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ÖZET 

Ademi, A. Yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu ve ksenogreft+trombositten zengin 

plazma (TZP) karışımının deneysel olarak kemik defektlerinde uygulanmasının kemik 

iyileşmesi üzerine olan etkilerinin karşılaştırmalı olarak histolojik değerlendirilmesi. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş-Çene Hastalıkları ve 

Cerrahisi ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2007. 

 

Anahtar kelimeler: Osteoinductal, at kaynaklı ksenogreft, trombositten zengin plazma.  

 

Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesiyle, oluşan kemik defektlerinin başarılı 

bir şekilde onarılması için birçok tedavi metodu ve biyomateryaller kullanılmaktadır. 

Son yıllarda kullanıma giren ve osteoindüktif iyileşme sağlayan yağlı kalsiyum 

hidroksit süspansiyonu (Osteoinductal®) ve osteokondüktif iyileşme sağlayan at 

kaynaklı ksenogreft (Bio-gen®-BGS) ile ilgili yayınların azlığı, aynı zamanda çok 

tartışmalı olan PRP (platelet pich plasma-trombositten zengin plazma), bizi bu konu ile 

ilgili araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Çalışmamızda osteoindüktif etkiye sahip olan 

Osteoinductal® ile, PRP ilave edilerek osteoindüktif özellik de kazandırılan Bio-gen®-

BGS’yi karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmamızda, 18 adet Yeni Zelanda tavşanı 

kullandık. Tavşanların sağ arka tibianın dış-medial tarafına üç adet 4-5mm çapında 

yapay kemik defekti oluşturulduktan sonra, birinci kemik defektine  Osteoinductal®, 

ikinci kemik defektine Bio-gen®-BGS+PRP konuldu, üçüncü defekt ise kontrol grubu 

olarak  boş bırakıldı. Deney hayvanları iki ana gruba ayrılarak 28 ve 56. günlerde 

sakrifiye edildikten sonra histolojik değerlendirme ve histomorfometrik karşılaştırma 

yapıldı. Preparatlar kemik doku bütünlüğü, osteosit sayısı ve enflamasyon hücresi 

varlığı açısından değerlendirilerek, Olympus CH20 ışık mikroskobu ile incelendi. Elde 

edilen bulgular 28 ve 56. günlerde ortaya çıkan iyileşmenin farklılıklar gösterdiğini 

ortaya koydu. Sonuç olarak Osteoinductal®’ın kıvamı nedeniyle yerleştirildiği bölgede 

yeterince osteokondüktif etkisini gösteremediğinden, Bio-gen®-BGS+PRP 

kombinasyonun kemik doku bütünlüğü, Osteoinductal®’den daha iyi fakat kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında ikisi arasında anlamlı bir fark bulunamadı. 
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ABSTRACT 

Ademi, A. Histological evaluation and comparing of the bone healing procedure in the 

defects with oleaginous calcium hydroxide suspension treatment and the defects with 

Xenograft+PRP treatment. Istanbul University, Institute of Healt Science, Department 

of Oral and Maxillofacial Surgery, Ph.D Thesis. İstanbul. 2007. 

 

Key Words: Osteoinductal, equine sourced xenograft, platelet rich plasma.    

 

Today because of the improvement of technology, a lot of different treatment methods 

and biomaterials are being used to repair bone defects properly. In last years there are 

only a few literatures about oleaginous calcium hydroxide suspension, which causes an 

osteoinductive healing, and equine sourced xenograft, which causes an osteoconductive 

healing, and the effect of PRP is not clear on healing process. That’s why we wanted to 

do such a study. In our study we wanted to compare Osteoinductal®, which  has an 

osteoinductive effect, and Biogen®-BGS, which gets an osteoinductive effect with the 

help of mixing PRP with Biogen®-BGS. In our study we used 18 New Zeland rabbits. 

We created 3 bone defects with 4-5 mm diameter on the medial part of the rabbits right 

tibia. In the first bone defect we used osteoinductal, in the second bone defect we used 

Biogen®-BGS with PRP and we left the third bone defect empty as our control group. 

Then we seperated the rabbits into two basic groups. First group was sacrificed in the 

28th day of the experiment and the second group was sacrificed in the 56th day of the 

experiment. All of the specimens are evaluated histologically and histomorphometricly. 

During the evaluation we looked at the integrity of the bone and the number of the 

osteoid cells and inflamation cells. We evaluated the cells with olympus CH20 light 

microscope. The findings showed the difference between the wound healing in the 28th 

and 56th day. As a result Osteoinductal® didn’t show a good osteoconductive effect 

because of its fluid form, but in the defect, which was treated with Biogen®-BGS+PRP 

combination, we found out a better healing than in the defect with Osteoinductal. There 

was no difference between the healing in the control defects and the defects with 

Biogen®-BGS+PRP combination. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

Malformasyon, enfeksiyon, travma veya bir rezeksiyon nedeniyle oluşan oral ve 

maksillofasiyal bölgedeki kemik defektlerinin yapısal ve fonksiyonel rekonstrüksiyon 

problemleri, henüz tatmin edici bir şekilde çözümlenememiş olup, modern cerrahinin en 

zor uğraşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Açığa çıkan geniş kemik 

defektlerinin iyileşmesi amacıyla çeşitli kemik greftleri veya kemik yerine geçen 

biyomateryallerin kullanımı bazen kaçınılmazdır. 

 

Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesiyle, oluşan kemik defektlerinin başarılı 

bir şekilde onarılması için birçok yeni tedavi metodları ve biyomateryaller 

kullanılmaktadır. 

 

Küçük defektlerde, ikinci bir operasyon girişimi gerektirmesi ve yeterli 

miktarlarda elde edilememesi gibi dezavantajlarına rağmen otojen kemik grefti en iyi 

çözüm olmaya devam etmektedir. Ancak büyük boyutlardaki defektlerde, immünojenik 

ve enfeksiyon riskleri taşımayan, donör bölge morbiditesi olmayan ve zamanla yerini 

yeni oluşacak kemiğe bırakacak, sentetik veya semisentetik materyallerin (alloplastlar) 

kullanımı gerekli olmaktadır.  

 

Yapılan çalışmalar, günümüzde geliştirilmiş olan doğal (hayvan ve insan) ve 

sentetik (organik ve inorganik) greft materyallerinin deformitelerin restorasyonunda 

rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Sentetik veya yarısentetik materyaller, yukarda bahsettiğimiz  otojen kemik 

greftlerin dezavantajlarından dolayı kendi başlarına veya otojen kemik 

kombinasyonlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu materyallerin avantajları limitsiz elde 

edilmeleri, kolay sterilizasyon ve depolanmalarıdır. Sentetik veya yarısentetik 

materyallerin sayıları artsa da bugüne kadar ideal bir materyal bulunamamıştır (7). 

 

Son yıllarda kullanılan Osteoinductal® (yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu) 

ve Bio-gen®-BGS (at kaynaklı ksenogreft) kemik grefti ile ilgili yayınların azlığı, aynı 
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zamanda çok tartışmalı olan PRP (platelet pich plasma-trombositten zengin plazma), 

bizi bu konu ile ilgili araştırma yapmaya yönlendirmiştir.  

 

Sentetik greftlerden olan Osteoinductal®’ın osteoindüktif ve osteostimulan 

etkisini kanıtlayan biyokimyasal, deneysel ve insan histolojik çalışmaları yapılmış 

ancak bu maddenin protein içermemesine rağmen BMP (Bone Morfogenetic Proteins) 

etkisine benzer bir etki gösterme nedeni halen tam olarak açıklanamamıştır (8). 

 

Biyomedikal teknolojilerin gelişmesiyle, ksenogreftlerin kullanım alanları 

artmıştır. Farklı hayvan türlerinden elde edilen ksenogreftler (sığır, mercan, domuz, at), 

günümüzde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Yeni bir ürün olan Bio-gen®-BGS at 

kaynaklı bir ksenogrefttir. Bu greftle ilgili az sayıda araştırma bulunmaktadır. 

 

PRP sınırlı bir hacimde, plazma içinde yoğunlaşmış trombosit içeren  bir kan 

komponentidir (9). Bir trombosit kosantrasyonu olan PRP, yara iyileşmesi üzerindeki 

pozitif etkisi, kemik greft rezorbsiyonunu azaltması ve greft yoğunluğunu arttırması 

özellikleriyle tanınır (10). 

 

PRP’nin içeriğinde çok çeşitli büyüme faktörleri (BF) vardır ve etkileri son 

derece karmaşıktır (11). PRP, oral ve maxillofacial cerrahide osteogenesisi hızlandıran 

yüksek miktarda mitojenik polipeptid proteinlerinden PDGF (platelet-derived growth 

factors-trombosit kaynaklı büyüme faktörleri), TGFβ (β-transforming growth factor-β-

gelişim büyüme faktörü) ve IGF’rü (I-insuline like growth factor-insülin benzeri 

büyüme fakrörü) içerir (12). PRP içindeki bu BF’lerinin, yumuşak doku iyileşmesini ve 

kemik rejenerasyonunu artırdığı düşünülmektedir (11).  

 

BF’lerinin yara iyileşmesi üzerine olumlu etkileri araştırmalarla kanıtlandıkça, 

PRP’nin yara iyileşmesini ve kemik rejenerasyonunu hızlandırmak amacıyla 

otolaringoloji, kardiovasküler cerrahi, plastik cerrahi, oral ve maksillofasiyal cerrahi ve 

periodontoloji alanlarında kullanımı artmıştır (9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

 

Yapılan bir çalışmada, insan osteoblast benzeri hücrelerin proliferasyon 

oranının, trombosit eklenmesi ile belli bir seviyeye yükseldiği gösterilmiştir. Bu 
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sonuçlar PRP’nin klinik kullanımının kemik rejenerasyonunu artıracağı yönündeki 

varsayımları desteklemektedir (19). 

  

Yapılan çalışmalarda, PRP’nin bir çok avantajları olduğu görülmüştür: donör ve 

alıcı sahada operasyon sırasında ve sonrasında kanamayı azaltır, daha hızlı yumuşak 

doku iyileşmesi sağlar, alıcı sahada greftlenen dokunun başlangıç stabilitesine yardım 

eder, BF’leri ortaya çıkararak iyileşen dokunun hızlı revaskülarizasyonunu sağlar, 

kemik greft materyalleri ile kombine olarak rejenerasyonu hızlandırır (9). 

 

Son yıllarda kullanıma giren ve osteoindüktif iyileşme sağlayan yağlı kalsiyum 

hidroksit süspansiyonu (Osteoinductal®) ve osteokondüktif iyileşme sağlayan at 

kaynaklı ksenogreft (Bio-gen®-BGS) hakkında az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. 

Çalışmamızda osteoindüktif etkiye sahip olan Osteoinductal® ile, PRP ilave edilerek 

osteoindüktif özellik de kazandırılan Bio-gen®-BGS’yi karşılaştırmayı amaçladık.   

Heterolog bir modelde, tibia bölgesinde oluşturulan yapay kemik defektlerine 

Osteoinductal® ve Bio-gen®-BGS+PRP kombinasyonu uygulayarak, bu materyallerin 

kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerini histolojik yönden inceledik.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. KEMİK DOKUSUNUN YAPISI 

  

Kemik yetişkin iskeletinin en önemli yapı taşını oluşturmaktadır. Yumuşak 

dokulardan meydana gelmiş yapıları destekler, kafatası ve toraks boşluklarında yer alan 

yaşamsal organları korur; kan hücrelerinin yapıldığı kemik iliğinin de yatağıdır. Ayrıca 

kalsiyum, fosfat ve diğer iyonların vücut sıvılarındaki konsantrasyonlarını sabit düzeyde 

tutabilmek için, bu önemli iyonların kontrollü olarak salıverilmelerini ya da 

depolanabilmelerini sağlamaktadır (20). 

 

Kemik vücudun en sert dokusudur. Çeşitli tipteki kemik hücreleri ve fibriller, 

kalsiyumdan zengin ara madde içine gömülüdür (21). 

 

Kemik, kompakt bir dış tabaka olan substantia compacta ve iç tabaka spongiöz 

trabeküler  yapıda olan substantia spongiosa’dan oluşmaktadır. Bu yapısal elementlerin 

oranı kemik tipine göre değişmektedir (22). Kompakt kemik solid, aralıkları olmayan, 

fildişi görünümünde bir doku olarak görünse de, mikroskopta doku içinde aralıkların 

bulunduğu görülür. Spongiöz kemik, dal şeklindeki trabeküllerin birbirleriyle birleşmesi 

ile ağ şeklindeki yapıyı oluşturur. Bu nedenle gözenekli, süngerimsi bir doku olarak 

görülmektedir (164). Kortikal kemik; kompakt, yüksek yoğunlukta, %10 kadar 

gözeneklidir. Buna karşın spongiöz kemik süngerimsi yapısı ile %50 gözeneklidir. 

Lameller yapı kortikal kemikte dairesel, spongiöz kemikte trabeküler tarzdadır (23). 

 

Kemik; özel bir bağ dokusudur. Hücreler arası kalsifiye olan maddeye kemik 

matriksi  denir. Burada bazı kemik hücreleri bulunmaktadır. Bu hücreler matriksin 

laküna (osteoplast) adı verilen kavitelerinde yerleşmiş olan osteosit’ler, matrisksin 

organik kısımlarının sentezini yapan osteoblast’lar ve kemik dokusunun rezorpsiyonu 

ve yeniden modellenmesini sağlayan çok çekirdekli dev bir hücre olan osteoklast’lardır 

(20).  

 

Kompakt kemikte, hücrelerden çok yapıya hakim olan matrikstir. Kemik 

matriksi 3-7 mikron kalınlığında kemik lameli denen tabakalar halindedir. Her lamelde, 
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tek sıra şeklinde dizili küçük boşluklar (osteoplast-laküna) bulunur. Lakünalardan her 

yönde uzanan  silindirik küçük kanalcıklar birbirleriyle birleşerek, matriks içinde ağsı 

yapıda boşluk sistemi oluşturur. Kemik ara maddesi kalsifiye olduğundan, difüzyon 

özelliği yoktur. Bahsedilen kanaliküler sistem kemik beslenmesinde rol oynar (21). 

 

Bütün kemikler iç yüzeylerde endosteum ve dış yüzeylerde de periosteum adı 

verilen osteojenik hücrelere sahip zarlar ile örtülüdür (20). 

 

Kemiğin kimyasal düzeni, vücüdumuzda büyük oranda aynıdır. Ağırlığa 

nispeten vücudumuzun %30’u organik madde, %45’i inorganik madde ve %25’i sudan 

yapılmıştır (22). 

 

Kemik matriksi iki bölümde incelenir. Bunlar: organik matriks ve inorganik 

matrikslerdir. Organik matriksi kollagen ve esas (ana) madde yapar. Mineral matriks ise 

kalsiyum, fosfor ve diğer bazı elementlerden oluşur. Matrisin her iki bölümü de kemiğin 

fiziksel özelliklerinde önem taşır (24). 

 

 

2.1.1. Organik Matriks 

 

Kemiğin organik matrisine osteoid madde denir. Osteoid madde erişkinlerde 

kemik ağırlığının % 25’ini, hacim olarak da % 38’ini oluşturur. Organik maddelerin 

%95’i kollajen, proteoglikanlar ve glikoproteinlerden oluşur. Organik maddeler 

arasında en çok osteokalsin bulunmaktadır. Bu protein (kollajen) kemiğin lifsel çatısını 

oluşturur. Kemik dokusu kollajeni, üzerine mineral matriks çökeldiğinden, diğer 

kollajenler arasında özgün bir yer tutar ve osteokollajen adını alır (22, 24).  

 

Kollajen; dokularda mekanik stabiliteyi sağlayan lifli bir proteindir. 

Transkripsiyondan (kopyalama) sonra, kollajen molekülleri çeşitli intra ve ekstrasellüler 

işlemlerden geçer, bu da onun özgün yapısını ve stabilitesini sağlar (22). Kemik 

kollajeni diğer kollajenlerden farklılık gösterir, %90 tip I kollajenden oluşur (23). 

 

Kemiğin organik yapısını büyük oranda oluşturan kollajen liflerin sentezi 

mezenkimal orjinli osteoblastlarda meydana gelir. Osteoblastlar bir süre sonra, kendi 
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oluşturdukları kemik matriksi tarafından sarılarak osteosit adını alırlar. Bu hücreler, 

artık devamlı kemik oluşturma yeteneklerini kaybetmişlerdir. Kemikte bulunan diğer 

büyük tip hücreler, çok çekirdekli osteoklastlardır. Bu hücreler, kemiğin sürekli şekil 

değiştirme (remodelling) işleminin bir parçası olan, kemik rezorpsiyonu ile ilgilidirler. 

Kollajen lifleri arasında bulunan kemiğin esas maddesi çeşitli glikozaminoglikanlar, 

gliko ve mukoproteinlerden oluşmuştur. Ayrıca, bağ dokusunun hücre dışı ve liflerarası 

komponentlerini kapsar (25). 

 

Kollagen lifciklerin arasını esas madde doldurur. Esas madde daha çok osteosit 

boşlukları ve kanalcıklar çevresinde yoğunlaşır. Kimyasal yapısı değişik protein-

karbonhidrat bileşimi olan moleküllerdir. Esas maddenin kemikteki proteoglikan 

fraksiyonuna osteomükoid de denir (24). 

 

 

2.1.2. İnorganik Matriks (mineral - kemik) 

 

İnorganik maddeler, kemiğin kuru ağırlığının %65’ini oluşturmaktadır. 

İçeriğinde özellikle kalsiyum ve fosfat oranı yüksektir. Ayrıca bikarbonat, sitrat, 

mangnezyum, potasyum ve sodyum da bulunur. Röntgen ışını difraksiyon yöntemi ile 

yapılan çalışmalarda; kalsiyum ve fosforun, Ca10 (PO4)6 (OH)2 kompozisyonunda 

birleşerek hidroksiapatit kristallerini meydana getirdiği görülmüştür (20).. 

 

Kemik inorganik fazın, organik matrikse göre olan oranı kemiğin cinsine ve 

yaşına bağlıdır. Mineral matriks oluşumu organik matriks oluşumundan kısa bir süre 

sonra  %90 oranında gerçekleşir. Kalan %10’u dokunun iyonlara geçirgenliğinin 

azalması nedeniyle yavaş çökelir. Yaşlanmaya bağlı olarak mineral matriksin bileşimi 

değişir; kalsiyum ve karbonat oranı artar, fosfat, megnezyum ve su oranı azalır. Fosfat 

yerine karbonat tutulması nedeniyle Ca/P oranı giderek yükselir. Mineral matriksin 

organik matrikse oranı ve bileşimi bazı patolojik nedenlere bağlı olarak da değişir. 

Raşitizm veya osteomalaside mineral matriks oranı %35’e iner; kalsiyum oranı düşer, 

magnezyum oranı yükselir (24). 

 

Kemik, minerallerin statik bir deposu değildir. Osteoblastik ve osteoklastik bir 

aktivite ile kemik bileşiminin sabitliği, dinamik bir denge halinde sürdürülür. Kemiğin 
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bu sürekli yeniden sentezlenmesi ve rezorpsiyonu hayat boyunca devam eder. Kemiğin 

büyümesi kesildikten sonra da uzun süre devam eder. Bu durum kemiğin yeniden 

şekillenmesi (remodelling) olarak adlandırılır. Normal durumlarda  kemik oluşumu ve 

rezorpsiyonu sıkı bir şekilde bağlantılıdır (25). 

 

 

2.1.3. Kemik Hücreleri 

 

Kemikte dört tip hüre bulunur. Bunlar: osteoprogenitör hücreler, osteoblastlar, 

osteositler ve osteoklastlardır. 

 

 

2.1.3.1. Osteoprogenitör Hücreler 

 

Osteoprogenitör hücreler, soluk boyanan oval çekirdekli, soluk sitoplazmalı 

yassıca hücrelerdir. Normal kemik gelişiminde aktiftirler. Yine erginlerde kırık iyileşme 

sırasında aktifleşirler. Bölünüp çoğalırken osteoblast ve osteoklastlara dönüşürler. Bu 

hücrelerin yağ hücresi, fibroblast ve kemik iliğindeki kan yapıcı hücrelere dönüşebildiği 

de gösterilmiştir (21). 

 

Osteoprogenitör hücreler kemiğin dış ve iç yüzeylerini örten periosteum ve 

endosteumda bulunur, osteoblastlara dönüşerek kemik yapımını sağlarlar. Bu hücreler 

henüz spesifik bir doku hücresine farklılaşmamış bir grup olup, yaşamları boyunca 

çoğalabilme özelliğine sahiptir. Farklılaşmamış kök hücre klonları oluşturdukları gibi, 

geçiş hücrelerine farklılaşıp gelişerek; kemik, kıkırdak, ligament, tendon ve yağ gibi 

bağ dokusu hücreleri de oluşturabilirler. Osteoprogenitör hücrelerin, periost ve 

peritrabeküler yumuşak doku dahil bir çok kaynağı olabilir; ama kemik iliği aspirasyonu 

ile elde edilen kök hücrelerin; sayı ve kalite olarak biyosentetik greftlemeye en uygun 

materyal olduğu bilinmektedir. Kemik iliğinden alınan bu plüripotent hücrelere çeşitli 

araştırmacılar çeşitli isimler vermişlerdir: Stromal ilik hücresi, progenitör bağ dokusu 

hücresi ve mezenkimal kök hücresi, vb. (24, 26).  
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2.1.3.2. Osteoblastlar 

 

Kemik matriksinin organik kısmının sentezinden (kollajen, glikoprotein ve 

proteoglikan) sorumlu hücrelerdir. Ayrıca inorganik maddelerin kemiğe yerleşmesi için 

de osteoblastlara gereksinim vardır (20, 21, 22). 

 

Osteoblastlar osteogeniktir. Kemik dokusunun yüzeyindeki boşlukları döşer 

(22). Düzensiz tek sıra şeklinde yanyana dizilmişlerdir (epitel hücreleri gibi). 

Osteoprogenitör hücrelerden daha büyüktür. Osteositler, osteoblastlar tarafından 

sentezlenir. Osteoblast yakınındaki yeni sentezlenen henüz kalsifiye olmamış matrikse 

osteoid doku denir. Kemiğin inorganik kısımlarının yapılabilmesi canlı osteoblastların 

varlığına bağlıdır. Osteositlerin aktivitesi, osteoblastlara bağlıdır. Sonuç olarak, 

mineralizasyon ve demineralizasyon sağlıklı kemikte dengededir. Morfolojik 

görünümleri sentez durumunda olup olmamalarına bağlıdır. Aktif şekilleri (sentez 

döneminde) kübiktir ve bazofil boyanmaktadır, sentez azalınca yassılaşırlar dolayısıyla 

bazofilik özellikleri de azalır. (20, 21, 22, 24). 

 

Osteoblast sitoplazmasında büyük miktarda alkalen fosfataz enzimi 

bulunmaktadır. İçerdiği bu enzimin yalnız matriks yapımıyla ilgili olmayıp, 

kalsifikasyonla da ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Osteoblastların salgıladığı alkalen 

fosfataz yerel olarak inorganik fosfat konsantrasyonunu arttırdığından ya da kollajeni 

aktive ettiğinden, kalsiyum tuzları çökelmektedir. Bir miktar alkalen fosfataz 

diffüzyonla kana geçtiğinden, alkalen fosfatazın kandaki düzeyi kemik yapım hızını 

yansıtır (21).  

 

 

2.1.3.3. Osteositler 

 

Gelişimini tamamlamış kemiğin başlıca hücresidir. Geliştiği osteoblasttan daha 

küçüktür. Osteoblastlardan gelişe osteositler, matriks lamelleri arasında bulunan 

lakünalar içine yerleşmişlerdir. Her lakünada sadece bir osteosid vardır. Osteositlerin 

sitoplazmik uzantıları ince silindirik matriks kanalcıklarıyla sarılmıştır. Komşu 

osteosidler sitoplazmik uzantıların birbirleri arasında yaptıkları hücre bağlantıları ile 

temas oluşturup, besin maddelerinin bu yapılar aracılığı ile hücreden hücreye geçişini 
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sağlarlar. Osteositler ile kan damarları arasında oluşan bazı moleküler değiş tokuş 

işlemleri, osetositler (uzantıları) ile kemik matriksi arasında bulunan (hücrelerin içine 

gömülü olduğu laküna ve kanalcıklar arasında) çok az miktarda ekstraselüler madde 

aracılığı ile de gerçekleşir. Bu hücreler kemik matriksinin devamlılığı için aktif rol 

oynarlar. Osteositlerin ölümünün ardından matriks rezorpsiyonu oluşur (20, 21). 

 

 Osteosidlerin işlevine yönelik başlıca iki varsayım bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki, osteosidlerin, osteoblastların olgun şekilleri olduğu ve canlı kaldıkları süre içinde 

bulundukları matrisin devamlılığını korudukları yönündedir. Osteosidlerin kemik 

içindeki işlevlerine ilişkin ikinci varsayım ise, osteoliz yaparak kan kalsiyum düzeyini 

dengelediğidir (24). 

  

 

2.1.3.4. Osteoklastlar 

 

Osteoklastlar çok büyük, ileri derecede dallanmış olan hareketli hücrelerdir. 

Hücrenin dalları oldukça düzensiz farklı biçimde ve kalınlıktadır. Bu hücreler kemik 

rezorpsiyonunun başladığı bölgelerde, enzimatik olarak açılmış Howship lakünası adı 

verilen çukurcuklarda bulunmaktadırlar. Aktif kemik rezorpsiyonu, kemik yüzeyindeki 

Howship lakünalarında osteoklastların varlığı ile tanımlanır. Bu şekildeki rezorpsiyon 

alanları düzensiz bir görünümdedir ve osteoid içermez. Bu da osteoklastların sadece 

mineralize kemik matriksinin bulunduğu alanlarda aktif olduğunu düşündürmektedir 

(20, 27).  

 

Osteoklastlar, kökenini kandan alan monositlerin birleşmesi ile oluştukları için 

mononüklear fagositik sistemin kapsamı içinde yer almamaktadır; bunların aktif 

fagositik özelliği yoktur (20, 21). 

