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ÖZET 

Şık E. Emdogain® Materyalinin MC3T3-E1 Preosteoblast Hücreleri Üzerindeki 
Etkisinin İn Vitro Koşullar Altında İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Pedodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 2008. 

Bir mine matriks türevi olan Emdogain® (EMD), dişi destekleyen dokuların ve 

pulpanın rejenerasyonunda klinik olarak kullanılan bir materyaldir ancak etki 

mekanizması hala çözülebilmiş değildir. 

 Bu çalışmanın amacı Emdogain® materyalinin osteojenik medyum varlığında ve 

osteojenik medyum yokluğunda MC3T3-E1 hücrelerindeki hücre proliferasyonuna, 

diferensiasyonuna, mineralize nodül oluşumuna ve morfolojik görünümüne etkisinin 

incelenmesidir. 

 MC3T3-E1 hücrelerinde 1, 3, 7, 14. günlerde çeşitli doz aralıklarında osteojenik 

medyum varlığında ve yokluğunda EMD (25-100 µg/ml) kullanıldı. Kontrol grubu 

EMD olmaksızın hazırlandı. Hücre proliferasyonu tetrazolium salt deneyi (XTT) ile 

değerlendirildi. Osteoblastik diferensiasyon miktarını saptamak için alkalen fosfataz 

(ALP) aktivitesi incelendi. Mineralize nodüllerin oluşumu Von Kossa metodu ile 

belirlendi. Morfolojik bulgular ışık mikroskobu altında değerlendirildi. 

 Hücre proliferasyonunda 3. günden 7. güne kadar osteojenik medyum içeren ve 

içermeyen grupların tüm EMD içeren alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlılık 

saptanmıştır. ALP aktivitesi deneyinde osteojenik medyum içeren ve içermeyen gruplar 

kendi içlerinde bir fark göstermemiştir. Mineralize nodüllerin doza bağlı olarak 

oluştuğu belirlenmiştir. 

 EMD nin hücre proliferasyonunu artırdığı fakat diferensiasyona etkisi olmadığı 

saptanmıştır. 

 Bu sonuçlara dayanarak, EMD nin, erken safhada hücrelerin osteoblastlara 

diferensiasyonuna etki etmediği ve etkinliğini hasarlı bölgeye hücre göçünü 

yönlendirerek sağladığına karar verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler :  EMD, MC3T3-E1, proliferasyon, diferensiasyon, mineralize nodül 
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ABSTRACT 

SIK E. The effects of Emdogain® in MC3T3-E1 Preosteoblastic Cell Line in vitro. 
Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Pedodontics. İstanbul. 
2008   

Emdogain®, a formulation of mine matrix derivative (EMD) is used clinically 

for regeneration of the tooth supporting tissues and pulp, but molecular mechanisms of 

its action have not been elucidated. 

The purpose of this study was to investigate the effects of Emdogain® on the 

growth, differentiation, mineralized-nodule formation and morphology in MC3T3-E1 

cells within the presense and absense of osteogenic media. 

 MC3T3-E1 cells were treated with EMD (25-100 µg/ml) for 1, 3, 7, 14 days 

within the presence and absense of osteogenic media. Cells incubated without EMD 

served as negative control. Cell proliferation were determined by tetrazolium salt 

(XTT). Osteoblastic differentiation was estimated by alkaline phosphatase (ALP) 

activity. Von Kossa method was performed to determine mineralized-nodule formation. 

Morphologic observations were made by light microscopy. 

 A marked increase in cell proliferation and cell number was observed in EMD 

groups from day 3 to 7 both within the presence and absense of osteogenic media 

groups. There was no signaficant differences between EMD groups and control in ALP 

activity. An increased deposition of mineralized-nodules was found in dose depending 

manner. 

 EMD treatment promotes proliferation and cell number of MC3T3-E1 cells but 

did not effect differentiation. 

 These results indicate that EMD does not have ability to differentiate cells into 

osteoblast in early phase and it is suggested that regenerative activity was built by 

guiding cell migration to wounded area. 

 

Key Words: EMD, MC3T3-E1, proliferation, differentiation, mineralized-nodule 

. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Periodontal dokularda herhangi bir nedenle meydana gelen hasar sonrasında kök 

yüzeyinde yeni sement, alveol kemiği ve periodontal ligamentin oluşumunun 

sağlanması bu konuda gereksinim duyulan tedavinin en önemli hedefini 

oluşturmaktadır. Buna ek olarak hasarlı pulpa dokusunun rejenerasyonunda tedavi ile 

birlikte dentin köprüsünün oluşturulması ve sağlıklı pulpa dokusunun canlılığının 

devamının sağlanması en önemli unsurdur. 

Bu konularda uygulanacak tedaviler sonrasında elde edilen sonuçlar ışığında 

pulpa dokusunun canlılığını ve periodontal dokuların rejenerasyonunu yönlendiren 

hücresel ve moleküler düzeydeki mekanizmaların aydınlatılması önem kazanmaktadır. 

Diş gelişimi sırasında meydana gelen hücre proliferasyonu, hücre göçü ve 

diferensiasyonu üzerinde etkili olan proteinlerin çeşitli dokuların rejenerasyonunda da 

etkili olduğunun anlaşılması ile birlikte organizmanın doğal gelişimine benzer sürecin 

taklit edilerek ideal rejenerasyona ulaşılabileceğine kanaat getirilmiştir. 

Periodontal ligament ve alveol kemiğinin embriyolojik aşamadaki oluşumu ile 

rejenerasyon mekanizması hücresiz sement oluşumuna, bu durumun ise kök yüzeyi 

üzerinde mine matriks proteinlerinin birikimine bağlı olduğu çeşitli çalışmalarda 

belirtilmiştir. Ayrıca pulpa dokusu üzerine uygulanan mine matriks proteinlerinin dentin 

köprüsü oluşturduğu ve pulpa canlılığının devamının sağlanmasında etkili olduğu yeni 

yapılan çalışmalarda görülmektedir. Yapılan çalışmaların verileri doğrultusunda, domuz 

embriyosundan elde edilen bir mine matriks türevi olan EMDOGAIN®, farklı dokuların 

rejenerasyonunu sağlamada yardımcı bir materyal olarak kullanıma sunulmuştur. 

Bu bilgiler doğrultusunda pedodonti dalında tedavi konusunda önemli yer tutan 

travma sonrası replantasyon, amputasyon ve pulpa kuafajı tedavilerinde alternatif bir 

yaklaşım oluşturacak mine matriks türevi olan EMDOGAIN® nin rejeneratif etkisinin 

MC3T3-E1 preosteoblast hücreleri üzerinde proliferasyon, diferensiasyon, mineralize 

nodül oluşumu ve morfolojik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

Sağlıklı bir ağız ortamında sement, alveol kemiği, periodontal ligament ve dişeti 

uyumlu bir morfolojik ve fizyolojik sistem oluşturmaktadır. Bu sistemdeki 

elemanlardan herhangi biri değişikliğe uğrar ise bütünlük bozulmakta ve dokular 

sağlığını korumak için gerekli fonksiyonu gösteremez duruma gelmektedirler (23, 65). 

Bu durumda organizmanın kendisini yenilemesi için çeşitli mekanizmalar devreye 

girmektedir (1, 56, 85). 

Bu konuda yapılan araştırmaların odak noktası periodontal dokuların ve alveol 

kemiğinin rejenerasyonunda yoğunlaşmaktadır. Rejenerasyon, kayıp veya hasara 

uğramış dokuların yapılanmasını sağlayarak yeniden biçimlendirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Rejenerasyonda periodontal ligamentteki progenitor hücrelerin  rol 

aldıkları saptanmıştır (106). Progenitör hücreler, rejeneratif kapasitesi iyi olan 

özelleşmiş hücrelere diferensiye olarak rejenerasyon sırasında bu hücrelerin prolifere 

olmalarını sağlamaktadırlar (1, 12, 41, 98). Periodontal rejenerasyon; sağlıklı bir 

periodonsiyumu yeniden yapılandıracak şekilde yara iyileşmesi sırasında hücre birikimi 

ve organizasyonu ile yeni sement, periodontal ligament ve alveol kemiğinin 

oluşturulması; morfolojik ve fizyolojik uyumun yeniden kazanılmasıdır (27, 41, 55, 56, 

89, 90). Bu da desteğini kaybeden bu dokulardan hücresiz sementin oluşumunu, 

periodontal ligamente bağlı kollagen fibrillerin yeni semente bağlanmalarını ve 

etraflarında yeni alveol kemiği oluşumu ile gerçekleşmektedir (23, 47). Dişi destekleyen 

yeni fonksiyonel dokularda periodontal iyileşmenin gerçekleşmesi kök yüzeyindeki 

spesifik hücre tiplerinin varlığına bağlıdır ki bunlar periodontal ligament, periost, dişeti 

bağ dokusu ve bağlantı epitelinin oluşturduğu hücreler bileşimidir (12)  

İnsan vücudunda herhangi bir dokunun embriyolojik gelişimi ile yıkımından 

sonra yeniden yapılandırılması pek çok sistemin birbirleriyle etkileşimleri sonucunda 

gerçekleşen biyolojik bir olaydır ve bu iki olay arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır 

(41, 84, 85, 90). Her iki durumda da ortak olan, pek çok hücre grubunun (periodontal 

ligament hücreleri, kemik hücreleri, sementoblastlar), büyüme faktörlerinin, sistemik 

hormonların ve ekstraselüler matriks proteinlerinin fonksiyon görmesi ve böylece doğru 

hücrelerin doğru bölgeye yönelip yerleşim göstermeleri ve hücresel çoğalma- 
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farklılaşma için uygun ortamı sağlayacak doğru matriksi salgılamalarıdır (1, 26, 85, 

106).  

Hasar görmüş periodontal dokuların yeniden yapılanmasındaki olaylar gözden 

geçirilirken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır: 

1. Dokuların oluşumu ve onarımı sırasında ortamda bulunan hücreler 

2. Hücrelerin ne şekilde davranacaklarını kontrol eden moleküller 

3. Bu faktörlerin etkin olabilmesini sağlayan sistem (37, 97).  

 

 

 

Şekil 1. Periodontal dokuların rejenerasyonu:  

Periodontal dokuların yeniden şekillenmesinde gelişim (A) ve rejenerasyon (B) da 
benzer hücre aktiviteleri gerçekleşmektedir. 

 

Embriyolojik gelişim döneminde periodontal dokuların oluşumuna ait ortam ve 

spesifik faktörlerin taklit edilerek, yara iyileşmesi sırasında doğru hücre gruplarının 

doğru zamanlama ve sırayla harekete geçirilmesinde kullanılma olasılığı, yeni biyolojik 

yaklaşımların rejeneratif tedavide kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Bu amaçla 

sementoblast ve osteoblastlara diferensiye olabilen, diferensiye olmamış mezenkimal 

hücrelerin kontrolü ve yönlendirilmesi kullanılmaktadır. Sement ve alveol kemiğinde 

meydana gelecek bu kemotaksik faktörler periodontal ligament hücrelerinin, dişeti 

fibroblastlarının ve alveol kemiği hücrelerinin yara bölgesine göçünü sağlamakta ve 

böylelikle sementogenezi veya osteogenezi başlatmaktadır (1, 103). Bu biyolojik 
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rejeneratif modeli daha iyi açıklayabilmek için, diş ve çevresel dokuların embriyolojik 

dönemdeki gelişimlerinin bilinmesi önem taşımaktadır.  

2.1. Diş Gelişimi  
Diş gelişiminin ilk belirtisi, intrauterin hayatın 6. haftasında, alt çene ve üst çene 

uzantılarının laterallerinde yerel bir ağız epiteli kalınlaşması olarak ortaya çıkmaktadır 

(10, 136, 140). 

Bu çoğalma giderek önde, orta çizgide birleşmekte ve kavis boyunca atnalı 

biçiminde, her iki çenede, ağız epitelinin derin yüzünden alt mezoderme sokulmaktadır. 

Bu yapıya “primer epitel band” adı verilmektedir. Yedinci haftaya doğru primer epitel 

band ikiye ayrılarak vestibüler lamina ve dental laminayı oluşturmaktadır (10, 132, 

136). 

Vestibüler lamina: Dental lamina ile dudak ve yanaklar arasında ayırıcı bir plak 

olarak görev yapan epitel bandıdır. İlerleyen aşamada vestibül oluğu oluşturmaktadır 

(10, 132, 136). 

Dental lamina: Farklı zamanlarda üç kol halinde (primer dental lamina, ardıl diş 

laminası, sürekli azı laminası) gelişimini sürdürerek dişlerin germlerini oluşturmaktadır 

(10, 132).  

Dental ve vestibüler laminaların belirlenmesinden hemen sonra, her dental 

laminanın süt dişlerinin gelecekteki konumlarına uyan on farklı noktasında mitotik 

aktivite artmaktadır. Alttaki epitel mezenkim içine doğru çoğalmaktadır ve oluşan ovoid 

şekiller “diş tomurcuğu” adını almaktadır (35, 132). Bu aşama proliferasyon aşaması 

olarak da tanımlanmaktadır (10). Mezenkim kalınlaşması tomurcuğun orta bölümünde 

yoğunlaşmaktadır. Artan mitotik aktivite tomurcuğun periferik bölgelerinde daha yoğun 

şekilde görülmektedir. Tomurcuğun periferik kısımlarında artmış hücre bölünmesine 

alttaki mezenkim dokusunun hücre bölünmesinin de katılmasıyla tomurcuğun alt kısmı 

konkav bir şekil almakta ve bu devre “takke evresi” olarak adlandırılmaktadır (10, 35). 

Takke evresinde diş germi üç bölümden oluşmaktadır: mine organı, dental papilla ve diş 

folikülü (10, 132).  

Mitoz bölünme sonucu vestibüler lamina ile birlikte altındaki ektomezenkime 

doğru derinleşen dental lamina labial yüzünde üst çene ve alt çene kavislerinin ön 

parçasından başlayarak ayrı zamanlarda tomurcuklar vermektedir ve alt yüzlerinde 
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ektomezenkimal bir yoğunlaşma meydana gelmektedir. Her iki taslağın etrafındaki 

mezenkim doku kalınlaşarak folikülü oluşturmaktadır ve bu noktadan itibaren mine 

organı, diş papillası ve diş folikülü ayrı ayrı gelişimlerine devam etmektedirler (136, 

153). 

Mine organı minenin, diş papillası pulpa ve dentinin, diş folikülü ise periodontal 

membran, sement ve alveol kemiğinin oluşumundan sorumludur (10, 132).  Diş 

papillası ektomezenkimal, diş folikülü ise mezodermal kaynaklıdır. Mine organı çan 

dönemine girdiğinde, diş papillası da büyümektedir. Olgunlaşma döneminin sonunda 

mine organı papillayı çepeçevre sarmaktadır. Meydana gelen epitel manşetin papillaya 

komşu yüzü iç mine epiteli olarak adlandırılmaktadır (10, 140). Açık olan tabanında ise 

dış taraftan folikülle komşudur. Serbest kenar kuron tamamlandığında Hertwig Epitel 

Kınını (HEK) oluşturmaktadır. Bu noktadan itibaren diş germi oluşumunu tamamlanmış 

olmaktadır (10, 136, 140). 

Mine organının dış tabakasında yer alan hücreler başlangıçtan itibaren iç 

tabakadaki hücrelerden farklı görünmektedirler. Mine organı taç dönemine doğru diş 

papillasına bakan yüzeye doğru konkavlaşırken bu yüzde yer alan kenar hücreler 

uzamaktadırlar. Bu andan itibaren mine organının dış yüzü dış bükey olan kısmında “dış 

mine epiteline”, diş papillasına bakan iç bükey yüz de “ iç mine epiteline” farklılaşmış 

bulunmaktadır. Organı çepeçevre saran bir aktif çoğalma alanı olan bu bölge “ boyun 

halkası” adını almaktadır (10). Taç döneminin sonuna doğru iç hücreler birbirlerinden 

ayrılmaya başlamaktadırlar ve aralarında yalnız bazı sitoplazmik temas noktaları 

kalmaktadır. Buna “mine retikulumu” adı verilmektedir. Mine organında çan döneminin 

sonuna doğru başka bir hücre tabakası daha belirmektedir. Bu tabaka “ stratum 

intermedium” adını almakta ve iç mine epiteliyle pulpa arasında uzanmaktadır (10, 

132). 

