlanmış olduğunu düşündürmektedir. Kontrol gruplarıyla 
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karşılaştırıldığında; parlatılmış kumlanmış saf titanyum yüzeyin iyonik salınımının 

etkisinin parlatılmış saf titanyum metal yüzeyindeki sitostatik etkiyi aşarak kontrol 

grubunda daha etkin olduğu düşünülmektedir. Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyin 

sitostatik etkisinin kontrol grubu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

oluşturacak derecede etkin olmadığı düşünülmektedir. 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi ortalama Rz ve Ra yüzey pürüzlülük 

değerleri açısından parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyleri 

(Tablo 4-1) ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük değerler 

göstermektedir (Tablo 4-2) (Şekil 4-5 ve 4-6). Yüzeylerin profilometre diyagramları 

(Şekil 4-7a ve c) ve TAEM mikrofotoğrafları (Şekil 4-1 ve 4-3) incelendiğinde 

kantitatif olarak saptanan Rz ve Ra değerleri kalitatif olarak da TAEM mikrofotoğrafları 

ve profilometre diyagramlarında gözlemlenmektedir.  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey (30,58x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı 

ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeye 

(25,66x104 hücre/ml) göre daha yüksek bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu, 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Anlamlı derecede 

daha pürüzlü bir yüzeye sahip olan parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum 

metal yüzeyi parlatılmış saf titanyum metal ile benzer hücre proliferasyonu 

göstermektedir. Hücre proliferasyonunda yüzey pürüzlülüğü ile orantılı bir artış 

gözlemlenmemiştir. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ortalama Rz yüzey pürüzlülük 

değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzeyden yüksek bir değer vermiştir (Tablo 4-2) (Şekil 4-

5). İki yüzey arasında ortalama Ra yüzey pürüzlülük değeri açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (Tablo 4-2) (Şekil 4-6). Buna göre, parlatılmış-

kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerin topografisi parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerden daha sivri çıkıntılara ve daha derin girintilere 

sahip bir topografidir (Şekil 4-2). İncelenen TAEM mikrofotoğraflarında parlatılmış-

kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerin, yuvarlak hatlı ve daha az 

keskin kenarlara sahip yeni bir topografiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Sivri 

çıkıntılar TiO2 damlacıkları ile daha yuvarlak hatlara sahip olurken derin vadiler TiO2 

damlacıkları ile doldurularak daha sığ bir yapı oluşturmaktadır (Şekil 4-3). 
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 Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey (38,16x104 hücre/ml) toplam 

hücre sayısı ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum 

metal yüzeye (25,66x104 hücre/ml) göre daha yüksek bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). 

Bu bulgu, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Parlatılmış-

kumlanmış saf titanyum metal yüzey (%86,04) hücre canlılık oranı ortalaması açısından 

parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeye (%82,77) göre daha 

yüksek bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Hücre canlılık oranı ortalamaları açısından 

aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). 

Oysa, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey 

(25,66x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı ortalaması açısından kontrol grubuna 

(42,41x104 hücre/ml) göre azalma göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu istatistiksel 

olarak, parlatılmış saf titanyum metal yüzeylerle arasında olduğu gibi kontrol grubuyla 

da ileri derecede anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Benzer şekilde, 

parlatılmış saf titanyum metal yüzey (%91,17) hücre canlılık oranı ortalaması açısından 

parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeye (%82,77) göre daha 

yüksek bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Hücre canlılık oranı ortalamaları açısından 

aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey (%82,77) hücre 

canlılık oranı ortalaması açısından kontrol grubuna (%91,08) göre azalma göstermiştir 

(Tablo 4-3). Hücre canlılık oranında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede bir düşüş meydana gelmiştir (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Bu durum, parlatılmış-

kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyin hücreler üzerinde toksik bir 

etkiye sahip olduğunu düşündürmektedir. Titanyum dioksitin anatas ve rutil yapısındaki 

oksitleri fotokatalitik aktiviteye sahiptir. UV ışınları ve güneş ışığında organizmaların 