 

Osteoklastlar mitoz bölünme yapmazlar. Çok çekirdekli (6-50 çekirdek-

polikaryotik) olmaları, tek hücreli bir çok hücrenin kaynaşmasından oluştukları 

izlenimini vermektedir. Osteoklastlar osteoblastlarla birlikte mekanik streslere bağlı 

olarak kemiğin şekillenmesine, plastik etkinliğini en iyi şekilde yapabilmesine olanak 

sağlarlar. Kemikte depolanmış kalsiyumun devinimini sağlar. Osteoklastların sayı ve 
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etkinlikleri hormonal denetim altında olup paratiroid ve tiroksin hormonları etkisinde  

artar, kalsitonin ve östrogen hormonları etkisinde azalır (24). 

                                             

                                  

2.1.4. Kemik Tipleri 

  

Kollagen liflerin doku içindeki dağılımı yönünden farklı iki kemik dokusu çeşidi 

vardır: bunlar primer kemik (olgunlaşmamış ya da kaba lifli kemik) ve sekonder kemik 

(olgun ya da lameller kemik) dokularıdır. Bu iki kemik doku çeşidi aynı yapı 

taşlarından oluşur; ancak liflerinin farklı konumu nedeniyle histolojik ayrıcalık 

göstermektedir (20, 24). 

 

Primer kemik embriyolojik gelişim sürecinde kırık ve diğer nedenlerle ilişkili 

onarım işlemlerinde ilk ortaya çıkan kemik türüdür. Sekonder kemiğin lameller halinde 

organize olmuş kollajen lif dağılımının aksine, primer kemik rastgele ve değişik yönlere 

dağılmış ince kollajen lifleri ile özellik kazanmaktadır (20). 

 

 

2.1.5. Periosteum ve Endosteum 

 

Kemiğin iç ve dış yüzeyleri, kemiği oluşturan hücrelerden ve bağ dokusundan 

oluşan tabakalarla örtülüdür. Dıştakine periosteum içtekine de endosteum denir (20).  

 

Uzun kemiklerde periosteum, kemikleri saran (eklem kıkırdağı ile örtülü 

yüzeyde, tendon ve kasların yapışma yerlerinde bulunmaz) sıkı bir bağ dokusu 

membranıdır. Dış tabaka fibröz bağ dokusu görünümündedir ve sıkı bir damar ağı içerir, 

hücreden zengindir. İç tabakanın lifleri periostal lamellere giren demetler oluşturur 

(Sharpey lifleri) (24). 

 

Periosteum’un dış tabakası kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşmuştur. 

Demetler halinde periostal kollajen liflerden oluşan Sharpey lifleri  matriks içine girerek 

periostu kemiğe bağlar. Hücreden daha zengin olan periosteum’un iç tabakası, bölünüp 

farklılaşarak osteoblastları oluşturabilme potansiyeline sahip olan, yassı hücrelerden 

(osteprogenitör hücreler) zengindir. Bu hücreler kemiğin büyümesi ve onarımında 
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başlıca rolü oynamaktadır (20, 24). Sharpey liflerinin çevresindeki matriks kalsifiye 

olmamıştır ya da az kalsifiyedir. Bu liflerin sayısı bulundukları anatomik bölgeye göre 

farklılık göstermektedir. Kafatası kemiklerinde, tendon ve kasların yapışma yerlerinde 

fazladır (21). 

 

Endosteum kemiğin içindeki bütün boşlukları örter ve tek kat yassı 

osteoprogenitör hücreler ile çok az miktarda bağ dokusundan oluşur. Bu yüzden 

endosteum periosteumdan oldukça incedir (20). Retiküler bağ dokusundan oluşmuştur 

ve hem osteogenik, hem hemopoietik özellik göstermektedir. Gelişim sona erdikten 

sonra da osteogenik etkinliğini sürdürmektedir (24). 

 

Periosteum ve endosteumun temel işlevleri, kemik dokusunun beslenebilmesi, 

büyüyebilmesi ve onarımı için gerekli olan yeni osteoblastların aralıksız olarak 

sağlanmasıdır. Bu nedenle kemik cerrahisinde periosteum ve endosteumun korunmasına 

çok dikkat edilmelidir (20). 

 

 

2.1.6. Osteogenezis 

 

Kemik iki şekilde gelişir: Osteoblastların salgılandıkları matriksin doğrudan 

doğruya mineralizasyonu (intramembronöz kemikleşme) ya da daha önce var olan 

kıkırdak matriks üzerine kemik matriksinin çökmesi ile gelişir (endokondral 

kemikleşme). İlk kemikleşme mezenkim içinde gelişir. Endokondral  kemikleşme ise bir 

hyalin kıkırdak modelin yerinde meydana gelir. Her iki yolla da ilk ortaya çıkan kemik 

dokusu primer ya da olgunlaşmamış (immatür) kemik dokusudur. Primer kemik dokusu 

geçicidir ve kısa bir süre sonra yerini sekonder kemik dokusu ( lamelli kemik ) 

almaktadır (20, 24). 

 

 

2.1.6.1. İntramembranöz Kemikleşme 

 

Frontal ve pariyetal kemiklerin tamamı ile oksipital ve temporal kemikler, 

mandibula ve maksillanın bazı kısımları intramembranöz kemikleşme ile meydana gelir. 

İntramembranöz kemikleşmenin  kısa kemiklerin büyümesinde ve uzun kemiklerin 
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kalınlaşmasında da rolü vardır. Mezenkim yoğunlaşması içinde kemikleşmenin 

başladığı ilk noktaya primer kemikleşme merkezi denir. Birçok kemikleşme merkezinin 

birbirleriyle birleşmesi ile spongiöz kemik oluşur. Trabeküller fazla bir kalınlaşma 

göstermez. Aradaki bağ dokusu giderek kan yapıcı dokuya dönüşür. Kompakt kemik, 

önce spongiöz kemik geliştikten sonra gelişmeye devem eder (20, 21). 

 

 

2.1.6.2. Endokondral Kemikleşme 

 

Temel olarak endokondral kemikleşme iki aşamadan ibarettir. İlk aşama kemik 

modelindeki kondrositlerin hipertrofisi ve harabiyetidir. İkinci aşama ise, indiferent 

mezenkim hücrelerinin kıkırdağı rezorbe etmeleri ve osteoblastların oluşmasıdır (20, 

21). 

 

Endokondral kemikleşmede öncekinden farklı olarak önce mezenkim doku 

kemiğin yetişkin şeklinin küçük bir hiyalin kıkırdak modelini oluşturur ve kemikleşme 

bu kıkırdak model içinde başlar. Kemiğin kıkırdak model içinde gelişmesi için önce bu 

kıkırdak dokunun yıkılması gerekir. Kıkırdak yıkımı ve kemik yapımının yan yana 

seyretmesi nedeniyle endokondral kemik oluşumu daha karmaşık seyreder. Kıkırdak 

modellerin kemikleşmesi, diafiz kıkırdağı orta yerinden çepeçevre saracak biçimde 

kuşatan, bir periostal kemik halkası oluşumu ile başlar. Periostal kemik halkası 

perikondral ve endomembranöz bir kemikleşmeyle oluşur (24). 

 

 

2.1.7. Kalsifikasyon Mekanizması 

 

Henüz; kalsiyum fosfatın kemik matriksi üzerine çöküşünü açıklayabilen, genel 

olarak kabul edilmiş bir hipotez yoktur. Kalsifikasyonun, kalsiyum tuzlarının kollajen 

fibriller üzerine çökmesi ile başladığı bilinmektedir. Sitoplazma içi veziküller içinde 

kalsiyum tuzlarının çökmesi belki de osteoblastların yardımı ile hızlandırılıp 

yoğunlaştırılır ve gerektiğinde hücre dışı aralığa salgılanır. Kemikleşme yüzeylerinde 

bulunan osteoblastların ürettikleri alkali fosfataz henüz bilinmeyen bir yolla 

kalsifikasyona yardım etmektedir. Osteoid maddenin oluşumunu 4-8 gün sonra 

kalsifikasyon izler. Bu bölgeye kalsifikasyon çizgisi denir (20, 24).  
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2.1.8.  Kemiğin Büyümesi ve Yeniden Şekillenmesi (Remodelling) 

 

Kemiğin büyümesi, daha önce oluşmuş dokunun bir bölümü yıkılırken aynı anda 

başka bir bölümünün yapımı ile gerçekleşir (kemik yapım hızı kemik kaybından daha 

fazladır). Böylece kemik büyürken şekli de korunmaktadır (20).  

 

Osteogenezis sürecinde kemiklerin dış şekillerinin aynı kalması periostun bir 

yerinde apozisyon ve buna karşıt biçimde bir başka yerde rezorpsiyonu birlikte 

kapsamaktadır (24). 

 

Kemik karşılaştığı değişik kuvvetlerin etkisiyle iç yapısını yeniden 

şekillendirebilir. Örneğin, ortodontik apareyler aracılığı ile dişler ve çene kemiğine 

uygulanan kuvvetler bozuk pozisyonlu dişlerin düzeltilmesini sağlar. Kuvvetin çektiği 

yerlerde kemik yapımı ve ittiği yerlerde de rezorpsiyon olur. Böylece çene kemiğinin 

yeniden şekillenmesi ile dişlerin pozisyonları gerektiği gibi değiştirilebilir. Bu yeniden 

şekil alma yeteneği tüm kemikler için geçerlidir. Kemik şekillenmesi bütün yaşam boyu 

devam etmektedir (20, 24). 

 

 

2.1.9. Kemiğin Yeniden Şekillenmesinde Lokal ve Sistemik Düzenleyiciler 

 

I.  Lokal düzenleyiciler 

 

a. Polipeptit yapıdakiler: Hücre proliferasyonunu arttıranlar. 

• Ekstrasellüler ( EGF, TGFα, TGFβ, FGF, PDGF, insulin, vb.)  

• İntrasellüler (lenfosit, makrofaj, osteoblast kökenli olabilirler)  

 

b. Nonpolipeptit yapıdakiler:  

• Prostoglandinler (rezorbsiyonda aktif mediyatörler),  

• Florid (kemikte hidroksil iyonları ile yer değiştirerek florohidroksiapatit 

kristalleri oluşturur; kalsiyum çözünürlüğünü azaltır),  

• Bifosfonat (kemik rezorbsiyonunu inhibe ederek matriks oluşumunu 

artırırlar) 

• Adenozinler, 
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• Fosfat;  

• Pirofosfat;  

   

II. Sistemik düzenleyiciler 

 

Çeşitli hormon ve bileşikler, reseptörler aracılığıyla hedef hücrelere etki ederler. 

Bunlar: parathormon, kalsitonin (osteoklast rezorbsiyonunu inhibe eder), vitamin D, 

glukokortikoidler, cinsiyet hormonları (östrojen, androjen ve progesteron), tiroid 

hormonları, vitamin A ve vitamin K gibi maddelerdir (23).  

 

 

2.1.10. Kırık Onarımı   

 

Dıştan veya içten gelen zorlamalarla kemiğin anatomik bütünlüğünün 

bozulmasına kırık denir. Fizyolojik reaksiyonlar, bozulan kemik bütünlüğünün yeniden 

sağlanmasına yöneliktir. Kemik, skar dokusu oluşturmaz ve yeniden yapılanmayla 

iyileşir. Kırık iyileşmesi, kırık oluştuğu andan itibaren başlar, düzenli kemik doku ile 

kırık uçları birleşinceye kadar devam eder (28). 

 

Kemikte kırık iyileşmesi ve dolayısıyla yeni kemik oluşumu oldukça karmaşık 

bir sistem ile kontrol edilmektedir. Sistemin bu denli detaylı organizasyonu, dolaylı 

olarak birçok araştırmaya konu olmasına rağmen, henüz bir fikir birliği 

sağlanamamıştır. Bu bir bakıma normaldir, çünkü iki kırık ve arasında yeni bir kemik 

köprü oluşmasının, matriks oluşumu, mineralizasyon ve remodeling gibi evreleri 

birbirlerine karşı çalışıyormuş gibi görünen farklı hücrelerin ve farklı hormonlardan 

oluşan bir sistemin bütün halinde çalışması sonucunda gerçekleşmektedir (29). 

 

Kırık iyileşmesi, temelde bir bağ dokusu iyileşmesi şeklindedir. Yumuşak 

dokudan farklılığı, osteoblast ve osteoklastların aktiviteleri ile özelleşmiş kalsifiye 

kemik dokusu oluşumudur (30). Kemikte kırık meydana gelir veya herhangi bir nedenle 

bütünlük bozulursa, ayrılan parçanın dolaşımı da bozulmaktadır (31). 

 

Kırık oluşumunu takiben kemik bütünlüğünün yeniden sağlanabilmesi amacıyla 

organizmada birçok rejeneratif değişiklikler oluşur. Komplike bir olay olan kırık 
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iyileşmesi 3 evreye ayrılır: 1) Enflamasyon, 2) Yenilenme (reparation), 3) Yeniden 

şekillenme (remodelling). Bu evreler birbiri ile ilişkilidir ve geçici olarak birbiri ile iç 

içe girebilir.  

Kırık oluşumu ile birlikte o bölgede enflamasyon başlar ve yaklaşık olarak 2-3 

hafta devam eder. Enflamasyon, kallus şekillenmesini teşvik etmede önemli rol oynar 

ve kıkırdak ya da kemik formu oluşuncaya kadar devam eder. Kemiğin 

rejenerasyonunda, parathormon, kalsitonin, vitamin D metabolitleri ve alkalin fosfataz 

gibi birçok faktör rol oynar ve bunların kan plazmasındaki seviyeleri artar (30). 

 

Hematom, kırık iyileşmesi için gerekli iki önemli faktörü sağlar. Birincisi, 

oluşan hematom ya da kan pıhtısı, kemik ucu ve komşu yumuşak dokuların arasını 

doldurarak kırık bölgesinde çok az da olsa mekanik bir stabilite sağlar. Hematomun 

ikinci önemli özelliği ise; kırık bölgesine matriks oluşumunu başlatan, osteoblastlara ve 

kondroblastlara dönüşen, olgunlaşmamış osteoblast ve kondrosit hücrelerini getirir. 

Yara bölgesindeki hematomdan  IL-1 (interleukin-1),  IL-6 (interleukin-6), PDGF, 

TGFβ ve VEGF (venöz endotelial büyüme faktörü) gibi büyüme faktörleri 

salgılanmaktadır (20,28, 30,32). 

Kırık iyileşmesinin ikinci aşaması yenilenme fazıdır. Osteogenezis devam eder 

ve kırık bölgesinde köprü kallus oluşumu sürer (30). Kırığın bağ dokusunda ortaya 

çıkan küçük kıkırdak parçacıklarının endokondral kemikleşmesi yoluyla primer kemik 

(yumuşak kallus) oluşur. Kırık kallusun farklı bölgelerinde (periost-external ve 

medulla-internal) aynı zamanlarda intramembranöz ve endokondral kemikleşme 

meydana gelir (32).  

 

Kırık bölgesindeki pıhtının oluşturduğu fibrin ağları ve fibroblastlardan 

salgılanan kollajenlerin meydana getirdiği genç granülasyon dokusuna, bir hafta sonra 

osteoblast ve kondroblastların da gelmesiyle yumuşak fibröz kallus şekillenir. 

Başlangıçta oluşan bu kallus yumuşaktır. Daha sonra, osteoblastlardan osteoid üretilir 

ve kondroblastlar da osteoblastlara dönüşür. Yavaş yavaş ortama kalsiyum tuzlarının 

(hidroksiapatit) da çökmesi sonucu ön kallus (fibrokartilagenöz) şekillenmiş olur. 

Oluşan kallus serttir (sekonder kemik) ancak hala dayanıksızdır. Ön kallusun yerini 

yavaş yavaş kemiksi kallus alır. Bu aşamaya 4-6 haftada ulaşılır. Kırık, kallus ile 
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köprülendiği zaman üçüncü faz olan yeniden şekillenme aşaması başlar. Bunun 

sonucunda, Havers sistemi bulunan lamellar kemik yapısı oluşur (30).  

 

Kemikleşme ilerledikçe kırık parçaların hareketi giderek azalır ve kırık 

bölgesinde daha sağlam bir yapı elde edilir ki, bu sağlamlık derecesi, kırık bölgesinin 

başarılı iyileşmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Kallusun primer kemik dokusu 

zamanla rezorbe olur ve yerini sekoner kemiğe bırakır ve böylece kemiğin özgün yapısı 

yeniden oluşmaktadır (20, 33). 

     

Kemik kırıldığında iyileşene kadar, doğru konumda iyileşmenin sağlanabilmesi 

için ilave desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu destek iyileşme süreci boyunca, alçı-atel-

sargı-bandajlar, iç (internal) fiksatörler, dış (external) fiksatörlerle sağlanmaktadır (34). 

 

 

2.2. KEMİK GREFTLERİ 

 

Kemik rejenerasyonu, ortopedik ve maksillofasiyal cerrahide en temel ve önemli 

amaçlardan biridir. Kemik defektlerinin rekonstruksiyonunda kabul edilebilir bir 

fonksiyonel sonuç elde edilmesi için kemik greftleri gerekir. Kemik defektlerinin 

rekonstrüksiyonu için birçok alternatif yöntem bulunmakla birlikte, en ideali defektin 

büyüklük, şekil ve antijenik olarak benzer özelliklere sahip bir başka kemik dokusu ile 

rekonstrükte edilmesidir (26, 35).  

 

Defekte konmak üzere vücuttan tüm bağlantısı kesilerek alınan doku parçasına 

greft denir. İçeriklerine göre greft çeşitleri: Deri (epidermis ve dermis içerir), dermis, 

dermis + yağ (derma-fat greft), yağ dokusu, kemik, kıkırdak greftlerdir (36). 

 

Greft terimi canlı dokunun direkt transplantasyonu anlamında kullanılırken, 

İmplant terimi cansız dokuların transplantasyonunda kullanılmaktadır. Bu anlamda 

implant materyalleri olarak, canlılığını yitirmiş allojenik greft, hayvanlardan elde edilen 

organik ve inorganik cansız materyaller ve sentetik materyaller kullanılmaktadır. 

Sentetik materyal olarak, seramik hidroksilapatit implantları, trikalsiyum fosfat 
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implantları, çeşitli metaller ve bunların farklı formlarıyla kombinasyonları sayılabilir. 

Bu maddelere "Alloplastik materyaller" denir (37). 

 

Transplantasyon, sağlıklı bir insandan (donör, verici) alınan organ, doku ve 

hücrelerin hasta bir insana (resipient, alıcı) verilmesi işlemidir (38). 

 

Biyomateryallerin kimyasal ve biyolojik bozulmalarına karşı dirençli olanlarına 

biyoinert, hafifçe etkileşime girenlere biyoaktif adı verilir. Bunların in vivo çözünen ve 

absorbe olanlarına biodegradable denir (39).  

 

 

2.2.1. Kemik Greft Materyallerinin Sınıflandırılması 

 

1. KEMİK ESASLI GREFT MATERYALLERİ 

2. KEMİK ESASLI OLMAYAN GREFT MATERYALLERİ 

3. DOĞAL MATERYALLER 

 

• KEMİK ESASLI GREFT MATERYALLERİ 
 

A. OTOJEN KEMİK GREFTİ(OTOGREFT) 

 

1.  Kortikal kemik 

2.  Kansellöz kemik 

a)  Ağız içi kaynaklı 

b)  Ağız dışı kaynaklı 

3.  Kortikal ve kansellöz kemik 

 

B. HOMOJEN KEMİK GREFTİ 

 

1.  İzogreft: taze kansellöz kemiği 

2.  Allogreft 

a)   Sterilize kansellöz kemik ve iliği 

       b)   Dondurulmuş-kurutulmuş kemik 

              c)   Dondurulmuş-kurutulmuş dekalsifiye kemik 

              d)  Solventlerle dehidrate edilmiş kemik 
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C.  HETEROJEN KEMİK GREFTİ (HETEROGRFET, KSENOGREFT) 

 

           1. Sığır kaynaklı hidroksiapatitler 

           2. Mercan kaynaklı hidroksiapatitler 

           3. At kaynaklı heterojen kemik grefti 

           4. Domuz kaynaklı heterojen kemik grefti  

 

•  KEMİK ESASLI OLMAYAN GREFT MATERYALLERİ 

 

A. DOKU KAYNAKLILAR 

  1.  Dentin 

  2.  Sement 

  3.  Kıkırdak 

  4.  Sklera 

  5.  Duramater 

 

B.  METALLER 

 

C.  JELATİN FİLM 

 

D.  POLİMERLER 

  1.  Polimetilmetakrilat 

  2.  Proplast  

  3.  Polyalioxanone 

  4.  Poliamide meç 

  5.  Poliglactin 910 

  6.  Sert doku replazmanı htr 

  7.  Polietilenler 

  8.  Polipropilen 

  9.  Silikonlar 

           10.  Politetrafluoroetilen(teflon) 
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 E.  SERAMİKLER 

1.  Kalsiyum sülfat (Paris alçısı) 

  2.  Kalsiyum aluminat 

  3.  Bioaktif cam ve cam seramikler 

  4.  Kalsiyum karbonat 

  5.  Kalsiyum fosfat 

   a)  Rezorbe olanlar 

        Trikalsiyumfosfat 

        Hidroksiapatit 

   b)  Rezorbe olmayanlar 

        Yoğun hidroksilapatit 

        Poröz  hidroksilapatit 

                     6. Yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu (rezorbe olan) 

  

• DOĞAL MATERYALLER 

1.  Kollajen 

2.  Demineralize kemik matriks (DBM) 

3.  Kemik morfojenik proteinler (BMP) 

  4. Trombositten zengin plazma  (PRP-platelet rich plasma) 

 

 

İmmünolojik olarak greftler otojenik, homojenik (allogreft, izogreft) ve 

heterojenik (ksenogreft)  olarak gruplandırılır. Doku aynı kişinin bir yerinden başka bir 

yerine transfer edilmişse otolog veya otojenik greft; aynı türün genetik olarak farklı iki 

bireyi arasında doku transferi allogreft veya allojenik greft; ayrı türlerin bireyleri 

arasında doku trensferleri ksenogreft veya ksenojenik greft; monozigot ikizler 

arasındaki doku tranferleri izogreft veya izojenik greft olarak adlandırılır.  

Kemik greftleri taze veya korunmuş olarak da sınıfladırılabilir. Taze greftler 

donörden direkt olarak transfer edilir ve bunlar genellikle otogreftlerdir. Kemik greftleri 

dondurularak, dondurulup kurutularak, radyasyon veya kimyasallardan geçirilerek 

korunmuş kemik greftleri elde edilir. Muhafaza edilmiş kemik greftlerinde bu 

metodların uygulama amacı sterilizasyon ve greftin immünojenitesinin azaltılmasıdır. 

Korunmuş kemik greftleri arasında allogreftler  bulunmaktadır (31). 
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Greft materyalleri ile meydana gelen rejenerasyonda, üç yöntem söz konusudur: 

Osteogenez, osteoindüksiyon ve osteokondüksiyon. 

 

Osteogenezde kemik greft materyalleri, içermiş oldukları organik materyalleri 

ile direkt olarak osteoblast hücrelerinden  kemik oluşturma kapasitesine sahiptir. 

Dokuda farklılaşmamış mezenkim hücrelerinin olmadığı ortamlarda bile bu tür organik 

maddeler osteogenez kabiliyetine sahiptir. Osteogenetik materyaller canlı kemik 

hücrelerinin bir birleşimidir. Greft hücreleri de yeni kemik yapma özelliklerine sahiptir. 

Bu nedenle osteogenez karakterine sahip tek greft materyali otojen kemiktir (40, 41). 

 

Osteoindüksiyon, klasik anlamda osteoblastik aktiviteyi arttırarak kemik 

oluşumunun sağlanmasını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Otojen greftler ve 

demineralize kemikler osteoindüktif etkiye sahiptir.  Osteoindüksiyon mezenkimal 

hücrelerin ve fibroblastların kemik yapan hücrelere dönüşmesi ile oluşur (42, 43).  

 

Osteokondüksiyon otojen, allojenik veya alloplastik materyallere bir iskele 

oluşturup, greft içinde ve çevresindeki kapillerlerin ve osteoprogenitör hücrelerin alıcı 

bölgede artışıyla açıklanan kemik oluşturma sürecidir. Greft veya biyoimplant yeni 

kemik formasyonu için bir süre iskele gibi davranır (44).  

 

Genellikle kemik ürünleri, osteogenez için gerekli olan hücresel elementleri 

sağlayamazlar ve osteoindüktif olarak düşünülemezler. Sadece yeni kemik oluşumu için 

iskele hazırladıklarından osteokondüktiftirler (7). Ama son zamanlarda osteoindüktif 

etkili greftler de üretilmektedir (DBM, Osteoinductal®). 

 

Çalışmalar, biyomateryallerin osteoindüktif olabilmesi için bazı parametrelerin 

gerekli olduğunu göstermektedir. Biyomateryallerle yapılan osteoindüksiyon gerçek bir 

fenomen olmasına rağmen, mekanizması halen büyük ölçüde bilinmemektedir (45). 

 

 

2.2.1.1. Otogreftler 

 

Kemik, kandan sonra en çok transplante edilen dokudur. Kullanılmakta olan 

bütün kemik greft materyallerinin avantajları olmakla birlikte bir takım dezavantajları 
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da vardır. Otojen greft dışındaki tüm maddeler organizma için yabancı cisimlerdir ve 

hepsi belli oranlarda yabancı cisim reaksiyonuna neden olurlar (46, 47). 

 

Oluşan kemik defektlerin rekonstrüksiyonunda, osteoindüktif ve osteokondüktif 

potansiyele ve osteojenik hücrelere sahip olan otojen kemik greftleri öncelikli olarak 

tercih edilip, günümüzde otojen kansellöz (spongiöz) kemik grefti "altın standard" 

olarak kabul edilmektedir. Canlı hücre kapasitesine sahip olduklarından, alıcı bölgede 

osteoblastları stimüle ederler. Otojen greftler kişinin kendisine aktarıldıkları için HIV 

veya hepatit virüsleri gibi bir patojenin bulaşması ya da immün reaksiyon olasılığı 

yoktur (26, 35, 37, 43, 48).  

 

Bu greftlerin ikinci bir cerrahi işleme ihtiyaç göstermesi, genel anestezi 

gerektirmesi, cerrahi işlem süresini uzatması, kan kaybını artırması, otogreftin erken 

rezorpsiyonu, donör bölgede ağrı, parestezi, hareket kısıtlılığı, yüksek oranlarda verici 

sahada morbidite oluşturması ve istenilen miktarda elde edilememesi gibi bazı 

dezavantajları mevcuttur (26, 43, 48). 

 

Otojen kemik greftlerinin bu dezavantajlarından dolayı allogreftler, 

ksenogreftler ve sentetik materyallerin kullanımı gündeme gelmiştir (43, 48). 