Süt mine organları tam olarak farklılaştıklarında (fetal yaşamın 4. ayı) aşağıdaki 

oluşumlar fark edilmektedir: 

1. dış mine epiteli 

2. mine retikulumu 

3. stratum intermedium 

4. iç mine epiteli (10, 35, 132). 
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Dentin ve mine oluşumu mine organının bu farklılaşmasından hemen sonra 

başlamaktadır. Mine organın büyümesi bu dört tabakaya farklılaşmayla son 

bulmamaktadır. Mine organı bu ilk evrede, oluşacak kuronun mine matrisini 

oluşturmaktadır. Sonrasında kök oluşumuna doğru servikal halkada yeniden büyüme 

aktivitesi kazanarak bir epitel kılıf yapmakta ve bu kılıf “hertwig epitel kını” (HEK) 

adını almaktadır. Bu yapı varlığını kök oluşumu tamamlanıncaya kadar sürdürmektedir. 

Kuron oluşumunun tamamlanmasından sonra apikal kısımdaki mezenkim, 

periodonsiyumu oluşturmak üzere prolifere olmaya devam etmektedir (35, 154) 

2.1.1. Periodonsiyumun Oluşumu 
Periodonsiyum dişin destek dokularını oluşturan alveol kemiği, sement ve 

periodontal ligamenti kapsamaktadır (10, 23, 47). Alveol kemiği dişi desteklemekle 

sorumlu olan üst ve alt çenede yer alan dokudur ve periodontal ligament fibrilleri ile 

bağlantısı vardır. Rezorpsiyon ve depozisyon oluştuğunda dişi desteklemektedir. 

Periodontal ligament çiğneme kuvvetleri karşısında dişi desteklemekle yükümlü bağ 

dokusudur. Sement, dişin kök yüzeyini sarmakta ve periodontal ligamente fibriller 

aracılığı ile tutunmaktadır (10). 

2.1.1.1. Periodontal Ligament (PDL) 
Periodontal ligament heterojen populasyonda mezenkimal hücreleri içeren 

sement ve alveol kemiği arasındaki bağlayıcı dokudur. Kalınlığı 0.15 mm ile 0.38 mm 

arasındadır ve yaşa bağlı değişiklik göstermektedir. Çiğneme kuvvetleri karşısında dişi 

destekleyici özellikte bağlayıcı dokudur (10, 23, 140). 

Sürme döneminden önce diş folikülü dış yüzüyle alveol kemiğine temas 

etmektedir. Sürmeyle birlikte giderek periodontal membran veya ligamente dönüşmekte 

ve diş kökünü kemikle birleşmesini sağlamaktadır. Folikülün dış yüzündeki lifler 

gelişmekte olan kemiğe tutunmaktadırlar (136). Periodontal ligamentte her biri farklı 

yerlerde ve farklı görevlerde olan 5 tip lif bulunmaktadır. Bunlar; apikal, yatay, oblik, 

interradiküler ve alveol kreti lifleridir (10, 23). 

Ligamentin mezenkimal hücreleri kollagen sentezi yapmaktadır. Buna bağlı 

olarak periodontal ligament içerisinde en çok bulunan hücre grubu fibroblastlardır (10). 

Kollagen lifler ligament boşluğunda kemik ve sement arasında uzanmaktadırlar. 
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Kollagene ek olarak PDL boşluğunun oluşumunda rol alan, birçok kollagen olmayan 

proteinler salgılamaktadırlar (140). 

Diğer tüm bağlayıcı dokularda olduğu gibi PDL de hücreler ve kollagen fibrilleri 

içeren bir ekstraselüler matrikse ve kollagen olmayan bir ekstraselüler matrikse sahiptir. 

Osteoblast, osteoklast, fibroblast, Malessez epitel kalıntıları, makrofajlar, diferensiye 

olmamış mezenkimal hücreleri ve sementoblastları içermektedir. Ekstraselüler 

içeriğinde iyi organize olmuş kollagen fibriller bulunmaktadır (10, 140). 

2.1.1.2. Sement 
Sement, diş kökünün etrafını saran sert ve damarsız bir yapıya sahip olan ve 

temel içeriği kollagenden oluşan bağlayıcı dokudur. Sement, matriksinde hücre bulunup 

bulunmamasına, kollagen fibrillerin varlığına ve kaynağına göre sınıflandırılmaktadır 

(23, 35, 140, 154). Gelişimi prefonksiyonel dönem ve fonsiyonel dönem olmak üzere 2 

aşamada incelenmektedir. Prefonksiyonel dönem kök gelişimi süresince meydana 

gelirken, fonksiyonel dönem diş okluzyona girdiği anda başlayarak hayat boyu devam 

etmektedir (23, 35, 140).    

Hücresiz ekstrinsik lifli sement (primer sement), genellikle dişin kökü boyunca 

uzanmaktadır. Sementoblastlar tarafından yapılmaktadır. Hücresiz bir ara madde 

içerisinde yoğun Sharpey liflerini bulundurmaktadır. Dişin ⅓ veya ⅔ servikal kısmını 

kaplamaktadır ve hücre veya fibril içermemektedir (10, 23, 47, 54, 140). 

Hücreli karışık katlı sement ise iç ve dış kaynaklı fibrillerden oluşmaktadır ve 

düzensiz olarak yerleşmiş hücreleri içermektedir. Çoğunlukla dişin apikal ⅓ lük 

kısmında ve furkasyonda yer almaktadır. Adaptasyon görevi yapmaktadır (10, 23, 47, 

54, 140). 

Hücreli intrinsic lifli sement (sekonder sement), periodontal ligament içerisine 

girmeyen kollagen fibriller ve hücreler içermektedir. Kökün orta kısmında ve 

furkasyonda bulunmaktadır. Kök rezorpsiyonu veya kök kırığı sonucunda meydana 

gelen hasarlı dokuyu onarmakla görevlidir (23, 47, 54, 97, 136, 140). 

Hücresiz lifsiz sement, daha çok mine-sement sınırında yer almaktadır. Hücre ve 

lif içermemektedir. Kollagen içermemesi nedeniyle diş tutunmasında rol 

oynamamaktadır (23, 47, 140). 
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Klasik bilgilere göre HEK, dental papillanın mezenkimal hücrelerini 

indükleyerek, kök yüzeyini terk etmeden önce manto dentinin yapımını uyarmaktadır 

(54, 154). Dentin matriksi hücrelerinin dental folikül hücreleri ile teması sonucunda 

hücre-matriks ilişkisi oluşmakta ve folikül hücrelerinin sementoblastlara 

diferensiasyonu gerçekleşmektedir. Yeni oluşan dentin yüzeyine sement depolanması 

başlamaktadır (57). Manto dentinin yapımından sorumlu mezenkimal hücrelerin aynı 

zamanda sementogenezi de indüklediğine inanılmaktadır (54). Dentinogenezde hücre-

hücre ilişkisi, sementogenezde ise hücre-matriks ilişkisi gerçekleşmektedir. Her iki 

durumda da ortamda HEK in varlığı ve yokluğu önem kazanmaktadır (57).  

Hücresiz sementin diş folükül hücrelerinden veya odontojenik epitelden 

kaynaklanan odontojen dokulardan meydana geldiği, hücreli sementin ise alveol kemiği 

veya periodontal ligament dokularından kaynaklanan kemik benzeri bir doku olduğu 

ileri sürülmektedir (84, 133). Bu nedenle, gelişim sırasındaki olayların tekrarlanmadığı 

herhangi bir rejeneratif girişimde hücresiz sementin oluşturulamayacağı veya altındaki 

dentin dokusuna orijinal bağlantı şekliyle tutunamayacağı düşünülmektedir (85). 

Diş organının apikal uzantısını yapan HEK’ in mine matriks proteinleri 

salgılamak suretiyle ameloblast tabakası oluşturarak hücresiz sement yapımında rol 

aldığı öne sürülmektedir (20, 54, 57, 135). 

2.1.2. Mine Matriks Proteinleri  
Kimyasal birleşimler, yapısal organizasyonlar ve çeşitli mineralize dokuların 

mekanik özellikleri matriks proteinlerini, proteazları ve mineral-iyon etkileşimlerini 

içeren iyi organize olmuş bir ekstraselüler matriksin oluşumunu sağlamaktadırlar. 

Bununla birlikte biyolojik mineralizasyon, hidrofobik ve hidrofilik moleküller 

arasındaki etkileşimler tarafından düzenlenmektedir. Hidrofobik moleküller iskeletsel 

yapının ve boşlukları doldurucu özelliğin karşılanmasında rol oynarken, hidrofilik 

moleküller kristal büyümesinde görev almaktadırlar (88).  

Diş kuronunun gelişimi sırasında dentin ve mine, birbirlerine zıt 2 tabaka hücre 

olan odontoblast ve ameloblastlar tarafından oluşturulmaktadırlar (35, 118, 153). 

Dentin, kollagen ağırlıklı mineralize matriksten meydana gelirken; mine, kollagen 

içermemekte ve çoğunlukla hidrofobik proteinler olarak bilinen amelogenin ve 

nonamelogeninlerden oluşmaktadır. (153) Ameloblast hücreleri, mine-dentin sınırında 
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depolanan organik ekstraselüler matriksin sentezi ve salgılanmasını kontrol 

etmektedirler (44, 153).  

2.1.2.1. Gelişen mine matriksinin ekstraselüler proteinleri 
Mine matriks proteinleri mine kristallerinin nukleasyonu, şekillenmesi ve 

organizasyonunda kritik rol oynamaktadırlar (67). Minenin organik matriksi kollagen 

olmayan proteinlerden oluşmaktadır ve birçok mine proteini ve enzimlerini içermektedir 

(98). Mine  matriksinin ana proteini amelogeninlerdir ve mine proteinlerinin %90 ını 

oluşturmaktadırlar (21, 67, 98, 118).  Kalan % 10 luk kısım ise nonamelogeninler yani 

enamelin ve ameloblastinden oluşmaktadır (98). 

Amelogeninler 5-45 kDa arasında değişen moleküler ağırlığa sahip, 

ameloblastlar tarafından salgılanan, prolin (%25), glutamin (%14), lökin (%9) ve 

histidinden (%7) oluşan hidrofobik proteinlerdir. İnsan amelogenin geni seks 

kromozomlarında bulunmaktadır (67, 98). Bu proteinlerin özelliği, fizyolojik pH ve 

vücut ısısında kümeleşerek çözünmez hale gelmeleridir (38, 67, 88, 98, 153). Mine 

kristallerinin orientasyonu, şekillenmesi ve uzamasında görev aldıkları bilinmektedir 

(98, 153). 

Nonamelogenin proteinlerinden ameloblastin, 65-70 kDa ağırlığında, mine 

oluşum yüzeylerinin yakınlarında bulunan mine proteinleridir. Minede uzun süreli 

çökelmemektedirler. Mine oluşumunun salgılama aşamasında etkili olduğu 

düşünülmektedir (88, 98, 153). 

Enamelinler, 125 kDa ağırlığında glikoproteinlerdir ve hidrofilik yapıdadırlar.  

Amelogeninlerle birlikte prizmaların göbeğinde bulunmaktadırlar. Kristallerin 

büyümesinden ve mine biyomineralizasyonundan sorumlu oldukları düşünülmektedir 

(67, 88, 98, 153). 

Tuftelin ise mine-dentin birleşiminde bulunan ve muhtemel rolünün hücre 

sinyalizasyonu olduğu tahmin edilen proteindir (98, 153). 

2.1.2.2. Mine Proteinlerinin Kök Oluşumundaki Rolleri 
Mine proteinlerinin kök oluşumunda rolleri olduğu ilk olarak Slavkin ve Boyd 

tarafından açıklanmıştır (135). Kök oluşumunun klasik teorisine göre, kuron oluşumunu 

takiben apikaldeki mezenkim, gelişmekte olan periodonsuyuma dayanarak prolifere 

olmaya devam etmektedir aynı anda HEK hücrelerinin ektomezenkimal dokulara doğru  
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apikal göçü devam etmektedir. Bunun bir sonucu olarak hücre bölünmeleri sonucunda 

dental papilla ve diş folikülü olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Kökün gelişimiyle birlikte, 

manto dentin oluşmakta,  epitelyel kalıntılarda bir delik açılmakta ve Malessez epitel 

artıklarından oluşacak periodontal ligamenti oluşturmak üzere kökten bu deliğe doğru 

yeni hücreler göç etmektedirler (153). 

Mine matriks proteinlerinin kök oluşumundaki rollerini açıklamak üzere birçok 

hipotez öne sürülmüştür. Bunlar: 

1. Sementin kök dentinine tutunmasını sağlamaktadırlar. Bu hipotez, kök 

yüzeyi düzleştirme işlemlerinden elde edilen sonuçlara dayanarak ileri 

sürülmüştür. Kök yüzeyi düzleştirme işleminde kökün intermedium sement 

tabakası uzaklaştırılmakta ve kök yüzeyinde yeniden sement oluşumu 

tetiklenmektedir.  

2. İkinci hipoteze göre; azı dişlerinin mineleri kazındıktan sonra tekrar sokete 

yerleştirilmesinden birkaç gün sonrasında yapılan incelemede minenin var 

olduğu yüzeylerde yeniden sement oluşumu meydana geldiği gözlenirken 

minenin olmadığı alanlarda böyle bir oluşumun olmadığı saptanmıştır. 

3. Mine matriks proteinlerinin dental folikül hücrelerinin sementoblastlara 

diferensiye olmasında etkili olduğu savunulmaktadır. Maymunlar üzerinde  

yapılan çalışmalarda temiz dentin yüzeyine mine matriks proteinlerinin 

uygulanması sonucunda yeni hücresiz sement, kemik ve periodontal 

ligamentin oluştuğu görülmüştür (54, 153) 

Bu hipotezlerin ışığında mine matriks proteinlerinin periodontal rejenerasyon 

için gerekli fonksiyonel özelliklere sahip olduğu görülmektedir.  

2.1.3. Bir Mine Matriks Türevi Olan Emdogain®Ve Etki Mekanizması 

Hertwig epitel kınından kaynağını alan mineyle ilişkili proteinler kök gelişimi 

sırasında  hücresiz sement oluşumunda rol almaktadırlar. Bu proteinler aynı zamanda 

embriyogenez süresince periodontal ligament ve alveol kemiği yapımında da görev 

yapmaktadırlarr. Bu bilgiler ışığında, haricen üretilen mine matriks proteinlerinin de 

aynı görevi yapabileceği düşünülmektedir (106). 

Periodontal dokuların rejenerasyonunu taklit edebilmek amacıyla piyasaya 

sürülen EMD nin üretilme amacının temelinde, hücresiz sement oluşumunda mine 
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matriks proteinlerinin etkili olması ve bu durumun kök morfogenezi süresince dişin 

destek dokularının yapılanmasıyla ilişkili olması yatmaktadır (76). 

Maycock ve ark.ının yaptıkları çalışmada EMD nin etkisinin öncelikle 

amelogenin içeriğine bağlı olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte metaloendoproteaz 

ve serin proteazların aktivitelerinin EMD varlığında meydana gelmesi ve bu proteolitik 

aktivitenin materyalin rejeneratif özellik göstermesinde katkısının olduğu 

belirtilmektedir (89). 