öldürülmesinde fotokatalizör görevi görmektedirler. Bu oksitler, organik kirlerin 

temizlenmesi ile bakterilerin, virüslerin, mayaların, mantarların ve tümör hücrelerinin 

öldürülmesinde kullanılmaktadır [142]. Bu hücre yapılarının yanında canlı hücreler de 

titanyum oksitin fotokatalitik etkisinden etkilenmektedir. Hücre ekimi sırasında hava 

akımlı steril kabin içinde UV ışını varlığında steril şartlar sağlanarak hücre ekimi 

işlemleri yapılmaktadır. Kabin içinde uygulanan UV ışınlarının, PVD yöntemi ile 

numune yüzeylerine ince film olarak kaplanan TiO2’in hücreler üzerinde fotokatalitik 

aktivite göstermesine sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir.  
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Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerde Al2O3 tanecikleri ile 

kumlanan parlatılmış saf titanyum yüzey deformasyona uğratılarak yüzey alanının 

büyümesi sağlanmıştır. Bu yüzeylere saplanan tanecikler yüzey kompozisyonunu 

değiştirmiştir. Oysa, parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal 

yüzeylerde TiO2 ile kaplama işlemi sonunda tüm yüzey ve tanecikler TiO2 ince film 

tabakası ile kaplanarak yüzeyin kimyasal kompozisyonu TiO2 olarak değişmiştir. 

Oluşan hücresel cevap zemin malzemeden çok yeni oluşan oksit tabakasına yönelik 

verilecektir. Bu yeni oluşan yüzeyin fotokatalitik etkisinin parlatılmış-kumlanmış saf 

titanyum metal yüzeyindeki iyonik salınım varlığında oluşan hücre canlılık oranlarıyla 

benzer etki göstererek, hücre canlılıkları açısından benzer sonuçlar verdiği ve iki yüzey 

arasındaki farkın bu sebeple anlamlı bulunamadığı düşünülmektedir. Oysa, 

deformasyona uğramamış ve Al2O3 taneciklerinden yoksun parlatılmış saf titanyum 

yüzey; parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış yüzeyin fotokatalitik etkisi sebebiyle 

hücre canlılığında anlamlı derecede azalma ile karşımıza çıkmaktadır (Tablo 4-4). 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi ortalama Rz ve Ra yüzey pürüzlülük 

değerleri açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyleri 

(Tablo 4-1) ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük değerler 

göstermektedir (Tablo 4-2) (Şekil 4-5 ve 4-6). Yüzeylerin profilometre diyagramları 

(Şekil 4-7a ve d) ve TAEM mikrofotoğrafları (Şekil 4-1 ve 4-4) incelendiğinde 

kantitatif olarak saptanan Rz ve Ra değerleri kalitatif olarak da TAEM mikrofotoğrafları 

ve profilometre diyagramlarında gözlemlenmektedir.  

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey (30,58x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı 

ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeye 

(29,08x104 hücre/ml) göre daha yüksek bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu, 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Anlamlı derecede 

daha pürüzlü bir yüzeye sahip olan parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum 

metal yüzeyi parlatılmış saf titanyum metal yüzeyi ile benzer hücre proliferasyonu 

göstermektedir. Hücre proliferasyonunda yüzey pürüzlülüğü ile orantılı bir artış 

gözlemlenmemiştir. Fakat, parlatılmış saf titanyum metal yüzey toplam hücre sayısı 

ortalaması açısından kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir 

azalma göstermiştir (Tablo 4-4). Parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum 

metal yüzey de (29,08x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı ortalaması açısından kontrol 
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grubuna (42,41x104 hücre/ml) göre azalma göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu, 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Yüzeyin 

etkisinden kurtulan bir grup hücrenin parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf 

titanyum metal yüzeyinde proliferasyona devam etmesi sonucu hücre sayısının yine de 