 

 

2.2.1.2. Allogreftler 

 

Otogreftlerin alternatifleri allogreftlerdir. Son yıllarda allogreftler oldukça geniş 

kullanım alanı bulmaktadır. Allogreftler, otogreftlerin donör saha zararı ve sınırlı elde 

edilimi gibi dezavantajları içermezler. Bu greftler yaşayan insanlardan veya 

kadavralardan elde edilmekte ve kemik bankalarında saklanmaktadır. Bunlar hazırlanma 

yöntemlerine göre, dondurulmuş kemik (deep-freezing), dondurulmuş kurutulmuş 

kemik (freeze-drying), demineralize kemik, deproteinize kemik, taze dondurulmuş ve 

solventlerle dehidrate edilmiş kemik olarak gruplandırılabilir (49, 50). 

 

Allogreftler, altın standart otojen greftler ile karşılaştırıldığında kötü 

biyomekanik özellikleri ve düşük kaynama oranları gösterirler. Biyolojik olarak zayıf 

özellikte olup enfeksiyon ve enflamasyon riskleri taşımaktadırlar (26).  
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Her ne kadar otojen kemik greftlerinin allogreftlerden daha iyi sonuç verdiği 

kanısı olsa da, birçok çalışmada allogreftlerin de otojen greftler kadar iyi sonuç verdiği 

bildirilmiştir. Allogreftin avantajları, dezavantajlarından fazla olduğu ileri 

sürülmektedir. Allogreft kullanımının, verici saha morbiditesinin olmaması, kolay temin 

edilmesi,  değişik birçok boyda bulunması, uzun süreli saklanabilmesi ve kaynağının 

sınırlı olmaması gibi avantajları yanında; immünojenik olması, maliyetlerinin yüksek 

olması, revaskülarizasyon ve yeni kemik formasyonunun geç olması gibi dezavantajları  

da söz konusudur (2, 31, 35, 51). 

  

Allogreft kemik dokusu en iyi taşıyıcı-desteklerden biridir.  Ama, potansiyel 

enfeksiyon riski, immün reaksiyon riski nedeniyle, bunun yerine mineralize kollajen, 

kalsiyum fosfat seramikleri, hiyalüronik asit veya kollajen yapıda matriksler ve sentetik 

polimerler gibi taşıyıcılar geliştirilmektedir (26). Allogreftlerin antijenik potansiyeli 

greftin dondurulması, saklanması ve işlenmesi ile azalır (35). 

 

 

2.2.1.3.   Ksenogreftler 

 

Heterojen terimi değişik türlerden alınan dokular için kullanılır. İnsanlarda 

heterojen kemik greftleri uygulamaları 17. yüzyıldan beri var olmasının yanı sıra, 

maksillofasiyal bölgede son yıllarda sık kullanılmaya başlanmıştır (37, 52). 

 

Yapılan araştırmalar, ksenogreftlerin sentetik hidroksiapatitlerden daha 

kompleks bir yapıya sahip olmalarına rağmen, alloplastlara göre daha biyouyumlu bir 

materyal olduklarını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda porozite ve yüzey özellikleri 

alloplastlardan daha iyi olduğundan osteointegrasyon başarısı alloplastlara oranla daha 

yüksektir. Kortikal ve kansellöz kemiğe benzer mekanik özellikler gösterirler ve 

sentetik hidroksiapatitlere göre daha iyi rezorbe olma özelliğine sahiptirler (53, 54, 55, 

56).  

 

Ksenogreftler, memeli hayvanların kemiklerinden veya mercan kabuklarından 

elde edilirler. At, domuz ve sıçangillere ait kemiklerin de uygun olmasına karşın, sığır 

kemikleri daha çok tercih edilmektedir (27, 57). 
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İnorganik sığır kemiğinin, kemik tamirinde kulanılması 1889 yıllarına dayanır. 

Bu materyal, alveol kenarının, periodontal veya periapikal lezyonların meydana 

getirdiği kemik kayıpları ve kemik defektlerinin rekonstrüksiyonunda ve hemostatik 

ajan olarak da kullanılmıştır (58). 

 

Hastalarda sığır grefti transplantasyonunu takiben bir takım otoimmun 

hastalıkların oluşmasıyla 1960’lı yıllarda popülaritesini kaybetmiş, 1990’da ise kemik 

partiküllerinin deproteinizasyon metodlarının gelişimiyle bu ürünlerin içeriği de 

yenilenmiştir. Kemiğin organik komponenti neredeyse tamamen ortadan kaldırılarak 

greftin antijenitesi azaltılmış ve alıcı dokunun toleransı arttırılmıştır (27, 57).  

 

Ksenogreftler genelde sığır kemiklerinin tam olarak deproteinize edilmesi ile 

elde edilirler. Doğal sığır kemiğinin organik bileşenleri tümüyle elimine edilir. Geri 

kalan inorganik bölüm, poröz hidroksiapatit partikülleridir ve yapısal olarak insan 

kansellöz kemiğine benzer. Alıcı doku tarafından iyi tolere edilirler. İyileşmeye 

osteokondüktif katkı gösterirler. 

Sığır kaynaklı kemik grefti uygulamaları, son yıllarda sağlık konusunda önemli 

bir yer tutan, prionlarla bulaşan Deli Dana Hastalığını (DDH) (bovine spongioform 

encephalopathy) ve bunun insanlardaki varyasyonu olan Creutzfeldt-Jakop hastalığını 

gündeme getirmektedir. Bazı yazarlar, heterogreft uygulamalarında bu riski sıfıra 

indirmek veya mümkün olan en azda tutmak için DDH’ nın bulunmadığı ülkelerdeki 

(örn: ABD ) firmalar tarafından üretilen heterogreftlerin kullanılmasını önerirler. Ancak 

prionların kemik dokusunun tümüyle deproteinize ediliyor olması nedeniyle böyle bir 

risk söz konusu değildir. Aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü de kemik dokusunu prion 

hastalıkları için güvenilir ilan etmiştir ( 59, 60, 61).  

 

Ne yazık ki günümüzde DDH yüzünden sığır kaynaklı ksenogreftlerin insanlarda 

klinik olarak uygulanması hala tartışma konusudur. Bu gibi enfeksiyonların üstesinden 

gelebilmek için son zamanlarda at kaynaklı ksenogreftler üretilmiştir. Günümüze kadar 

atlardan bulaşan DDH bildirilmemiştir (62). 

 

Mercan kaynaklı greftler osteokondüktif, kolay hazırlanabilen, kolay 

şekillenebilen, biyouyumlu ve maliyeti düşük olan greftlerdir. Kemiğe, yapısal olarak 

yakınlığı ve biyolojik olarak inert bir madde olması nedeni ile ideal bir greft 
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materyalidir. Mercan greftleri, direk osteoblastik apozisyonlanma için iskelet görevi 

görür. Bu tür greftlerde, kemik iliğinden gelen hücreler porlara göç eder ve daha sonra 

damarlanma başlar. Bunu takiben, bir yandan osteoklastlar greft maddesinin 

rezorbsiyonunu sağlarken, diğer yandan osteoblastlar yeni kemik oluşumunu başlatırlar. 

Doğal mercan uygulandığında, osteoblastik ve osteoklastik süreç 8-24 hafta arasında 

gözlenebilmektedir. Daha doğrusu, doğal mercan osteoklastlar tarafından yavaş yavaş 

rezorbe edilirken, serbest kalsiyum iyonları osteoblastlar tarafından kullanılarak yeni 

kemik oluşturulur. Ancak, rezorpsiyon derecesi kullanılan greft materyalinin büyüklüğü 

ile ilgilidir. Greft materyali aşırı büyük olduğunda rezorpsiyon gecikmekte ya da 

parsiyel olmaktadır. Yeni kemik oluşumunda osteokondüktif etki gösterirler. Bu greft 

mükemmel bir doku uyumu göstererek iyileşme süreci içinde tümüyle rezorbe olur ( 37, 

59, 60, 61).  

 

Ksenogreftler, farklı boyut ve şekillerde piyasaya sunulmuştur. Blok formları, 

plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile maksillofasiyal cerrahide onlay greft olarak 

kullanılırken, granül formları periodontal kemik defektlerinde, çekim kavitelerinde ve 

küçük kist operasyonlarında başarılı bir şekilde hem fonksiyonel hem de estetik 

kayıplarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Daha güçlü materyallerle birleştirilerek kombine 

olarak da kullanılabilirler (37, 39). 

 

Ksenogreftlerin ve allogreftlerin önemli avantajlarından biri, otojen kemik ile 

birlikte kemik greft genişleticileri olarak kullanılabilirler, böylece otojen kemik greftine 

olan ihtiyacı azaltmış olurlar (27). 

 

 

2.2.1.4.  Sentetik Greftler 

 

Otogreft ve allogreftlerin yararlarına rağmen herbirinin sınırlamaları 

alternatiflerini doğurmuştur. Başarılı greftlemenin iki temel kriteri olan 

osteokondüksiyon ve osteoindüksiyonu kullanarak araştırmacılar çeşitli alternatifler 

geliştirmiştir. Bunların bazıları klinik kullanım için uygundur ve diğerleri de hala 

geliştirme aşamasındadır. Bu alternatiflerin çoğunda doğal ve sentetik polimer, seramik 

ve kompozit içeren çeşitli materyaller kullanılmaktadır (50).  
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Osteokondüktif etkiye sahip sentetik kemik materyallerinin en büyük 

dezavantajları osteojenik ve osteoindüktif aktivitelerinin olmamasıdır (43).  

 

İdeal bir sentetik greft; kemik yapıcı osteojenik hücrelere dönüşerek 

farklılaşabilecek progenitör (kök) hücreleri, bu hücrelerin yerleşeceği ve gelişmesine 

uygun ortam sağlayacak osteokondüktif matriks yapıyı ve osteoprogenitör hücreleri 

etkileyerek kemik oluşturmalarını sağlayacak osteoindüktif proteinleri içermelidir (26). 

 

Maksillofasiyal cerrahi alanında meydana gelen defektlerin tedavisi için farklı 

özellikteki greft materyallerinin karıştırılarak kullanımı araştırıcıların ilgisini çekmiştir. 

Buna göre düşük mekanik özellikli ancak yüksek osteokondüktif yeteneği olan bir greft 

materyali kendi özelliklerini tamamlayan diğer bir greft materyaliyle karıştırılarak 

kullanılabilir (63, 64). 

 

 

2.2.2. Kemik Greftlerinin Patofizyolojisi 

 

Kemik birçok spesifik hücre içeren kompleks bir dokudur. Osteoblastlar kemik 

formasyonundan, osteoklastlar kemik rezorpsiyonundan sorumludur. Hücresel olmayan 

bağ dokusu inorganik ve organik matriks içerir. Kemiğin zengin dolaşım ağı 3 

kaynaktan beslenir. Bunlar periostal, endostal ve etraf yumuşak doku damarlarıdır. 

Kemikte kırık veya herhangi bir nedenle bütünlük bozulursa, ayrılan parçanın dolaşımı 

da bozulur.  

Greft uygulanan bölgede operasyondan hemen sonra dakikalar içinde o alanda 

trombosit agregasyonu oluşur. Trombositler fibroblast büyüme faktörü (FGF), insülin 

büyüme faktörü (IGF) gibi büyüme faktörlerini salgılarlar. 1-18 saat içinde polimorf 

nüveli lokosit kemotaksisi ve akümülasyonu oluşur. Bunu 1-3. gün içinde mezenkim 

hücreleri göçü ve çoğalması takip eder. 5-9. günlerde kondrosit farklılaşımı, 10-12. 

günlerde osteoblast farklılaşımı ve primer kemik doku oluşumu, 12-18. günlerde artmış 

osteoblastik aktivite ile kemik remodellingi oluşur. 21’inci günden sonra kemik iliği 

oluşumu başlar. Canlı kemik greft hücrelerinden erken kemik oluşumu (kallus 

formasyonu) cerrahi sonrasında 4-8. gün arasında olur. Kansellöz kemik greftinin, yeni 

kemik oluşum potansiyeli (yüzey alanı fazlalığına ve osteoblast göçüne bağlı olarak) 

kortikal greftten çok daha fazladır. Kemik remodeling sürecinde, osteoklastik aktiviteyi 
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osteoblastik aktivite izler. Bütün primer kemik dokunun yerini sekonder kemik doku 

alır ve bu işlem ömür boyu sürer.  

Kemik greftlerinde 5 evre sonunda şekillenmiş kemik oluşur. Bunlar 

inflamasyon, osteogenezis, revaskülarizasyon, remodeling ve şekillenmiş kemik 

evreleridir. Kansellöz kemik greftleri genellikle tamamen rezorbe edilip alıcının kemik 

dokusu ile yer değiştirirken; kortikal kemik greftleri tamamen rezorbe edilemezler. 

Kansellöz kemikte 2’ci günden itibaren revaskülarizasyon başlarken, osteoklastlar 

vasıtası ile greftin rezorpsiyonu da başlamış olur. Revaskülarizasyon greft çevresinde 

başladığından, kansellöz kemik greftin orta kısmında nekrotik bir saha oluşabilir ve bu 

da radyolojik olarak dansite artışıyla izlenebilir. İnflamasyon, revaskülarizasyon ve 

osteoindüksiyon çok erken başlayan ve genellikle dinamik bir süreç iken, remodeling ve 

osteokondüksiyon aylar süren bir süreçtir. Kemik grefti iyileşmesinde 3 temel elemente 

ihtiyaç vardır: 

1. Hücre komponenti: Osteoblastik ve osteoprogenitör hücrelerin kemotaksisi ile 

revaskülarizasyon ve rejenerasyon başlar. 

2. Büyüme ve farklılaşma faktörleri: En önemli büyüme faktörleri polipeptit büyüme 

faktörleri (PGF), FGF, PDGF ve IGF‘dir. Farklılaşma faktörlerinden özellikle kemik 

morfogenik proteini (BMP-2 ve 7) greft iyileşmesinde çok önemlidir.  

3. Kemik iskele matriksi: Bu iskele matriksi hem osteoindüktif hem de osteokondüktif 

özelliğe sahiptir.  

 

Kemik greftinin iki ana fonksiyonu, osteogenezise kaynaklık yapmak ve 

mekanik destek sağlamaktır. Travma, kemik tümörü operasyonu gibi kemik 

kayıplarında yük taşımayan alanlarda kemik defektini doldurmada kansellöz kemik 

grefti tercih edilirken, yük taşıyan alanda kemik defektini doldurmada kortikal veya 

kortiko-kansellöz kemik greftleri kullanılır (31).  

 

Kemik grefti iyileşmesinde en önemli etken bölgenin kanlanmasıdır. Kemik 

matriksi, sitokinler, hormonlar ve alınan gıdalar iyileşmedeki diğer etkenler arasında 

sayılabilir. Radyasyona uğramış kemikte revaskülarizasyon ve rejenerasyon kabiliyeti 

önemli ölçüde azalmıştır. Bu kemiklere greft uygulanmasında iyileşme problemi bu 

nedenle daha sıktır. Greftler iyi sabitlenmezse genellikle kaynama problemi görülür. Bu 

nedenle greftler internal fiksasyon ile sabitlenirler (31).  
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Progenitör hücrelerin biyosentetik kemik greftlerine eklenmesi mutlaka gerekli 

olsa da, bu hücrelerin tek başlarına kullanımı kemik doku mühendisliği için yeterli 

değildir. Kemik üretiminin en önemli ve mutlaka gerekli parametrelerinden biri, 

osteogenez sırasında progenitör hücrelerin yerleşeceği osteokondüktif bir iletim 

ortamıdır. Osteokondüktif matriksler greftleme alanında kemiğin iyileşmesini 

başlatacak olan hücrelerin yapışması, migrasyonu ve dağılımı için gerekli uygun ortamı 

sağlar. Yapısal iskeleti ve uygun ortamı sağlayan bu materyallerin aynı zamanda 

biyolojik olarak çözünebilir olması gereklidir (26).  

 

Genellikle taşıyıcı matriksler osteoprogenitör hücreleri kendilerine çekme, 

migrasyonlarını kolaylaştırma ve neovaskülerizasyonu başlatma özelliğindedir. Son 

aşamada yeni kemik oluşumu başladıktan sonra taşıyıcının işlevi tamamlanır ve zararlı 

artıklar bırakmadan emilmesi beklenir (26). 

 

Greft materyalinin osteoblastların kolayca tutunabileceği, defekt bölgesinde 

anjiogenezisin rahatlıkla oluşabileceği ve materyalin içinde fibröz doku proliferasyonu 

ile birlikte yeni kemik oluşumunun gerçekleşebileceği şeklinde bir yapısal özellik 

göstermesi ancak porözite ile mümkündür (6). 

 

Leonetti ve ark.(65)’ları, alloplastik maddelerin fiziksel özellikleri kadar 

kimyasal yapılarının da önemli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda partikül 

yoğunluğu, kristal hacmi, porözite ve hazırlama tekniğinin de  klinik başarıda etkili 

olduğunu bildirmişlerdir.   

 

De Groot, (66) mikroporoziteni ve makroporozitenin sert dokuda reaksiyon 

oluşturma konusunun önemini vurgulayarak, partiküller arası mikroporozitenin 

rezorbsiyonu, makroporozitenin ise damarlanma ve yeni kemik oluşumunu etkilediğini 

göstermiştir. Mikroporozite 1-5µm ve makroporozite 100-200µm olarak rapor 

edilmiştir. 
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2.3. YAĞLI KALSİYUM HİDROKSİT SÜSPANSİYONU (Osteoinductal®) 

 

2.3.1. Kalsiyum Hidroksit 

 

Çok güçlü bir baz olan kalsiyum hidroksit ( Ca(OH)2 ), kalsiyum oksite su 

katılımı sonucu elde edilir. Kalsiyum oksit ise kalsiyum karbonatın ısıtılması ile oluşur. 

 

(1) CaO + H2O ---------------Ca (OH)2 

 

Kalsiyum hidroksit şeffaf kristaller formundadır. Genel olarak toz formunda 

elde  edilir. Suda çözünürlük özellikleri (çözünürlük çarpımı 20°C’de 6.4 x 10-6) azdır. 

Organik çözücülerde  çözülmez. Gliserinde çözünürlük özellikleri düzelir. Doymuş 

akıcı solüsyonlarda pH değeri 12.4’dür. Kalsiyum hidroksit havada bulunan CO2 alarak 

sertleşir. Kalsiyum karbonat şekline gelir ve su oluşturur (22, 67, 68). 

 

(2) Ca(OH)2 + CO2 --------CaCO3 + H2O 

 

Eskiden beri bazik etkili kalsiyum hidroksitin bakterisit etkisinin olduğu 

bilinmektedir. Hidroksil iyonlarının bakteri hücrelerine öldürücü etkisi, bakteriyel 

sitoplazmik membrana, protein denaturasyonuna ve DNA hasarına neden olmasından 

kaynaklanır.  

Kalsiyum hidroksit doku ile temas edince, doku rejenerasyonu ve skar 

formasyonuna yol açmaktadır (22, 69). 

 

Holland, (70) kalsiyum hidroksitteki hidroksil iyonlarının yüksek bir pH 

yaratarak mineralize bariyerin oluşmasını tetiklediğini, dokuda ve bakteride kalsiyum 

hidroksitin etkisinin bu maddenin kalsiyum ve hidroksil iyonlarına ayrışmasına bağlı 

olduğunu yaptığı çalışmada bildirmiştir. 

 

Kalsiyum hidroksit, önemli antibakteriyel özelliği dışında, mineralizasyon için 

doku yenilenmesini sağlayan alkali fosfataz gibi  doku enzimlerini aktive etme 

yeteneğine sahiptir. Kalsiyum hidroksit kan dolaşımındaki kalsiyum iyonları ile 

reaksiyona girerek, organik matriks üzerinde kalsiyum fosfat çökeltisi oluşturur ve 

organik fosfatın serbestlenmesi ile bu enzimleri aktive eder. Bunun için  en uygun pH 
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8,6 ile 10,3 arasındadır. Kalsiyum hidroksitin pulpa dokusuyla temasından birkaç 

dakika sonra, nekrotik alanlar oluşmaya başlar. Canlı ve nekrotik dokunun tam sınırında 

kalsiyum tuzlarının birikimiyle tedaviden 15 gün sonra dentin oluşumu gözlenir (67, 

68). Mineralizasyon indüksiyonuyla oluşan doku onarımını stimüle etme kapasitesi, 

kalsiyum hidroksitin biyolojik aktivitesini doğrular (71). 

 

Bazik materyaller arasında kalsiyum hidroksitin yeri, benzer materyallerden elde 

edilemeyen terapötik etki nedeni ile daha önemlidir (72). 

 

Hermann 1920 yılında kalsiyum hidroksiti diş hekimliğinde "terapötik biyolojik 

ajan" olarak tanıttığından beri bu madde modern diş hekimliğinde önemli bir yer 

tutmaya başlamıştır (73). Kalsiyum hidroksit kullanımı ile ilgili birçok kayıtlar olmasına 

rağmen, preparatın terapötik etkisi henüz tam olarak ortaya konulmamıştır. Yağlı 

kalsiyum hidroksit preparatlarının kemik metabolizmasını stimüle ve kemik 

rejenerasyonunu hızlandırıcı etkisi olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir (72, 74, 75, 

76 ).  

 

Kalsiyum hidroksit, apikal periodontitisli dişlerde, kanal içi tedavisinde en çok 

kullanılan maddelerden biridir. Kalsiyum ve hidroksil iyonlarının ayrışması sonucu  

dokular üzerinde; bakterilerdeki biyolojik etkisi olan antimikrobiyal ve mineralizasyon 

özelliği ortaya çıkmaktadır (67, 68, 71). 

 

Kalsiyum hidroksitle yapılan kanal tedavisinde; pulpa alanı ideal olarak 

doldurulmasa bile, hidroksil iyonları hızla aletlerin giremediği alanlara yayılır. 

Kalsiyum hidroksitin oluşturduğu fiziksel bir bariyer ile kanalların yeniden enfekte 

olması ve kalan bakterilerin beslenmesi engellenmiş olur. Meydana gelen alkali pH 

ortamı da hücre membranı ve protein üzerindeki yıkıcı etkisini artırmaktadır (69). 

 

Kalsiyum hidroksit aerop, anaerop, gram negatif ve gram pozitif 

mikroorganizmalara aynı bakterisit etkiyi göstermektedir (68). 
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2.3.2. Akıcı ve Yağlı Kalsiyum Hidroksit Süspansiyonların Etkisi 

 

Kalsiyum hidroksitin akışkan şeklinin konservatif diş hekimliğinde kuafaj 

materyali ve kanal dolgu maddesi olarak kullanılması bu materyalin 37°C’de 1 litrede 

1.05 gr çözünürlüğü ve bu çözünme sonucunda 13 pH’lık alkali bir ortam oluşturması 

temeline dayanır. Kalsiyum hidroksitin temas ettiği bölgede zamanla kalınlaşan bir 

kalsit membran (CaCO3) oluşur. Oluşan bu kalsiyum karbonat membranın altında 

mineralizasyon meydana gelmektedir. Aynı zamanda pH’sı nedeni ile dokuyla temas 

eden  kalsiyum hidroksit tüm proteinlerin proteolizine ve bu yüzden de bakterilerin non 

vejetatif tipleri de dahil olmak üzere  ölümüne neden olur. Böylece ortamı  steril hale 

getirmektedir. Bu kalsit membran oluşumu sayesinde dokular zararlı  yakıcı-kostik 

etkisinden  korunmuş olur. Bu sayede oluşan membranın birkaç milimetre uzağında 

8.8’den 7.3’e kadar bir pH oluşur. Oluşan bu pH, hidroksil iyonlarının difüzyonuyla 

enflamasyon bölgesine gitmesine olanak sağlar. Bu iyonlar ağrıyı oluşturan H+ 

iyonlarını nötralize ederek ağrıyı ve enflamasyonu baskılar. Akıcı  kalsiyum hidroksit 

süspansiyonların bu etkisi, onun fiziksel ve kimyasal özelliklerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu etkiye başka hidroksit veya oksit iyonlarıyla ulaşılamamaktadır 

(22). 

 

Akıcı kalsiyum hidroksit süspansiyonları kök kanallarının endodontik 

dezenfektanı olarak, pulpitisin profilaktik dönemlerinde terapötik ajan olarak,  kök 

kanallarının fizyolojik forameninde ya da dolgu kaidesi ve kuron-köprü protezlerin 

geçici yapıştırılmasında kullanılmaktadır (22).  

 

Akıcı  kalsiyum hidroksit süspansiyonların etkisi ile meydana gelen kalsit 

tabakası, dokuyu bu maddenin yakıcı etkisinden korumaktadır. Yağlı  kalsiyum 

hidroksit süspansiyonlarında ise böyle bir tabaka oluşmaz zaten yağlı  kalsiyum 

hidroksit süspansiyonlarının böyle yakıcı bir etkisi de yoktur. Yağlı  kalsiyum hidroksit 

süspansiyonları 188°C ısıtılarak elde edilir. Yağlı  kalsiyum hidroksit süspansiyonları 

uygulandığında, yağlı koruyucu tabakası sayesinde  proteinlerin proteolizi 

oluşmamaktadır. Doku pH düzeyi yüksek olmadığı için dokuyu irite edecek etkisi 

yoktur. Akıcı kalsiyum hidroksit süspansiyonlarının alkalizasyon etkisi, uygulanan doku 

bölgesinde, pH şoku yani pH 7.5’ten 12-13’e çıkmasıyla görülmektedir (22). Yüksek 

pH değerleri, fazla hidroksit iyonları demektir (68). Bunun aksine yağlı  kalsiyum 



 31 

hidroksit süspansiyonlarının alkalizasyonu yavaş ve aşamalıdır. Üç saat sonra pH 8-9’a 

kadar ulaşır ve bu seviyede günlerce kalır. Uygulanan bölgede doku pH 7-10.5 arasında 

değişmektedir. Bunun sebebi, uygulanan kontakt noktasının yoğunluğu ve vücut 

sıvılarının tampon kapasitesidir. Yağlı  kalsiyum hidroksit süspansiyonların depo etkisi, 

çevreye uzun dönem alkalizasyon sağlayan özelliklerinden meydana gelmektedir. 

Bunun nedeni yağlı  kalsiyum hidroksit süspansiyonların hidroksil iyonları, yağın suyla 

karışmamasından dolayı daha uzun, yavaş ve küçük limitlerle serbestlenmesinden ileri 

gelmektedir (22). 