Mine matriks türevleri, domuz embriyosundan elde edilen amelogeninleri içeren 

asidik ekstrenin saflaştırılmış halidir (1, 55). Domuz ve inek dişlerinde amelogenezin 

salgılama aşamasında elde edilen amelogeninler, ağırlığın %20-30 unu 

oluşturmaktadırlar ve bu durumda fizyolojik koşullar altında katı veya jel formunda 

tutulmaları sağlanmaktadır (88). Liyofilize ve steril halde bulunmaktadır (44, 61, 91). 

EMD, 4°C derecede translusent formda iken oda sıcaklığında opak bir materyal haline 

dönüşmektedir. Dereceye bağlı bu değişimler mine proteinlerinin yüksek oranda prolin 

içermelerine bağlanmaktadır (88).  

Üretici firmanın önerileri doğrultusunda taşıyıcı solüsyon olarak propilen glikol 

alginat (PGA) ile karıştırılmalıdır. Uygulanmadan önce, kullanılacağı kök yüzeyi asitle 

demineralize edilmekte ve sonrasında serum ile yıkanarak bölgeye uygulanmaktadır (1, 

44, 61, 89, 91).  

Asit uygulaması, smear tabakasının uzaklaştırılmasını, kök yüzeyi 

detoksifikasyonunu ve yüzey demineralizasyonu ile kollagen liflerin açığa çıkarılmasını 

amaçlamaktadır (41, 61). 

Etilen daiminasetik asit (EDTA) ile asitleme yapıldıktan sonra dentin veya 

sement yüzeyinde kollagenlerin uzaklaştırıldığı ve böylece biyouyumluluğu daha iyi 

olan bir yüzey oluşturduğu belirtilmektedir (15, 16, 17). Asit uygulaması sonrasında 

dentin tubüllerinin genişlediği ve buna bağlı olarak sementogenezin hızlandığı ve 

dolayısıyla sement oluşumunun ve bağ dokusunun daha iyi organize olduğu 

bildirilmektedir (154). 

Sculean ve ark.ı EMD ile EDTA nın birlikte kullanıldığında meydana gelen 

etkiyi inceledikleri çalışmalarında EDTA kullanılan ve kullanılmayan gruplarda 

istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde etmemişlerdir (130). Blomlöf ve ark.ı ise 
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çalışmalarında EDTA uygulaması sonrasında PDL fibroblastlarının, kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında, kök yüzeyine daha fazla tutunduğunu savunmaktadırlar (17). Tüm 

çalışmaların sonucunda bu konuda daha detaylı araştırmaların yapılması gerektiğine 

dair ortak kanıya varılmıştır (17, 130). 

EMD için en ideal taşıyıcı solüsyonun PGA olduğu belirtilmektedir (42, 44, 55, 

89). PGA, aljinik asidin propilen glikol esteri olup, kimya ve gıda endüstrisinde kıvam 

artırıcı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. PGA, düşük pH değerlerinde ve düşük 

ısıda visköz kıvamdadır ancak ısı yükseldiğinde ya da asiditesi çeşitli doku sıvıları gibi 

etkenlerin varlığında hemen nötralize olmakta ve EMD nin uygulanacağı alana 

yapışmasına olanak tanımaktadır (40, 44). Bu özelliği sayesinde EMD, kök yüzeyi 

tarafından emilebilmekte ve cerrahi alanda çökelerek işlev görebilmektedir (40, 42, 44, 

78).  

Materyal ilk olarak piyasaya sürüldüğünde liyofilize formda iken kullanım 

kolaylığı sağlamak amacıyla, günümüzde enjektör içerisinde visköz formda 

bulunmaktadır. 

EMD klinik olarak uygulandığında mezenkimal hücreler tarafından çözünmez 

bir matriks oluşturulmaktadır. EMD nin epitel hücrelerini baskılaması sonucunda ağız 

epiteline ait hücreler yara bölgesine ulaşamamaktadır (42, 55). Bu süre zarfında doğal 

bir gelişim süreci taklit edilerek yeni sement, periodontal ligament ve kemik oluşumu 

indüklenmiş olmaktadır (55, 91) 

2.1.3.1. EMD İle İlgili İn Vivo Çalışmalar 
1997 yılında, EMD ile rejenerasyonun sağlanabileceği bir seri çalışma ile 

birlikte sunulmuştur. EMD nin klinik ataşman kazanımı ve kemik oluşumu üzerindeki 

etkileri ilk defa iki İskandinav araştırmacı tarafından sunulmuştur (61, 155). Birçok 

araştırmacı tarafından EMD nin periodontal dokuların yenilenmesindeki etkinliği, 

alveol kemiği oluşumunu stimüle etmesi özellikleri araştırılmış ve olumlu sonuçlar elde 

edilmiştir (13, 24, 55, 60, 61, 155). 

Hammarström, mine matriks  proteinlerinin periodontal dokuların 

rejenerasyonundaki etkisini incelediği çalışmasında maymunları kullanmıştır 

Maymunların üst çenelerinin her iki tarafında kanin dişinden birinci büyük azı dişine 

kadar bukkal mukoperiostal flap kaldırılmıştır. Bukkal alveol kemiği, periodontal 
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ligament ve sement uzaklaştırılarak aerotor frezi yardımı ile defektler oluşturulmuştur. 

Açığa çıkmış kök yüzeylerine asit uygulanmasının ardından, çalışma grubuna EMD 

uygulanmış ve kontrol grubunda herhangi bir materyal uygulanmadan flap kapatılmıştır. 

Operasyonlardan 8 hafta sonra yapılan mikroskobik incelemede, EMD uygulanan kök 

yüzeylerinde dentine sıkıca yapışmış hücresiz sement, periodontal ligament ve alveol 

kemiği içerisine uzanan kollagen fibrillerin varlığı gözlenmiştir. Mine matriksi 

kullanılan yüzeylerde % 60-80 oranında periodontal doku rejenerasyonunun sağlandığı 

belirtilmektedir (55). Sonuç olarak, periodontal dokularda meydana gelen 

rejenerasyonun, EMD nin amelogenin içeriğine bağlı olduğu bildirilmiştir (55, 66). 

Heijl ve ark.ı, oluşturulan deneysel bir defekt üzerinde EMD nin histolojik 

etkilerini incelemeyi amaçladığı çalışmasında, hastanın ortodontik amaçla çekimine 

karar verilen alt sol kesici dişinin bukkal yüzeyinde operasyon yapmışlardır. Öncelikle 

mukoperiostal flap kaldırılarak bir aerotor frezi yardımıyla dişin apeksine kadar  

deneysel defekt oluşturulmuştur. Kemiğin uzaklaştırılmasından sonra operasyon bölgesi 

steril salin ile yıkanmış ve hasarlı kök yüzeyine %37 lik ortofosforik asit uygulanmıştır. 

Operasyondan 4 ay sonra yapılan histolojik incelemede, dentine sıkıca yapışmış yeni 

hücresiz ekstrinsik lifli sementin oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca kök yüzeyine dik olarak 

konumlanmış kollagen lifler içeren yeni periodontal ligament ve alveol kemiği oluşumu 

saptanmıştır. Yeni oluşan sementin kök yüzeyinin % 73 ünü kapladığı ve operasyondan 

önceki miktara göre % 65 kemik kazancı olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak, EMD 

uygulanmasının periodontal rejenerasyonun sağlanmasında alternatif bir klinik yöntem 

olduğu bildirilmektedir (61). 

Heden ve ark., EMD nin cep derinliği ve klinik ataşman seviyesi üzerindeki 

etkilerini açısal kemik defektlerinde araştırmışlardır. Uygulanan başlangıç 

tedavilerinden 6 ay sonrasında ölçümler kaydedilmiş ve ağız içi radyografiler alınmıştır. 

Kök yüzeyi düzleştirme işlemlerinden sonra smear tabakasının uzaklaştırılması amacı 

ile kök yüzeyine % 24 lük EDTA 2 dakika süre ile uygulanmış ve serumla yıkanmıştır. 

Defekt boşluklarına ve kök yüzeyine EMD uygulanmış ve flap kapatılmıştır. 

Operasyonlardan 12 ay sonra yapılan ölçümlerde cep derinliğinde 5,2 mm azalma, 4,6 

mm klinik ataşman kazancı, 0,6 mm dişeti çekilmesi, radyografik kemik defekt 

derinliğinde 2,9 mm azalma gözlenmiş ve kemik oluşumunun ortalama % 69 olduğu 

belirlenmiştir (60). 
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Arweiler ve ark., EMD nin supragingival plak üzerindeki etkisini incelemek 

amacıyla in vivo koşullar altında yaptıkları çalışmalarında periodontal olarak sağlıklı 

ağızlara sahip 14 öğrenciyi araştırmaya dahil etmişlerdir. Kontrol solüsyonları olarak 

sodyum klorür (NaCl) solüsyonu ve % 0,2 lik klorheksidin; test solüsyonları olarak ise 

propilen glikol aljinat (PGA) içeren EMD, PGA ve % 24 lük EDTA kullanılmıştır. Tüm 

ağız bakımları yapılan hastalara 2 gün boyunca ağız hijyenine dikkat etmemeleri 

söylenmiştir. 48 saat sonunda oluşan plak üzerine test solüsyonları farklı azı dişlerinin 

bukkal yüzeylerine 2 dakika boyunca uygulanmıştır. Hastalardan 2 saat boyunca 

herhangi bir şey yiyip içmemeleri istenmiştir. Sonrasında plak toplanarak boyanmış ve 

incelenmiştir. Sonuç olarak EMD grubunda biofilm canlılığının diğerlerine oranla daha 

az olduğu saptanmıştır (9). 

Sculean ve ark., EMD nin ex vivo dental plak üzerindeki etkilerini % 0,2 lik 

klorheksidinle karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Çalışmaya yetişkin periodontitisinden 

şikayetçi 24 hasta dahil edilmiştir. Hastalara öncelikle diştaşı temizliği yapılmış ve 4 

gün boyunca hiçbir ağız bakımı işlemi yapmamaları söylenmiştir. 5. günde hastaların  

hepsinden plak örneği alınmış ve 5 gruba ayrılmıştır. Birinci grupta NaCl solüsyonu, 

ikinci grupta suda çözünmüş EMD, üçüncü grupta PGA içinde çözünmüş EMD, 

dördüncü grupta PGA ve son grupta % 0,2 lik klorheksidin solüsyonu kullanılmıştır. 

Gruplardan elde edilen plak boyanmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. EMD 

nin PGA ile birlikte kullanıldığı test grubunda diğerlerine oranla istatistiksel olarak 

anlamlılık saptanmıştır. Sonuç olarak EMD nin opere edilen sahaların erken iyileşmesi 

için iyi bir materyal olduğu bildirilmektedir (125) 

Spahr ve ark.ı periodontal rejenerasyon için kullanılan EMD nin Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis ve Prevotella intermedia gibi 

periodontal patojenler üzerindeki etkisini incelemişlerdir.  Çalışmadan elde edilen 

sonuçlara göre EMD nin gram negatif bakteriler üzerinde, etkinliklerini inhibe edici 

özelliği olduğu bildirilmektedir. A. actinomycetemcomitans belirgin bir düşüş 

gösterirken, P. gingivalis ve P. İntermedia aynı oranda düşüş göstermişlerdir. 24 saatin 

sonucunda kültürlerde bakteri varlığının olmadığı fakat buna karşılık gram pozitif 

bakterilerde bu şekilde bir inhibasyonun olmadığı belirtilmektedir. Bu sonuçlara göre 

periodontal yara iyileşmesinde EMD nin bakteri kolonilerine engel olucu özellikte 
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olduğu ve böyle bir ortamın sağlanmış olmasının iyileşme sürecine yardımcı olacağı 

bildirilmektedir (137). 

Myhre ve ark.ı EMD nin anti-enflamatuar etkisi olup olmadığını hastalardan 

alınan kan örneklerinde incelemişlerdir. Örneklerde farklı konsantrasyonlarda kullanılan 

EMD nin tümör nekrozis faktör (TNF-α), interlükin-8 (IL-8) ve (IL-10) ile etkileşimleri 

değerlendirilmiştir. EMD nin TNF-α ve IL-8 in salgılanmasını azalttığı, IL-10 da ise 

herhangi bir değişiklik yapmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak EMD nin enflamasyona 

neden olan sitokinlerin salgılanmasını sınırladığı ve buna bağlı olarak anti-enflamatuar 

özellik gösterdiği vurgulanmaktadır (94). 

Sculean ve ark.ı EMD uygulanması sonrasında antibiyotik kullanımının 

gerekliliğini araştırdıkları çalışmalarında bir gruba penisilin grubu bir antibiyotik diğer 

gruba ise sadece EMD uygulaması gerçekleştirmişlerdir. Yapılan klinik 

değerlendirmede 1 yıl sonunda her iki grup arasında istatistiksel olarak bir anlamlılık 

olmadığı ve bu sonuçlar ışığında EMD nin antibakteriyel özelliğinin operasyon 

sahasının bakteriler tarafından istilasına izin vermeyecek düzeyde olduğu ve EMD 

uygulaması sonrasında antibiyotik kullanımına gerek olmadığı belirtilmektedir (126). 

Zetterström ve ark. nın 107 hastada yaptıkları operasyonlarda, kök yüzeyi 

düzleştirme işlemlerinden sonra 20 sn süre ile % 37 lik ortofosforik asit uygulanmış ve 

sonrasında serum ile yıkanmış ve EMD uygulanmıştır. 8 ay ve 3 yıl sonra yapılan 

kontrollerde EMD uygulanan deney gruplarında, cep derinliğinde azalma, klinik 

ataşman kazancı ve radyografik kemik kazancı olduğu gözlenmiştir. Kontrol grubunda 

8. ay ve 3 yıl sonrası için değerlendirmede deney grubunda olduğu gibi ölçümlerde cep 

derinliğinde azalma, klinik ataşman kazancı olduğu ve kemik oluşumunun başlangıç 

seviyesine geldiği bildirilmiştir. Sonuç olarak, EMD kullanılan çalışma gruplarında 3 

yıl sonraki ölçümlerde de cep derinliği azalması, klinik ataşman kazancı ve kemik 

yapımına devam edilmesinin bu materyalin periodontal rejenerasyon için elverişli bir 

materyal olduğunun göstergesi kabul edilmiştir (155).  

Cardaropoli ve ark. da yaptıkları benzer çalışmada 1 yıl sonraki sonuçları 

değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre, ortalama klinik ataşman kazancının 

6,5 mm olduğu, ortalama cep derinliğinin 3,2 mm ye düştüğü ve radyografik olarak 

değerlendirilen kemik kazancının 4,7 mm olduğu saptanmıştır. EMD kullanımı ile 
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birlikte derin kemik içi defektlerde klinik ataşman kazancının olacağı ve kemik 

yapımının sağlanacağı gözlenmiştir (24). 

Modica ve ark., kök yüzeyinin örtülme miktarını ölçtükleri çalışmalarında, kök 

yüzeyi düzleştirildikten sonra bölge % 24 lük EDTA ile 2 dakika yıkanarak EMD 

uygulanmıştır. Operasyonlardan 6 ay sonra yapılan ölçümlerde, test alanlarında cep 

derinliğinin 3.71 mm den 0,36 mm ye, klinik ataşman kazancının 3,57 mm olduğu ve 14 

hastanın 9 unda kök yüzeyinin % 100 kaplandığı bildirilmiştir. Kontrol bölgesinde ise 

cep derinliği 3,50 mm den 0,79 mm ye düştüğü ve 7 hastada % 64 oranında kök 

yüzeyinin kaplandığı bildirilmiştir. Sonuç olarak test grubunda daha fazla yeni doku 

oluşumu gözlenmesine rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark 

olmadığı bildirilmiştir (92). 