başlangıç seviyesi üzerinde kaldığı düşünülmektedir. 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey (%91,17) hücre canlılık oranı ortalaması 

açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeye (%90,54) 

göre daha yüksek bir değer göstermiştir. (Tablo 4-3). Benzer şekilde, hücre canlılık 

oranları açısından ise, parlatılmış saf titanyum metal yüzey kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermemiştir (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey (%90,54) hücre canlılık oranı 

ortalaması açısından kontrol grubuna (%91,08) göre azalma göstermiştir (Tablo 4-3). 

Hücre canlılık oranı açısından aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Bu durumun, yüzeyden etkilenmeyen alt hücre 

popülasyonlarının varlığına ve bu alt hücre popülasyonlarının proliferasyonuna bağlı 

olarak hücre canlılık yüzdelerinin kontrol grubu seviyesinde olmasına bağlı olduğu 

düşünülmektedir. 

Parlatılmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış 

saf titanyum metal yüzeyin kontrol grubuna hücresel cevabı toplam hücre sayıları ve 

hücre canlılık oranları açısından benzer bulunmuştur. Artan pürüzlülükle beraber 

hücresel proliferasyondaki beklenen artış maddenin sitotoksik etkisi nedeniyle 

düşmektedir. Yüzeylerde dağlama işleminde kullanılan oksalik asitten yüzeyde arta 

kalan olası elementlerin ((COOH)2 * 2 H2O) hücreler üzerinde toksik etki ve sitoplazma 

membranında dejenerasyon yapmış olabileceği düşünülmektedir. Daha yüksek canlılık 

oranlarının saptanması ise etkilenen hücrelerin sitoplazmik dejenerasyonuna bağlı 

olarak daha yüksek canlılık oranı varmış gibi sonuçların elde edilmesine bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Bu sonuçların, parlatılmış yüzeye sahip yüzeylerde meydana gelen 

hücresel adezyon eksikliği sebebiyle azalan hücre proliferasyonu ve bu hücrelerin 

canlılık oranları ile benzer sonuçlar verdiği düşünülmektedir. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-

asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzey arasında ortalama Rz ve Ra yüzey pürüzlülük 

değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (Tablo 4-2) 
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(Şekil 4-5 ve 4-6). Yüzeylerin profilometre diyagramları (Şekil 4-7b ve d) ve TAEM 

mikrofotoğrafları (Şekil 4-2 ve 4-4) incelendiğinde kantitatif olarak saptanan Rz ve Ra 

değerleri kalitatif olarak da profilometre diyagramlarında gözlemlenmektedir. Benzer 

yüzey pürüzlülük değerleri ve profilometre diyagramları gösteren bu iki yüzey TAEM 

mikrofotoğraflarında farklı morfolojik özellikler göstermektedir. Kantitatif olarak 

benzer olan yüzey pürüzlülük değerleri kalitatif olarak incelendiğinde parlatılmış-

kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerde taneciklerin darbe basıncı sonucu meydana 

gelen keskin kenar ve çıkıntıların, asitle dağlama işlemi sonunda daha yuvarlak 

kenarlara ve daha az çıkıntılı bir profile sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kumlama işlemi 

ile meydana gelen 5 ila 50 µm’lik makro-topografi üzerinde asitle dağlama işlemi ile 

meydana gelen 0,5 µm ve daha küçük çaptaki mikro-çukurcuklardan oluşmuş bir mikro-

topografi oluşmuştur. Oluşan yüzeyler morfolojik olarak birbirinden farklılık 

göstermektedir. Yüzeye saplanıp kalan alüminyum oksit taneciklerinin asitle dağlama 

işlemine rağmen halen mevcut olduğu görülmektedir. Mustafa ve ark. [143] 2001 

yılında  yaptıkları çalışmada, 106-180 µm ile kumlama ve  180-300 µm ile kumlama 

arasında yüzey pürüzlülük değerleri açısından fark olmamasına rağmen TAEM 

görüntülerinde yüzeylerin homojenliği açısından fark saptandığını bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar, bizim de öngörümüze benzer şekilde yüzey topografilerinin karakterize 

edilirken kantitatif değerlendirmenin yanında kalitatif değerlendirmenin de yapılması 

gerektiğini bildirmektedir. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey (38,16x104 hücre/ml) toplam 

hücre sayısı ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum 

metal yüzeye (29,08x104 hücre/ml) göre daha yüksek bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). 