 

Akıcı  kalsiyum hidroksit ve yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu arasında 

basit ama önemli bir fark vardır: yağ bazlı olanı,  basamak basamak ve uzun zaman 

ortamı alkalize etmektedir (sağlam kemikle temas ettikten saatler sonra pH-10.5 olur). 

Ortamdaki bu değişim osteoblast ve fibroblast metabolizmasını kuvvetli şekilde stimule 

ederek bakteri ve osteoklast metabolizmasını inhibe etmektedir. Buna karşın akıcı 

kalsiyum hidroksit süspansiyonları kemikle temastan hemen sonra 12-13 pH’ya ulaşır 

ve bütün bakterileri öldürür aynı zamanda  yararlı, canlı  somatik hücrelere de zarar 

vermektedir (8). 

 

Yağlı ve akıcı  kalsiyum hidroksit preparatları arasındaki asıl fark alkalizasyon 

farkı ve yağlı preparatlardan serbestlenen kalsiyumdur. Akıcı  kalsiyum hidroksit 

kullanılan vakalarda dokuyla direkt temas sonucu oluşabilecek nekrozu önlemek için 

üzerine CaCO3 (kalsiyum karbonat) içerikli bir membran konularak bazik etkisi 

azaltılmalıdır. Aslında cerrahi sonrası ameliyat sahasındaki bakteri, iyileşmeyen doku 

ve patolojik dokuların üzerine bazik etki istenilen bir olgudur. Membrandan dokuya 

diffüze olan iyonların ise terapötik etkisi vardır. Yağlı kalsiyum hidroksit preparatları 

doku uyumludur ve bunun yanında dokuda nekroz oluşturmazlar. Dokudaki az derecede 

alkalizasyon doku ile temasta bulununca istenilen terapötik etkiyi oluşturur. Asıl soru, 

yağlı kalsiyum hidroksit preparatların kemik metabolizması üzerinde pozitif etkisinin ne 

olduğunun, yapılan araştırmalarla kesin olarak cevaplanamamasıdır (22).  
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2.3.3. Yağlı Kalsiyum Hidroksit Preparatları 

 

Modern diş hekimliğinde kullanılan  yağlı kalsiyum hidroksit preparatları ilk kez 

Dietz tarafından kullanılmıştır. Kalsiyum hidroksit ürünlerinin özelliklerini optime 

etmek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ilk yağlı kalsiyum hidroksit kanal patı 

olan Gangreana-Merz® üretilerek, endodontik tedavi sırasında apikal periodontitis  

yakınması olan hastalarda ve kronik apikal periodontitis durumlarında uygulandığında, 

kemik defektlerinin azaldığı görülmüştür (22). 

 

Gangraena-Merz®, İntradossal® ve Osteoinductal® gibi yağlı kalsiyum hidroksit 

preparatlarının kemik rejenerasyonu üzerinde stimüle edici etkileri çeşitli çalışmalarla 

rapor edilmiştir (75, 76, 77, 78). Doku mühendisliği tekniği ile insan kemik dokusu 

üzerinde uygun fizyolojik şartlar altında biyokimyasal çalışmalar yapılmıştır (72). 

 

Gangraena-Merz
®, endodontik tedavilerde  kök kanal dolgularında uygulanmak için 

geliştirilmiş bir preparattır. Birkaç hafta içerisinde sertleşir. Baryum sülfat eklenerek 

radyoopak görüntü elde edilir. 

İntradossal®, periodontolojik tedavilerde uygulanmak için geliştirilmiş bir preparattır. 

Sertleşme sürecinin tamamlanmasıyla lastiğe benzer yapısını korur. Bununla birlikte bu 

preparat hala gelişme fazındadır. 

Osteoinductal®, yağlı ve krem kıvamında bir süspansiyon olup birçok doğal 

bileşenlerden meydana gelir. Bu ürün kalsiyum hidroksit, sıvı ve katı karbon hidroksit 

zincirleri, myristaleinik asitle, oleik asit, palmitoleinik asit, gadoleinik asit, margarin 

asit, pentadecane asit, myristik asit, linolenik asit, stearik asit, palmitik asit, arachidik 

asit, laurik asit ve linolik asit gibi gliserolle esterlenmiş yağ asitleri içermektedir (22). 

 

Osteoinductal® kemik cerrahisinde kullanılmak için geliştirilmiştir. Yapılan 

araştırmalar Osteoinductal®’in sertleşmeyen, kıvam değiştirmeyen, mükemmel 

histokompatibilite ve biyoinert (biyohareketsiz) özellikleri olan ve kemik cerrahisinde 

güvenle kullanılan bir greft materyali olduğunu göstermiştir (72, 74, 76, 78). Yüksek 

sıcaklıklardan (188° C) etkilenmeyen stabil, çok iyi sterilize edilebilen bir materyaldir. 

Gamma radyasyonunda 37 kGy ( kilogray = joule/kg) kadar stabildir. Araştırmacılar bu  

özelliklere başka bir organik yağda rastlamamışlardır. 121°C’de 25dk. otoklavda 

sterilize edildikten sonra bile Osteoinductal®’ın kimyasal stabilitesi değişmemiştir (22). 
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Osteoinductal® dünyanın ilk ve tek sentetik, biyoaktif, prion içermeyen, osteoinduktif, 

kemik greft materyalidir. Sentetik bir kısa dönem implantıdır. Ana bileşenleri kalsiyum 

hidroksit ve domuz kökenli claw (koyu kıvamlı olmasını sağlıyor) yağıdır. Kemik 

morfogenetik proteinleri (BMP) ve PRP içermemesine rağmen osteoinduktif 

özelliktedir. Antibiyotikler de dahil olmak üzere, hiçbir ilaca gerek kalmadan, 

inflamasyon ya da şişliği giderdiği söylenmektedir (72, 74, 75, 76). Günümüze kadar 

bilinen kemik greft materyalleri genellikle osteokonduktiftir yani az ya da çok kemik 

defektleri doldurucuları ve kemiğe yol gösteren pasif rehberlerdir. Uygulanışı çok 

basittir ve başarı oranı dikkat çekicidir (79, 80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tablo 1: Osteoinductal®’ın özellikleri ve avantajları 

 

 

Üretici firma Osteoinductal®’ın (Osteoinductal® GmbH., München, Germany) 

endikasyonlarını ve uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken kriterleri aşağıdaki 

şekilde özetlemiştir: 

 

           ÖZELLİKLERİ  

 

                   AVANTAJLARI 

 

 

Osteoindüktif      

 

İlerlemiş ve kanıtlanmış kemik   rejenerasyonu 

 

Antiflojistik 

 

Ağız içinde şiddetli ödemi azaltır 

 

 

Analjezik 

 

Postoperatif ağrıyı giderir 

 

 

Antibakteriyel 

 

Enfeksiyonu minimuma indirerek    antibiyotik 

kullanımını azaltır 



 34 

Osteoinductal®’ın endikasyonları: 

a. Pararadiküler ve/veya periapikal kemik lezyonları yüzünden yapılan diş çekimlerinde 

b. Hemisection ve kök çekimlerinde 

c. Apikal rezeksiyonlarda (apisecotomi) 

d. Büyük kemik defektleri veya kırıklarda 

e. Periodontal cerrahide kullanılır 

f. Dental implant uygulamalarında ise: 

 

• Periodontal harabiyeti ve aşırı kemik rezorpsiyonu olan durumlarda yapılan 

dental implantların osteointegrasyonuna  Osteoinductal®  yardımcı olamaz, 

• Kemik kavitesi yeterli ısıda olmazsa ve sürekli serum fizyolojik ile yıkanırsa 

uygulanamaz, 

• İmplantın primer stabilitesi Osteoinductal® ile sağlanamaz, 

• İmmediat implantlarda; Osteoinductal®’in implant ile defektli alveol duvarı 

arasına membran uygulayarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde 

implant başarısız olur. 

 

Uygulanması sırasında: 

 

1. Geniş arter ve ven açılmasından sonra yağ emboli riski oluşmaması için 

kanama tamamen kesildikten sonra Osteoinductal® kullanılmalıdır.  

2. Çok ender vakalarda Osteoınductal®’in yumuşak doku ile uzun teması 

fibroblastların reversibil hiperplazisi ve yumuşak doku bölgesinde 

sertleşmeye neden olur.  

3. Osteoinductal® kalsiyum içermekte ve koagulasyonu tetiklemektedir. Çok 

ender durumlarda hasta aspirin türü kan sulandırıcılar  kullanmışsa ya da çok 

travmatik çalışılmışsa, Osteoinductal®  uygulandığında bile kanamalar uzun 

sürebilir.  

4. Osteoinductal® uygulandığı bölgede taşmaması için mümkün olduğu kadar 

ufak basınçlarla yerleştirilmelidir.  

5. Osteoinductal®, kemik yüzeyi hidrojen peroksitle yıkandıktan sonra 

kullanılmamalıdır çünkü kalsiyum peroksit veya benzeri bileşikler oluştuğu 

için dokularda ciddi yanmalara neden olabilmektedir.  
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6. Geniş kemik defektlerinde Osteoinductal® sentetik-konduktif kemik 

preparatlarıyla karıştırılarak kombine şeklinde kavitelere uygulanabilir. 

Hidroksil apatit (coralline) de bu karışımda kullanılabilir. Homojen veya 

otojen kemik greftleri ile karışımları kontraendikedir.  

 

Osteoinductal®’ın hidrojen peroksit ile uyumsuzluğu dışında son 20 yıl boyunca 

kemik cerrahisinde, klinik ve klinik dışında yapılan araştırmalarda yağlı kalsiyum 

hidroksit süspansiyonların kullanımlarının risk içermediği görülmüştür. Şimdiye kadar 

Osteoinductal® ile ilgili yağ embolisi görülmemiştir.  

 

Her şeyden önce Osteoinductal®, kemik cerrahisinde kullanılan bir preparattır ve 

kemik gelişimini stimüle eden bir etkisi vardır. Bu preparatların etkisiyle kemik 

dokusunun kollajen sentezi potansiyeli artar, osteokalsin sentezini stimüle eder, alkalin 

fosfataz  ve LDH (lactate dehydrogenase)  aktivitesini artırarak, dokudaki kollajenolitik 

aktiviteyi düşürür. Osteoinductal® osteoblastların bölünme aktivitesini stimüle ederek, 

bu hücrelerin diferensiyasyonuna yardımcı olmaktadır (72).  

 

 

2.4. TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA-TZP (Platelet Rich Plasma-PRP) 

  

Bir trombosit konsantrasyonu olan PRP, yara iyileşmesi üzerindeki pozitif etkisi, 

kemik greft rezorbsiyonunu azaltması ve greft yoğunluğunu arttırması özellikleriyle 

tanınır. PRP içeriğindeki BF’lerinin yumuşak doku iyileşmesini ve kemik 

rejenerasyonunu arttırıcı etkisi olduğunu düşünülmektedir (11). PRP’nin rejeneratif 

kapasitesi, genelde altın standart olarak bilinen otojen kemik ile karşılaştırılabilir. Bu 

karışımın rejenerasyon potansiyelini, morfojenik ve mitojenik özelliklerinden dolayı 

farklı sitokinler etkiler (10). 

 

 

2.4.1. Trombositler  

 

Günümüzde, trombositlerin basit bir hemostaz dışında birçok fonksiyonları olduğu 

bilinmektedir. Trombositler; salındığı zaman hücre mitozu, kollajen yapımının artması, 

hasarlı bölgeye diğer hücrelerin göçü, damarsal iç büyümenin başlatılması  ve hücre 
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diferansiyasyonu gibi önemli BF’lerine sahiptirler. Trombosit konsantrasyonunun 

artırılması ile yara yerinin hızlı ve daha iyi iyileşmesi sağlanır. Kemik greftinde trombosit 

konsantrasyonunu artırmak ve bunun sonucunda BF’lerin konsantrasyonunun artması, 

daha hızlı ve yoğun bir kemik elde etme konusunda mantıklı gibi görünmektedir (81). Bu 

faktörler sistemik yoldan etki edebileceği gibi lokal olarak da fonksiyon gösterebilirler 

(82). 

 

Trombositler kemik iliği içindeki megakaryositlerin sitoplazmatik 

parçalanmasıyla oluşur. Trombositler, kırmızı kan hücreleri gibi çekirdeksiz hücreler 

olarak dolaşıma katılır ve limitli bir yaşam zamanları vardır. Kırmızı kan hücrelerinin 

yaşam süreleri 120 gün iken  trombositlerin 7-10 gün arasındadır. İki hücre çeşidinin de 

çekirdekleri olmamasına rağmen metabolik olarak oldukça aktiftirler (83). 

Damar yaralanmalarında subendotelyal dokunun ortaya çıktığı durumlarda 

trombositler, kollajen proteinlerini yapıştırmaya başlar, yapıştıklarında: adenosin, 

serotonin ve tromboksane gibi hemostatik mekanizmadan sorumlu olan maddeleri içeren 

granüller sebestlenir. Ek olarak fazladan trombositler de bölgeye akın eder ve tıkacın 

oluşmasına yardımcı olurlar. Oluşan tıkaç erimeyen protein fibrinleri içeren fibrinin 

etkisiyle kuvvetlenir. Bu pıhtı ve pıhtılaşma mekanizmasında, trombositlerin, yara 

iyileşmesini başlatan ve devamlılığını sağlayan değişik BF’lerini aktive ettiği 

düşünülmektedir (84). Trombositlerden salgılanan BF’leri kemik rejenerasyon sürecinin 

erken evrelerinde etki göstermektedir. Çünkü trombositlerin ve BF’lerin yaşam süresi 

azdır (85). Trombositler yaşam süreçleri boyunca BF’leri sentezler ve pıhtılaşmada etkin 

rölleri vardır. Trombositlerin birçok yalancı ayak uzantıları, hücre membranında girinti 

çıkıntıları ve taşıyıcı granülleri (internal vesiküller) vardır. Morfolojileri çoğunlukla doğal 

su süngerleri veya İsviçre peyniri görünümündedir. Buradaki vesiküller üç tip granül 

içerir: Lizozomal, dense (yoğun) ve alfa. Lizozomal granüller içinde sindirim enzimleri 

bulunur. Dense granülleri adenozin difosfat (ADP) taşırlar ve bunlar diğer trombositlerin 

aktivatörleri sayılırlar. Alfa granülleri ise BF’lerin taşınmasından sorumludurlar. Bunlar 

tamamlanmamış ve biyolojik inaktif trombositler içerirler. Bu granüller içinde 

BF’lerinden platalet-derived growth factor (PDGFaa, PDGFbb ve PDGFab) üç izomeri, 

transforming growth factor beta (TGFβ1 ve TGFβ2) iki izomeri, vascular endothelial 

growth factor(VEGF) ve epithelial growth factor (EGF) bulunur (83). Bunlardan en 

önemlisi PDGF ve TGFβ’dir. Bunlar yumuşak doku ve kemik  iyileşmesini hızladırırken, 

eksojen olarak verildiğinde kolajen yapımını uyarır, yarayı güçlendirir ve kallus 



 37 

oluşumunu başlatır. VEGF ise güçlü bir anjiojenik büyüme faktörüdür ve yara iyileşmesi 

ve damarlaşma konusunda önemli bir role sahiptir (81, 84). Alfa granülleri, hücre 

adezyon molekülü vitronectin açısından zengindir. Bu vitronectin osteokondüksiyon ve 

osteointegrasyon için gereklidir. Trombositler insulin-like growth factors (ILG¹ ve ILG²) 

ve bone morphogenetic protein (BMP) içermezler. Dolaşımdaki trombositler, kan 

içindeki sayılarına göre yara iyileşmesine yardımcı olurlar. PRP içindeki 

konsantrasyonun fazlalığı, yara iyileşmesini daha da hızlandırır. Her iki durumda da 

BF’lerin sekresyonu pıhtılaşma ile aktive olur. Pıhtılaşma ile aktivasyon trombosit 

membran sisteminin şekil değiştirmesi ve bunun sonuçları olarak alfa granülleri içindeki 

BF’leri serbestleyerek aktif hale geçerir. Alfa granülleri trombosit yüzey membranına 

doğru hareket eder ve onunla birleşir. Tamamlanmamış BF proteinleri (tüm BF’leri 

proteinlerden oluşur) hücre membranından dışarı salınır. Histon ve karbonhidrat bu 

protein zincirine bağlandıktan sonra BF’leri biyolojik olarak aktive olurlar. BF’lerinin 

eksojen olarak etki ettiğini gösterir ve yüksek konsantrasyonlarda bile hiperplaziler, 

benign tümörler veye malign tümörler gibi aşırı reaksiyonlara neden olmazlar. BF’leri 

mutajenik değildir. Bunlar normal gen regülasyonu ve normal yara iyileşmesinin feed-

back (gizli beslenme) kontrol mekanizmasını etkileyen doğal proteinlerdir (83). 

 

PRP’nin hazırlanması kolaydır. Hastadan preoperatif alınan kan, trombositleri 

yoğunlaştırmak için sentrifüj işlemine tabi tutulur. Daha sonra elde edilen  PRP tek başına 

ya da küçük hacimlerde kemik greftine eklenerek operasyon bölgesine uygulanmaktadır. 

Trombosit konsantresi aktive olduğunda jelatinimsi bir yapı oluşturur ve önemli yara 

iyileştirici BF’leri ortama salınır (81). Bu teknikle oluşan pıhtının kan hücreleri ve 

trombosit  içeriği normal pıhtıya göre ters orantılıdır. PRP kullanılan cerrahi bölgeler, 

normal cerrahi bölgelere göre iki veya üç katı daha hızlı iyileşmektedir. Bu BF’lerin 

trombositler tarafından serbestlenmesi PRP’nin gelişmesine yol açmıştır. PRP, KBB ve 

baş boyun cerrahisi, nöroşirurji, genel cerrahi, oral ve maksillofasiyal cerrahi ve 

periodontoloji gibi değişik alanlarda kullanılmaktadır(84). 

 

PRP’nin özellikleri trombosit aktivasyonuna bağlı birçok büyüme ve farklılaşma 

faktörlerinin üretimine ve salgılanmasına bağlıdır.  Bu faktörler yara iyileşme prosesini 

düzenleyerek, stimüle ederler (11). PRP büyüme faktörleri, kemik morfogenetik 

proteinlerinde de görüldüğü gibi osteoprogenitör hücre diffrensiyasyonunu azaltmazlar, 
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bunun yerine kemik remodelinginin erken döneminde bir aktivatör rolü oynayarak, 

çevreleyen hücrelerde kemotaksis, mitogenezis ve angiogenezisi arttırırlar (86). 

 

PRP bir BF’ün özelliğini değiştirebilmekte veya düzenleyebilmektedir. Bu özellik 

PRP BF’lerini rekonbinant büyüme faktörlerinden ayıran en önemli farktır. Rekonbinant 

büyüme faktörleri, yara bölgesinde yeterli fonksiyon göstermez çünkü doğal seviyedeki 

düzenleyici büyüme faktörlerinin oranı PRP büyüme faktörlerine göre oldukça düşüktür 

(87). Trombositlerin PRP içinde toplanması sonucu trombositler ortalama %338 oranında 

artış göstermektedir (88). PRP’nin içeriğinde çok çeşitli BF’leri vardır ve etkileri son 

derece karmaşıktır. Oysa rekonbinant büyüme faktörleri tek yönlü rejeneratif etkiye 

sahiptir (11). 

 

PRP trombin ve kalsiyum klorit eklenmesiyle aktive edilir. Bu da trombosit alfa 

granüllerinden kendi BF’lerinin immediat salıvermesiyle sonuçlanır (89).  

 

 

2.4.2. Tarihçesi  

 

Uzun yıllar boyunca enflamasyonu azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için 

biyoaktif cerrahi ürünler geliştirilmiştir. 30 yıl boyunca fibrin adezivleri birçok alanda 

başarılı sonuç vermesine rağmen bu ürünün kompleks olması ve çapraz enfeksiyon 

görülmesinden dolayı çok fazla ilgi çekmemiştir. Günümüzde trombosit konsantrasyon 

teknolojilerinin gelişmesiyle fibrin adezivlerin ve konsantre PRP elde edilmesi 

basitleştirilmiş ve optimize edilmiştir (90).  

 

1990 yılı başlarında BF’leri yara iyileşmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Öncelikle Kinghtons’un platelet-derived wound healing factor (PDWHF) ve sonra topikal 

uygulanan insan platelet-derived growth factor bb (PDGFbb)(Regranex, Ortho McNeal) 

ve bugün platelet-rich plazma (PRP), yara iyileşmesinde kullanılan tedavi yöntemleri 

arasına girmiştir (83). 

 

Otojen kemik grefti iyileşmesini hızlandırmak için kullanılan stratejiler PRP 

kullanımını da kapsamıştır. PRP, trombositlerden zengin ve osteojenik büyüme 

faktörlerini kapsayan  bir kaynaktır. PRP’nın otojen kemik grefti ile ilk kullanımı 1997 
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de Whitman ve ark. tarafından rapor edilmiştir. Whitman ve ark.(91)’ları PRP’yi ilk kez 

˝ platelet jel: oral ve maksillofasiyal uygulamalarda fibrin yapıştırıcısına otolog 

alternatif ˝ adlı makalesinde, oral cerrahi topluluğuna sunmuşlardır. Whitman ve ark. 

PRP’yi fibrin yapışkanına, otojen alternatif olarak görmüştür. Fibrin yapışkanı kan 

bankalarından elde edilip, yıllarca hemostatik faktör ve cerrahi adesiv olarak 

kullanılmıştır. PRP ile fibrin yapışkanı arasındaki fark, PRP’nin yüksek trombosit ve 

doğal fibrinojen konsantrasyonu içermesidir. PRP’deki trombositler trombinin 

eklenmesi ile aktive olduğunda yara iyileşmesini hızlandıran BF’lerini ve diğer 

faktörleri serbestlemeye başlar. PRP, hem hemostazı hem de greft materyallerinin 

adezyonunu sağlayarak, yarayı fizyolojik olarak daha hızlı iyileştirmektedir. 

 

1998’de Marx ve ark.(88)’larının PRP ile ilgili bir makalesinin yayınlanması ile 

PRP, oral ve maksilofasiyal cerrahide oldukça popüler olmaya başlamıştır. 

 

 

2.4.3. Sitokinler 

 

Sitokinler hücresel düzenleyici proteinlerdir. Çesitli uyarılara karşı cevap olarak 

özel hücreler tarafından salgılanır ve hedeflenen hücrelerin davranışını etkilerler. Belli 

bir sitokin çesitli hücreler tarafından farklı dokularda salgılanır fakat aynı biyolojik 

etkiyi gösterir. Sitokinlerin etkileri sistemik veya lokaldir. Bazıları hormon gibi 

davranır, belli hücreler tarafından kana veya çesitli hücresel sıvılara salgılanıp, vücudun 

diğer bölgelerindeki hücresel reseptörlerine bağlanırlar. Diğer sitokinler daha lokalize 

olmuş etkiler gösterirler. Bunlar otokrin (bir hücre tarafından salgılanan sitokinin aynı 

hücre üzerine etkisi) ve parakrin (belli bir hücre tarafından salgılanan sitokinin 

yakındaki komşu hücreye etkisi) etkilerdir (92).  

Sitokinler hücre bölünmesi ve farklılasmasının kontrolü, hematopoez ve 

bağışıklık sisteminin regulasyonu, yaraların iyileşmesi, kemik formasyonu ve hücresel 

metabolizmanın değiştirilmesi gibi biyolojik olaylarda rol oynamaktadır. Sitokinlerin en 

önemli etkilerinden biri hücre bölünmesi ve farklılaşması üzerindedir. Normal hücreler 

belli faktörler tarafından gönderilen spesifik sinyaller sonucu bölünür. Bu faktörler 

büyüme faktörleri ve sitokinlerdir. BF’leri hücre bölünmesi üzerinde pozitif etki 

gösterirken, bazı sitokinlerin hücre bölünmesini engelleyici etkileri bilinmektedir. Belli 

bir hücrenin yüzeyinde mevcut olan reseptörler, bu hücrenin hangi faktörlere cevap 
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vereceğini belirlerler. Son yıllarda bu faktörlerin hücre bölünmesi üzerinde pozitif ve 

negatif etki mekanizmaları yoğun bir şekilde araştırılmaktadır (92).  

 

 

2.4.4. Trombositlerin İçerdiği Büyüme Faktörlerinin Özellikleri 

 

Gelişmenin, büyüme ve farklılaşma evrelerinde çok sayıda faktör etkili 

olmaktadır. Hücre büyümesi ve çoğalması olaylarının başlamasında ise BF’leri (growth 

factors) temel rolü oynamaktadır.  BF’lerinin etki mekanizmaları, spesifik reseptörler 

aracılığı ile üretildikleri hücrede (otokrin, intrakrin tarz) veya diğer hücreler üzerinde 

(parakrin, jukstakrin veya endokrin tarz) etki gösterirler (93). BF’leri otokrin, endokrin 

veya parakrin şeklinde etkili olabilirler. Ekstrasellüler matriks içine depolanırlar ve daha 

sonra matriks çözülmesi sırasında serbest bırakılırlar. Hedef hücrelerdeki reseptörler ile 

etkileşimleri, mesajcı RNA ve rejeneratif işlemler için gerekli olan proteinlerin yazımını 

hızlandıracak hücre içi sinyal yolunu aktive eder. Bu BF’leri diğer transkripsiyon 

faktörleri ile kombine olarak bir dizi geni aktive ederler. BF’leri ayrıca hücresel 

seviyede spesifik değişimleri ortaya çıkarır. Bütün bu etkiler protein kıvrılması ve diğer 

BF’lerini içeren bir feed-back mekanizması ile kontrol edilir (9). Önemli BF’lerin 

bazılarını sıralamış olursak, bunlar: 

 

a. Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörleri (Platelet derived growth factors–PDGF)  

b. β-Gelişim Büyüme Faktörleri (Transforming growth factors β –TGFβ)   

c. Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (Vascular endothelial growth factor-VEGF)  

d. Epitelyal Büyüme Faktörü (Epithelial (epidermal) growth factor-EGF ) 

e. Fibroblast Büyüme Faktörleri (Fibroblast growth factor-FGF)   

f.  İnsülin Büyüme Faktörü-1 (İnsulin growth factor – IGF 1) 

g. Trombosit Faktör-4 (Platelet factor 4 – PF 4) 

 

 

2.4.5. Kemik Rejenerasyonunda PRP’nin ve Trombositlerin Mekanizması 

 

Normal kan pıhtısı yada PRP pıhtısındaki trombositlerin içindeki alfa granülleri, 

pıhtı gelişiminin 10 dk’sında degranülasyonu başlatır ve 1 saat içinde BF’lerinin 

%90’nını salgılatır. BF’leri doğrudan doğruya osteoprogenitör hücrelerin, endotel 
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hücrelerin ve mezenkimal kök hücrelerin transmembran reseptörlerine bağlanır. 