Wennström ve ark., kök yüzeyi düzleştirme işlemi sırasında oluşturulan 

yumuşak doku hasarının EMD ile iyileştirilmesini amaçlayan çalışmalarında deney 

grubuna dahil edilen dişlerde kök yüzeyi düzleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra 

flap kapatılmadan önce dişetinin kök yüzeyine bakan kısmındaki epitel sıyrılarak 

serumla yıkanmış ve 2 dakika süre ile %24 lük EDTA uygulandıktan sonra serum ile 

uzaklaştırılmıştır. EMD test sahasına uygulanırken, kontrol sahasına sadece PGA 

uygulanmıştır.  Çalışma sonucunda ilk hafta kontrollerinde dişeti indeksi EMD 

grubunda %16 ya ulaşırken kontrol grubunda bu skor %2 olarak bulunmuştur. İkinci 

hafta aynı parametre  sırasıyla %25 ve % 12 olarak saptanmıştır. Sondalanabilir cep 

derinliği her iki grupta da istatistiksel olarak bir fark vermemiştir. 3. hafta sonunda 

hiçbir parametrede çalışma grupları arasında herhangi bir istatistiksel anlamlılık 

saptanmamıştır. İlk hafta yapılan değerlendirmede EMD uygulanan gruptaki hastaların 

operasyon sonrası şikayetlerinin kontrol grubuna nazaran %20 daha az olduğu 

saptanmıştır. Sonuç olarak EMD nin yüzeysel olarak deney alanlarına uygulandığında 

periodontal yumuşak doku yaralarında erken dönemde iyileşmeyi artırıcı rol oynadığı 

belirtilmektedir (149). 

Pontoriero ve ark., açısal kemik defektlerinde 3 farklı bariyer membran ile 

birlikte EMD uygulanmasının klinik ataşman kazancı üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Hastalar, 3 bariyer membran ve bir EMD grubu olmak üzere 4 gruba 

ayrılmışlardır. EMD uygulanan ve membran yerleştirilen gruplar % 24 lük EDTA ile 

yıkanmıştır. 12 ay sonra yapılan ölçümlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
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farklar olmadığı, derin defektlerde sığ bölgelere oranla daha iyi sonuçlar elde edildiği 

bildirilmiştir (113). 

Sculean ve ark.ı EMD ve rezorbe olabilen bir membranın klinik ataşman kazancı 

ve cep derinliği üzerindeki etkilerini kıyasladıkları 8 yıllık çalışmalarında, 8 yılın 

sonunda her iki grupta kendi içlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu buna 

karşılık her iki grup arasında karşılaştırma yapıldığında her hangi bir anlamlılık 

saptanmadığı belirtilmektedir (131). 

Berlucci ve ark.ı kök yüzeyi örtme ile ilgili çalışmalarında bir grupta EMD, 

diğer grupta EMD ve bağ dokusu greftini birlikte kullanmışlardır. 6 ay sonunda kök 

yüzeyi örtülmesi açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır. 

Bununla birlikte EMD kullanılan tüm gruplarda kök yüzeyinin ideal şekilde kaplandığı 

ve bu durumun oluşmasında greftten daha çok EMD nin etkili olabileceği 

belirtilmektedir (13). 

Tüm bu sonuçlara karşılık Donos ve ark.ı yaptıkları çalışmalarında EMD ile 

birlikte kullandıkları Bio-Oss materyalinin yeni kemik dokusu oluşturma özelliğinde 

olmadığını savunmaktadırlar. Çalışmada kullanılan 3 grubun birincisinde Bio-Oss tek 

başına, ikincisinde Bio-Oss ve EMD birlikte ve üçüncüsünde ise ikinci grubun etkisine 

120 gün sonrasında tekrar bakılmıştır. 60. gün de değerlendirme yapıldığında birinci ve 

ikinci gruplar arasında histolojik görünüm açısından herhangi bir fark olmadığı, aynı 

durumun 120. günde de değişmediği bildirilmektedir. Elde ettikleri sonuçların ışığında 

bu durumun doza bağlı olabileceği, daha yüksek konsantrasyonlarda bu durumun 

değişebileceği kanısına varılmıştır (34). 

2.1.3.2. EMD İle İlgili İn Vitro Çalişmalar 
Heng ve ark.ı EMD nin bağ dokusu büyüme faktörü (CTGF) üzerindeki etkisini 

incelemeyi amaçladıkları çalışmalarında görülebilecek etkinin transforme edici büyüme 

faktörü (TGF-β) ile ilgili olup olmadığını da araştırmışlardır. İnsan osteoblast 

hücrelerinin kullanıldığı çalışmada EMD nin CTGF nin salgılanmasını doza bağlı 

olarak artırdığı ve TGF-β inhibitörü eklenen kültürde EMD nin CTGF salgılanmasını 

düşürdüğü saptanmıştır. Sonuç olarak, TGF-β nin salgılanmasına bağlı olarak  EMD nin 

CTGF üretimini artırdığı belirtilmektedir (63). 
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Kawase ve ark., EMD in  SCC25 ağız içi epitel hücreleri üzerindeki etkilerinin 

proliferasyon ve differensiasyon açısından değerlendirdikleri çalışmalarında, materyal 

hasar görmüş periodontal dokuların rejenerasyonunu gerçekleştirmek üzere yüzeyel 

olarak uygulanmıştır. 100 µg/ml EMD kullanılan grupta 8. günün sonunda hücrelerin 

kontrol grubuna oranla daha yavaş büyüdüğü ve kontrol grubundaki miktara 

ulaşamadığı görülmüştür. EMD grubunun proliferasyon değerlerinin, 3. günde yapılan 

değerlendirmede düştüğü izlenmiştir. Çalışmada kullanılan diğer hücre grubu olan 

periodontal ligament hücrelerinde ise tam tersi etki saptanmıştır.  Yapılan 

değerlendirmelerde; EMD nin epitel hücreleri üzerinde sitotoksik bir ajan olmaktan çok 

sitostatik bir ajan olduğu ve periodontal rejenerasyona yardımcı olmaktan çok bunun 

sağlanabilmesi için uygun ortamı sağladığı yargısına varılmıştır (77). 

Haase ve Bartold, kültüre edilen periodontal fibroblastlar üzerinde EMD nin 

etkilerini in vitro şartlar altında incelemişlerdir. Periodontal ligament fibroblastları 

(PDLF) ve gingival fibroblastlarda (GF) mRNA, hyaluronan testleri ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. EMD in hem GF hem de PDLF hücrelerinde hyaluronan sentezini 

artırdığı bildirilmiştir. Aynı şekilde EMD nin mRNA sentezini de artırdığı 

belirtilmektedir. Tüm kültürlerde gingival fibroblastların periodontal fibroblastlara 

oranla EMD ye daha duyarlı oldukları saptanmıştır. Deneylerin sonucunda, EMD in 

erken aşamada rejeneratif olaylarda matriks sentezini etkilediği vurgulanmıştır (49). 

Schwartz ve ark. EMD nin  osteoblast hücreleri üzerindeki etkisini analiz 

ettikleri çalışmalarında, olgunlaşma aşamasına göre proliferasyon veya 

diferensiasyonda etkisi olduğunu vurgulamaktadırlar. Doza bağlı olarak alkalen fosfataz 

(ALP) aktivitesinin ölçülmesiyle ve osteokalsin üretiminin değerlendirilmesiyle elde 

edilen sonuçlara göre, erken aşamada proliferasyonu stimüle ederken, geç safhalarda 

diferensiasyonu artırmaktadır. Çalışmanın sonucunda EMD in büyüme faktörleri gibi 

işlev görerek MG63 hücrelerinde TGF-β1 in salgılanmasını artırdığı belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, kollagen ve proteoglikanların üretiminde EMD varlığının herhangi bir 

etkisi olmadığı vurgulanmaktadır (123).  

2.1.3.3. EMD İle İlgili Histolojik Çalışmalar   
Sawae ve ark., 30 günlük fareleri kullandıkları çalışmalarında, EMD nin kemik 

üzerindeki immunohistokimyasal etkilerini incelemeyi amaçlamışlardır. Genel anestezi 

altında farelerde, aerotor ile oluşturulan kemik defektleri EMD ile doldurulmuş ve 7, 14, 
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30, 60. günlerde immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. SEM sonuçlarına göre, 60. 

gün sonundaki ölçümlerde, EMD uygulanan test gruplarında PGA nın kontrol grubu 

olarak uygulandığı  gruplara oranla daha fazla yeni kemik yapımı gözlendiği ve 

oluşturulan defektin büyük bir kısmını kapladığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, EMD 

kullanılan alanlarda kemikteki yara iyileşmesinin ve mineralize doku oluşumunun 

olduğu vurgulanmaktadır (121).  

Sculean ve ark., yaptıkları çalışmalarında yönlendirilmiş doku rejenerasyonu 

(YDR), EMD ve YDR ile birlikte EMD kullanılan gruplarda yeniden yapılanan 

periodontal dokularda salgılanan matriks moleküllerini immunohistokimyasal olarak 

incelemişlerdir. 3 yetişkin maymunun alt ve üst çenelerindeki birinci küçük azı 

dişlerinde mine-sement sınırından itibaren 6-8 mm derinliğinde deneysel defektler 

oluşturulmuştur ve materyal uygulanmıştır. 5 ay sonra histolojik incelemeleri 

yapılmıştır.  Defekt yüzeylerinde yeni sement, yeni periodontal ligament ve yeni alveol 

kemiği oluşumu gözlenmiştir. Osteopontinin yeni oluşan sement ve kemiğin kenarında 

daha çok bulunduğu bildirilmiştir. Rejenere olan periodontal ligamentte kollagen III, 

kollagen I e göre daha fazla görülmektedir. Sonuç olarak, 5 aylık periodtan sonra 

yapılan ölçümlerde iyileşme süresince ekstrasellüler matriks proteinlerinin rejenere olan 

dokularda normal dokulara oranla daha fazla olduğu saptanmıştır (127). 

Bosshardt ve ark.ı EMD uygulaması sonrasında kök yüzeyinde oluşan yeni 

dokunun karakterini ölçmek amacıyla, periodontitis nedeniyle çekimine karar verilmiş 

12 adet  dişi histolojik olarak incelemişlerdir. Kök yüzeyinde yeni oluşan dokunun 

kalın, kollagen yapıda, ekstrinsik fibrillerden yoksun ve sıra dışı yüzey kontürüne sahip 

olduğu bildirilmektedir. EMD uygulaması sonrasında oluşan kemik benzeri dokunun 

beklenenin aksine hücreli intrinsik lifli sement olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte 

kök yüzeyinde mineralize bağlayıcı dokunun oluşumu gözlenmiştir (18). 

Sculean ve ark., EMD ve bir xenogreftin histolojik olarak etkilerini incelemeyi 

amaçladıkları çalışmalarında klinik ve radyografik olarak çekimine karar verilmiş 

dişlerin kök yüzeyleri, enfeksiyonlu dokudan uzaklaştırılmış, % 24 lük EDTA ile 2 

dakika süre ile yıkanmış ve materyaller uygulanmıştır. 6 ay sonrasında dişler, 

çevrelerindeki bir miktar yumuşak ve sert doku ile birlikte çekilmiştir. Yapılan klinik 

incelemede cep derinliğinin EMD kullanılan grupta 14 mm den 7 mm ye düştüğü, klinik 

ataşman kazancının 4 mm olduğu görülmüştür. Her iki grupta da yeni sement ve kemik 
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oluşumu arasında istatistiksel olarak herhangi bir fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, 

her iki materyalin de yeni periodontal destek dokular ve alveol kemiği 

oluşturulabilecekleri bildirilmiştir (128). 

Benzer bir çalışmada klinik ve radyografik olarak çekimlerine karar verilmiş 

dişler üzerinde EMD uygulanan ve uygulanmayan gruplar üzerinde yeni sement ve 

kemik oluşumu değerlendirilmiştir.  Dişler, hazırlanmalarından 6 ay sonra etraflarındaki 

bir miktar yumuşak ve sert doku ile birlikte çekilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 6 ay 

sonunda her iki grup arasında klinik ataşman kazancı ve cep derinliğinde azalma 

açısından istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fark belirlenmemiştir. Histolojik 

olarak yapılan incelemelerde ise, deneysel olarak oluşturulan defektler boyunca uzun 

bağlantı epitelinin oluştuğu saptanmıştır. Defektin apikal kısmında ise sement 

oluşumunun varlığı bildirilmiştir. Sonuç olarak, subgingival olarak uygulanan EMD nin 

periodontal rejenerasyonda, uygulanmadığı zamanlara göre farklılık oluşturmadığı 

belirtilmektedir (129). 

Newcovsky ve ark.ı farelerin üst çene birinci büyük azı dişlerinde oluşturdukları 

deneysel defektlerin bir kısmına EMD, kalan kısmına ise sadece PGA uygulamışlardır. 

Operasyondan 12 hafta sonra yapılan histolojik incelemede iki grup arasında 

istatistiksel olarak herhangi bir fark olmadığı fakat deney grubunda yeni sement 

oluştuğu gözlenmiştir. Bununla birlikte deney grubunda ankilozun kontrol grubuna göre 

daha az olduğu belirtilmektedir (100). 

Carnio ve ark.ı bağ dokusu greftini EMD ile birlikte kullanarak 4 olgu üzerinde 

histolojik inceleme yapmışlardır. Sınıf II ve sınıf III defektleri olan dişlere greft ile 

birlikte EMD uygulaması sonrasında dişlerden 2 tanesi 6 ay, diğer ikisi ise 1 yıl 

sonunda çekilmiştir. Işık mikroskobu altında yapılan histolojik incelemede bütün 

dişlerde kök yüzeyinin başarılı bir şekilde örtüldüğü bildirilmektedir. Bağ dokusu 

greftinin tek başına kullanılmasından doğan kök rezorpsiyonunun bu olguda meydana 

gelmediğini, bu durumun ise EMD varlığından kaynaklandığını ve EMD nin 

sementoklast ve dentinoklastların proliferasyonuna engel olduğunu bildirmektedirler. 

Sonuç olarak greft ve EMD birlikte kullanıldığında; greft ile kök yüzeyi arasında 

yapışma meydana geldiği, EMD nin ise epitel hücrelerinin yara bölgesine göçlerini 

engelleyerek greftin kök yüzeyine yapışmasını hızlandıracak şekilde görev aldığı 

vurgulanmaktadır (26). 
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Chano ve ark.ı çalışmalarında biofilm ve granülasyon dokusundan arındırılmış 

periodontal yarada EMD uygulamışlardır ve diferensiasyon sürecini incelemişlerdir. 

Osteojenik diferensiasyonu belirlemek için osteopontin, kemik sialoprotein ve 

osteokalsin değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, EMD nin yara iyileşmesi sırasında 

herhangi bir osteojenik elemanın salgılanmasında etkili olmadığı ve etkisinin hücre 

diferensiasyonu dışındaki etkenlerle gerçekleştiği kanısına varılmıştır (28). 

Nakamura ve ark.ı çalışmalarında EMD varlığında tamir dentini oluşum sürecini 

incelemişlerdir. Farelerin alt çene kesici dişlerinin pulpa perforasyonları 

tamamlandıktan sonra açılan pulpa dokusu EMD ile kaplanmıştır. Aynı işlemler kontrol 

grubunda Dycal ile yapılmıştır. 2 hafta sonunda deney grubunda defektin sert doku 

köprüsü ile kaplandığı ve bunun pulpal yarada sınırlı kaldığı bildirilmektedir. Kontrol 

grubunda ise kök kanalını daraltacak şekilde onarıcı dentin oluştuğu ve miktarının 

deney grubuna göre daha az olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak EMD nin pulpa 

kuafajında kullanılabilecek bir materyal olduğu bildirilmektedir (96). 

Nakamura ve ark.ı yaptıkları bir diğer çalışmada 22 adet fare üst çene birinci 

küçük azı dişinde 5. sınıf kaviteler açarak dişlerin kuronal pulpalarını çıkarmışlardır. 