Bu bulgu, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Parlatılmış-

kumlanmış saf titanyum metal yüzeyinde artan hücre proliferasyonunun oksalik asit ile 

dağlama işlemi sonrasında değişen yüzey morfolojisine bağlı olarak hücre 

proliferasyonunda bir azalma ile karşımıza çıktığı düşünülmektedir.  

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey (%86,04) hücre canlılık oranı 

ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeye 

(%90,54) göre daha düşük bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Hücre canlılık oranı 

ortalamaları açısından aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır 

(Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzey üzerinde 
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meydana gelen olası iyon salınımının hücrelerin canlılık oranları üzerindeki etkisinin, 

parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeylerde oksalik asitle 

dağlama işlemi sonucu değişen yüzey kimyası kompozisyonuna bağlı olarak meydana 

gelen sitoplazma dejenerasyonuna bağlı azalan hücre canlılık oranları nedeniyle 

istatistiksel olarak benzer sonuçlar verdiği düşünülmektedir. 

Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeyi parlatılmış-kumlanmış-asitle 

dağlanmış saf titanyum metal yüzeyi ile benzer Rz ve Ra yüzey pürüzlülük değerleri ve 

farklı yüzey morfolojisi göstermektedir. Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal 

yüzeyi ile parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyleri ise Rz ve 

Ra yüzey pürüzlülük değerleri açısından anlamlı derecede birbirlerinden farklı yüzey 

pürüzlülüğüne sahiplerdir. Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış dağlanmış saf 

titanyum metal yüzey ile parlatılmış-kumlanmış-asitle saf titanyum metal yüzey 

arasında Rz ve Ra yüzey pürüzlülük değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmuştur (Tablo 4-2) (Şekil 4-5 ve 4-6). Asitle dağlama işlemi sonunda 

parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal yüzeylerdeki sivri çıkıntılar ve kenarlar 

yuvarlanarak 0,5 µm’lik bir mikrotopografi var olan topografi üzerine eklenmiştir. Bu 

durum morfolojik olarak farklılık oluştursa da yüzey pürüzlülüğü değerlerinde anlamlı 

bir fark oluşturmamıştır. Oysa, TiO2 ile kaplama ile yüzey çıkıntıları daha yuvarlak 

hatlara kavuşmuş ve derin vadiler de sığlaşarak yüzey pürüzlülüğünün anlamlı derecede 

azalmasına sebebiyet vermiştir. Bu değişimler sonucunda, asitle dağlama ve TiO2 ile 

kaplama işlemleri birbirlerinden oldukça farklı yüzey pürüzlülük değerlerine ve 

morfolojiye sahip iki yüzeyin oluşmasına sebep olmuştur. Asitle dağlama yapılan yüzey 

TiO2 ile kaplanan yüzeyden daha yüksek pürüzlülük değerleri göstermiştir. 

Toplam hücre sayısı ortalamaları açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle 

dağlanmış ve parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyler 

kontrol grubundan anlamlı derecede düşük değerler göstermektedir (Tablo 4-4) (Şekil 

4-8). Oysa, bu iki yüzeyin toplam hücre sayısı ortalamaları parlatılmış saf titanyum 

metal yüzeyinden anlamlı bir fark göstermemektedir. Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzey (25,66x104 hücre/ml) toplam hücre sayısı 

ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeye 

(29,08x104 hücre/ml) göre daha düşük bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). Bu bulgu, 

istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (Tablo 4-4) (Şekil 4-8). Asitle dağlanmış saf 
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titanyum metal yüzeyim TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzeyden anlamlı derecede 

daha yüksek olan Rz yüzey pürüzlülük değeri, proliferasyonda bir artış ile 

sonuçlanmamıştır. 