Trombosit konsantrasyonunun artmasından dolayı, PRP normal kan pıhtısından, kemik 

greftindeki ilk hücresel yanıtı daha hızlı başlatır. Osteoprogenitör hücre mitozu ve 

kapiller tomurcukları, greft yerleştirildikten sonra 3 gün içinde görülür. 17-21. 

günlerinde greft içinde kapiller penetrasyonu tamamlanır ve osteoprogenitör hücreler 

sayı olarak hızlı artar. Bunlar kemik greft iyileşmesinin ilk fazı ilk 3 hafta içinde 

tamamlanır ve kapiller gelişimi, hızlı hücresel metabolizma, proliferasyon ve aktivite ile 

karakterizedir. Greftin, infeksiyon ve istikrarsızlığı bu faz boyunca daha açıktır. 

Trombositler 7-10 günde tükendiği halde greft gelişimindeki etkileri devam eder. 

Trombositler bu zaman süresinde kemik rejenerasyon seviyesini ve başarısını etkiler. 

Sirkülasyondaki makrofajlar ve monositleri, laktat ve asidin daha az olmasından ve 

doğal hipoksiyi esas alarak yara çevresine çekilirler. Makrofajlar, düşük oksijen 

konsantrasyonunun duyu alanındaki membran reseptörlerine sahiptirler. Erken kemik 

greftindeki doğal hipoksi, makrofajlar için kuvvetli bir aktivasyon sağlar, bunlar da 

yaraya doğru göç eder ve ekstra BF salınımına ve kemik rejenerasyonun devamına 

olanak sağlar. Fibrin, fibronektin ve vitronektin birleşerek pıhtı içinde kendi kendine bir 

ağ şekli oluşturur. Bu hücre adezyon molekülleri bu faz boyunca meydana gelen 

vasküler gelişim, hücre proliferasyonu ve hücre göçü için yüzey matriks gibi davranır. 

Oluşan bu matriks osteoid oluşumuna yardımcı olup iyileşmenin diğer safhasına 

geçişini sağlamaktadır. 3 ile 6 hafta arasında osteoprogenitör hücreler osteoid üretmek 

için prolifere olur, farklılaşırlar. Osteoid’ler, grefti sağlamlaştırarak, komşu doğal 

kemikle birleşmesini sağlar. Bu da çoğu zaman kemik rejenerasyonunun ikinci fazı gibi 

tanımlanır. Bu zaman süresince greft içindeki kapiller oluşum iyice olgunlaşır ve damar 

çevresi hücrelerle desteklenir. Olgunlaşan bu damarlar sayesinde oksijenlenme artarak 

hipoksi ortadan kalkar, dolayısıyla makrofaj sayısı azalır ve yara bölgesinde bir 

hiperplazi önlenmiş olur. 6. haftanın başlamasıyla, osteoid azalarak bir rezorpsiyon-

remodeling siklüsü başlar. Zayıf ve elastik osteoitler, osteoklastlar tarafından rezorbe 

edilirler. Bu olay sırasında BMP’ler, ILG1 ve ILG2 salgılandığı sırada osteoblastları 

etkiler ve mezenkimal kök hücreleri diferensiyasyonu ve daha olgun bir kemik üretimi 

başlar. Bu kemik lamel ve havers kanallarını içermektedir. Kemik rejenerasyonun 

üçüncü fazı greftin yaşamı boyunca, iskeletin normal rezorbsiyon-remodeling süreciyle 

devam eder. (her gün yaklaşık %0.7). Bu yoğun kemik mineralizasyonu  klinik ve 

radyografi ile görülür. Kısaca trombositler ve PRP üç rejenerasyon serisinin (kemik 



 42 

fazı) biyomekanik ilk fazını erken harekete geçirir, kemik rejenerasyonunun oran ve 

miktarını arttırarak etkisini gösterir (83). 

 

 

2.4.6. Yara İyileşmesi İşleminde PRP’nin  Rolü  

 

 Yara iyileşme süresi üç ayrı safhaya ayrılmıştır: Biyokimyasal aktivasyon, 

hücresel aktivasyon ve hücresel cevap. Mekanik yaralanmalar, vücut tarafından oluşan 

biyokimyasal sinyaller tarafından algılanmaktadır. Bütün bunları başlatan serumda 

bulunan Hagemann faktörüdür. Yaralanmada mikrosirkülasyon bozulduğunda plazma, 

doku proteinleri ve hücre membranlarıyla temasa geçer. Bu olay Hagemann faktörünü 

ve sirkülasyondaki trombositleri aktive eder. Aktive olmuş Hagemann faktörü dört ayrı 

şekilde hücresel aktivasyonu ve cevabı kuvvetlendirmektedir. Pıhtı oluşma 

mekanizması aktive olunca, hemostaza yardım için fibrin oluşur ve trombin α (alfa) 

granüllü trombositlerin maksimum salınımına yol açar. Tüm bu olay birçok biyolojik 

aktif molekül oluşumuna yol açar. Bunlar içinde yara iyileşmesinde önemli rol oynayan 

C5a gibi nötrofiller ve monositler için kemotaktik ajanlar bulunmaktadır. Kinin oluşma 

süreci yaranın periferindeki mikrovasküler dilatasyona yol açan bradikinin oluşumu ile 

sonlanır ve plazminojen aktivasyonuyla plazmin oluşarak fibrin oluşumu sağlanır. 

Fibrin oluşumu sırasındaki ürünler, monosit migrasyonunun ve vazodilatasyonun 

biyolojik aktif maddeleridir. Hücresel aktivasyon fazı, hücrelerin yara içine göçünden 

sonra biter. İlk hücresel cevabı nötrofiller, monositler ve trombositler verir. 

Trombositler başlangıçta yara sahasında toplanır, trombine cevap olarak trombositler 

lokal olarak görev yapan BF’leri içeren α granüllerini salgılar. Bu faktörler lokal 

mezenkimal ve epidermal hücrelerin migrasyonuna, bölünmesine neden olup kollajen 

ve glikozaminoglikan sentezini artırır. Bu başlangıç salgılanmasının, tamir cevabını 

hızlandırdığı düşünülmektedir. Monositler makrofajlara dönüşerek son hücresel cevabı 

oluştururlar. Bu hücreler konak savunmasında nötrofillere yardım eder ve yara iyileşene 

kadar tamiri yöneten bir çok BF’ü üretirler (11). 
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2.4.7. Yumuşak Doku İyileşmesinde PRP’nin Etkileri 

 

PRP, fleplerin revaskülarisazyonu ve reepitelizasyonu ile hücre proliferasyonunu 

hızlandırdığı için yumuşak doku iyileşmesini de hızlandırdığı düşünülmektedir. Bu 

nedenle flep sınırlarına ve altta kalan dokulara uygulanması daha iyi olabilir (94). 

 

Yumuşak doku iyileşmesinde PRP’nin etkileri, kemik rejenerasyonu ile 

paraleldir. Yumuşak doku iyileşmesinde PRP, etkisini en iyi split-thickness deri 

greftlerinde kanıtlar. Bu deri greftleri ile yapılan araştırmalar sonucunda yara izinin 

azaldığı  ve ilk hafta boyunca ağrının minimuma indiği (%40),  yara kontraksiyonu ve 

düzelmiş pigment rejenerasyonu ile daha erken normal deri rengine döndüğü 

görülmüştür (83).  

 

 

2.4.8. PRP’nin Kemik Preparatları ile Kullanılarak Kemik Rejenerasyon 

Üzerindeki Etkileri 

 

Yapılan araştırmalarda PRP’nin, otojen kemik ve yumuşak doku 

rejenerasyonunu artırdığı görülmüştür (86, 88, 95, 96, 97). PRP ile ilgili birçok 

araştırma kemik greft materyallerinin başarısını artırdığını göstermiştir (16, 88, 98, 99). 

Bunun sebebi yeni kemik oluşumunda, kemik greftleri kullanıldığında bile otojen 

hücreleri içermesidir. Transplantasyonda bile otojen hücreler, tıpkı osteointegrasyonda 

olduğu gibi kemik greftleri içine hareket edip boşlukları doldurur. Diğer bir deyişle 

kemik greft materyalleri yeni kemik oluşumunu komşu osteoprogenitör hücrelerin, 

kemiğe doğru osteokondüksiyon ile sağlarken, otojen kemik greftleri  osteoprogenitör 

hücreleri başka bir alandan transplante ederek yeni kemik oluşumunu etkiler. Bu otojen 

kemik grefti yerleştirilirken greft alanında çok daha fazla osteoprogenitör hücre 

bulunur, bu da altın standart olarak kabul edilir (83). 

Kemik greftlerinin kullanımıyla uygun bir kemik rejenerasyonu oluşabilmesi 

için, materyal fibrini absorbe etmeli, materyalin partikülleri çok sık olmamalı ve 

materyalin yüzeyi ve porözitesi osteokonduksiyona izin vermelidir. Otojen kemik 

greftlerine nazaran, diğer greft materyalleri daha az osteoprogenitör hücreleri 

içerdiğinden ve migrasyon için çok büyük bir greft volümünün doldurulması 

gerektiğinden osteoprogenitör hücreler PRP yardımı ile buraya eklenebilir ve bu da 
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osteokondüksiyon için matriks formasyonunu sağlar. İddaaların aksine hiçbir kemik 

preparatı veya allojenik kemik grefti insanlarda gerçek anlamda osteoindüktif değildir. 

Hatta allojenik kemik (demineralize ve mineralize) insanlarda yeni kemik oluşumunu 

tetikleyecek, tatmin edici konsantrasyonda biyoaktif BMP içermemektedir. Öyleyse, 

günümüzde tüm kemik greft pereparatlarının kemik oluşturabilme mekanizmaları, 

hastanın osteoprogenitör  hücrelerinin osteokondüksiyonuna dayanır (osteoprogenitör 

hücreleri komşu bölgelerden migrasyonla sağlanır). Bu mekanizma sinüs lift greftlemesi 

tekniğinde kullanılan kemik preparatı yerleştirilmesiyle örneklenebilir. Bu durumda 

kemik greft materyallerin partikülleri, sinüs membranı eleve edildikten sonra sinüs 

boşluğuna yerleştirilir. Daha sonra bu partiküller arasında-çevresinde  oluşan ağ 

şeklinde kan pıhtısı; fibrin, fibronektin, vitronektin, eritrositler, lökositler ve 

trombositler içerir. Eğer bu bir PRP pıhtısı olursa trombositlerin sayısı 4-7 kat artar. 

Pıhtılaştıktan 10 dk sonra trombositler degranüle olur ve yedi tane BF’ü salgılar. Bazı 

BF’leri kemik duvarındaki kan damarlarını ve sinüs membranın tabanını etkileyerek 

greftin içine doğru kapilerlerin oluşmasına yardımcı olur, diğerleri ise medial ve lateral 

kemik duvarlarında ve sinüs tabanında migrasyon ve diferensiyasyon sağlayarak kemik 

oluşumuna yardımcı olarak zayıf bir osteointegrasyon oluşturur. Bu osteointegrasyon 

modelinde de gösterildiği gibi, osteoprogenitör hücreler fibrin ağı boyunca yer 

değiştirerek kemik ile kemik preparatı ve kemik preparatı partüküllerini birbirine bağlar. 

Fibrin, kemik greft partiküllerinde tutunur, osteoprogenitör hücreler fibrin yüzeyi 

boyunca yapıştırıcı bir karışım oluşturur ve sonunda kemik oluşturulur. Bu sayede 

kemik greftleri daha stabil bir hale gelir. Kemik greftleri ile kemik iyileşme aşamaları 

yavaş ilerlerken, kemik greftlerine PRP eklenince bu kemik iyileşme aşamaları 

hızlanmaktadır. Daha doğrusu, PRP bir kemik grefti ile beraber kullanıldığında daha 

kısa zamanda daha fazla miktarda kemik formasyonunu uyarabilme yeteneğine sahiptir 

(83).  

 

 

2.4.9. PRP Ayrıştırılması, Hazırlanması ve Taşınması 

 

PRP elde etmenin birçok değişik yolu vardır. Fakat en çok iki yol 

kullanılmaktadır. Birincisi hematolojik hücre ayrıştırıcıları ile yapılan kompleks 

teknikler, diğeri ise kullanılmaya hazır kitlerle yapılan basitleştirilmiş teknikler. Bu 
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basitleştirilmiş teknikte iki adım santrifüj ile trombosit konsantrasyonu elde 

edilmektedir. Böylece klinik kullanımı bu kolaylık sayesinde artmaktadır.  

Antikoagulan içeren tüpler ile venöz kan alındıktan sonra ilk santrifüj (soft spin) 

ile bu  kan hücreleri üç ayrı tabakaya ayrışır. Bunların %55’i kırmızı kan hücreleri 

(eritrositler), %40’ı PPP (trombositten fakir plazma) ve %5’i buffy coat’dır (kombine 

trombositler ve lökositler). Steril bir şırınga kullanılarak PPP, PRP ve bir kısım kırmızı 

kan hücresi çekilerek antikoagülan içermeyen başka bir tüpe transfer edilir. İkinci  tüpe 

alınan kan daha uzun ve hızlı bir santrifüje (hard spin) tutulur. İşte bu işlem 

trombositlerin tüpün tabanına çökmesini sağlamaktadır. Burada da üç tabaka oluşur. 

Total volümün %80’nini oluşturan PPP en üstte, bazı residüel kırmızı   kan hücreleri 

tüpün tabanına çökebilir, ortada ise PRP birikmektedir. Bu aşamada PRP’yi toplamak 

veya almak çok daha kolaylaşır. Şırınga ile PPP alındıktan sonra altında kalan kısım 

PRP’dir. Daha sonra PRP sığır trombini ve kalsiyum kloritle karıştırılır böylece hızlı bir 

şekilde jelleşme sağlanmaktadır. Böylece PRP hazırlanırken bu sıvının fibrinojen 

konsantrasyonu artar ve bu sayede de hemostatik ve adeziv özellikleri fazlalaşır (90).  

 

 

Şekil 2.1: PRP hazırlama prosesi (90) 

 

Tüm PRP araçları santrifüj tekniği ile çalışsa da sadece bazıları devamlı yüksek 

konsantrasyonda canlı–biyoaktif trombosit üretirler. Etkili trombosit separasyonu ve 

konsantrosyonu zamanla yer çekimi etkisiyle oluşur ve dakika bazında ölçülür. 

Trombositleri ayırmak ve konsantre etmek için iki ayrı santrifüj kullanılır. Bunlara spin-
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dönüşü adı verililir. Birinci  spin, ayrım sipini diye bilinir kanı eritrositlere ayırır. Bu 

dönüş konsantrasyon dönüşü ile devam eder; trombositler ve az sayıda kalan eritrositleri 

plazmadan ayırır ve sıkıştırır. Tek dönüşlü makineler iyileştirici düzeye ulaşabilecek 

şekilde trombositleri ayırmaktan ve konsantre etmekten acizdir. Eritrositlerin konveks-

konkav şekilleri ve trombositlerin daha küçük boyutlarda olmaları nedeni ile küçük 

trombositler büyük eritrositlerin konkav bölgelerine takılır ve ayrılmak bir yana onlarla 

birleşirler. En etkin PRP oluşumu dakikada 11.000g totali elde edecek şekilde, 4 

dakikalık 1.000gr. ayırma dönüşü ve ardından 8-9 dakikalık 800 g konsantrasyon 

dönüşü ile gerçekleştirilir. Uygulanan bu kuvvet trombositlerin hücre membranlarının 

bilinen zarar görme değerinin 1/3 dir (dakikada 30.000 gr). İki dönüşün her biri sabit 

birer ayrım ve konstrasyon elde edecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu durumda en iyi PRP 

manüel müdahaleleri engelleyen otomatik bir aletle sağlanabilir. Ayrıca aletin etkinliği, 

hastanın hematokrit değerinden bağımsız olmalıdır. Tam otomatik sistemlerde 

yoğunluktan bağımsız yüzen düzenek mevcutken; daha az otomatik sistemlerde aynı 

derece etkili, separasyon dönüşünün ardından eritrositlerin manuel separasyonu 

mevcuttur (83). 

 

Ağız ve çene cerrahları, fasiyal kozmetik cerrahları ve yara bakım merkezlerinin 

büyüyen PRP ihtiyacı, daha küçük boyutlarda ve az miktarda hasta kanı gerektiren ofis 

tipi araçların yapımını sağlamıştır. Bu araçlar, ayakta tedavilerde kabul görmüş ve hatta 

ameliyathanelerde bile birçok hücre separatörlerinin (ayırıcılar) yerini almıştır (83).  

 

Dişhekimlerinin klinik kullanımı için günümüzde birçok ek sistem mevcuttur. 

Platelet Concentrate Collection System-PCCS (3i Implant Inovations, Palm Beach 

Gardens, Florida) ve Curasan (Curasan, Pharma Gmbh AG, Lindigstrab, Germany) PRP 

kiti bunlar arasındadır. Bu sistemlerin, Harvest Smartprep Platelet Concentrate System 

(HSPCS)  ve Tisseel sistemlerinden kullanım daha kolay ve kısa hazırlanma zamanı 

olduğunu belirtmektedirler (33, 100).  

 

Son yayınlar periodontal rejeneratif tedaviler için 8-10 ml arası tam kandan 

hazırlanmış PRP’nin yeterli olduğunu belirtmektedirler. Ne var ki, oral ve 

maksillofasiyal rekonstrüksiyonlarda daha büyük cerrahi defektler için daha fazla PRP 

gerektiğinden 8-500 ml arası tam kan alınması gerekmektedir (9). 

 

 



 47 

2.4.10. PRP’nin Saklanması ve Aktive Edilmesi 

 

Trombosit separasyonu ve konsantrasyonu, genellikle 20-60 ml kadar kan elde 

etmeyi amaçlayan aseptik ve az travmatik flebotomi tekniği ile başlar. Kan genellikle 

radius üzerindeki bilek veni (sefalik venin başlangıcı) yada bir antekübital ven gibi 

büyük bir venden alınmalıdır. Hazırlanmış PRP, pıhtılaşma mekanizması harekete 

geçene kadar antikoagüle şekilde kalmalıdır. Bu amaçla antikoagülan olarak sitrit 

dekströz A(ACD-A) kullanılır. Teşhis laboratuarlarında kullanılan 

etilendiamintetraasetikasit (EDTA), trombosit membranların zarar verdiği için bu işte 

önerilmez (83). EDTA’nın antikoagülan olarak kullanımı PRP oluşturması sırasında 

trombositleri daha fazla tutmasına rağmen  trombositleri fragmanlarına ayırdığından 

tavsiye edilmez (11). Ayrıca, eritrosit saklamada kullanılan sitratfosfatdekstroz (CPD) 

da ACD-A kadar trombosit metobilizmasını desteklemediği için önerilmez. 

Günümüzde, kan bankaları trombosit transfüzyonu için trombosit koruyucu solüsyonu 

olarak sadece ACD-A kullanmaktadırlar. 20 ml otolog kan kullanıldığında, enjektöre 

öncelikle 2 ml ACD-A çekilmiş olmalıdır. 60 ml. otolog kan çekildiğinde 7 ml ACD-A 

kullanılmalıdır. 

Steril olarak hazırlanmış PRP içindeki trombositler oda sıcaklığında 8 saat’e 

kadar biyoaktif özelliğini korur. Onun için PRP antikoagüle bir şekilde ihtiyaç duyulana 

kadar saklanmalıdır. PRP 8 saat boyunca saklanabildiği için uzun ameliyatlarda ve 

ameliyatın uzadığı vakalarda etkisini kaybetmeden kalır. PRP’nin 8 saatten fazla 

saklanması önerilmemektedir. Bunun dışında kriyopresipitat olmadan buzdolabında 

saklanırsa trombosit membranlarına zarar verilir. PRP hazırlanması sırasında çok az kan 

gerektiğinden ve bu işlem 15dk veya daha kısa sürdüğünden 8 saati aşan beklemelerden 

sonra ikinci bir PRP hazırlanması daha iyi olur. PRP hazırlanmasında antikoagulan 

olarak kullanılan ACD-A kalsiyumu bağlıyarak pıhtılaşmayı engeller. Bu yüzden 

TZP’nın aktivasyonu için kanın pıhtılaşma faktörleri ve kalsiyumun yerine konulması 

gerekmektedir. Bu 5ml %10’luk (CaCl2) çözeltisine 5.000Ü topikal sığır trombini 

eklenmesi gerekmektedir. Çok ufak hacimlerde kullanılırsa bu solusyon PRP’yi 

pıhtılaştırır ve buna akıllı pıhtı denir. 

Klinik olarak antikoagulanlı PRP solusyonu 10ml’lik bir şırıngaya yerleştirilir ve 

CaCl2-trombin solusyonu 1ml’lik diğer bir şırıngaya yerleştirilir ki bu iki şırınga, 

enjeksiyon silahı denen bir başka şırıngaya yerleştirilerek 10:1 oranında karışık bir 

şekilde kullanılır. Pıhtılaşma mekanizması 6-10 sn içinde gerçekleşir. Alternatif olarak 
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PRP bir kabın içine yerleştirildikten sonra 2 damla CaCl2-trombin süspansiyonu 

damlatılır ve aktive olan PRP dokuya taşınılır. 

Başka bi seçenek ise, antikoagüle PRP’yi bir şırınga içine aspire ederek ve sonra 

daha iyi karıştırılması için biraz hava kabarcığı bırakılarak 2 damla CaCl2--trombin 

süspansiyonu çekilir. 6-10sn karıştırıldıktan sonra pıhtı aktivasyonu başlar ve doku içine 

yerleştirilir. Önemli olan, 2 damladan fazla CaCl2-trombin süspansiyonu 

kullanmamaktır, çünkü ters etki gösterir. Bu solusyon daha fazla kullanılırsa 

pıhtılaşmayı hızlandırmak yerine yavaşlatır veya pıhtılaşmada önemli rol oynayan 

fibrinojen konsantrasyonunu azalttığı için pıhtılaşmayı negatif yönde etkiler (83).  

 

 

2.4.11. Gerekli Olan Trombosit Miktarı 

 

Normal bir yaralanma ya da cerrahi sonrasında alanda yaklaşık 232.000 

trombosit bulunmasına karşılık, PRP uygulamasından sonra bu sayı 785.000’e 

çıkmaktadır. Yani PRP uygulamasıyla bölgedeki trombosit sayısı %338 arttırılmaktadır 

(9). 

 

 

2.4.12. PRP’den  Yararlanıldığı Klinik Durumlar 

 

PRP konak kemikte ve kemik greftlerinde  osteoprogenitor hücreleri 

hızlandırdığı için otojen kemik greftlerinde ve otojen kemik greftlerinin en az %20 

olması koşuluyla kemik materyalleri ile karıştırılmasında klinik olarak kullanılır. Bu 

nedenle PRP devamlı defektlerde, sinüs lift greftlemesinde, yatay ve dikey kret 

ogmentasyonlarında, kret koruma greftlemesinde ve periodontal peri-implant 

defektlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca PRP’nin, daha erken implant yüklemesine ve 

osteoporotik kemik veya radyoterapi sonrası şüpheli kemiklerde, artmış 

osteointegrasyona neden olduğu gözlemlenmiştir (16, 98, 101, 102). Ayrıca PRP; 

yumuşak dokuda mukoza ve deri iyileşmesini artırdığından bağ dokusu greftlerinde, 

palatal greftlerde, gingival greftlerde, mukozal fleplerde, deri greft verici ve alıcı 

alanında, dermal yağ greftlerinde, yüz gerdirmede ve lazer yüzeylendirme cerrahisinde 

kullanılabilir (103).  
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Günümüzde PRP kullanımı, implant yerleştirilecek dişsiz sahaların 

ogmentasyonunda, kemik rejenerasyon kalitesini artırmak için tavsiye edilmektedir (16, 

94, 104, 105). Kaynaklar PRP’yi, büyüme medyatörlerinden zengin kemik grefti 

iyileştiricisi olarak göstermektedir (88, 91, 106). Bu anlamda PRP, implant 

yerleştirmesi öncesi ya da yerleştirmesi sırasında kemik otogreftleri, allogreftler, 

ksenogreftler; sinüs lifting ya da alveoler sırt ogmentasyonunda beraber 

kullanılmalarında değer kazanmaktadır. PRP’nin ayrıca immediat implant 

yerleştirilmesi veya periimplantitis sonucunda ortaya çıkan periimplant defektlerin 

tedavisinde yalnız başına ya da kemik greftleri ve bariyer membran ile kombine 

kullanımı tavsiye edilmektedir ( 94, 98, 107, 108). 

 

Yumuşak doku iyileşmelerinde, PRP olmayan alanlarda daha fazla skar olduğu 

açıktır ve PRP’li alana göre daha fazla pigment kaybı vardır. PRP’nin daha hızlı ve 

fazla iyileşme etkisinin skar oluşumunu azalttığı ve daha yüksek miktarda melanosit 

korunmasına neden olduğu bildirilmiştir (103).  

 

 

2.4.13. PRP’nin Kullanım Şekilleri 

 

PRP klinik cerrahide birçok şekilde kullanılabilir. En çok kullanılan şekli greftle 

karıştırılıp birlikte kullanılmasıdır. Bu karışım kemik partiküllerini bir arada tutarak 

daha rahat bir çalışma sağlamaktadır. Başka bir kullanım şekli ise,  kemik grefti üzerine 

bir veya birkaç tabaka PRP pıhtısının uygulanmasıdır. Bu yöntem sinüs lift cerrahisinde, 

giriş penceresine veya membrana uygulanabilir. Böylece pıhtı içindeki BF’leri hem 

greft hem de yumuşak doku üzerine etki ederek iyileşmeyi hızlandırmaktadır (83). 