Deney grubuna EMD, kontrol grubuna ise Dycal uygulamışlardır. 2 ve 4 hafta 

sonrasında dişler histolojik olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, EMD 

kullanılan dişlerde dentin köprüsünün oluştuğu ve pulpa dokusunda onarım 

mekanizmasının tetiklendiği bildirilmektedir (95). 

Sabbarini ve ark.ı seri çekim endikasyonu konulmuş 10 adet süt köpek dişinde 

EMD kullanarak amputasyon tedavisini gerçekleştirmişlerdir. Tedaviden 1 hafta, 2 hafta 

ve 6 ay sonrasında histolojik olarak inceleme yapılmıştır. Çalışmada dentin köprüsü 

oluşumu, pulpadaki iltihabi reaksiyonun varlığı, pulpa kalsifikasyonu ve odontoblastik 

hücre tabakası değerlendirilmiştir. Birinci hafta sonunda ampute edilen pulpal 

yüzeylerde ince bir hücre tabakasının olduğu; 2 hafta sonunda dentin benzeri bir 

dokunun oluşmaya başladığı görülmüştür. 6 ay sonunda yapılan incelemede ise dentin 

benzeri dokudan meydana gelmiş dentin köprüsünün varlığı tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak EMD nin dentin oluşumuna etkisi olan ve pulpa dokusunun canlılığını 

etkilemeyen bir materyal olduğu kanısına varılmıştır (120). 

Kaida ve ark.ı hasarlı pulpa dokusu olan fare dişlerinde EMD kullanımı sonucu 

meydana gelen değişiklikleri histolojik olarak incelemişlerdir. Farelerin alt çene birinci 
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büyük azı dişlerinde pulpa perfore edildikten sonra EMD uygulanmış ve cam iyonomer 

simanla kapatılmıştır. 7., 14. ve 28. günlerde histolojik incelemeleri yapılmıştır. 28. gün 

sonunda büyük miktarlarda tamir dentininin dişin kuron kısmından kök kanalına doğru 

oluştuğu bildirilmiştir. Sonuç olarak EMD nin etkisinin kemik morfogenetik proteininin 

(BMP) üretimini yapan pozitif makrofajların salgılanmasını tetiklemekle gerçekleştiği 

belirtilmektedir (74). 

2.1.3.4. EMD nin Klinik Güvenilirliği 
Nikolopoulos ve ark.ı EMD nin insanlar üzerinde yaratacağı immunolojik 

etkileri inceleme amacıyla yaptıkları çalışmalarında CD4 ve CD8 (T hücreleri), CD19 

(B hücresi), CD25 (aktive olmuşT hücreleri), HLA-DR (aktive olmuş B hücreleri) ve 

CD16 (NK hücreleri) yı kanda değerlendirmişlerdir. 1 yıllık takibi yapılan çalışmada 

elde edilen sonuçlar şu şekilde bildirilmiştir: CD3 yüzey antijeni T hücrelerinin toplam 

sayısını hesaplamak için kullanılmıştır ve bu çalışmada % 76 oranında bulunmuştur. 

CD25 hücrelerinin aktive olmuş hücrelerin yüzeyinde salgılandığı ve yabancı bir 

mitojen olarak algılandığını gösterdiği bildirilmektedir. EMD uygulamasından 1 ay 

sonra alınan kanda CD25 hücrelerinde düşüş olduğu ancak hala var olmalarının nedeni 

olarak EMD nin varlığı ve cerrahi girişim gösterilmiştir. CD25 ve CD4 hücrelerinin 

başlangıç seviyesine 1 ay sonunda düştüğü belirlenmiştir. NK hücreleri CD16 nın yüzey 

antijenini salgılamaktadır. Bu hücreler 2 ay boyunca istatistiksel olarak anlamlı 

sayılamayacak düzeyde salgılanmış ve 1 yıl sonunda başlangıç değerlerine dönmüştür. 

Son olarak toplam lenfositlerin % 15 ini oluşturan B hücrelerinde 1 ay sonunda düşüş, 2 

ay sonunda da başlangıç seviyesi izlenmiştir. Sonuç olarak EMD nin klinik olarak 

uygulandığında konağın immun sistemi tarafından kabul edilebilir bir materyal olduğu 

saptanmıştır (101).  

Yuan ve ark.ı çalışmalarında ikinci kez EMD uygulanan hastalarda immunolojik 

olarak tepki yaratıp yaratmadığını araştırmışlardır. Çalışmada EMD elektroforez 

yöntemiyle moleküllerine ayrılmış ve %90 oranında domuz amelogenini içerdiği 

belirlenmiştir. TGF-β1 in inhibe olup olmamasına göre değerlendirme yapılmıştır. 

Verilere göre materyalin uygulanmasından 10 gün sonra antikorların ortamda olduğu 

gözlenmiştir. Bununla beraber EMD kullanımı sonrasında ortamda bulunan antikorların 

TGF-β1 in salgılanmasını etkilemeyecek düzeyde olduğu belirtilmektedir (152). 
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Zetterström ve ark.ı 247 İsveçli hasta üzerinde yaptıkları çalışmalarında 

bireylerin kanlarını operasyondan 1 hafta önce ve operasyondan 3 hafta sonra alarak 

karşılaştırmışlardır. Immunoradyometrik analizle IgG, IgE, IgA ve IgM seviyeleri 

araştırılmıştır. Sonuç olarak birden fazla kez EMD ile tedavi edilmiş hastalarda 

herhangi bir immunoglobulininin yüksek seviyede olmadığı saptanmıştır (155). 

Lokal irritasyon testleri, biyokimya testleri ve klinik reaksiyonlar incelendiğinde 

EMD nin insanlarda kullanılabilecek ve iyi tolere edilebilen bir materyal olduğu 

bildirilmektedir (76). 

2.1.4. Hücre Kültürü 
Tıp alanında yapılan çalışmalarda canlının nasıl etkileneceği veya canlının bu 

gelişmelere nasıl reaksiyon göstereceğinin bilinmesi gerekmektedir. Tıbbi deneylerin 

canlılar üzerinde yapılması etik açıdan birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu 

nedenle canlı ortamın minik kopyaları elde edilmeye çalışılmıştır ve bu mikro 

sistemlerin oluşturulmasında hücre kültürü tekniklerinden faydalanılmaktadır (33). 

2.1.4.1. Genel Bilgiler 
Hücre kültürü, spontan migrasyon, mekanik veya enzimatik parçalanma ile bir 

dokudan ayrılmış olan hücrelerin üretilmesidir. Hücre kültüründe başlıca üç tanım önem 

kazanmaktadır. Bunlar: 

1. Organ kültürleri 

2. Doku eksplant kültürleri 

3. Hücre dizisi ile yapılan kültürler 

Organ kültürü, organların belli sürelerde vücut dışında canlı kalmalarının 

sağlanmasıdır. 

Doku eksplant kültürleri ise , doku parçacıklarının canlılıklarının in vitro 

koşullarda yürütülmesinin sağlanmasıdır (33, 108, 110). 

2.1.4.2. Hücre Kültürlerinin Avantaj ve Dezavantajları: 

Avantajları: 

1. Hücre kültürü ortamında fizikokimyasal çevre ve buna bağlı olarak 

fizyolojik koşullar daha iyi kontrol edilebilmektedir. Sıcaklık, pH, ozmotik basınç, O2 
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ve CO2 kısmi basınçları gibi fizikokimyasal koşullar hücre kültüründe daha kolay 

sağlanırken, canlı vücudunda sabit bir çevreyi oluşturarak birtakım testleri yapmak 

zorlaşmaktadır. 

2. Doku homojenitesinin kontrolü sağlanabilmektedir. Doku örnekleri 

çoğunlukla heterojendir. Ancak, bir iki pasaj sonra kültüre edilmiş hücreler, homojen 

hale gelmektedirler. Hücrelerin homojenitesi, elde edilen ürünlerin homojenitesi 

açısından önem kazanmaktadır.  

3. Hücre   kültürleri ekonomiktir. İn vivo sistemlerde test için organizmaya 

verilen maddenin bir kısmı çeşitli yollarla dışarıya atılacak, bir kısmi da organizmanın 

bağışıklık sistemi tarafından ortadan kaldırılacaktır. Bu koşullarda canlı bir 

organizmada, verilen maddenin ancak % 10’una bir cevap alabilirken, hücre 

kültürlerinde bu oran % 90’lara kadar çıkabilmektedir. 

4. Hücre kültürlerinin bir diğer avantajı da ürün elde edilmesinde 

endüstriyel amaçlı olarak kullanılabilmesidir. Son yıllarda geliştirilen   teknikler   ile   

bu,   çok   daha   kolay başarılabilmektedir (33, 86, 108, 110). 

Dezavantajları: 

1. Primer kültür ile başlanıldığında birbirini izleyen pasajlarda hücreler 

farklılaşmakta ve bir miktar ölüm her zaman gerçekleşmektedir. Bu durum kimi zaman 

istenen saflıkta ve miktarda hücre elde edilemesini engellemektedir.  

2. Hücre kültürlerinde hijyen çok önemli olduğu için, primer kültürlerin 

elde edildiği doku ve bunların bulunduğu koşullar hücre kültürlerini etkilemektedir. 

3. Deneyim   çok   önemli   bir   faktördür.   İn   vitro   çalışmalarda   

sterilite,   kültürlerin hazırlanması ve mikroskobik inceleme uzmanlık gerektirmektedir. 

4. Hücre kültürleri, kullanılan hücre üretme medyumlarının ve diğer 

malzemelerin pahalı olmaları nedeniyle ekonomik değildirler. Bununla birlikte elde 

edilen ürünün saf olması son derece önemli bir avantajdır. Ancak son yıllarda bu 

teknolojinin gelişmesi, kullanılan malzemelerin geliştirilmesine ve giderek daha da 

ucuzlamasına olanak tanımaktadır (33, 86, 108). 
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2.1.4.3. Hücre Kültürü Hazırlanması  

Hücrelerin Elde Edilmesi: 
Hücre ayrımı, benzer karakterdeki hücrelerin birbirinden ayrılması olarak 

tanımlanmaktadır. Histolojik kesitler ile dokular boyanmakta ve hücrelerin morfolojileri 

hakkında bilgi edinilmektedir. Ancak hücrelerin daha ayrıntılı olarak incelenebilmeleri 

için, tek tip olarak elde edilmesine gerek duyulmaktadır. Hücreler boyanarak, 

hücrelerdeki özgül moleküller tespit edilebileceği gibi, daha ayrıntılı biyokimyasal 

incelemeler de yapılabilmektedir. Bir doku parçasından hücreleri elde edebilmek için 

öncelikle doku parçalanmakta ve homojenize edilmektedir. Ancak bu homojenizatta 

birden fazla hücre tipi bulunmaktadır. Sonrasında  istenilen hücreyi elde edebilmek için, 

özel ayırma yöntemleri geliştirilmiştir.  

Bu durumda hücre ayırımının iki basamağı vardır: 

1. Dokuların parçalanması ve görünüş olarak homojen hücre 

süspansiyonlarının elde edilmesi, 

2. Tek tip hücre elde edilmesi. 

Hücre ayrımında öncelikle istenilen dokunun temiz olarak elde edilmesi 

gereklidir. Bu şekilde daha kolay ve daha saf olarak istenilen hücreyi elde etmek 

mümkün olabilmektedir. Bu nedenle ilk ayırım basamağı, dokuyu çevre dokulardan 

iyice temizlemektir. Bundan sonra doku parçalanarak hücreler elde edilebilmektedir. 

Bunun iki aşaması vardır: 

1. Mekanik (fiziksel) ayırma 

2. Kimyasal ayırma (108, 110) 

Primer Kültür Yöntemleri: 

Primer kültür, hücrelerin mekanik veya enzimatik yollarla dokudan ayırılarak 

elde edilmesidir. Değişik dokular kullanılsa da primer kültür yöntemleri temelde 

aynıdır. Eğer doku laboratuarda elde edilip hemen kullanılacaksa zaman sorunu yoktur. 

Ancak laboratuardan uzak bir yerden kültür alınacaksa , laboratuara mümkün olduğunca 

kısa bir zaman içinde getirilmesi ve hemen işlemlere başlanması gerekmektedir. En 

ideali dokunun hemen kullanılmasıdır. Ancak bu mümkün olmuyorsa doku taşıma 

solüsyonları içinde 4-8 °C’ de 1-2 gün canlı kalabilmektedir. Doku taşıma solüsyonları 
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olarak genellikle dengeli tuz çözeltileri kullanılmaktadır. Ayrıca hücre kültür 

medyumları da bu iş için güvenle kullanılabilmektedirler. İstenilen dokunun canlıdan 

izolasyonu sırasında dikkat edilecek en önemli nokta, aseptik koşullarda çalışılmasıdır. 

Eğer fare gibi küçük deney hayvanları ile çalışılıyorsa, bütün işlemler laminar flow 

kabinleri içinde yapılarak, sterilizasyon açısından son derece olumlu sonuçlar elde 

edilebilmektedir. Çalışmaya başlamadan önce kullanılacak malzemelerin de steril olarak 

hazırlanmış olması gerekmektedir (33, 108, 110). 

Hücre Kültürlerinin Devamlılığı: Cell Line 

Doku kültürlerinde, primer kültürden sonraki aşama “pasajlama” ile “subculture 

(alt kültür)” elde edilmesidir. İlk pasajdan sonra devam eden kültürler “cell line” olarak 

adlandırılmaktadır. İki alt kültürden sonra sekonder kültürler, bundan sonra da tersiyer 

kültürler ve diğerleri elde edilmektedir. Her alt kültür elde edilmesi sırasında pasajlama 

yapılmaktadır. Bunun için bir yüzeye tutunmuş olarak üreyen hücrelerin, yüzeyden 

kaldırılarak yeni bir yüzeyde üremeleri sağlanmaktadır. Bunun için ilk önce hücrelerin 

üzerindeki medyum dökülmekte ve serumun etkisini ortadan kaldırmak için hücreler az 

miktarda serumun yüzeye doldurulup boşaltılması suretiyle yıkanmaktadırlar. Ardından 

hücrelerin üzerine tripsin konularak yüzeyden kalkmaları için normal etüve 

kaldırılmaktadırlar. Burada CO2  etüvü kullanılmasının nedeni CO2’in tripsinin etkisini 

engellemesinden ve tripsinizasyon işleminin uzun sürmesinden kaynaklanmaktadır. 

Tripsinin etkisi ile hücreler yüzeyden kalktıktan sonra, ortama bir miktar serum veya 

serumlu medyum ilave edilerek tripsinin etkisi durdurulmaktadır. Hücreler santrifüj 

edilerek tripsin uzaklaştırılmaktadır. Ardından hücreler, medyum ile süspanse edilip 

yeni bir kültür kabında inkübasyona kaldırılmaktadır (33, 108, 110). 

Buradan da anlaşılacağı gibi pasajlama, hücrelerin bir kaptan bir başka kaba 

veya bir hacimden daha büyük bir hacime geçmesini sağlamaktadır. Burada pasaj 

oranının bilinmesi son derece önemlidir. Sınırlı ömürlü diploidler için 2, 4, 6, 8, 12, 16 

misli dilüsyon yapılmalıdır (33, 108, 110). 

Pasajlama için ilk neden, hücre yoğunluğunun artmasıdır. Hücre yoğunluğunun 

artmasıyla birlikte ortam pH’ı düşmekte, besin maddeleri azalmakta ve artık ürünlerin 

miktarı artmaktadır. Bu olumsuzluklardan hücreleri korumak için hücreler daha büyük 

bir hacime alınmaktadırlar. Böylece dilüe edilerek yoğunlukları azaltılmış olmaktadır 

(33, 108, 110). 
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Bir yüzeye bağlı olarak üreyen hücrelerde, yani monolayer kültürlerde 

pasajlama, tripsinizasyon ile birlikte yapılmaktadır. Ancak süspanse kültürlerde, yani 

bir yüzeye bağlı olmaksızın üreyen hücrelerde, medyum santrifüj ile uzaklaştırıldıktan 

sonra hücre sayısı belirlenmekte ve eşit sayıda hücre ile yeni kaplara geçirilmektedir. 