Parlatılmış-kumlanmış-TiO2 kaplanmış saf titanyum metal yüzey (%82,77) 

hücre canlılık oranı ortalaması açısından parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf 

titanyum metal yüzeye (%90,54) göre daha düşük bir değer göstermiştir (Tablo 4-3). 

Hücre canlılık oranı ortalamaları açısından aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (Tablo 4-4) (Şekil 4-9). Parlatılmış-kumlanmış saf titanyum metal 

yüzeyindeki iyonik salınım; asitle dağlanmış ve TiO2 kaplanmış saf titanyum metal 

yüzeyleri ile benzer hücre canlılık oranları vermesine rağmen, TiO2 kaplamanın 

fotokatalitik aktivitesinin oksalik asitle azalan hücre canlılık oranından daha fazla etkili 

olarak ona oranla daha düşük değerler verdiğini düşündürmektedir. 

Saf titanyum metal yüzeylerinde inkübe edilen fetal insan osteoblastlarının 

morfolojisini incelemek amacıyla TAEM mikrofotoğrafları incelendiğinde tüm numune 

yüzeylerindeki ve kontrol grubundaki hücre tabakasında elektron mikroskobunda 

inceleme için yapılan yüzey hazırlık işlemlerinden kaynaklanan yapay çatlamalar 

saptanmıştır. Hücre tabakasındaki bu çatlamalar arasından alttaki metal yüzeyi 

gözlemlenebilmektedir (Şekil 4-10, 4-11, 4-12a). Literatür incelendiğinde; benzer 

çalışmaların çoğunda bu artifaka rastlandığı gözlemlenmiştir. Knabe ve ark. [45], 

Mustafa ve ark. [38] ve Bagambisa ve ark. [109] yaptıkları çalışmalarda hücre 

matrisinde kurutma işlemine bağlı olarak meydana gelen çatlamalardan bahsetmiştir.  

Tüm saf titanyum metal yüzeylerde hücreler monolayer halinde bir hücre 

tabakası meydana getirmiştir. Kontrol grubu  ve parlatılmış-kumlanmış saf titanyum 

metal yüzeyler dışındaki yüzeylerde her zaman konfluensi gözlemlenmemiştir. 

Hücrelerin seyrek olarak bulunduğu bölgelerde, yüzey topografisi üzerinde hücrelerin 

gösterdiği morfoloji incelenebilmiştir. Buna göre; parlatılmış-kumlanmış-TiO2 

kaplanmış saf titanyum metal yüzeylerinde hücreler uzun sitoplazmik uzantılar ile 

birbirine bağlanarak makro-gözeneklerin üzerini topografiye ileri derecede uyum 

sağlayarak ve gözeneklerin içine girerek kat etmektedir. Poligonsal şekilli bu hücrelerin 

Rajaraman ve ark.’nın [144, kaynak: 18 p. 634] tanımladığı 4. safha hücre ataçmanın 

uygun olarak hücrelerin tamamen yayılarak düzleşme gösterdiği gözlemlenmektedir 

(Şekil 4-12b). Toplam hücre sayısı ve hücre canlılık oranı açısından kontrol grubundan 
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anlamlı derecede düşük değerler veren bu yüzeydeki hücreler morfolojik olarak hücre 

yüzeyine ileri derecede adapte olmuş şekilde gözlemlenmektedir. Parlatılmış-

kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum metal yüzeyler TiO2 kaplanmış saf titanyum 

metal yüzeylerden proliferasyon açısından bir fark göstermemektedir. Fakat, bu yüzey 