 

Garg ve ark.(94)’ları, resorbe olabilen bariyer membranların PRP içine 

yatırılmasını tavsiye etmektedirler. Bu PRP tabanlı membranın PRP’nin içerdiği bütün 

trombositlerin 3 ile 5 gün arasında degranüle olacağı  ve başlangıçtaki büyüme 

aktivitesi 10 gün süreceğinden kısa süreli biyolojik bariyer olarak da görev yapacağını 

öne sürmüşlerdir. 
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PRP, HA (hidroksiapatit) ve DBM gibi kemik rejenerasyonu materyalleri ile 

birlikte kullanılabilir (109). Otojen kemik ile birlikte kullanıldığında PRP’nin aynı 

zamanda greftin kemik yoğunluğunu arttırdığı rapor edilmektedir (87, 88, 110).  

 

Başka bir PRP kullanım metodu ise 1-3 mm’lik PRP düz yüzeye akıtılarak, 6-10 

sn  içinde pıhtı oluştuktan ve 1 dk. olgunlaştıktan (örneğin: kollajen membrana benzer) 

sonra spatül veya benzer bir aletle kaldırılarak diğer membranlar gibi yara yerine 

uygulanmasıdır. PRP aynı zamanda kemik dokusunun  inkübasyonu ve yumuşak doku 

greftlerinin antikoagülanlı PRP içinde bekletilmesi, kurutulmuş-dondurulmuş 

allogreftlerin veya dermisin rehidratasyonu için kullanılır. Bu greftler veya dokular 

uygulanmadan hemen önce PRP’yı aktive etmek için CaCl2 trombin solüsyonu ile 

karıştırılır (83). Son araştırmalara göre, PRP kemik otogreft ve allogreftlere 

eklendiğinde daha hızlı epitelizasyon, daha iyi organize trabeküllü daha yoğun ve olgun 

kemik ve daha fazla kemik rejenerasyonu oluştuğu belirtilmektedir (16, 88, 91, 104, 

105). Bu çalışmaların çoğunda PRP’nin greftlerle kombine kullanıldığında greftlerin 

stabilitesini arttırdığı söylenmektedir (18, 88, 105). Direkt iyileşme alanına uygulanan 

ve çeşitli biyolojik medyatörleri içeren PRP, yüksek yoğunlukta otolog trombosit 

içermektedir (11).  

 

 

2.4.14. PRP – Enfeksiyon İlişkisi 

 

PRP’nin bir kan pıhtısı olarak uygulanmasından ve mikrobiyoloji 

laboratuarlarında bakteri kültürü oluşturulmasında, kanlı agar kullanıldığı için 

enfeksiyon kaynağı olabileceği düşünülebilir. PRP’nin içeriği, her yara yerindeki kan 

içeriği ile aynı olduğu için normal iyileşme halindeki yarada oluşan bakterilerden daha 

fazla bakteri oluşmaz. Olgun kan pıhtısının pH’sı 7.0-7.2 arasında değişir. PRP’nin 

pH’sı 6.5-6.7  olduğu için bakteri artışını engeller çünkü bakteriler düşük pH’lı asidik 

solüsyonlarda çoğalmazlar. Daha doğrusu PRP’nin daha az asitli olması, enfeksiyon 

riskini artırmaz. Bununla beraber PRP hazırlanmasında hekimlerin, aseptik çalışmaya 

dikkat etmeleri aynı zamanda FDA tarafından onaylanmış alet ve araçları kullanmaları 

gerekmektedir. Standart laboratuar santrifüj aletlerinin kullanılması, kontaminasyon 

riskini artırmaktadır (83, 103). 
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Bugün PRP oral ve maksillofasiyal cerrahide ve diş hekimliğinin diğer uzmanlık 

dallarında bulunan tek BF’ü preparatıdır. Kraniofasiyal, oral cerrahi ve dental 

uygulamalarda rekombinanat insan BMP-2’si (rhBMP-2) kullanımının FDA tarafından 

reddi son zamanlarda düş kırıklığı yaratsa da PRP’nin değerini artırmıştır. PRP’nin 

değeri; kanıtlanmış etkisinde, güvenilirliğinde, düşük maliyetinde ve kolay elde 

edilebilirliğinde ve FDA onaylı cihazların kullanılmasındadır (103).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç 

 

Çalışmamızda: 

 

Yeni Zelanda tavşanı (2000-2500 gr ağırlığında 18 adet erkek) 

Osteoinductal® 1gr, (Osteoinductal® GmbH., München, Germany). Yağlı kalsiyum 

hidroksit süspansiyonu. 

Bio-gen®-BGS 0.5gr ( spongioz kemik, granül büyüklükleri 0,25 -1mm arasında). At 

kaynaklı kemik grefti (ksenogreft). 

Tamamen absorbe edilebilir özellik taşıyan Bio-gen®, kollajen olmayan, 

deantijenik ve hayvan (at) kemiğinden elde edilen, geçirgen doğal kemik malzemesidir. 

Bio-gen® maksimum 130°C sıcaklıkta nemli bir ortamda gerçekleşen fiziksel ve 

kimyasal işlemlerden meydana gelen, üretim işlemleri süresince kalsifikasyon işleminin 

bulunmaması sebebiyle yüksek seviyede kemik oluşumunu garanti eder. Kemik mineral 

matrikslerinden oluşan ve  atom yapısı değişikliğe uğramamış en son kemik dokusu, 

uyluk bölgesine ait kemik kısımlardan elde edilen granüller (kortikal ve spongioz) ve 

bloklar şeklinde üretilmektedir. Doğal at kaynaklı kemik dokusu olan spongioz ve 

kortikal granüllü Bio-gen® odontolojide, implant ve kemik defektlerin rekonstrüktif 

cerrahisinde kullanılır. Kortikal, spongioz ve miks (kortikal-spongioz) olarak piyasaya 

sunulmuştur. Kortikal ve spongioz bileşenlerin karışımı, osteogenetik fizyolojik 

tepkinin ayarlanmasına müsade eder. Bio-gen®-mix; kortikal ve spongioz Bio-gen® ile 

aynı karakteristik özelliklerine sahip doğal kemik dokusu olup 0.5 mm’lik kortikal 

taneleri ve 1 mm’lik spongioz karışımından meydana gelmiştir. Bio-gen®’nin 

absorpsiyon süreleri: spongioz granülleri için 4-6 ay, kortikal granülleri için 8-12 ay’dır. 

Santrifüj cihazı: Bu sistem PRP plazmanın yavaş santrifüj edilmesiyle sağlanmaktadır. 

Bu geleneksel teknik  yüksek performansa ulaşmak için optimize edilmiştir. Bu hız 

trombosit disagregasyonunu bozmayacak seviyede olmalıdır. Bu sistem otomatik olarak 

santrifüj aletini, kanın çekilmesini ve işlenmesi için disposibl kitini içermektedir. 
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    Şekil 3.1: Bioteck®  santrifüj cihazı  

 

 

PRPFast ® kitin içeriği: 

  

Vakumlu kan toplama tüpleri ile birlikte güvenli şırınga.   

 Antikoagülanlı steril tüpler-sarı başlıklı. 

 PRP için steril tüpler-kırmızı başlıklı. 

 PPP (trombositten fakir plazma) için steril tüpler-mavi veya yeşil tüpler. 

 PRP’yi çekmek için steril pipetler. 

 Ca tuzu içeren prokoagulan solusyonlu ampuller. 

 

 

Şekil 3.2: PRPFast ®  kiti 

 

Genta-vet® gentamycin sulfat flakon, VETAŞ 

Ketalar® 50 mg/ml , Parke Davis 

Rompun® 23.32mg/ml, Bayer 
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Tur motoru 

Rond frezler: 4mm  çapında steril 

Serum fizyolojik (NaCl) 

Formaldehit (%10’luk Formol) 

Katküt dikiş: 3.0 

İpek dikiş: 3.0, kullanılmıştır. 

 

PRPFast 
®  kitinin kullanımı: 

 

• Aseptik şartlar altında yeterli miktarda ve ihtiyaç olduğu kadar kan alınmalı 

(sarı başlıklı tüpler). 

• İki defa  santrifüj edilmeli (kullanılacak tüpler karşılıklı yerleştirilmelidir). 

• Santrifüj işlemi tamamlandıktan sonra üstte kalan kısım iki ayrı faza ayrılır. 

Üstteki PPP yeşil veya mavi kapaklı tüplere steril pipetlerle yerleştirilir. 

Altındaki PRP kırmızı başlıklı tüplere yerleştirilir. 

• Koagulasyonu önlemek için tüp içinde 3-4 damla prokoagulan katılır. 

• Koagulasyon oluşana kadar dinlenme ve hareketsizlik sağlanır. 

 

PRPFast minimum trombosit disagregasyonunu ve terapötik etkisi olan PRP 

içinde sitokinlerin kaybının önlenmesini sağlamaktadır. İyileşme potansiyeli bu sayede 

artmaktadır. 

Bu basit ve disposibl sistem, hastaların otolog kanları ile cerrahi öncesi 

hazırlanmakdır. Böylece PRP teknolojisi daha ufak medikal alanlarda kullanılabilir. 

 

NOT: Kemik veya kollajen biyomateryaller kullanıldığında oran bire bir olmalıdır.  

 

 

3.2. Yöntem 

 

Araştırmamız İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve 

Araştırma Laboratuvarı ve İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimler AB, 

Histoloji ve Embriyoloji BD’da gerçekleştirildi. 
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Deneysel çalışmamızda 2000-2500 gr ağırlığında 18 adet sağlıklı erkek Yeni 

Zelanda tavşanı kullandık.  

 

Tavşanlar normal şehir suyu ve %21 protein içeren hazır özel pellet yem ile 

bazal miktarda (ad libitum) beslendi. Çalışmada etik kurallara uygun olarak, deneye tabi 

tutulan  her hayvan deney süresince 21-22°C oda sıcaklığında, %50 nem ayarlı, 

optimize edilmiş küçük hayvan bakım odalarında, tek tavşanlık kafeslerde ayrı ayrı 

barındırıldı. 

 

Tavşanlara 100mg/kg.  ketamin HCl (50 mg/ml Ketalar® , Parke Davis) ve 

10mg/kg. Xylazin HCl (23.32mg/ml Rompun®, Bayer) İM enjeksiyonu yapılarak teker 

teker genel anestezileri sağlandı.  

 Anestezi meydana geldikten sonra ameliyattan önce PRP elde etmek için 

tavşanın kulak arterinden 8-10ml tam kan alınarak sarı başlıklı sodyum sitrat içeren  

tüpe konuldu.  

Santrifüjü gerçekleştirmek için Bioteck® firmasının santrifüj cihazına tüpler 

yerleştirildi. Eğer tek tüp PRP elde edilecekse, santrifüj aletinin içine tüpün tam 

karşısına dengeyi sağlamak amacıyla herhangi bir sıvı (örneğin: su) ile aynı miktarda 

doldurulmuş başka bir tüp yerleştirildi (eğer iki tüp PRP elde edilecekse, tüpler 

karşılıklı yerleştirilmelidir).  

 

   

   Şekil 3.3: Santrüfüj cihazı 

 

Tüpler 10 dk boyunca santrifüj edildikten sonra üst katmanda PPP, ortada PRP 

ve en altta kırmızı kan hücrelerine (eritrositler) ayrıştırılarak üç tabaka elde edilmiş 

oldu. Bundan sonra üst ve orta tabakadaki PPP ve PRP, daha yoğun PRP 

konsantrasyonu elde etmek için tekrar aynı koşullar altında 15 dk santrifüj edilerek yine 

üste PPP, ortada PRP ve en altta çok az kırmızı kan hücreleri elde edildi. 
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Şekil 3.4: Elde edilen PRP çökeltisi 

 

Ameliyat sırasında Bio-gen®-BGS (at kaynaklı ksenogret) ile elde ettiğimiz PRP 

konsantrasyonu (tüpün en üst tabakasında bulunan PPP başka bir tüpe alındıktan sonra 

alttaki orta tabakada kalan PRP) istenilen oranda karıştırıldı. Karıştırıldıktan sonra 

pıhtılaşmayı aktive etmek ve BF’lerin serbestlenmesi için kit içinde bulunan kalsiyum 

klorit karışımından bir damla damlatılarak yapay olarak oluşturulan üç defektten ikinci 

kemik defektine uygulandı.  Bu çalışmada elde ettiğimiz PRP miktarı tavşanların kilo 

farklılığına göre 0.3-0.5 ml arasında değişmekteydi. 

 

Hayvanların sağ arka tibia bölgesi iyot solüsyonu ile dezenfekte edildikten sonra 

traşlandı. Steril koşullar altında sağ arka tibianın dış-medial tarafına doğru 4-5 cm 

uzunluğunda longitudinal cilt ensizyonu yapılarak künt diseksiyonla oradaki kaslar ve 

periost eleve edildikten sonra tibiaların medial yüzlerine ulaşıldı. Serum fizyolojik 

irrigasyonu altında tur motoru piyasemenine takılı 4mm çapındaki yuvarlak uçlu cerrahi 

frez yardımı ile korteksten medullaya ulaşan üç adet 4-5mm çapında yapay kemik 

defektleri oluşturuldu. 
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  Şekil 3.5: Kemik defektlerin oluşturulması 

 

Yapay oluşturulan birinci kemik defektine  Osteoinductal®, ikinci kemik 

defektine Bio-gen®-BGS (at kaynaklı-ksenogret)+PRP konuldu, üçüncü defekt de 

kontrol grubu olarak  boş bırakıldı. Cilt altı dokular 3.0 katküt ve cilt dokuları  3.0 ipek 

dikişler ile kapatıldı. 

 

   

  Şekil 3.6: Deney materyallerinin yerleştirilmesi 
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Postoperatif enfeksiyon ve dehidratasyonu önlemek için tavşanlara bir hafta 

boyunca 5mg/ kg gentamycin sulfat (50cc flakon, Genta-vet®, VETAŞ)  i.m. ve 8-10 ml 

serum fizyolojik (NaCl) cilt altından (subkutan) verildi. 

 

Deney hayvanları iki ana gruba ayrılarak  28. ve 56. günlerde sakrifiye 

edildikten sonra histolojik değerlendirme ve histomorfometrik karşılaştırma yapıldı. 

Postoperatif enfeksiyondan dolayı iki tavşan (her iki gruptan birer tane) kaybedildiği 

için değerlendirilmeye alınmadı. Her grupta sekizer tavşan yer almaktaydı: 

 

I. grup: 8 tavşandan oluşan bu grupta, her hayvanın sağ arka bacağın dış-medial 

tarafına doğru longitudinal cilt ensizyonu yapılarak, tibiaların medial yüzlerine 

ulaşıldıktan sonra üç adet 4-5mm yapay kemik defektleri oluşturularak üç alt grupta 

değerlendirildi. 

 

I a grubu: Yapay olarak oluşturulan birinci defekte Osteoinductal® uygulandıktan  28 

gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek, dekalsifiye kemik üzerinde histolojik farklılıklar 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

 

I b grubu: Yapay olarak oluşturulan ikinci defekte Bio-gen®-BGS (at kaynaklı-

ksenogreft) + PRP uygulandıktan  28 gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek, dekalsifiye 

kemik üzerinde histolojik farklılıklar karşılaştırmalı  olarak değerlendirildi. 

 

I c grubu: Yapay olarak oluşturulan üçüncü defekt kontrol grubu olarak boş bırakıldı ve 

28 gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek, dekalsifiye kemik üzerinde histolojik 

farklılıklar karşılaştırmalı  olarak değerlendirildi. 

 

II. grup: 8 tavşandan oluşan bu grupta, her hayvanın sağ arka bacağın dış-medial 

tarafına doğru longitudinal cilt ensizyonu yapılarak, tibiaların medial yüzlerine 

ulaşıldıktan sonra üç adet 4-5mm yapay kemik defektleri oluşturularak üç alt grupta 

değerlendirildi. 

 

I a grubu: Yapay olarak oluşturulan birinci defekte Osteoinductal® uygulandıktan 56 

gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek, dekalsifiye kemik üzerinde histolojik farklılıklar 

karşılaştırmalı  olarak değerlendirildi. 
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I b grubu:   Yapay olarak oluşturulan ikinci defekte Bio-gen®-BGS (at kaynaklı-

ksenogret)  + PRP uygulandıktan  56 gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek, dekalsifiye 

kemik üzerinde histolojik farklılıklar karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

 

I c grubu:    Yapay olarak oluşturulan üçüncü defekt kontrol grubu olarak boş bırakıldı 

ve 56 gün sonra hayvanlar sakrifiye edilerek, dekalsifiye kemik üzerinde normal kemik 

dokusunun (kemik köprüsü) gelişip gelişmediğinin  histolojik değerlendirmesi yapıldı. 

 

Postoperatif 28 ve 56. günlerde  deney hayvanları sakrifikasyonu, ketamin HCl 

i.m dozu iki katına çıkarılarak ve dietil eter inhalasyonu anestezisinin irreversibl 

dönemdeki letal etkisi görüldükten sonra tüm deney gruplarının sakrifikasyon işlemleri 

tamamlandı. Tavşanların sağ bacaklarındaki tibialar rezeke edildikten sonra çıkarılarak 

ayrı ayrı kaplarda  %10’luk formole yerleştirildi. 

 

   

  Şekil 3.7: Postoperatif tibianın açığa çıkarılması   

    

Histolojik değerlendirilmeler İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimler 

AD, Histoloji ve Embriyoloji BD’da yapıldı. Eksize edilen tibia parçaları 

dekalsifikasyon amacıyla %14 lük etilendiaminotetraasetikasit (EDTA) çözeltisi içine 

konuldu. Çözeltiler her hafta yenilendi. Altı hafta bekletildikten sonra dekalsifikasyon 

tamamlandı. Doku ortamındaki EDTA çözeltisini ortamdan uzaklaştırmak amacıyla 

çeşme suyunda yıkandı. Yıkama nedeniyle oluşan fazla suyu dehidrate etmek için 

dokular: %50, %60, %70, %80,%96’lık ve absolü alkol (%99.6) serilerinde birer saat 
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bekletilerek sudan arındırıldı. Daha sonra doku parçaları parafin takibinde kesitlerin 

kolay alınması hem de kesitlerin niteliğinin artmasını sağlamak amacıyla; hem alkol 

hem de parafinle  iyi karışabilen bir ajan olan ksilen’de 30dk süreyle iki kez bekletildi. 

Parafin yönteminde, iki çeşit parafin (yumuşak parafin erime noktası 46-48°C; sert 

parafin erime noktası 56-58°C) dört ayrı seri halinde kullanıldı. Dört ayrı içerikle 

hazırlanan parafin, işlemden önce 55-60°C’deki etüvde bir gün bekletildi ve parçalar 

sırasıyla parafin kaplar içerisinde ikişer saat bekletildi: 

 

1. %50 ksilen + %50 yumuşak parafinde 

2. Yumuşak parafinde  

3. %50 yumuşak parafin + %50 sert parafinde 

4. Sert parafinde 

 

Bu işlemlerden sonra parafine gömülen doku parçaları blok haline getirilerek, 

çalışma ve kontrol grupları ayrı ayrı etiketlendi. Daha iyi kesit alınabilmesi için 

buzdolabında (+4°C) bir gece bekletildikten sonra bir mikrotom aracılığıyla her gruptan 

5-7 µm kalınlığında kesitler alındı. Kesitler, düzgün  bir şekilde lam üzerine 

yerleştirilebilmesi için jelatin içeren ılık distile su (35-40°C) içerisinde ince uçlu 

aletlerle düzeltildi. Daha sonra düzeltilmiş kesitler, çift taraflı rodajlı lamlar üzerine 

alınarak kurutulmaya terk edildi. Karışmamaları için lamların üzerine grup numaraları 

yazıldı. 

Kesitlerin boyanabilmesi için dokuların ilk aşamada parafinden kurtulması 

amacı ile lamlar kurutulduktan sonra sepetlere yerleştirildi ve 55-60°C etüv sıcaklığında 

üç saat bekletilerek deparafinize edildi. Parafinin tamamıyla arındırılması için lamlar 

30dk süreyle iki kez ksilenden geçirildi. Dokulardaki farklı hücre ve doku yapılarıyla 

hücre dışı materyalleri daha belirgin hale getirmek ve doğal kontrastı artırmak için 

parçalar boyandı. Bu amaçla hematoksilen ve eozin boyası kullanıldı. Sulu bir ortam 

oluşturmak için dokular sırası ile: 15dk süreyle iki kez ksilen, 5dk süreyle birer kez 

absolu alkol (%99.6), %96, %90, %80, %70’lik alkol solüsyonlarında ve en son distile 

suda 8-10dk bekletildi. Distile sudan sonra 13-15dk hematoksilen ile boyandıktan sonra 

2-3 kez akar çeşme suyunda yıkandı, 2-3sn asit alkolde bekletildi, tekrer 2-3 kez akar 

çeşme suyunda yıkandı ve en son 5-6dk eozin ile boyanarak 3-4 kez akar çeşme suyuyla 

yıkama yapılarak boyama işlemi bitirildi. 
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Boyanmış kesitlerin suyunun giderilmesi için lamlı sepetler sırası ile: %70, %80, 

%96’lık ve absölü alkol (%99.6) serilerinde birer kez 5dk ve ksilen serilerinde iki kez 5-

10dk bekletildi. İkinci ksilen banyosundan sonra lamlar tek tek pensle dışarı alındı. 

Lamın alt yüzeyindeki fazla ksilen silinerek, kesitler üzerindeki ksilen kurumadan 1-2 

damla kapama solüsyonu (Rapid Mounting Media) damlatılıp uygun boyda bir lamelle 

kapatıldı. Kapatılan dokular mikroskop altında incelenmek üzere kurumaya bırakıldı. 

 

Olympus CH20 ışık mikroskobu altında preparatlar incelendi. Araştırmamızda 

elde ettiğimiz histolojik bulgular skorlandırılırken aşağıdaki parametreler 

değerlendirildi: 

 

1. Doku bütünlüğü; oluşan kemik köprüsü ( x4 objektif büyütmede, kemik 

köprüsü oluşumunun yüzdesi) 

2. Osteosit sayısı (x40 objektif büyütmede bir mikroskop alanında) 

3. Enflamasyon hücresi varlığı (x40 objektif büyütmede, 4 basamaklı skala ile). 

 

 

Enflamasyon hücrelerinin histolojik bulgularında ise aşağıdaki kriterler ele 

alındı: 

 

%0-%5 alanda hiç yok veya çok az ise (0 veya negatif) 

%5-%30 alanda ise hafif şiddet (+) 

%30-%60 alanda ise orta şiddet (++) 

%60’ın üstünde ise şiddetli (+++) olarak değerlendirildi. 

 

Çalışmamızda istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket programı ile 

yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde  tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, 

standart sapma) yanı sıra gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis testi alt grup  

karşılaştırmalarında  Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, grupların 28. ve 56. gün 

karşılaştırmasında Wilcoxon testi, nitel verilerin  karşılaştırmalarında  ki-kare ve Mc 

Nemar’s testi yapıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi (p<0,05 ise 

anlamlı fark var, p>0,05 ise anlamlı fark yok olarak değerlendirildi). 
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Histomorfometrik çalışmalarda preparatlardan; x 25, x 63, x 160, x 400 büyütme 

ile LEİTZ LABORLUX-K foto ataçmanlı mikroskop ile resim çekildi. 
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4. BULGULAR 

 

Tüm deney hayvanlarının genel olarak cerrahi işlemleri iyi tolore ettiği gözlendi. 

Her iki grupta da 9'ar adet Yeni Zelanda tavşanı ile yapılması planlanan deney, 

postoperatif takip sırasında enfeksiyondan kaybedilen iki tavşan (her iki gruptan birer 

tane) nedeniyle 8’er adet tavşan ile tamamlandı. Postoperatif 28 ve 56 günlerde  deney 

hayvanlarının sakrifikasyon işlemleri tamamlanarak incelemeye alındı. 
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1. GRUP: 

(28 gün sonra) 

 

 

Doku   Bütünlüğü 

 

( x4, % olarak) 

 

Osteosit Sayısı 

 

( x40, 1 mik.alanı) 

 

   

Enflamasyon 

Hücresi 

( x40, 4 basam.skala) 

) kontrol %60 200 + + 

kontrol %70 130 + + 

kontrol %65 190 + + 

kontrol %60 140 + + + 

kontrol %75 150 + 

kontrol %60 210 + + 

kontrol %55 180 + 

kontrol %65 200 + + 

    

  Bio-gen®BGS+PRP %60 125 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %70 160 + 

Bio-gen®-BGS+PRP %55 210 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %55 190 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %60 180 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %45 190 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %55 155 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %60 210 + + 

    

Osteoinductal® %40 190 + + + 

Osteoinductal® %50 200 + + 

Osteoinductal® %30 160 + + 

Osteoinductal® %20 210 + + 

Osteoinductal® %20 250 + + 

Osteoinductal® %30 220 + 

Osteoinductal® %25 170 + + 

Osteoinductal® %30 190 + + + 

 

   Tablo 2: 1’ci gruba ait değerlendirme sonuçları. 
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   Tablo 3: 2’ci gruba ait değerlendirme sonuçları 

 

 

 

 

         2. GRUP: 

     (56 gün sonra) 

 

 

Doku Bütünlüğü 

 

( x4, % olarak) 

 

 

     Osteosit Sayısı 

 

( x40, 1 mik.alanı) 

 

 

       Enflamasyon           

            Hücresi 

( x40, 4 basam.skala) 

 kontrol %90 350 + 

kontrol %90 180 + + 

kontrol %85 320 + 

kontrol %90 165 + 

kontrol %95 300 + + 

kontrol %85 220 + + 

kontrol %80 290 + 

kontrol %85 310 + 

    

  Bio-gen®-BGS+PRP %90 200 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %85 210 + 

Bio-gen®-BGS+PRP %90 250 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %95 230 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %90 210 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %85 195 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %80 220 + + 

Bio-gen®-BGS+PRP %90 230 + 

    

Osteoinductal® %35 200 + + 

Osteoinductal® %40 190 + + 

Osteoinductal® %30 175 + + 

Osteoinductal® %50 180 + + + 

Osteoinductal® %35 210 + 

Osteoinductal® %30 170 + + 

Osteoinductal® %60 190 + + 

Osteoinductal® %55 210 + + 
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1.GRUP: 

(28 gün sonra) 

4 basam.skala 

 

          - 

 

     + 

 

   + + 

 

  + + + 

 

       kontrol 

 

 

     0 (% 0) 

 

    2 (% 25) 

 

    5 (% 62.5) 

 

    1 (% 12.5) 

 

Bio-gen®-BGS+     

        PRP 

 

    0 (% 0) 

 

    1 (% 12.5) 

 

    7 (% 87.5) 

 

    0 (% 0) 

 

Osteoinductal® 

 

 

    0 (% 0) 

 

    1 (% 12.5) 

 

    5 (% 62.5) 

 

    2 (% 25) 

 

Tablo 4: 1’ci gruba ait enflamasyon sonuçları. 