Diğer bir deyişle dilüsyon yapılmaktadır (33, 108, 110). 

Herhangi bir biyomateryal dokularla veya doku sıvılarıyla ilişkiye geçtiğinde 

materyal ve biyolojik çevre arasında etkileşimler meydana gelmektedir. Bu durumda 

kullanılan materyalin biyouyumluluğu ön plana çıkmaktadır. Biyolojik ortamda 

herhangi bir yan etkisi olmadığı taktirde biyouyumlu olarak kabul edilmektedir. 

Materyalin biyouyumluluğu yok ise çeşitli deri ve nöral reaksiyonlar gelişebilmektedir. 

Bu bakımdan diş hekimliğinde kullanılan materyallerin uyumluluklarının belirlenmesi 

önem kazanmaktadır (147).  

2.1.5. Kemik Hücreleri 
Kemik yapımı sırasında bu dokunun oluşumundan, rezorpsiyondan ve 

yapılanmasından sorumlu değişik hücre tipleri görev almaktadırlar. Temel olarak özel 

görevleri bulunan 2 hücre grubu mevcuttur. 

Bunlar; 

1.  Osteojenik hücreler (kemiği oluşturan) 

2.  Osteoklastik hücreler (kemiği rezorbe eden) 

Osteojenik hücreler preosteoblastları (osteoprogenitör hücreleri), osteoblastları, 

osteositleri içeren çeşitli olgunlaşma fazlarında hücreleri içermektedirler (86, 98). 

2.1.5.1. Osteoblast Hücreleri 
Tek çekirdekli hücrelerdir. Kollagen ve kollagen olmayan kemik matriksini 

salgılamaktadırlar. Bu matriksin bir kısmı öncelikle kalsifiye olmamış ve osteid olarak 

adlandırılan yapıda birikmektedirler ve büyük bir kısmı kollagenden oluşmaktadır. 

Kemiğin apatit kristallerinin depolanmasını gerçekleştirmektedirler (86, 98). 

Osteoblastlar post mitotik hücreler olmalarına rağmen preosteoblastlar ve 

osteoblastlar prenatal gelişim süresince ve post natal büyüme sırasında mitoz bölünme 

yapabilmektedirler. Bütün hücrelerde plazma membranlarının dış yüzeylerinde yüksek 

oranlarda alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi gözlenmektedir. Bu enzim, kemik mineral 
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kristallerinin progresiv büyümesinde rol almaktadır ve deney şartlarında ALP aktivitesi 

incelendiğinde mineralizasyon bakımından değerlendirme yapılmasına olanak 

sağlamaktadır (86, 98). 

Osteoblastların hemen altında, bunların rezerv şekilleri olan preosteoblast 

hücreleri yer almaktadır. Osteoblastlar aktif haldeyken kübik hücrelerdir ve kemik 

dokusu arasında yeni salgılanmış osteid doku (organik matriks) ayırt edilmektedir. Bu 

matriks osteoblastlar tarafından salgılanmaktadır ve major elemanlarını tip I ve tip V 

kollagenler ve protein-karbonhidrat karışımını bir amorf madde oluşturmaktadır. 

Osteoblastlarda protein ve glikoprotein sentezi yüksek seviyededir. Golgi aygıtı çok 

gelişmiştir (86, 98, 136). Mineralizasyon alanlarının yanında osteoidin içinde 

mineralizasyon odakları ve kollagen olmayan (kemik sialoprotein ve osteopontin gibi) 

proteinler de görülmektedir (14, 86, 98). 

Matriksin temel elemanları şunlardır: 

Osteokalsin: Kalsiyum mineralini bağlayıcı etkisi ileri seviyededir ve kimi 

zaman mineralizasyonun inhibe edilmesinde görev almaktadır. Aynı zamanda kemik 

rezorpsiyonunda da rol oynamaktadır (98, 134). 

Osteonektin: Glikoproteindir. Kalsiyum, hidroksiapatit ve kollageni 

bağlamaktadır ve matriks mineralizasyonu için nükleator olarak görev yaptığı 

düşünülmektedir. Hücreli ekstrinsik ve hücreli intrinsik lifli sement oluşum sırasında 

sementoblastlar tarafından salgılanmaktadır (47, 98, 134). 

Alkalen fosfataz: Hücreye bağlı bir polipeptiddir ve osteoblastlar tarafından 

salgılanmaktadır. Nükleator inhibitörleri ortamdan uzaklaştırarak kristal oluşumunu 

tetiklemektedir (86, 134, 140).  

Fibronektin: Ekstraselüler bir polipeptidtir. Osteoblastlar tarafından hücre 

yapışması sırasında kullanılmaktadır (47, 86, 98, 134, 141). 

Tombospontin: Trimerik bir proteindir ve bağlayıcı doku hücreleri tarafından 

salgılanmaktadır. Kalsiyum, hidroksiapatit ve osteonektini bağlamaktadır. Aynı 

zamanda kemik hücrelerine yapışmaktadır. Büyüme faktörü gibi de görev 

alabilmektedir. Salgılanması TGF-β tarafından kontrol edilmektedir (134). 

Proteoglikan I ve II: Kollagen fiberlerin büyümesini kontrol etmektedirler (134). 
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Osteopontin: Asidik bir sialoproteindir. Kemik matriksine hücre yapışmasından 

sorumludur. D vitamini ve TGF-β sentezini artırırken, dekzametazon ve PTH sentezini 

düşürmektedir (47, 98, 134).   

Bununla birlikte osteoblastlar hücre metabolizmasını düzenleyen bir seri 

sitokinler de salgılamaktadırlar. Kemik hücrelerinin yapılanmasında anahtar rolü 

oynayan diğer bir grup da büyüme faktörleridir (98). Bu büyüme faktörleri şunlardır: 

Kemik morfojenik proteini (Bone Morphogenic Protein) (BMP): Sitokin 

ailesindendir. Kondrosit ve osteoblastların proliferasyonunda etkin rol oynamaktadır ve 

her hücre tipinin matriks üretimini artırmaktadır (1, 38, 86, 98, 134). 

Fibroblast büyüme faktörü (Fibroblast Growth Factor) (FGF): Osteoblast ve 

kondrosit proliferasyonunu artırmaktadır (1, 86, 98, 134). 

İnsülin benzeri büyüme faktörü (Insulin Like Growth Factor)(IGF): Osteoblast 

ve kondrosit büyümesini uyarmaktadır. Aynı zamanda tüm hücre tiplerinden matriks 

sentezini indüklemektedir (1, 86, 98, 134). 

Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (Platelet-derived Growth Factor) (PDGF): 

Osteoblast ve kondrosit büyümesini artırmaktadır. Ancak bazı durumlarda kemik 

rezorpsiyonunda da görev alabilmektedir (1, 86, 98, 134). 

Transforme edici büyüme faktörü (Transforming Growth Factor) (TGF): 

Osteoblast ve kondrosit büyümesini uyarmaktadır. Mezenkimal hücrelerin kondrositlere 

dönüşümünde rol oynamaktadır. Belli konsantrasyonlarında oluşum ve rezorpsiyonda 

hızlandırıcı rolü bulunmaktadır (86, 98, 134). 

Epidermal büyüme faktörü (Epidermal Growth Factor) (EGF): Kondrosit 

proliferasyonunu uyarırken matriks elemanlarının sentez yapabilme özelliklerini 

düşürmektedir (98, 134). 

Kemik metabolizmasında bunların yanı sıra etkin rol oynayan diğer bir grup ise 

hormonlardır (98). Bu hormonlar şunlardır: 

Paratiroid hormon (PTH): Kemik matriksinden kalsiyum salınımında 

görevlidir. Aynı zamanda prekürsör hücrelerden osteoklast diferensiasyonunu 

indüklemektedir. Bununla birlikte osteoblast fonksiyonunu inhibe etmektedir (73, 86, 

98, 134). 
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Estrojen: Osteoklastlar tarafından rezorpsiyonun gerçekleştirilmesini, kemik 

oluşumunun son aşamasında engelleyici özelliğe sahip bir hormondur (86, 98, 134). 

Dekzametazon: Kortikosteroidtir. Kondrositlerin diferensiasyonunun erken 

safhalarında rol almaktadır. Kondrositlerin ALP salgılamasını sağlamak için iyi 

derecede diferensiye olmuş kondrositlerin oluşumundan sorumludur (86, 98, 134). 

Tiroksin: Bir tiroid hormonudur ve osteoklastik kemik rezorpsiyonunu 

artırmaktadır (98, 134). 

Kalsitonin: Bir polipeptidtir. Osteoklast fonksiyonunu inhibe etmek suretiyle 

kandaki kalsiyum seviyesini azaltmaktadır (86, 98, 134). 

Prostglandinler: Yağlı asit ailesindendirler. Osteoklastları inhibe ederken uzun 

periodlarda bu hücrelerin proliferasyon ve diferensiasyonunu artırmaktadırlar (86, 98, 

134). 

Interlökin-1 (IL-1): Kemik rezorpsiyonunda rol almaktadır (86, 134). 

D vitamini: Kemik oluşumdaki işlevi karışıktır. Osteopontin, osteonektin gibi 

matriks elemanlarının sentezini düzenlemektedir. Hem matriks oluşumunda hem de 

rezorpsiyonda belli konsantrasyonlarda rol aldığı bildirilmektedir (134). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Çalışmada Kullanılan Materyal 
 Emdogain®, Straumann tarafından üretilen taşıyıcı solüsyonu PGA olan, 

enjektör içinde visköz formda bulunan bir mine matriks türevidir (Resim 3-1) (1, 89). 

Mine matriks proteinleri, domuzların 3. büyük azı dişlerinin mine salgılanma 

aşamasında %10 asetik asit kullanılarak demineralize edilmesi sonrasında elde 

edilmektedirler. 3. büyük azı dişlerinde salgılama aşaması sırasında yüksek miktarlarda 

matriks bulunması, mine matriks proteinlerinin bu dişlerden elde edilmesinde tercih 

nedenidir. Yapılan çalışmada metalloproteaz ve serine proteaz aktivitesinin EMD nin 

içeriğinde bulunduğu ve onarıcı aktivitesinin amelogenin varlığından sonra bu 

aktiviteye de bağlı olabileceği bildirilmektedir. (89).  

 

 

 

   Resim 3-1 EMD (Straumann Biologics, Basel, Switzerland) 

3.2. Hücrelerin Elde Edilmesi 

Çalışma GATA Bilimsel Araştırma Merkezi Kanser Araştırma Laboratuarında 

yapıldı. American Type Cell Collection (ATCC) ’ den temin edilen MC3T3-E1 fare 

preosteoblast hücreleri azot tankında  -196 °C de çalışma başlayana kadar bekletildi 

(Resim 3-2). 
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     Resim 3-2 Azot tankı 

Çalışmaya başlarken -196 °C derecedeki azot tankından çıkarılan hücreler 

öncelikle 37 °C derecede Benmari etüvünde (Nüve, BM-402, 2002, Germany) (Resim 

3-3) çözüldü. Çözülen hücrelerin üzerine 3 ml PBS (phosphate buffered saline) 

(Biological Industries, Kibbutz Bert Haemek 25115, Israel) (Resim 3-10) eklendi ve 15 

ml’ lik flakonda 800 rpm hızda 5 dakika süreyle santrifüj edildi (Resim 3-4).  

 

   Resim 3-3: Benmari etüvü (Nüve, BM-402, 2002, Germany) 
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Resim 3-4 Santrifüj için kullanılan cihaz (HERMLE Z383K, Germany) 

 

Santrifüj sonrasında flakondaki üst sıvı atılarak pellet 2 ml medyum ile 

sulandırıldı. Elde edilen hücreler 25 cm2 lik polisitiren kültür şişeleri (Costar, Corning 

Incorporated, Corning, NY 14831, USA) içerisinde, % 10 fetal bovine serum (FBS) 

(Biological Industries, Kibbutz Bert Haemek 25115, Israel) (Resim 3-15), % 1 

penisilin-streptomisin karışımı (PEN-STREP Solution, Biological Industries, Kibbutz 

Bert Haemek 25115, Israel) (Resim 3-5) ve %0.02 oranında DNA-RNA kompleksi 

(Resim 3-6) içeren α-MEM (Biological Industries, Kibbutz Bert Haemek 25115, Israel) 

katılarak (Resim 3-14) % 5 lik CO2 etüvüne (Resim 3-12) yerleştirildi. Azot tankında 

dondurma işlemi yapılırken anti-freeze görevi yapan dimetilsülfaksid (DMSU) 

materyalini ortamdan uzaklaştırmak amacıyla ertesi gün aynı saatte, polisiteren kültür 

şişelerindeki hücreler PBS ile yıkandı ve aynı şekilde flasklara tekrar ekildi. Sonrasında 

her 3 günde bir hücrelerin medyumları yenilenerek polisitiren kültür şişelerinin 

tabanının tamamen hücre ile kaplanması sağlandı. İki hafta sonunda, hücrelerin 

üremelerini ve yaşamalarını devam ettirebilmelerini sağlayan medyum ortamdan 

uzaklaştırıldı. Hücreler 5 ml PBS ile yıkandıktan sonra üzerlerine % 0,05 tripsin  + 

EDTA (etilendiamintetraasetik asit) (Biological Industries, Kibbutz Bert Haemek 

25115, Israel) (Resim 3-9) karışımı ilave edildi ve 37 °C derecelik etüve kaldırıldı. 

Tripsinin etkisi ile kalkan hücreler tripsinle birlikte flakona alındı. Hücreler 800 rpm 

hızda 5 dakika süre ile santrifüj edildi (Resim 3-4). 
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Resim 3-5 / Resim 3-6: PEN-STREP Solution, Biological Industries, Kibbutz Bert Haemek 
25115, Israel / DNA-RNA kompleksi (Biological Industries, Kibbutz Bert 
Haemek 25115, Israel) 

 

 Üst sıvı atılarak tripsin uzaklaştırıldı. Pellet, medyum ile sulandırıldı ve pipetaj 

yapıldı. Elde edilen hücreler yeni kültür şişelerine eşit olarak dağıtılıp, inkübasyona 

bırakıldı. Bu işlemin sonucunda birinci pasaj tamamlanmış oldu. Birer hafta arayla aynı 

işlem tekrarlandı ve ikinci ve üçüncü pasajlar elde edildi. Çalışmada üçüncü pasajda 

elde edilen fare preosteoblast hücreleri kullanıldı (resim 3-7, 3-8).  
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Resim 3-7 / Resim 3-8: Fare pre-osteoblast hücreleri (3. pasaj).  

3.3. Emdogain® Materyalinin Hazırlanması 

 Çalışmanın yapılacağı gün Emdogain® materyali (Strauman Biologics,Basel, 

Switzerland) (Resim 3-1) 0.7 ml lik şişesinden flakona alındı   Visköz kıvamda olması 

nedeniyle çalışma sırasında ekiminin yapılabilmesi amacıyla 10 kat dilue edildi. Bunun 

için falkon tüpe alınan 0.7 ml EMD üzerine 6.3 ml serumsuz medyum ilave edildi. 

Vortekste homojen olarak karışması sağlandı. Çalışma gruplarını oluşturan 25 µg/ml 

EMD grubu için 35 ml, 50 µg/ml EMD grubu için 70 ml, 100 µg/ml EMD grubu için 

140 ml serum pipetle çekilerek kullanılacak 6 kuyucuk içeren kültür kaplarına aktarıldı. 

CO2 etüvünde 37 °C derecede % 95 hava, % 100 nem ve % 5 CO2 şartlarında 3 saat 

bekletilerek materyalin yüzeyi kaplaması sağlandı.  