üzerindeki hücrelerin dağılımı daha seyrektir (Şekil 4-13a). Bu hücreler de poligonsal 

şekilli olup 4. safha morfolojisine uyum göstermektedirler. Parlatılmış saf titanyum 

metal yüzey üzerindeki osteoblast hücreleri, sitoplazmik uzantılarla birbirlerine 

bağlanmış 2. safhaya uyan bir görünüm oluşturmaktadır. Hücrelerin parlatılmış yüzeyde 

adezyon güçlüğü çekerek yayılma ve poligonsal şekle ulaşmada problem yaşadığı 

düşünülmektedir (Şekil 4-10c). En çok hücre proliferasyonu gösteren parlatılmış-

kumlanmış saf titanyum metal yüzeyde ise sitoplazmik uzantılar ile birbirine bağlanmış 

hücreler makro-gözeneklerin üzerini oldukça hafif bir şekilde topografiye uyum 

sağlayarak kat etmekte ve sitoplazmik uzantıları ile altlarındaki yüzeye tutunmaktadırlar 

(Şekil 4-11b). Lange ve ark. da [31] MG63 hücrelerinin morfolojilerini TAEM ile 

değerlendirdikleri çalışmalarında benzer bir sonuç olarak, iri grenli kumla kumlanmış 

yüzeylerde hücrelerin vadiler üzerinden köprü kurarak sadece hücresel uzantıları ile 

tepelere temas ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışmamızda, tam bir konfluensi gösteren 

kontrol grubu hücreleri ise uzun sitoplazmik uzantılar ile birbirine bağlanarak, 

gövdelerinde yassılaşma göstererek yüzeyle oldukça yakın temas etmektedirler. 

Proliferasyonun en yüksek olduğu bu grupta hücre morfolojileri sıkı hücre temasından 

dolayı tam olarak ayırt edilememektedir. Bu hücre tabakasında interfaz safhasında ve 

yeni mitoz geçirmiş hücrelere rastlanmaktadır (Şekil 4-14). 

Tripan mavisi boyası ile boyama sonrası fetal insan osteoblast hücrelerinin ışık 

mikroskobu fotoğrafları değerlendirildiğinde tripan mavisi ile boyanan hücrelerin ait 

oldukları yüzeylerin hücre canlılık oranı ortalamaları ile benzer yoğunlukta görünümler 

verdiği gözlemlenmektedir (Şekil 4-15). 

Yüzeylerin fetal insan osteoblast hücreleri ile olan in vitro ışık mikroskobu 

fotoğrafları incelendiğinde parlatılmış saf titanyum metal yüzeylere yakın bölgelerde ve 

kontrol grubunda zemine tutunma oranı yüksek hücreler saptanmaktadır (Şekil 4-16a ve 

e). Fakat, bunun yanında metal yüzeylerin hemen yanı başında zemine tutunamayan 

hücrelerin metal etrafında toplandığı gözlemlenmektedir (Şekil 4-16b, c ve d). Bu 

hücrelerin canlı yada ölü olmaları olasıdır. Zemine tutunamayan ve metalin yüzey yükü 
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tarafından metale doğru çekilen hücreler olabilirler. Bunun aksine, ölü ve metal 

yüzeyine doğru çekilen hücreler de olabilirler. Bu görüntüler kalitatif olarak 

değerlendirildiğinde hücrelerin kantitatif hücre canlılık oranlarıyla ilişkili görünümler 

vermemektedirler. Bunun sebebinin, kültür tabakları taşınırken sıvı haldeki medyum 

sıvısında hücrelerin yer değiştirebilmesinden ve bu durumda toplanmanın rastlantısal 

olacağından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmamızda, saf titanyum metal yüzeylerin yüzey pürüzlülük değerleriyle 

hücre ataçmanı ve proliferasyonu açısından bir ilişki saptanamamıştır. Literatürdeki 

bazı çalışmalar da çalışmamızla benzer sonuçlar göstermektedir. Bu doğrultuda, Bowers 