 

 

 

2.GRUP: 

(56 gün sonra) 

4 basam.skala 

 

          - 

 

     + 

 

   + + 

 

  + + + 

 

       kontrol 

 

 

    0 (% 0) 

 

    5 (% 62.5) 

 

    3 (% 37.5) 

 

    0 (% 0) 

 

Bio-gen®-BGS+  

         PRP 

 

    0 (% 0) 

 

    2 (% 25) 

 

    6 (% 75) 

 

    0 (% 0) 

 

 Osteoinductal® 

 

 

    0 (% 0) 

 

    1 (% 12.5) 

 

    6 (% 75) 

 

    1 (% 12.5) 

 

Tablo 5: 2’ci gruba ait enflamasyon sonuçları 
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Doku Bütünlüğü Kontrol Grubu 

Bio-gen®-BGS+ 

PRP Osteoinductal® p 

28. Gün 63,75±6,41 57,5±7,07 30,63±10,16 0,0001 

56. Gün 87,5±4,63 88,13±4,58 41,88±11,63 0,0001 

p 0,011 0,011 0,116  

 

Tablo 6: Doku bütünlüğü sonuçları (M ± SD) 

 

            

  Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 28.Gün 56.Gün 

  Kontrol Grubu / Bio-gen®-BGS+PRP   P > 0.05 P > 0.05 

  Kontrol Grubu / Osteoinductal®   P < 0.001 P < 0.01 

  Bio-gen®-BGS+PRP / Osteoinductal®   P < 0.05 P < 0.01 

 

Tablo 7: Alt grupların doku bütünlüğünün karşılaştırılması 

 

Kontrol, Bio-gen®-BGS+PRP ve Osteoinductal® gruplarının 28. gün doku 

bütünlüğü ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi 

(p=0,0001). Osteoinductal® grubunun 28. gün doku bütünlüğü ortalamaları Kontrol ve 

Bio-gen®-BGS +PRP gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu 

(p<0,001, p<0,05), Kontrol ve Bio-gen®-BGS+PRP grupları arasında, kontrol grubunda 

doku bütünlüğü yüzde olarak biraz fazla çıkmasına rağmen, istatistiksel anlamda 

farklılık gözlenmedi (p>0,05). 
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Şekil 4.1: 1.grup: 28 gün sonra BIO-GEN®- BGS+PRP (H&E x 25) 

 

 

 

 

Şekil 4.2: 1.grup: 28 gün sonra kontrol grubu (H&E x 25) 
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Şekil 4.3: 1.grup: 28 gün sonra Osteoinductal® (H&E x 25) 

 

 

Kontrol, Bio-gen®-BGS+PRP ve Osteoinductal® gruplarının 56. gün doku 

bütünlüğü ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi 

(p=0,0001). Osteoinductal® grubunun 56. gün doku bütünlüğü ortalamaları Kontrol ve 

Bio-gen®-BGS +PRP gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu 

(p<0,01), Kontrol ve Bio-gen®-BGS+PRP grupları arasında,  Bio-gen®-BGS+PRP 

grubunda doku bütünlüğü yüzde olarak kontrol grubuna göre biraz fazla çıkmasına 

rağmen istatistiksel anlamda farklılık gözlenmedi (p>0,05).  
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Şekil 4.4: 2.grup: 56 gün sonra BIO-GEN®- BGS+PRP (H&E x 25) 

 

 

 

  

Şekil 4.5: 2.grup: 56 gün sonra kontrol grubu (H&E x 25) 
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Şekil 4.6: 2.grup: 56 gün sonra Osteoinductal® (H&E x 25) 

 

Kontrol grubunun 28. gün doku bütünlüğü ortalamaları 56. gün ortalamalarından 

istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,011). 

Bio-gen®-BGS+PRP grubunun 28. gün doku bütünlüğü ortalamaları 56. gün 

ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,011). 

 Osteoinductal® grubunun 28 gün ve 56. gün ortalamaları arasında istatistiksel 

farklılık   gözlenmedi (p>0,116) (Grafik 1). 
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Osteosit Sayısı Kontrol Grubu 

Bio-gen®-BGS+ 

         PRP Osteoinductal® p 

28. Gün 175±30,71 177,5±29,28 198,75±28,5 0,302 

56. Gün 266,88±69,02 218,13±18,11 190,63±15,22 0,02 

p 0,012 0,012 0,528  

 

Tablo 8: Osteosit sayısı sonuçları (M ± SD) 

 

 

  Dunn's Çoklu Karşılaştırma Testi 56.Gün 

  Kontrol Grubu / Bio-gen®-BGS+PRP P > 0.05 

  Kontrol Grubu / Osteoinductal® P < 0.05 

  Bio-gen®-BGS+PRP/ Osteoinductal® P > 0.05 

 

Tablo 9: Alt grupların osteosit sayısının karşılaştırılması 

 

Kontrol, Bio-gen®-BGS+PRP ve Osteoinductal® gruplarının 28. gün osteosit  

sayısı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,302). 

Kontrol, Bio-gen®-BGS+PRP ve Osteoinductal® gruplarının 56. gün osteosit sayısı 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0,0001).    

Osteoinductal® grubunun 56. gün osteosit ortalamaları sayısı Kontrol grubundan 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,01). Kontrol ve Bio-gen®-

BGS+PRP grupları arasında 56. gün osteosit sayısı ortalaması arasında istatistiksel 

olarak farklılık gözlenmedi (p>0,05). 
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Şekil 4.7: 2.grup: 56 gün sonra Osteoinductal®  (H&E x 63) 

 

 

 

 

Şekil 4.8: 2.grup: 56 gün sonra Osteoinductal® (H&E x 160) 
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     Şekil 4.9: 2.grup: 56 gün sonra kontrol grubu (H&E x 400) 

 

Kontrol grubunun 28. gün osteosit sayısı ortalamaları 56. gün ortalamalarından 

istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,012). 

Bio-gen®-BGS+PRP grubunun 28. gün osteosit sayısı ortalamaları 56. gün 

ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,012). 

Osteoinductal® grubunun 28. ün ve 56. ün osteosid sayıları ortalamaları arasında 

istatistiksel farklılık gözlenmedi (p=0,528) (Grafik 2). 
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Enflamasyon Hücresi Kontrol Grubu 

Bio-gen®-BGS + 

          PRP Osteoinductal®  

%5-%30 2 25% 1 13% 1 13%  

%30-%60 5 63% 7 88% 5 63% χ²:2,97 

28.Gün >%60 1 13% 0 0% 2 25% P > 0.05** 

%5-%30 5 63% 2 25% 1 13%  

%30-%60 3 38% 6 75% 6 75% χ²:6,45 

56.Gün >%60 0 0% 0 0% 1 13% P > 0.05** 

 0,375* 0,998* 0,998*  

 

Tablo 10: Enflamasyon hücresi sonuçları: Mc Nemar's*, Ki-Kare** 

 

Kontrol, Bio-gen®-BGS+PRP ve Osteoinductal® gruplarının 28. gün 

enflamasyon hücresi dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmedi (p=0,563). 

Kontrol, Bio-gen®-BGS+PRP ve Osteoinductal® gruplarının 56. gün 

enflamasyon hücresi dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

gözlenmedi (p=0,168).  

 

  

Şekil 4.10: 2.grup: 56 gün sonra kontrol grubu (H&E x 63) 
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Şekil 4.11: 1.grup: 28 gün sonra Osteoinductal®  (H&E x 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.12: 1.grup: 28 gün sonra kontrol grubu (H&E x 160) 
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Şekil 4.13: 1.grup: 28 gün sonra kontrol grubu (H&E x 400) 

 

Kontrol grubunun 28. gün ve 56. gün enflamasyon hücresi dağılımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi  (p=0,375). 

 Bio-gen®-BGS+PRP grubunun 28. gün ve 56.gün enflamasyon hücresi 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi  (p=0,998). 

Osteoinductal® grubunun 28. gün ve 56.gün enflamasyon hücresi dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi  (p=0,998) (Grafik 3). 
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5. TARTIŞMA 

 

Oluşan kemik defektlerin rekonstrüksiyonunda, osteoindüktif ve osteokondüktif 

potansiyele ve osteojenik hücrelere sahip olan otojen kemik greftleri öncelikli olarak 

tercih edilip, günümüzde otojen kansellöz kemik grefti "altın standard" olarak kabul 

edilmektedir. Bu greftlerin ikinci bir cerrahi işleme ihtiyaç göstermesi, donör bölgede 

morbidite oluşturması ve istenilen miktarda elde edilememesi gibi bazı dezavantajları 

mevcuttur. Otojen kemik greftlerinin bu dezavantajlarından dolayı allogreftler, 

ksenogreftler ve sentetik materyallerin kullanımı gündeme gelmiştir (26, 43,48). 

 

Son yıllarda kullanıma giren Osteoinductal® ve Bio-gen®-BGS kemik grefti ile 

ilgili yayınların azlığı, aynı zamanda çok tartışmalı olan PRP, bizi bu konu ile ilgili 

araştırma yapmaya yönlendirmiştir.  

 

Herrmann 1920 yılında kalsiyum hidroksiti diş hekimliğinde "terapötik biyolojik 

ajan" olarak tanıttığından beri bu madde modern diş hekimliğinde önemli bir yer 

tutmaya başlamıştır (73). Kalsiyum hidroksit kullanımı ile ilgili birçok kayıt olmasına 

rağmen, preparatın terapötik etkisi henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Dietz yaptığı 

klinik çalışmalarda, yağlı kalsiyum hidroksit preparatlarının kemik metabolizmasını 

stimüle ettiğini ve kemik rejenerasyonu üzerine hızlandırıcı etkisinin olduğunu ifade 

etmiştir (111, 112). 

 

Osteoinductal®’in osteoinduktif ve osteostimülatif etkisini bilimsel olarak  

kanıtlamak amacıyla bu greft materyali ile biyokimyasal, hayvan deneyleri, klinik ve 

insan histolojik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalara göre, Osteoinductal®’ın 

kuvvetli bir kemik metabolizması stimülanı ve kemik rejenerasyonunu hızlandıran bir 

greft materyali olduğu  bildirilmiştir (74, 75, 76). Ancak bu maddenin protein 

içermemesine rağmen BMP ve PRP etkisine benzer bir etki göstermesi ve bunun hala 

açıklanamaması bu konu ile ilgili araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir (8,113). 

 

Akıcı  kalsiyum hidroksit ve yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu arasında 

basit ama önemli bir fark vardır: Akıcı kalsiyum hidroksit süspansiyonunun 

alkalizasyon etkisi, uygulanan doku bölgesinde pH şoku yani pH 7.5’ten 12-13’e 
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çıkmasıyla görülmektedir. Burada meydana gelen alkalizasyon bütün bakterileri 

öldürdüğü gibi yararlı-canlı  somatik hücrelere de zarar vermektedir. Bunun aksine 

yağlı  kalsiyum hidroksit süspansiyonun alkalizasyonu yavaş ve aşamalıdır. Üç saat 

sonra pH 8-9’a kadar ulaşır ve bu seviyede günlerce kalır. Uygulanan bölgede doku pH 

7-10.5 arasında değişmektedir. Yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonun depo etkisi, 

çevreye uzun dönem alkalizasyon sağlayan özelliklerinden meydana gelmektedir. 

Kalsiyum hidroksit süspansiyonunun hidroksil iyonları, yağın suyla karışmamasından 

dolayı daha uzun, yavaş ve küçük limitlerle serbestlenir (8,22). 

 

Çeşitli araştırmacılar Osteoinductal®’ın osteoindüktif, antiflojistik, analjezik ve 

antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu bildirmişlerdir (22, 74, 75, 76). 

 

Dietz (79), kemik rejenerasyonunda kullanılan Osteoinductal®’ın 

osteoindüksiyon, osteostimülasyon ve osteokondüksiyon etkilerinin olduğunu 

belirtmektedir. 

 

Üretici firma yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu kullanıldığında, iyileşmenin 

osteoindüksiyon ile sağlandığını söylemektedir. Ancak, bu konuda çok kapsamlı ve 

yeterli sayıda çalışmaya rastlanılmamıştır. 

 

Dietz (22) yaptığı kültür deneylerinin sonucunda, kalsiyum hidroksit 

preparatlarından Ca2+ serbestlenmesi ile ilgili yaptığı çalışmada; yağlı preparatlardaki 

Ca2+ iyonu serbestlenmesinin, akışkan preparatlardakinden daha az olduğunu, ayrıca her 

bir yağlı preparatın Ca2+ iyonu serbestlenme özelliğinde  bir fark olmadığını 

bildirmiştir. 

 

Röcher (72), tipik kemik metabolizma markırları kullanarak, kemik dokusu 

üzerinde Osteoinductal®’ın etkisini değerlendirmiştir. 13-82 yaş arasındaki 31 erkek ve 

kadın hastanın, femur başından aldığı kemik dokusunu, Osteoinductal® kullanarak kendi 

ürettiği bir doku kültür sisteminde araştırmıştır. Bu doku kültüründe, kemik yıkımını 

etkileyen enzimler olmasına rağmen, yağlı kalsiyum hidroksit kemik yapımını 

artırmıştır. Sonuçta yazara göre, yağlı kalsiyum hidroksit preparatları osteoblastları 

değiştirerek sadece kemik dokusu rejenerasyon stimulasyonunu değil, aynı zamanda 

kemik dokusunun ortotopik osteoindüksiyonunu da sağlamıştır.  
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Röcher, yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonun stimülatif etkisinde, yalnızca 

yüksek pH değeri, yüksek kalsiyum konsantrasyonu ve yağlı evrenin tek başına sorumlu 

olmadığını, stimülatif etkiyi bu parametrelerin kombinasyonunun oluşturduğunu 

söylemiştir (113). 

 

İto ve ark.(76)’ları, çekim sonrası  Osteoinductal®’in alveol kemik oluşumu 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla 21 Wistar farenin, sol alt molarlarını 

çekmiş ve çekim  kavitelerinin septumlarını ortadan kaldırmıştır. Test grubunda alveol 

kemiği Osteoinductal® ile doldurulurken, kontrol grubu boş bırakılmıştır. Hayvanlar 4 

ile 8 hafta sonra sakrifiye edilerek, histolojik olarak incelemişlerdir. 4 hafta sonra test 

grubunda yeni kemik oluşumu kontrol grubundan anlamlı olarak daha iyi gözlenmiştir. 

8 hafta sonra test ve kontrol grubu kemik oluşumu arasındaki fark daha az görülmüştür. 

Araştırmacılar, Osteoinductal®’ın osteoblast metabolizmasını stimule ettiğini ve 

postoperatif kemik yapımını hızlandırdığını açıklamışlardır.  

 

Metren ve Dietz (75) yetişkin domuzlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, 

domuz tibialarındaki kemik iliği kavitelerini temizleyip Osteoinductal® ile 

doldurmuşlardır. Hayvanlar 4 hafta sonra sakrifiye edilerek histomorfometrik 

incelemeleri yapılmıştır. Alınan kesitte, kemikte fark edilebilir bir rejenerasyon 

görülmüştür. Radyolojik sonuçlara göre kalsiyum hidroksit süspansiyonun osteoindüktif 

etkisiyle reossifikasyon genişliği dört hafta sonra 4-5mm olarak saptanmıştır. Klinik 

olarak da hayvanlarda enflamasyon belirtisi ve buna bağlı yumuşak doku ödemi 

görülmemiştir. Sonuç olarak osteostimulan etkisi olan bu materyalin kemik yapımını 

hızlandırıcı etkisinin olduğu yazarlar tarafından savunulmuştur.  

 

Stratul ve ark.(74)’ları, Osteoinductal®’ın tüm osteokondüktif kemik greft 

materyalleri ile hiçbir problem olmadan karıştırılabileceğini belirtmektedirler. 

Osteokondüktif materyaller kemik büyümesinde rehber görevi görür, Osteoinductal® da 

kemik büyümesini stimüle edip arttırmaktadır. Osteoinductal® ile karıştırılan 

osteokondüktif materyaller ne olursa olsun, Osteoinductal® güçlü etkisini mutlaka 

gösterecek özelliktedir (79).  

 



 81 

Osteoinductal®’ın osteoindüktif etkisini kanıtlayan insanla yapılmış çalışmalar 

da bulunmaktadır. Stratul ve ark.(74)’ları, vertikal periodontal kemik defektleri olan 

hastalar üzerinde  yaptıkları bir araştırmada, 1:1 oranında α-trikalsiyum fosfat ve yağlı 

kalsiyum hidroksit süspansiyonunu kullanmışlardır. Sonuç olarak yazarlar, allerji ve 

enflamasyon belirtilerinin görülmediğini, bu iki materyalin karışımının iyi tolere 

edildiğini aynı zamanda α-trikalsiyum fosfat ve Osteoinductal® karışımının, vertikal 

kemik defektleri olan hastaların cep derinliğini ve klinik ataşman seviyesini anlamlı 

derecede azalttığını bildirmişlerdir. 

 

Stratul ve ark.(77)’ları yaptıkları başka bir araştırmada, apikal lezyona sahip 12 

hastaya apikal rezeksiyon yaparak test grubuna küretaj+Osteoinductal®, kontrol grubuna 

ise, sadece küretaj uygulamışlardır. Kontrol grubunda kemik kavitesi hastanın kendi 

kanıyla dolarken, test grubunda kemik kavitesi Osteoinductal® ile doldurulmuştur. 2 ay 

sonra elde edilen sonuçlara göre, iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamasına rağmen araştırmacılar  Osteoinductal®’ın kemik iyileşmesini olumlu 

etkilediğini bildirmişlerdir.  

  

Kohal ve ark.(114)’ları yaptıkları çalışmada, endosseöz implantların çevresine 

yerleştirilmiş olan Osteoinductal®’ın iyileşmeye etkisini araştırmışlardır. 8 adet köpek  

kullanılarak yapılan bu araştırmada, mandibulanın bir tarafında implant yuvaları 

açılarak  Osteoinductal® konulmuş, diğer tarafa Osteoinductal®  konulmadan implantlar 

yerleştirilmiştir. Operasyondan 1, 2, 4 hafta ve 3 ay sonra ikişer köpek sakrifiye edilerek 

histolojik ve histomorfometrik olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler anlamlı 

olmamasına rağmen, klinik göstergeler test ve kontrol grubu arasındaki implant çevresi 

kemik mineralizasyonunda farklılıklar olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak 

araştırmacılar,  Osteoinductal®’ın dental implantlarla birlikte kullanılmasının her zaman 

gerekli olmadığını söylemişlerdir. 

 

Veronelli ve Rimondini (115) implant bölgesinin hazırlanması esnasında 

sıcaklığın kemik üzerine etkisini inceledikleri çalışmada,  implant yuvası açılması  

sonucu oluşan sıcaklığın yaygın kemik nekrozuna neden olduğunu, oluşan bu nekrozun 

yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu ile azaldığını, sonuç olarak Osteoinductal®’ın 

yüksek biyolojik uyuma sahip olduğunu belirtmişlerdir.  
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Kasaj ve ark.(78)’ları, periodontal cep derinliği ≥5 mm’den fazla ve 

sondalamada kanamalı olan 19 kronik periodontitisli hastada, Osteoinductal®’ın yara 

iyileşmesi üzerine etkisini incelemişlerdir. Osteoinductal® test grubunda subgingival 

olarak uygulanmıştır. Tedavi sonunda dişeti indeksi =0, sondalamada kanama negatif ve 

periodontal cep derinliğinin ≤4mm azaldığı görülmüştür. Test ve kontrol grubunun 

periodontal cep derinliğinde herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Sonuç olarak 

araştırmacılar, Osteoinductal®’ın periodontal tedavilerde yara iyileşmesini 

hızlandırdığını açıklamışlardır. 

 

 Schwarz ve ark.(116)’ları 2 köpeğin çenesinde yapay periodontal defektler 

oluşturarak, buralara yağlı kalsiyum hidroksit süspansiyonu uygulamışlardır. Yağlı 

kalsiyum hidroksit süspansiyonun akut periodontal defektlerde olumlu sonuçlar 

verdiğini belirtmişlerdir. 

 

Biz de çalışmamızda Osteoinductal® uyguladığımız deney hayvanlarını 28. ve 

56. günlerde sakrifiye ettikten sonra histolojik olarak değerlendirdik. Osteoinductal® 

grubunun 28. ve 56. günlerde kemik doku bütünlüğü ortalamaları Kontrol ve Bio-gen®-

BGS+PRP gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. Bizim 

çalışmamızın yukardaki araştırmacıların çalışmaları ile uyumlu olmadığını gördük. 

 

Merten ve Dietz, Osteoinductal® ile ilgili yaptıkları çalışmada, enflamasyonun 

görülmediğini belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise, Osteoinductal® grubu dahil 

olmak üzere bütün gruplarda enflamasyon belirtileri gözlendi. Ortamda enflamasyon 

hücreleri varlığı açısından değerlendirmede, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunamadı. Aynı zamanda, grupların 28. ve 56. günlerinde de enflamasyon 

değerleri karşılaştırıldığında tüm dönemlerde istatistiksel olarak anlamlı fark 

gözlenmedi. Bu konuda çalışmamız, Merten ve Dietz’in çalışmasına uyum 

sağlamamaktadır.  

 

Yukardaki araştırmaların çoğu, Osteoinductal®’ın kemik rejenerasyonunu 

olumlu etkilediğini göstermektedir (74, 77, 78). Bizim gözlemlerimiz ve elde ettiğimiz 

sonuçlar ise, kemik rejenerasyonunu stimüle etmediğini göstermiştir. Bu durumu, 

yaptığımız çalışmada Osteoinductal®’ın kıvamı nedeniyle yerleştirildiği bölgede 

kalmayıp akmasına ve yeterince osteokondüktif etkisini gösterememesine 
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bağlamaktayız. Bundan dolayı Osteoinductal®’ın sınırlı endikasyon alanları olduğunu 

ve ilerde Osteoinductal® ile yapılacak çalışmaların membran uygulanarak yapılması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Klinik çalışmalarda gösterilen etkilerine rağmen, yağlı kalsiyum hidroksit 

preparatlarının terapötik özellikleri hala şüphelidir (117, 118). Basit in vitro modeller 

kemik dokusunun karmaşık fizyolojik durumunu tam taklit edemezler, bu yüzden in 

vitro sonuçlara çok güvenilmemektedir. Hayvan deneylerinde ortaya çıkan etik 

problemler bir tarafa, hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar problemsiz olarak 

insan metabolizmasına göre uygulanamaz, çünkü iki metabolizma da farklı 

işlemektedir. Kemik rejenerasyonu ve kollajen sentezi kimyasal, fiziksel ve hormonal 

birçok faktöre bağlıdır. Türler arası bu farklılık nedeniyle metabolik farlılıklar vardır. 

Buda elde edilen sonuçların farklı olmasına neden olur. Yapılan kültür çalışmaları da 

canlı vücut ortamını tam olarak taklit edemediğinden, sınırlı olarak yardımcı 

olabilmektedir. Sadece insan kültür hücreleri hayvan kültür hücrelerine nazaran daha iyi 

sonuçlar elde edilmesi için yararlıdır. Doku kültür çalışmalarında alınan dokuların canlı 

ve patolojik olarak zarar görmemiş olması gerekmektedir. Doku kültürü, hayvan 

deneylerine bir alternatif olarak görülmektedir (72). 

  

Biyomateryallerce gerçekleştirilen osteoindüksiyon mekanizması tam olarak 

bilinmemektedir. Osteoindüksiyonun biyomateryallerle mi yoksa vücutta kemik 

indüksiyon mekanizmasından sorumlu proteinler tarafından mı gerçekleştiği tam olarak 

bilinmemektedir (45).  

 

Doku oluşumu genellikle 3 elementin kombinasyonuyla meydana gelmektedir. 

Bunlar  matriksler, BF’leri ve hücrelerdir (104). 

 

Laurencin (50); kemik iyileşmesinde otogreftlerin, allogreftlerin, 

ksenogreftlerin, sentetik greftlerin ve rekombinant BF’lerin  kombine olarak 

kullanılabileceğini ifade etmiştir. 

 

Biz de çalışmamızda; at kaynaklı kemik ksenogreftini PRP ile kombine ederek 

kullandık. Osteoindüktif etkiye sahip olan Osteoinductal® ile osteokondüktif etkili olan 



 84 

Bio-gen®-BGS’yi dengelemek amacıyla PRP ilave ederek osteoindüktif özellik de 

kazandırmış olduk.    

 

 Trombositler pıhtı oluşumuna katkıda bulunarak ve BF’lerinin salınmasını 

sağlayarak yara iyileşmesinde primer olarak yer almaktadırlar. PRP uygulanan yara 

bölgesinde, BF’lerinin yüksek oranlarda salınmasını sağlamaktadır. Ayrıca PRP otolog 

bir preperat olduğundan enfeksiyon bulaşması ve immunojenik reaksiyon gibi endişeleri 

ortadan kaldırmaktadır (85).  

 

Yayınların büyük bir bölümünde PRP kullanıldığında yumuşak ve sert dokuda 

veya her ikisinde birden iyileşmede belirgin bir artış olduğu rapor edilmiştir (18, 88, 

105, 119, 120). Ancak, aynı zamanda PRP’den herhangi bir yarar sağlanmadığı ya da 

çok az sağlandığı yönünde sonuçlar da bulunmaktadır (13, 81, 86 95). 

 

Otojen PRP klinik olarak değişik organ sistemlerinde yara iyileşmesini 

hızlandırmak,  otojen kemik greftlerinin yara iyileştirme güçlerinin kalitesini ve hacmini 

geliştirmek için kullanılmıştır. İnsanlarda çekim sonrası soketlerin PRP’li ve PRP’siz 

olarak iyileşmesi karşılaştırıldığında PRP’nin kemik ve yumuşak doku rejenerasyonunu 

hızlandırdığı görülmüştür (121).   

 

PRP’nin kemik rejenerasyonu üzerindeki etkileri, kemik ve greft materyalinin 

kalite ve kantitesine, PRP’deki trombosit konsantrasyonuna ve gözlem süresine bağlı 

olarak farklılıklar göstermektedir (85). 