3.4. Çalışma Grupları 

 Çalışmada, Emdogain® materyalinin (Strauman Biologics,Basel, Switzerland) 

(Resim 3-1) fare preosteoblast hücreleri üzerindeki proliferatif özelliği ve 

diferensiasyona etkisini karşılaştırmak amacı ile bir grupta serumsuz medyum diğer 

grupta ise osteojenik aktiviteyi sağlayacak materyal eklenen medyum kullanıldı. 

Osteojenik aktiviteyi sağlamak üzere  medyuma 100 nM deksametazon, 0.05 mM L-

askorbik asit 0.05 mM ve 10 mM β-gliserofosfat eklendi. Her iki grup da kendi 

aralarında EMD’ nin doza bağlı etkisini görmek amacıyla dört gruba ayrıldı. Bu dört 

grup kendi içerisinde EMD içermeyen kontrol grubu, 25 µg/ml EMD içeren grup, 50 
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µg/ml EMD içeren grup ve 100 µg/ml EMD içeren grup olarak ayarlandı. Osteojenik 

medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplar için yapılan proliferasyon 

deneyi için yirmi dört  örnek, ALP deneyi için yedi örnek, mineralize nodül deneyi ve 

morfolojik incelemeler için birer örnek kullanıldı. 

Tablo 3-1 Çalışma grupları 

Osteojenik medyum içermeyen grup  Morfoloji Proliferasyon ALP MN

 Kontrol grubu 1 24 7 1 

 25 µg/ml EMD grubu 1 24 7 1 

 50 µg/ml EMD grubu 1 24 7 1 

 100 µg/ml EMD grubu 1 24 7 1 

Osteojenik medyum içeren grup Kontrol grubu 1 24 7 1 

 25 µg/ml EMD grubu 1 24 7 1 

 50 µg/ml EMD grubu 1 24 7 1 

 100 µg/ml EMD grubu 1 24 7 1 

 

 

Resim 3-9 /Resim3-10:  % 0,05 tripsin  + EDTA (etilendiamintetraasetik asit) (Biological 
Industries, Kibbutz Bert Haemek 25115, Israel). PBS (Biological Industries, 
Kibbutz Bert Haemek 25115, Israel). 
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Resim 3-11: 96 kuyucuklu kültür kabı (Costar, Corning Incorporated, Corning, NY 
14831, USA) 

 

 

       Resim 3-12: % 5’ lik CO2 etüvü (Sanyo MCO-17A1C,Japan) 
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3.5. XTT (TETRAZOLİUM SALT) Yöntemi İle Hücre Proliferasyonunun 
Belirlenmesi 

Çalışmada 6 kuyucuklu kültür kapları (well-plate) (Costar, Corning 

Incorporated, Corning, NY 14831, USA) kullanıldı. EMD’ nin çökelmesi beklenirken, 

3. pasajı tamamlanmış olan hücreler 75 cm2 lik polisitiren kültür kaplarında (Costar, 

Corning Incorporated, Corning, NY 14831, USA ) önce PBS (Resim 3-10) ile yıkandı. 

Yıkama işleminden sonra %0,05 tripsin + EDTA (Resim 3-9) ile kaldırılarak 800 rpm 

de 5 dakika santrifüj (Resim 3-4) edildi. Üst sıvı atıldı. Pellet 1 ml medyum (Resim 3-

14)  ile sulandırıldı ve toma lamında hücre sayımı yapıldı. Hücreler önceden hazırlanan 

6 kuyucuklu kültür kabının tabanına çökelmiş EMD üzerine her bir kuyucukta 1000 

hücre/ cm2 olacak şekilde eklendi . Toplamında her bir kuyucukta 6 ml medyum içinde 

EMD ve hücrelerin olması sağlandı. Hücrelerin ekimi yapılırken medyum % 20 FBS 

(Resim 3-15) serum olacak şekilde ayarlanarak, her bir kuyucuktaki  toplam 

konsantrasyonun % 10 FBS olması sağlandı. % 5 lik CO2 etüvüne (Sanyo MCO-

17A1C,Japan) kaldırıldı (Resim 3-12). 

 

 

Resim 3-13: XTT solusyonu ve aktivatörü (Biological Industries, Kibbutz Bert Haemek 
25115, Israel) 

 

Hücrelerin bulunduğu kuyucuklardaki 6 ml medyum geride 2 ml kalacak şekilde 

pipetle uzaklaştırıldı. Öncesinde 8 ml XTT solüsyonu (Biological Industries, Kibbutz 

Bert Haemek, 25115, Israel) (Resim 3-13) ve 160 µl aktivatör materyal (N-metil 
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dipenzoprozin metil sülfat) (Resim 3-13) eklenerek vortekste homojen olarak 

karıştırıldı. 6 kuyucuklu kültür kapları içerisinde kalan 2 ml medyuma 1 ml XTT 

solusyonu eklendi. Daha sonra hücreler ependorf tüpler yardımıyla 96 kuyucuklu kültür 

kaplarına (Resim 3-11) içerisine aktarıldı. % 5’ lik CO2 etüvüne kaldırıldı. 4 saat 

beklendi. 4 saatin sonunda ELISA reader cihazında  (Brokit ELx800, USA) (Resim 3-

17) 490 nm frekansta okundu. Aynı işlem 3., 7. ve 14. günlerde de tekrarlandı. 

3.6. Mineralize Nodül Oluşumunun Tespiti 

Çalışmada 6 kuyucuklu kültür kapları (well-plate) (Costar, Corning 

Incorporated, Corning, NY 14831, USA) kullanıldı. EMD’ nin çökelmesi beklenirken, 

3. pasajı tamamlanmış olan hücreler 75 cm2 lik polisitiren kültür kaplarında (Costar, 

Corning Incorporated, Corning, NY 14831, USA ) önce PBS (Resim 3-10) ile yıkandı. 

Yıkama işleminden sonra %0,05 tripsin + EDTA (Resim 3-9) ile kaldırılarak 800 rpm 

de 5 dakika santrifüj (Resim 3-4) edildi. Üst sıvı atıldı. Pellet 1 ml medyum (Resim 3-

14)  ile sulandırıldı ve toma lamında hücre sayımı yapıldı. Hücreler önceden hazırlanan 

6 kuyucuklu kültür kabının tabanına çökelmiş EMD üzerine her bir kuyucukta 1000 

hücre/ cm2 olacak şekilde eklendi . Toplamında her bir kuyucukta 6 ml medyum içinde 

EMD ve hücrelerin olması sağlandı. Hücrelerin ekimi yapılırken medyum % 20 FBS 

(Resim 3-15) serum olacak şekilde ayarlanarak, her bir kuyucuktaki  toplam 

konsantrasyonun % 10 FBS olması sağlandı. % 5 lik CO2 etüvüne (Sanyo MCO-

17A1C,Japan) kaldırıldı (Resim 3-12). 
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Resim 3-14 - Resim 3-15. Mem-alfa medyumu ve Fetal bovine serum( Biological 
Industries, Kibbutz Bert Haemek 25115, Israel) 

 

 14. günde 6 kuyucuklu kültür kapları içerisindeki hücreler alındı. Medyum 

uzaklaştırıldıktan sonra yüzeyi % 95’ lik etil alkol (ETOH) ile 37 °C derecede CO2 

etüvünde 15 dakika boyunca fikse edildi. Sonrasında sırasıyla % 80, % 50, % 20 ETOH 

ve saf su ile yıkandı. Gümüş nitrat boyası hazırlandı ve distile su ile yıkanmış kültür 

kapları üzerine eklendi. 1 saat boyunca 37 °C derecede etüvde inkübe edildi. Bir saatin 

sonunda kültür kaplarının içeriği boşaltıldı ve iki kere daha distile su ile yıkandı. 30 

dakika boyunca florasan ışık altında bekletildi. 30 dakikanın bitiminde ışık mikroskobu 

altında  (Nikon ECLIPSE TS100, Japan) (Resim 3-16) mikrofotoğrafları çekildi. 

3.7.  Hücre Morfolojilerinin Belirlenmesi 

Çalışmada 6 kuyucuklu kültür kapları (well-plate) (Costar, Corning 

Incorporated, Corning, NY 14831, USA) kullanıldı. EMD’ nin çökelmesi beklenirken, 

3. pasajı tamamlanmış olan hücreler 75 cm2 lik polisitiren kültür kaplarında (Costar, 

Corning Incorporated, Corning, NY 14831, USA ) önce PBS (Resim 3-10) ile yıkandı. 

Yıkama işleminden sonra %0,05 tripsin + EDTA (Resim 3-9) ile kaldırılarak 800 rpm 

de 5 dakika santrifüj (Resim 3-4) edildi. Üst sıvı atıldı. Pellet 1 ml medyum (Resim 3-
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14)  ile sulandırıldı ve toma lamında hücre sayımı yapıldı. Hücreler önceden hazırlanan 

6 kuyucuklu kültür kabının tabanına çökelmiş EMD üzerine her bir kuyucukta 1000 

hücre/ cm2 olacak şekilde eklendi . Toplamında her bir kuyucukta 6 ml medyum içinde 

EMD ve hücrelerin olması sağlandı. Hücrelerin ekimi yapılırken medyum % 20 FBS 

(Resim 3-15) serum olacak şekilde ayarlanarak, her bir kuyucuktaki  toplam 

konsantrasyonun % 10 FBS olması sağlandı. % 5 lik CO2 etüvüne (Sanyo MCO-

17A1C,Japan) kaldırıldı (Resim 3-12). 

1., 3, 7. ve 14. günlerde hücre morfolojileri ışık mikroskobu (Nikon ECLIPSE 

TS100, Japan)  (Resim 3-16) altında değerlendirildi ve fotoğrafları çekildi. 

 

 

                         Resim 3-16 Inverted mikroskop (Nikon ECLIPS TS100, Japan) 

 

3.8. Alkalen Fosfataz Aktivitesinin Belirlenmesi 

Çalışmada 6 kuyucuklu kültür kapları (well-plate) (Costar, Corning 

Incorporated, Corning, NY 14831, USA) kullanıldı. EMD’ nin çökelmesi beklenirken, 

3. pasajı tamamlanmış olan hücreler 75 cm2 lik polisitiren kültür kaplarında (Costar, 

Corning Incorporated, Corning, NY 14831, USA ) önce PBS (Resim 3-10) ile yıkandı. 

Yıkama işleminden sonra %0,05 tripsin + EDTA (Resim 3-9) ile kaldırılarak 800 rpm 
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de 5 dakika santrifüj (Resim 3-4) edildi. Üst sıvı atıldı. Pellet 1 ml medyum (Resim 3-

14)  ile sulandırıldı ve toma lamında hücre sayımı yapıldı. Hücreler önceden hazırlanan 

6 kuyucuklu kültür kabının tabanına çökelmiş EMD üzerine her bir kuyucukta 1000 

hücre/ cm2 olacak şekilde eklendi . Toplamında her bir kuyucukta 6 ml medyum içinde 

EMD ve hücrelerin olması sağlandı. Hücrelerin ekimi yapılırken medyum % 20 FBS 

(Resim 3-15) serum olacak şekilde ayarlanarak, her bir kuyucuktaki  toplam 

konsantrasyonun % 10 FBS olması sağlandı. % 5 lik CO2 etüvüne (Sanyo MCO-

17A1C,Japan) kaldırıldı (Resim 3-12). 

 

 

Resim 3-17 ELİSA Reader (Brokit Elx800,USA) 

 

Hücreler 6 kuyucuklu kültür kaplarından 96 kuyucuklu kültür kaplarına (Costar, 

Corning Incorporated, Corning, NY 14831, USA) 2 ml lik ependorf tüpler yardımıyla 

aktarıldı. Hücrelerin üzerine her kuyucuğa 200 µl enzim solüsyonu (p-nitrofenil fosfat, 

MgSO4, Amp tampon (pH 10.9)) eklendi. Hücre kültür kapları 1 dakika süresince 37°C 

derecede ultrasonik karıştırıcıda tutulduktan sonra üst fazları alınarak 3000 rpm hızda 

santrifüj edildi. Sonrasında üst sıvısından  25 µl alınarak 250 µl reaktif ile karıştırıldı ve 

37°C derecede su banyosunda inkübe edildi. Örneklerin 0. ve 30. dakikalardaki 

absorbans değişimleri (∆ abs)  405 nm frekansta ELISA reader da (Resim 3-15) 

fotometrik olarak ölçüldü. Hazırlanan seri standartlar ile oluşturulan grafik çizelgesi 
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doğrultusunda örneklerin aktivitesi belirlendi. Enzim aktivitesi ünite/ml olarak 

kaydedildi. 

3.9. İstatistiksel Değerlendirme 
Bu çalışmada istatistiksel analizler GraphPad Prisma V.3 paket programı ile 

yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde  tanımlayıcı istatistiksel metotların 

(ortalama,standart sapma) yanı sıra çoklu grupların tekrarlayan ölçümlerinde  Friedman 

testi, gruplar arası karşılaştırmalarda Kruskal Wallis, testi alt grup  karşılaştırmalarında  

Dunn’s çoklu karşılaştırma testi, ikili grupların karşılaştırmasında Mann-Whitney-U 

testi  kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

4.1. Osteojenik Medyum İçeren Ve Osteojenik Medyum İçermeyen Gruplarda 
XTT Yöntemi İle Belirlenen Hücre Proliferasyonuna İlişkin Bulgular 
 Hücre proliferasyonlarını belirlemek için XTT (tetrazolium salt) testi 

kullanılmıştır. Osteojenik medyum içermeyen ve osteojenik medyum içeren grupların 

kendi içlerindeki kontrol gruplarında günler arasındaki hücre proliferasyonuna ilişkin 

sonuçlar Tablo 4-1 de ; 25 µg/ml EMD gruplarında Tablo 4-2 de; 50  µg/ml EMD 

gruplarında Tablo 4-3 de ve 100 µg/ml EMD gruplarında Tablo 4-4 de gösterilmiştir. 

Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplar arasındaki 

istatistiksel bulgular Grafik 4-1 de gösterilmiştir. 

4.1.1. Osteojenik Medyum İçeren Ve Osteojenik Medyum İçermeyen Gruplarda 
XTT Yöntemi İle Belirlenen Hücre Proliferasyonunun Günler Arasında Gruplara 
Göre İstatistiksel Bulguları  
 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların kontrol 

grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 3. ve 14. günlerde istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlılık (p=0,0001); 1. günde ise  istatistiksel olarak anlamlılık 

(p=0,04) saptanırken; 7. günde istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (Tablo 4-

1). 

 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların 25 µg/ml 

EMD grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 3., 7. ve 14. günlerde 

osteojenik medyum içeren grubun istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı artış 

gösterdiği saptanmıştır (p=0,0001). 1. günde osteojenik medyum içeren ve osteojenik 

medyum içermeyen 25 µg/ml EMD gruplarında istatistiksel olarak bir anlamlılık 

görülmemiştir (Tablo 4-2). 

 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların 50 µg/ml 

EMD grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 7. ve 14. günlerde 

osteojenik medyum içermeyen grubun istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gösterdiği 

saptanmıştır (p=0,0001). 1. günde osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum 

içermeyen 50 µg/ml EMD gruplarında istatistiksel olarak bir anlamlılık görülmemiştir. 

3. günde osteojenik medyum içeren grubun osteojenik medyum içermeyen gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği saptanmıştır (p=0,0001) (Tablo 4-3). 
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 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların 100 

µg/ml EMD grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 3., 7. ve 14. 

günlerde osteojenik medyum içeren gruplar istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

vermiştir (p=0,0001). 1. günde osteojenik medyum içermeyen grup, osteojenik medyum 

içeren gruba göre istatistiksel olarak anlamlılık göstermiştir (p=0,011) (Tablo 4-4). 