ve ark. [132] zımparalanan saf titanyum yüzeylerde kumlama işlemi ve asitle dağlama 

işlemi uygulayarak düzensiz yüzey topografileri; sadece zımparalanan yüzeyler ile de 

düzenli yüzey topografileri elde ederek bu yüzeylere fare osteoblast benzeri hücreleri 

ekmişlerdir. Bu çalışmada, hücre ataçmanı seviyesinin Ra yüzey pürüzlülük değerleriyle 

orantılı olmadığı bildirilmiştir. Castellani ve ark. [47] fare kemik iliği hücrelerinin 320-

gritlik ve 4000-gritlik kağıtlarla zımparalanan saf titanyum yüzeylerdeki (sırasıyla Ra: 

0,3 µm, 0,8 µm) hücre proliferasyonu, diferansiasyonu ve kalsifikasyonunu 

inceledikleri çalışmalarında hücre ataçmanı açısından 5. günde 320-gritlik kağıtlarla 

zımparalanan saf titanyum yüzeyleri diğer yüzeyden daha düşük bulmuşken, bu durum 

8. günde tam tersine dönmüştür. Bu çalışma, çalışmamızda elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda fare kemik iliği hücrelerinin proliferasyonu, diferansiasyonu ve 

kalsifikasyonu ile yüzey pürüzlülüğünün etkisi arasında bir ilişki olmadığını 

bildirilmektedir. Diğer yandan, çalışmamızda pürüzlü yüzeylerde edilen yüksek hücre 

sayısının tam aksine; Kim ve ark. [139] yaptıkları çalışmada pürüzlü TiAl6V4 alaşımının 

yüzeyindeki hücre sayısını 3 gün sonunda düz yüzeylerdeki hücre sayısından daha 

düşük bulmuşlardır. Bu araştırmacılara göre, pürüzlü yüzeylerdeki hücreler artan 

diferansiasyon ve azalan proliferasyon göstermektedir. Hücrelerin pürüzlü yüzeyin 

morfolojisini izlemek üzere değişerek fonksiyonel diferansiasyon gösterdiği 

düşünülmektedir.  

Çalışmamızda, parlatma işlemi sonucunda aşındırıcı taneciklerin ve akrilik 

reçine artıklarının, kumlama işlemi sonucunda yüzeye saplanan Al2O3 taneciklerinin ve 

deforme olan yüzeyin, oksalik asitle dağlama işlemi sonucunda asit solüsyonu kaynaklı 

yüzeyde arda kalan elementlerin, kaplama işlemi sonucunda Al2O3 tanecikleri de dahil 
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olmak üzere tüm yüzeyin TiO2 ile kaplanmasının yüzey pürüzlülüğü yanında yüzeyin 

kimyasal kompozisyonunu da değiştirdiğini düşünmekteyiz.  

Li ve ark. [137] SLA implant yüzeyini TAEM ile değerlendirdikleri 

çalışmalarında kumlama işleminden kaynaklanan 20 ila 40 µm’lik makropürüzlülüğe 

sahip bir makro-topografi üzerine asitle dağlama işleminden kaynaklanan 2 µm’lik 

mikro-çukurcuklar içeren bir mikrotopografinin superpoze olduğunu bildirmişlerdir. 

Buser ve ark. [136] SLA ve Osseotite® yüzeye sahip implantların yüzey topografisini 

TAEM ile inceledikleri çalışmada benzer şekilde her iki yüzeyin de asitle dağlamadan 

kaynaklanan 1 ila 2 µm çapında mikro-çukurcuklar içerdiğini gözlemlemişlerdir. 