 

 Whitman ve ark.(91)’ları, PRP’nin değişik oral cerrahi uygulamalarda 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Bunlar; mandibuler rekonstruksiyon, alveolar yarık 

tamirleri, oroantral ve oronasal fistüller ve implant uygulamalarıdır. Araştırmacılar, PRP 

kullanıldığında greftin daha iyi manipule edildiğini, daha iyi adaptasyon sağladığını, daha 

iyi hemostaz ve tek başına primer kapatmadan daha uygun bir alt yapı elde edileceğini 

belirtmişlerdir.  

 

Vatanabe ve ark.(122)’ları, otojen kemik grefti ile sinüs ogmentasyonu için tavşan 

modelini kullanmışlardır. Tavşan, PRP araştırması içinde uygundur çünkü hematolojik 

durumu trombosit sayısı ve ayrıca ilik trombini ile aktif koagülasyonuyla insana 
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benzemektedir (tavşan kanı insan kanıyla karşılaştırıldığında aynı veya daha yüksek bir 

koagülasyon faktör düzeyine sahiptir).  

 

PRP elde edilmesi için fazla kana ihtiyaç olacağından (10 ml-12 ml), aynı 

zamanda oluşturulacak kemik defektlerinin derinliği ve genişliği açısından tavşan tibiaları 

sıçanların tibialarından daha geniş olduğu için biz de çalışmamızda tavşan modelini tercih 

ettik. 

 

Yapılan çalışmalarda (75, 76, 123), Osteoinductal®’ın 8. haftada yeni kemik 

dokusu oluşturduğunu; PRP’nin de ilk iki ayda daha etkili olduğunu göz önünde 

bulundurarak, biz de deney hayvanlarımızı 28 ve 56. günlerde sakrifiye ederek, elde 

ettiğimiz sonuçları  histolojik olarak değerlendirdik.  

 

 Yapılan çalışmalarda araştırmacılar, PRP’yi otojen greft, allogreft, ksenogreft 

ve sentetik greftlerle kombine ederek kullanmışlardır. Aynı zamanda tek başına BF’nin 

ve PRP’nin uygulandığı çalışmalar da bulunmaktadır. 

 

 Ksenogreftlerle yapılan çalışmalar, ksenogreftlerin hastalarda çok iyi fiziksel 

rezistans göstererek rezorbe olduğunu, yerini başarılı bir şekilde yeni oluşan kemiğe 

bıraktığını göstermiştir (5, 124, 125). 

 

DDH yüzünden sığır kaynaklı ksenogreftlerin insanlarda klinik olarak 

uygulanması hala tartışma konusudur. Bu gibi enfeksiyonlardan korunmak için son 

zamanlarda at kaynaklı ksenogreftler üretilmiştir (Bio-gen®-BGS, Colloss E®). 

Günümüze kadar atlardan bulaşan DDH bildirilmemiştir (62). 

 

Yara iyileşmesi ile ilgili PRP’den önce yapılan çalışmalar, tek başına BF’lerin 

uygulandığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda BF’lerinin  doku rejenerasyonuna etkili bir 

şekilde yardım ettiğini göstermiştir (108, 126, 127). 

 

Herhangi bir greft materyali kullanılmadan, kemik defektlerine yalnızca PRP 

uygulandığında  elde edilen verilerle tam bir sonuca varılamamıştır (12, 121, 128, 129, 

130).   
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PRP’nin otojen kemikle birlikte kullanımı hakkındaki çalışmaların sonuçları da 

tartışmalıdır (7, 13, 18, 86, 89, 95, 104, 105, 119, 131, 132, 133).  

 

Marks ve ark.(88)’ları insanlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada, 88 mandibuler 

defekti rastgele iki gruba ayırdıktan sonra, birinci gruba kansellöz kemik grefti+PRP, 

ikinci gruba da PRP’siz gref uygulamışlardır. Konulan greftler  2, 4 ve 6 ay sonra 

radyolojik olarak değerlendirilmiştir. 6. ayda yapılan histomorfometrik analizlerde, 

kansellöz kemik grefti + PRP grubunda kemik trabeküler yoğunluğunun artmış olduğu 

görülmüştür. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde yazarlar, PRP’nin greft maddelerine 

katılımı ile kemik oluşma derecesinde ve oranında ilk altı ayda hızlanma olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

PRP ve dondurulmuş demineralize edilmiş organik kemik matriks tozu ile 

kombine edilerek yapılmış çalışmalarda da sonuçlar karışıktır (16, 102, 134, 135, 136, 

137, 38, 139) . 

 

Bazı araştırmacılar PRP’nin inorganik kemik materyalleri ile kullanımını 

geliştirmeye çalışmışlardır (17, 120, 140 141, 142). Ancak, birçok çalışmada da PRP’nin 

inorganik sığır kemiğiyle kullanımı konusunda çelişkili sonuçlar alınmıştır. 

 

Aghaloo ve ark.(140)’ları yaptıkları araştırmada, 15 tavşanda 4’er adet kafatası 

defekti oluşturarak; sırasıyla Bio-Oss®, Bio-Oss®+PRP, otojen kemik grefti uygulamışlar, 

en son defekti de kontrol grubu olarak boş bırakmışlardır. 1, 2 ve 4 ay sonra 

histomorfometrik analiz sonucunda yazarlar, Bio-Oss®’a PRP’nin eklenmesi ile yeni 

kemik oluşumunda anlamlı derecede bir artış olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat otojen 

kemik, Bio-Oss®+PRP kombinasyonunun eklendiği örneklere göre yine de daha iyi 

bulunmuştur. 

   

Kim ve ark.(120)’ları yaptıkları bir araştırmada, 20 tavşanda 2’şer defekt 

oluşturarak, defektin birine Bio-Oss®+PRP, diğerine yalnızca Bio-Oss® uygulamışlardır. 

1 ve 2. aylarda alınan dijital filmlerde ve bilgisayar tomografilerinde, Bio-Oss®+PRP 

kombinasyonunun kullanılması ile daha yoğun bir kemik elde edildiğini bildirmişlerdir.  
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Wojtowicz ve ark.(143)’ları, araba kazasında iki santral dişini ve maksiller 

alveolar kretin bir bölümünü kaybeden 17 yaşındaki hastaya 3 ay sonra deproteinize  

inorganik sığır kemiği ile PRP karışımını rezorbe olabilen bir membranla kapatarak 

uygulamışlardır. 10 ay sonraki klinik muayenede ve kontrol radyografilerinde, lateral 

dişlerin arasında 5-7mm yüksekliğinde yeni alveolar kretin oluştuğunu göstermişlerdir. 

 

Rodriguez ve ark.(17)’ları, 24 adet maksiller sinüs ogmentasyonu yapılacak olan 

15 hastaya Bio-Oss®+PRP kombinasyonunu uygulamışlar ve aynı seansta 70 adet 

endosseöz implant yerleştirmişlerdir. Postoperatif 4’cü ayda, 3 hastada  greftlenmiş 

maksillada bilgisayar tomografi taraması yapılarak kemik yoğunluğu ölçülmüş ve bunu 

SİMPlant yazılımını  kullanarak normal kemik yoğunluğuyla karşılaştırmışlardır. 

Maksiller sinüs ogmentasyonundan sonra genelde iyileşmenin 6 ya da bazı vakalarda 12 

ay beklenmesi tavsiye edilmektedir. Ama bu araştırmacılar PRP ve ksenogreft 

kombinasyonunun daha hızlı bir iyileşme sağladığını ve yüklemenin 4 aydan sonra 

yapılabileceğini savunmuşlardır. Aynı zamanda bu araştırmacılar, klinik tecrübelerine 

dayanarak PRP ve ksenogreft kombinasyonun aşırı derecede rezorbe olmuş posterior 

maksiller sinüs ogmentasyonunda endosseöz implantlarla eşzamanlı kullanılabileceğini 

de bildirmişlerdir. 

 

Lekoviç ve ark.(144)’ları insanlarda yaptıkları bir çalışmada, kemik içi 

defektlerin tedavisinde PRP+ sığır poröz kemik minerali+YDR kombinasyonu ile 

PRP+sığır poröz kemik minerali kombinasyonunu karşılaştırmışlardır. 6 ay sonunda her 

iki kombinasyonun, ileri periodontal hastalıklı kişilerde etkili olduğunu ve YDR’nun 

PRP+sığır poröz kemik minerali kombinasyonuna  klinik olarak bir yarar sağlamadığını 

bildirmişlerdir.  

 

Fürst ve ark.(141)’ları 12 domuz üzerinde bilateral sinüs lift yapmışlar, bir 

tarafa yalnızca Bio-Oss® kullanırken, diğer tarafta Bio-Oss®+PRP karıştırılarak 

kullanmışlardır. Aynı zamanda operasyon sırasında 2’şer adet immediat implant 

uygulamışlardır. Yeni kemik oluşumunu incelemek yerine, bu araştırmacılar 3, 6 ve 12 

haftalarda implantların osteointegrasyon miktarını ölçmüşlerdir. Her iki grupta, 

implantın greft yüzeyinin kontağında ve greftlenen kemik ile implant arasındaki kontak 

sayısında zaman içinde bir artış gözlemişlerdir. Bio-Oss®+PRP kombinasyonun 

yalnızca Bio-Oss®  kullanılmasından farklı olmadığı sonucuna varmışlardır. 
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Froum ve ark.(142)’ları 3 hastada bilateral sinüs lift yapmışlardır. Her hastada, 

sinüslerin birinde yalnızca Bio-Oss® kullanılırken, diğerinde Bio-Oss®+PRP 

kombinasyonu kullanmışlardır. İmplant yerleştirilmesini takiben canlı kemik dokusu 

miktarını değerlendirmek için örnekler alınarak incelenmiş ve PRP’nin eklenmesiyle 

herhangi bir fark olmadığını göstermişlerdir. Yeni kemik oluşumu açısından iki grup 

arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

  

 Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular Fürst ve ark., Froum ve arkadaşlarının elde 

ettiği bulgulara uyum sağlamaktadır. Kontrol ve Bio-gen®-BGS+PRP grupları arasında, 

56. günde kemik doku bütünlüğü ortalamaları, Bio-gen®-BGS+PRP grubunda yüzde 

olarak biraz fazla gözükmesine  rağmen istatistiksel anlamda farklılık gözlenmedi. 

  

PRP ile sentetik kemik greftlerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarda 

bulunmaktadır. Bu alanda yapılmış olan çalışmaların sonuçları da tartışmalıdır (101, 

145, 146). 

 

PRP ile yapılan kültür çalışmalarında da farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır (14, 15, 

85).  

 

 Man ve ark.(96)’ları PRP’yi yüz gerdirme, göğüs ogmentasyonları, göğüs 

redüksiyonları ve boyun gerdirme gibi estetik cerrahi opersyonlarda da kullanmışlardır. 

PRP kullanıldıktan sonra üzerine PPP (fibrin yapıştırıcı) uygulandığında, trombositler 

arasında iyi bir yapıştırıcı görevi gördüğünden dolayı yeterli hemostaz sağlanmış olur. 

Araştırmacılar PRP ve PPP  uygulanmasından 3 dakika sonra kapiller kanamanın etkili 

bir şekilde durduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca elektrokoter kullanımını en aza 

indirdiğini ve böylelikle yakın sinirlere zarar verme riskinin de en aza indiğini not 

etmişlerdir. Sonuç olarak araştırmacılar, PRP’nin hızlandırılmış postoperatif yara 

iyileşmesi, doku tamiri ve rejenerasyonu açısından bariz yararlar sağladığını 

bildirmişlerdir. 

 

Hiramatsu ve ark.(97)’ları  kalp cerrahisi sonrası otolog trombosit 

konsantrasyonun, reinfüzyondaki etkilerini incelemişler, PRP’nin kan tranfüzyonuna ve 

homolog kan ürünlerine olan ihtiyacı en aza indirdiğini ve pediatrik açık kalp 

cerrahisinde kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir.   
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Weibrich ve ark.(147)’ları hazırlanan PRP içindeki trombosit 

konsantrasyonunun yaş, cinsiyet ve bireyin trombosit sayısı ile bağlantısını 

araştırmışlardır. Yaş ve cinsiyete bağlı fark bulunmazken, kan bankasından elde edilen 

PRP içindeki trombosit konsantrasyonunun, amaca yönelik elde edilen PRP içindeki 

konsantrasyona göre anlamlı derecede yüksek bulunduğunu belirtmişlerdir. 

 

En son yapılan çalışmalarda, yine çarpıcı sonuçlar göze çarpmaktadır (19, 99, 

123, 129, 148, 149).  

 

 Gandhi ve ark.(148)’ları yaptıkları bir deneysel araştırmada, içinde yoğun bir 

şekilde BF’leri bulunan PRP konsantrasyonunu, diyabetik Wistar sıçanlarında yapay 

olarak oluşturulan femur kırıklarında kullanarak, kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerini 

araştırmışlardır. Araştırmacılar kırık bölgesinde PRP kullanarak, diyabetik kemik 

iyileşme zamanının normal zamanda gerçekleştiğini görmüşlerdir. Bu sonuçlar PRP’nin 

diyabetik kırık ve iyileşmesi yüksek risk grubunda bulunan kırıkların iyileşmesi 

üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

 

Miranda ve ark.(149)’ları, 16 tavşanın kalvaria bölgesinden trefanla üç adet 

blok şeklinde otojen kemik grefti alarak, bu blokları kalvarianın daha ön bölgesine 

vidalamışlardır. 1’ci grupta; otojen kemik grefti direkt temas ederek alıcı bölgeye 

uygulanmış, 2’ci grupta; otojen kemik grefti ile alıcı bölge arasına otojen greft 

partikülleri doldurulmuş, 3’cü grupta; otojen kemik grefti ile alıcı bölge arasına PRP 

uygulanmıştır. 7, 15, 30 ve 60’ıncı günlerde hayvanlar sakrifiye edilerek histolojik ve 

morfometrik analizler yapılmıştır. Sonuç olarak; gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamasına rağmen, PRP  grubunda yeni kemik formasyonun hem 

ilk hem de son devrede daha iyi olduğu ifade edilmiştir. 

 

Mendonça-Caridad ve ark.(19)’ları, fronto-temporal bölgesinde fibröz displazi 

görülen yaşlı bir kadın hastaya PRP+allogreft ve otojen kortikal partikülleri 

uygulayarak, kraniofasiyal rekonstruksiyon yapmışlardır. Araştırmacılar, sorunsuz 

geçen iyileşme döneminden sonra semptomların kaybolduğunu ve erken kemik 

oluşumunun görüldüğünü belirtmişlerdir. 
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Casati ve ark.(129)’ları 10 köpeğin kullanıldığı bir çalışmada, çenelere 20 adet 

dental implant yerleştirerek; implant etrafında oluşan dehisens ve fenestrasyon 

defektlerine PRP jeli uygulamışlardır. Sonuç olarak PRP’nin tek başına dental implant 

çevresine uygulandığında, kemik rejenerasyonunun sağlanmasında yeterli olmadığını 

belirtmişlerdir. 

 

Mannai ve ark.(99)’ları maksillanın rekonstruksiyonunda %25-%30 intraoral 

otojen greft, %70-%75 ksenogreft (sığır) ve otojen trombosit konsantrasyonunu 

karıştırarak kullanmışlardır. Sonuç olarak trombosit konsantrasyonunun otogreft ve 

ksenogreftlerle birlikte kombine edilerek kullanıldığı durumlarda, yumuşak ve sert doku 

iyileşmesinin hızlandığını açıklamışlardır (%97.8 ). 

 

Gerard ve ark.(123)’ları yaptıkları bir çalışmada 13 köpek kullanarak; bunlardan 

12 köpeğe bilateral, inferior mandibulanın alt sınırında  2cm x 1cm kemik defektleri 

oluşturmuşlardır. Sağ taraftaki defekte otojen ilik kortikokansallöz kemik grefti ve 2cc 

PRP, sol tarafa ise aynı oranda PRP’siz iliak kortikansellöz kemik uygulamışlardır. 

Üçer hayvan 1, 2, 3 ve 6. aylarda sakrifiye edilmiştir. 13’cü köpeğe ise, sadece sağ 

tarafına PRP konmuş, sol tarafı ise kontrol grubu olarak boş bırakılmıştır. 

Araştırmacılar, sakrifikasyondan sonra alınan biyopsileri radyolojik ve histolojik olarak 

analiz etmişlerdir. Dijital radyografi analizlerinde 1. ve 2. ayda PRP kullanılmamış olan 

greft bölgesinin, PRP kullanılan gruba göre anlamlı bir şekilde daha yoğun kemikle 

dolduğunu görmüşlerdir. Radyolojik olarak 3. ve 6. aylarda anlamlı bir fark olmadığını 

görmüşlerdir. Histomorfometrik analizlerde ise, radyolojik analizlerden farklı olarak 1. 

ve 2. aylarda PRP kullanılan grupta,  PRP kullanılmayan gruba göre daha fazla kemik 

yapımı gözlenmiştir. 3. ve 6. aylarda ise, PRP kullanılan ve kullanılmayan gruplarda 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Histolojik olarak 13. köpekte 6 ay sonunda, her iki 

defektte de tam bir iyileşme görülmemiştir. Uzun zaman sürecinde ise PRP kullanılan 

ve kullanılmayan gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Araştırmacılara 

göre, PRP’nin kemik yapımını sadece 1. ve 2. aylarda hızlandırdığını, 3 ve 6 aylık 

süreçte PRP’nin kemik iyileşmesi, kemik hacmi ve radyografik yoğunluk açısından 

fazla bir etkisinin olmadığını savunmuşlardır.   
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 Bizim çalışmamızda da 56. günde Kontrol ve Bio-gen®-BGS+PRP grupları 

arasında,  Bio-gen®-BGS+PRP grubunda kemik doku bütünlüğü yüzde olarak biraz fazla 

gözükmesine  rağmen istatistiksel anlamda farklılık gözlenmedi.  

 

Gerard ve ark.’ları kemik apozisyon oranının PRP tarafından etkilenmediğini, bu 

oranın  PRP uygulansın veya uygulanmasın her zaman günde 1.82±0.3µm olduğunu 

belirtmişlerdir. Gerard ve ark.’ları bazı yazarların, PRP’nin kemik oluşum oranını 

artırdığını söylemelerine rağmen çalışmalarında kemik oluşum oranını ölçmediklerini 

söylemişlerdir. Kemik apozisyon oranı doku biliminde fluorochrome seviyeleri 

arasındaki mesafe ölçülerek bulunabilmektedir. Gerard ve ark.’larına göre, PRP 

sayesinde artan BF’ü konsantrasyonu, kemik oluşumu oranında bir artışa neden 

olmamaktadır. Yazarlar, yeni kemik oluşumu oranının artmasını, konulan greftte 

bulunan büyük miktarda osteoblastların sebep olduğu yeni kemik hacmindeki artışa 

bağlamaktadır. Gerard ve ark.’ları, PRP ile artan BF’lerinin konsantrasyonun, kemik 

formasyon oranı artışını stimüle etmediğini, bu da kemik greft bölgesindeki iyileşmede 

PRP’nin çok etkili olmadığının göstergesidir. Greft bölgesindeki osteoklast aktivitesi 

histomorfometrik olarak ölçülemez ama, defekt bölgesindeki canlı olmayan kemik 

greftin hızlı bir şekilde ortadan kalkması, osteoklast sayısının ya da osteoklast 

aktivitesinin artmış olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, ilerde yapılacak olan 

çalışmalarla, greft bölgesinin şekillenmesi ve ortadan kalkması, hücre sayısı ve 

damarsal profil sayısının incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar  (123).  

 

Bütün bu araştırmalara rağmen PRP’nin kemik onarımındaki etkisinde hala 

birçok soru işaretleri bulunmaktadır. BF’lerinin trombositlerden ne zaman ve nasıl 

salgılandığı, trombosit sayıları ile konsantrasyonları arasında nasıl bir ilişki olduğu 

henüz detaylı olarak açıklanamamıştır. Bunları yanıtlamak için daha ileri düzeyde 

çalışmaların yapılması gerekmektedir (117). 

 

Marx ve ark.(88)’ları, PRP uygulandığında otojen greftlerde iyileşme zamanının 

% 40 oranında azaldığını bildirmişlerdir. Araştırmacıların çalışmaları, PRP’nin 

kullanımı ile daha erken implant yapılarak yükleme yapılmasına izin verebileceğini 

göstermektedir. PRP biyolojik bir jel oluşturarak greft materyallerinin birbirine 

tutunmasını ve daha kolay manipüle edilmesini sağlamaktadır. 
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Literatürdeki verilerin bu kadar çelişkili olması, kullanılan hayvan modellerinin 

farklı  olmasına da bağlanabilir. Daha yüksek konsantrasyondaki trombositlerle 

insanlarda yara iyileşmesi artarken, hayvan türlerindeki yaraların ek trombosit olmadan 

da iyileşmeleri mümkündür. Bundan dolayı bu modellerde PRP’nin yararını göstermek 

daha zordur. Trombositlerin toplanıp PRP’nin hazırlanmasında farklı tekniklerin 

kullanılması da başarıyı etkileyen nedenlerdendir (9, 11, 17, 33, 83).   

 

Her ne kadar klinik ve in vivo çalışmanın yapıldığı birçok yayın olsa da; 

PRP’nin kemik oluşumu ve rejenerasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmek 

komplikedir, çünkü farklı çalışma metodları, farklı greft materyalleri ve PRP 

kombinasyonları sonucu etkileyen farklılıklar göstermektedir. Wiltfang ve ark.(98)’ları 

farklı greft materyalleri olan otojen, CeraSorb® (β-trikalsiyum fosfat), Bio-Oss® ve 

Colloss®’u PRP’li ve PRP’siz olarak  karşılaştırmışlardır. Ksenogreft kullanıldığında 

PRP’nin fazladan bir yarar sağlamadığını ancak PRP otojen kemikle beraber 

kullanıldığında kemik rejenerasyonunu anlamlı derecede arttırdığını göstermişlerdir.  

 

 Çalışmamızda Bio-gen®-BGS+PRP kombinasyonu 28. günde kemik doku 

bütünlüğü açısından kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı değildi, fakat Bio-gen®-

BGS+PRP kombinasyonu 56. günde kemik doku bütünlüğü açısından kontrol grubuyla 

kıyaslandığında anlamlı bulunmamasına rağmen, yüzde olarak biraz daha fazlaydı. Bio-

gen®-BGS+PRP kombinasyonu kontrol grubuna göre daha iyi bir kemik rejenerasyonu 

sağlamadı ancak kontrol grubuna göre aynı seviyede bir rejenerasyon gözlendi. İlerde 

yapılacak farklı çalışmalarla, kullanılacak farklı kombinasyonların erken dönemde 

kemik iyileşmesi üzerinde olumlu sonuçlar verebileceği düşüncesindeyiz.  

 

Biz PRP’nin kemik üzerindeki ekisinin farklılığını, tam olarak aydınlatılmamış 

farklı PRP cihazlarının kullanılmasına, gerçek PRP’nin kullanılmamasına, hasarlı 

trombositlerin kullanılmasına, trombositlerin aktive edilmemesine ya da yeterli 

istatistiksel veriye sahip çalışmaların olmamasına bağlamaktayız. 

 

PRP hakkında hala birçok şey bilinmemektedir. Bu biyolojik ajanın yaygın 

kullanıma girmeden önce, çok sayıda araştırma yapılarak daha net bulguların ortaya 

çıkması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili az sayıda çalışma bulunmasına ve elde edilen 

verilerin çelişmesine rağmen kliniklerde PRP fazlasıyla kullanılmaktadır. 



 93 

SONUÇ 

 

 Şimdiye kadar yapılmış bilimsel çalışmalara bakıldığında Osteoinductal®’in 

kemik üzerindeki etkisinin kemik rejenerasyonunu hızlandırdığı doğrultusunda olduğu 

görülmüştür. Fakat bizim elde ettiğimiz sonuçlar kemik rejenerasyonunu hızlandırdığı 

yönünde değildir. Yaptığımız çalışmada Osteoinductal®’ın kıvamı nedeniyle 

yerleştirildiği bölgede durmaması, dolayısıyla yeterince osteokondüktif etkisini 

gösteremediği kanaatindeyiz. Bundan dolayı Osteoinductal®’ın sınırlı endikasyon 

alanları olduğunu ve ilerde Osteoinductal® ile yapılacak çalışmaların membran 

uygulanarak yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Yoğun kemik hasarı olduğu 

durumlarda hangi osteoindüktüf ve osteokondüktif materyallerin Osteoinductal® 

kombinasyonuyla en iyi sonucu verdiğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

Yara iyileşmesinde yer alan faktörlerin mekanizmaları henüz net olarak 

anlaşılamamıştır.  PRP, doku mühendisliğinin yeni bir uygulamasıdır, klinisyenler ve 

araştırmacılar için gelişen bir alandır. BF’leri ve mekanizmaları hala çok az anlaşılmış 

olsa da dental kliniklerde PRP kullanma kolaylığı, kanama zamanında azalma ve hızlı 

iyileşme içeren yararlı sonuçları ile umut vermektedir. En önemlisi bu otolog ürün  

immunojenik reaksiyonlar ve hastalık taşıma gibi kaygıları ortadan kaldırmıştır. Yapılan 

hayvan ve insan çalışmalarının çoğu başarılı sonuçlar göstermektedir. Bizim 

çalışmamızda PRP kombinasyonu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, 56. günde 

kemik doku bütünlüğü yüzde olarak biraz fazla gözükmesine rağmen, istatistiksel 

anlamda farklılık gözlenmemiştir. PRP’nin özellikle oral ve maksillofasiyal cerrahide 

yara iyileşmesi, yumuşak doku rekonstrüksiyonları ve ogmentasyon prosedürlerinde 

kemik greftleri ile beraber kullanımı ve etkileri hakkında daha somut kanıtlar sağlamak 

için daha iyi planlanmış ve daha uygun kontrollü çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

düşünmekteyiz. 

 

Osteoindüktif büyüme faktörü ve osteokondüktif bir matriksten oluşan sentetik 

kompozit greftler yeni kemik oluşumu gereken her durum için uygun gözükmektedir. 

Ortama BF’lerinin de eklenmesi kemik oluşumunu ve kaynamayı kuvvetlendirecek ve 

iyileşme için gerekli zamanı kısaltacaktır. Bu sonuçlar osteoindüktif, osteokondüktif ve 
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osteojenik elementleri içeren bir ksenogreftin veya diğer sentetik greftlerin, problemli 

kemik kayıplarının tedavisinde pratik bir çözüm olabileceğini göstermektedir.  
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