Çalışmamızda, TAEM mikrofotoğraflarında parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf 

titanyum yüzeyleri parlatılmış-kumlanmış saf titanyum yüzeylerinin topografisi ile 

kalitatif olarak karşılaştırdığımızda asitle dağlamadan kaynaklanan 0,5 µm çapında 

mikro-çukurcukların varlığı gözlemlenmiştir (Şekil 4-2 ve 4-4). H2SO4 ile dağlama 

işlemi ile yapılan çalışmalarda 1 ila 2 µm’lik mikro-çukurcuklar elde edilirken oksalik 

asidin daha etkin ve invazif bir dağlama işlemi gerçekleştirerek 0,5 µm’lik mikro-

çukurcuklar meydana getirdiği gözlemlenmiştir.  

Hücreler etrafındaki çözünebilen sitokinler, hormonlar ve büyüme faktörleri, 

fiziksel veya biyomekanik gerilimler fenotipin değişmesinde etkili olabilmektedir. Buna 

ek olarak, ekstraselüler matriste bulunan çözünmeyen sinyallerle osteoblastlar 

etkileşerek de diferansiye olabilmektedir. Hücre çevresinin bir elemanı olan implant 

yüzeyleri de osteoblast diferansiasyonunu ve ekstraselüler matris üretimini 

uyarabilmektedir. Bu proteinler implant yüzeylerine kültüre edilen osteoblastlar 

tarafından salgılanmakta olup bu salgılamanın miktarı ve düzeni implant yüzey 

parametreleri tarafından etkilenebilmektedir [14]. 

İmplant yüzey parametreleri yüzey topografisi ile kimyasal kompozisyonundan 

oluşmaktadır. Bu parametreler; hücre büyümesi, hücre migrasyonu, hücre 

diferansiasyonu, ekstraselüler matris sentezi ve doku morfogenezi gibi çok çeşitli 

biyolojik olayları düzenlemektedir [23].  

Değişik yöntemlerle yüzey topografisinin ve kompozisyonunun değiştirildiği 

çalışmalarda osteoblast hücrelerinin kültür medyumuna salgıladığı salgıların 

belirlenmesinin osteoblast fizyolojilerini, davranışlarını ve buna bağlı oluşturdukları 

morfolojik yapıları açıklayıcı veriler sunacağını düşünmekteyiz. 
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Üretim, sterilizasyon, saklama koşulları, uygulanan yüzey işlemleri sonunda saf 

titanyum metal yüzeylerinde değişen yüzey topografisinin beraberinde değişen yüzey 

kimyasal kompozisyonunu da getirdiği öngörülmektedir. Bu sebeple, uygulanan değişik 

yüzey işlemleri sonucunda oluşan yüzey topografisinin incelendiği çalışmalarda yüzey 

kompozisyonu analizlerinin de yapılması önerilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

SONUÇLAR 

• Ra ve Rz yüzey pürüzlülük değerleri açısından parlatılmış-kumlanmış saf 

titanyum yüzeyi parlatılmış-kumlanmış-asitle dağlanmış saf titanyum yüzeyinden 

anlamlı bir fark göstermemiştir. Farklı yüzey işlemi uygulanan yüzeylerin benzer 

topografilere sahip olabileceği öngörülmektedir. Fakat, bu durum yüzeylerinin kimyasal 

kompozisyonlarının aynı olduğu anlamına gelmemelidir. 

• Yüzey pürüzlülüğü ile toplam hücre sayısı ortalamaları ve hücre canlılık oranları 

arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

• Yüzeylerden etkilenmeyen alt hücre popülasyonlarının varlığı ve bu alt hücre 

popülasyonlarının proliferasyonu materyale karşı oluşan biyolojik cevabı 

etkilemektedir. 

• TiO2 kaplamanın UV altında gösterdiği fotokatalitik etki hücre kültürü 

uygulamalarında hücre proliferasyonu ve canlılığını etkilemektedir. 

• Kumlama işlemi sonucunda saf titanyum metal yüzeylerinde iyon salınımı 

gerçekleşmektedir. 

• Kumlama işlemi yapılan yüzeylerde saplanıp kalan Al2O3 tanecikleri hücre 

canlılık oranlarını etkilememektedir. 
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