4.2. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta XTT İle Belirlenen Hücre 
Proliferasyonuna İlişkin Bulgular 
 Osteojenik medyum içermeyen grupta günler arasında kontrol grubuna ait 

istatistiksel bulgular Tablo 4-5 te, 25 µg/ml EMD grubuna ait istatistiksel bulgular 

Tablo 4-5 te, 50 µg/ml EMD grubuna ait istatistiksel bulgular Tablo 4-5 te, 100 µg/ml 

EMD grubuna ait istatistiksel bulgular Tablo 4-5 te gösterilmiştir. Osteojenik medyum 

içermeyen grupların kendi aralarında günlere göre istatistiksel bulguları Tablo 4-6 da 

gösterilmiştir. Osteojenik medyum içermeyen gruba ait istatistiksel bulgular Grafik 4-2 

de gösterilmiştir. 

4.2.1. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta XTT İle Belirlenen Hücre 
Proliferasyonun Günler Arasında Gruplara Göre İstatistiksel Bulguları 
 Osteojenik medyum içermeyen gruba ait kontrol grubunda 1. ve 3. günler; 3. ve 

14. günler arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu saptanmıştır 

(p<0,001) (Tablo 4-5). 3. ve 7. gün ile 7. ve 14. gün arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark görülmüştür (p<0,05) (Tablo 4-5). 

 Osteojenik medyum içermeyen gruba ait 25 µg/ml EMD grubunda 1. ve 3. gün, 

1. ve 14. günler arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), 1. ve 7. gün arasında 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (p<0,001), 3. ve 7. gün ile 3. ve 14. gün 

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,001). 

7. ve 14. gün arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık  olmadığı görülmüştür 

(Tablo 4-5). 

 Osteojenik medyum içermeyen gruba ait 50 µg/ml EMD grubunda 1. ve 3. gün, 

1. ve 14. günler arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0,05), 1. ve 7. gün arasında 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (p<0,001), 3. ve 7. gün ile 3. ve 14. gün 

arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0,001). 

7. ve 14. gün arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık  olmadığı görülmüştür 

(Tablo 4-5). 
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 Osteojenik medyum içermeyen gruba ait 100 µg/ml EMD grubunda 1. ve 7., 3. 

ve 7., 3. ve 14. günler arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlılık tespit 

edilmiştir (p<0,001). 1. ve 3., 1. ve 14. günler arasında istatistiksel olarak anlamlılık 

olduğu görülmüştür (p<0,05). 7. ve 14. günler arasında herhangi bir fark saptanmamıştır 

(Tablo 4-5). 

4.2.2. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta XTT İle Belirlenen Hücre 
Proliferasyonun Gruplar Arasında Günlere Göre İstatistiksel Bulguları 
 Osteojenik medyum içermeyen grupta 1. günde 25 ve 50 µg/ml EMD içeren 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar elde edilmiştir (p<0,05). 1. günde 

diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fark saptanmamıştır 

(Tablo 4-6). 

 Osteojenik medyum içermeyen grupta 3. günde kontrol grubu ve 25 µg/ml EMD 

arasında ve 25 µg/ml EMD ve 50 µg/ml EMD grupları arasında istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlılık olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Kontrol grubu ile 50 µg/ml EMD 

ve 100 µg/ml EMD grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(Tablo 4-6).  

 Osteojenik medyum içermeyen grupta 7. günde 50 ve 100 µg/ml EMD grupları 

kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlılık göstermezken; 50 ve 100 µg/ml EMD 

grupları kontrol ve 25 µg/ml EMD gruplarından istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı artış sergilemişlerdir (p<0,001) (Tablo 4-6). 

 Osteojenik medyum içermeyen grupta 14. günde 50 ve 100 µg/ml EMD grupları 

kendi aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermezken; 50 ve 100 µg/ml 

EMD grupları kontrol grubuna, 50 µg/ml EMD grubu ise 25 µg/ml EMD grubuna göre 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı artış göstermişlerdir (p<0,001) (Tablo 4-6). 

4.3. Osteojenik Medyum İçeren Grupta XTT İle Belirlenen Hücre 
Proliferasyonuna İlişkin Bulgular 
 Osteojenik medyum içeren grupta günler arasında, kontrol grubuna ait 

istatistiksel bulgular Tablo 4-7 de, 25 µg/ml EMD grubuna ait istatistiksel bulgular 

Tablo 4-7 de, 50 µg/ml EMD grubuna ait istatistiksel bulgular Tablo 4-7 de, 100 µg/ml 

EMD grubuna ait istatistiksel bulgular Tablo 4-7 de gösterilmiştir. Osteojenik medyum 

içeren grubun alt gruplarının günlere göre istatistiksel bulguları Tablo 4-8 de 
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gösterilmiştir. Osteojenik medyum içeren gruba ait istatistiksel bulgular Grafik 4-3 te 

gösterilmiştir. 

4.3.1. Osteojenik Medyum İçeren Grupta XTT İle Belirlenen Hücre 
Proliferasyonunun Günler Arasında Gruplara Göre İstatistiksel Bulguları 

Osteojenik medyum içeren gruba ait kontrol grubunda 1. ve 7. günler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken; 3. ve 14. günler arasında istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlılık saptanmıştır (p<0,001). 14. günde kontrol grubunda 

proliferasyon miktarının 1. ve 7. günlere göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 4-7).  

Osteojenik medyum içeren gruba ait  25 µg/ml EMD grubunda 3. ve 7. gün, 3. 

ve 14.gün, 1. ve 7. günlerde hücre proliferasyonunda istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür (p<0,01). 7. ve 14. günlerde 25 µg/ml EMD 

grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 4-7). 

Osteojenik medyum içeren gruba ait  50 µg/ml EMD grubunda 1. ve 7. gün, 3. 

ve 7. gün, 3. ve 14. günler arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlılık olduğu 

görülmüştür (p<0,001).  3. günde 1. güne göre istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş 

olduğu kaydedilmiştir (p<0,05) . 7. ve 14. günlerde 50 ve 100 µg/ml EMD grubunun 

benzer davranış gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 4-7). 

Osteojenik medyum içeren gruba ait  100 µg/ml EMD grubunda 1. ve 7. gün, 3. 

ve 7. gün, 3. ve 14. günler arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlılık olduğu 

görülmüştür (p<0,001).  3. günde 1. güne göre istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş 

olduğu kaydedilmiştir (p<0,05) . 7. ve 14. günlerde 50 ve 100 µg/ml EMD grubunun 

benzer davranış gösterdiği belirlenmiştir (Tablo 4-7). 

4.3.2. Osteojenik Medyum İçeren Grupta XTT İle Belirlenen Hücre 
Proliferasyonunun Gruplar Arasında Günlere Göre İstatistiksel Bulguları 

 Osteojenik medyum içeren grupta 1. günde hiçbir grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir sonuç elde edilmemiştir (Tablo 4-8). 

 Osteojenik medyum içeren grupta 3. günde 25 µg/ml EMD grubunda 50 ve 100 

µg/ml EMD gruplarından istatistiksel olarak ileri dercede anlamlı fark olduğu 

belirlenmiştir  (p<0,001). 50 ve 100 µg/ml EMD grupları kendi aralarında ve kontrol 

grubu ile istatistiksel olarak benzer sonuçlar göstermişlerdir (Tablo 4-8). 
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 Osteojenik medyum içeren grupta 7. günde 25 ve 100 µg/ml EMD grupları 

arasında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede bir fark (p<0,001), 50 

µg/ml EMD grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıştır (p<0,05). 100 µg/ml EMD grubu, 25  µg/ml EMD grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı (p<0,05); 50 µg/ml EMD grubundan ise istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,001). 25  µg/ml EMD ve 50 µg/ml EMD grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 4-8). 

 Osteojenik medyum içeren grupta 14. günde 25 ve 100 µg/ml EMD grupları 

arasında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark (p<0,001) görülmüştür. 

50 µg/ml EMD grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıştır (p<0,05). 25 µg/ml EMD grubu 100  µg/ml EMD grubundan istatistiksel 

olarak anlamlı (p<0,05); 50 µg/ml EMD grubundan ise istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı bir farkgöstermiştir (p<0,001) . 100 µg/ml EMD grubu 50 µg/ml EMD 

grubundan istatististiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,05) (Tablo 4-8). 

4.4. Osteojenik Medyum İçeren Ve Osteojenik Medyum İçermeyen Gruplarda 
ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen Diferensiasyon Miktarlarına İlişkin İstatistiksel 
Bulgular 
 Osteojenik medyum içermeyen ve osteojenik medyum içeren grupların kendi 

içlerindeki kontrol gruplarında günler arasındaki hücre diferensiasyonuna ilişkin 

sonuçlar Tablo 4-9 da ; 25 µg/ml EMD gruplarında Tablo 4-10 da; 50  µg/ml EMD 

gruplarında Tablo 4-11 de ve 100 µg/ml EMD gruplarında Tablo 4-12 de gösterilmiştir. 

Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplar arasındaki 

istatistiksel bulgular Grafik 4-4 te gösterilmiştir. 

4.4.1. Osteojenik Medyum İçeren Ve Osteojenik Medyum İçermeyen Gruplarda 
ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen Diferensiasyon Miktarlarının Günler Arasında 
Gruplara Göre İstatistiksel Bulguları 
 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların kontrol 

grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 1., 3., 7. ve 14. günlerde 

osteojenik medyum içeren grubun osteojenik medyum içermeyen gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği belirlenmiştir (p=0,006, p=0,006, p=0,004, 

p=0,004 ) (Tablo 4-9). 

 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların 25 µg/ml 

EMD içeren grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 1., 3., 7. ve 14. 
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günlerde osteojenik medyum içeren grubun osteojenik medyum içermeyen gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği belirlenmiştir (p=0,009, p=0,006, p=0,002, 

p=0,009) (Tablo 4-10). 

 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların 50 µg/ml 

EMD içeren  grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 1., 3., 7. ve 14. 

günlerde osteojenik medyum içeren grubun osteojenik medyum içermeyen gruba göre 

istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği belirlenmiştir (p=0,004) (Tablo 4-11). 

 Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların 100 

µg/ml EMD içeren grupları arasında günlere göre yapılan değerlendirmede 1., 3., 7. ve 

14. günlerde osteojenik medyum içeren grubun osteojenik medyum içermeyen gruba 

göre istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdiği belirlenmiştir (p=0,004, p=0,002, 

p=0,002, p=0,003) (Tablo 4-12). 

4.5. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen 
Diferensiasyon Miktarlarına İlişkin İstatistiksel Bulgular 
 Osteojenik medyum içermeyen grupta kontrol grubuna, 25 µg/ml EMD, 50 

µg/ml EMD ve 100 µg/ml EMD gruplarına ilişkin istatistiksel bulgular Tablo 4-13 te, 

gösterilmiştir. Osteojenik medyum içermeyen gruba ait istatistiksel bulgular Grafik 4-5 

te gösterilmiştir. 

4.5.1. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen 
Diferensiasyon Miktarlarının Gruplar Arasında Günlere İlişkin İstatistiksel 
Bulguları 
 Osteojenik medyum içermeyen grupta ALP aktivitesi testi ile belirlenen 

diferensiasyon miktarlarının gruplar arasında günlere ilişkin istatistik bulgularında 

hiçbir grup arasında 1., 3., 7. ve 14. günlerde istatistiksel olarak anlamlılık 

saptanmamıştır (Tablo 4-13). 

4.5.2. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen 
Diferensiasyon Miktarlarının Günler Arasında Gruplara Göre İstatistiksel 
Bulguları 
 Osteojenik medyum içermeyen grupta ALP aktivitesi testi ile belirlenen 

diferensiasyon miktarlarının günler arasında gruplara göre değerlendirilmesinde hiçbir 

grup arasında günlere bağlı olarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir 

(Tablo 4-14). 
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4.6. Osteojenik Medyum İçeren Grupta ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen 
Diferensiasyon Miktarlarına İlişkin İstatistiksel Bulgular 
 Osteojenik medyum içeren grupta kontrol grubuna, 25 µg/ml EMD, 50 µg/ml 

EMD ve 100 µg/ml EMD gruplarına ilişkin istatistiksel bulgular Tablo 4-15 te 

gösterilmiştir. Osteojenik medyum içeren gruba ait istatistiksel bulgular Grafik 4-6 da 

gösterilmiştir. 

4.6.1. Osteojenik Medyum İçeren Grupta ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen 
Diferensiasyon Miktarlarının Gruplar Arasında Günlere İlişkin İstatistiksel 
Bulguları 
 Osteojenik medyum içeren grupta ALP aktivitesi testi ile belirlenen 

diferensiasyon miktarlarının gruplar arasında günlere ilişkin istatistik bulgularında 

hiçbir grup arasında 1., 3., 7. ve 14. günlerde istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır 

(Tablo 4-15). 

4.6.2. Osteojenik Medyum İçeren Grupta ALP Aktivitesi Testi İle Belirlenen 
Diferensiasyon Miktarlarının Günler Arasında Gruplara Göre İstatistiksel 
Bulguları 
 Osteojenik medyum içeren grupta ALP aktivitesi testi ile belirlenen 

diferensiasyon miktarlarının günler arasında gruplara göre değerlendirilmesinde hiçbir 

grup arasında günlere bağlı olarak istatistiksel anlamlılık görülmemiştir (Tablo 4-16). 

4.7. Hücre Morfolojilerine İlişkin Mikrofotoğraf Bulguları 
Osteojenik medyum içeren grupta 1. günde osteojenik medyum içermeyen gruba 

göre kontrol ve EMD içeren gruplardaki hücrelerin daha iri, yuvarlak ve fibroblastik 

karakterini kaybetmiş özellikte olduğu görüldü (Resim 4-1, Resim 4-2, Resim 4-3, 

Resim 4-4, Resim 4-5, Resim 4-6, Resim 4-7, Resim 4-8). 

Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplarda 3. günde 

hücrelerin fibroblastoid karakterini kaybettiği ve ortamda daha fazla sayıda osteoblastik 

karakterde hücre olduğu görüldü. Hücrelerin  3. günde osteoblastik hücre karakterinde, 

geniş sitoplazmalı, tek çekirdekli ve aralarında fibriler bağlantıları olduğu görüldü 

(Resim 4-9, Resim 4-10, Resim 4-11, Resim 4-12, Resim 4-13, Resim 4-14, Resim 4-

15, Resim 4-16). 

Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplarda 7. günde 

hücrelerin daha çok osteoblastik karakterde olduğu ve osteojenik medyum içeren 
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gruplarda osteojenik medyum içermeyen gruba göre daha büyük hücreler olduğu 

görüldü (Resim 4-17, Resim 4-18, Resim 4-19, Resim 4-20, Resim 4-21, Resim 4-22, 

Resim 4-23, Resim 4-24). 

Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplarda 14. 

günde proliferasyon miktarına bağlı olarak hücre artıkları ve ölü hücrelerin ortamda 

diğer günlere göre daha fazla olduğu görüldü (Resim 4-25, Resim 4-26, Resim 4-27, 

Resim 4-28, Resim 4-29, Resim 4-30, Resim 4-31, Resim 4-32). 

Osteojenik medyum içermeyen grupların 1., 3., 7., ve 14. günlerde ALP 

aktivitesi ile orantılı olarak kendi içlerinde benzer yapıda oldukları; gün ilerledikçe 

fibroblastoid karakterlerini kaybettikleri ve osteoblastik karakterde hücre görünümüne 

girdikleri saptandı. 

Osteojenik medyum içeren grupta hücrelerin 1. günden itibaren fibroblastoid 

karakterini kaybettiği ve osteoblastik karakterde hücrelere dönüştükleri görüldü. 

Hücrelerin osteoblastik karakterde, geniş sitoplazmalı, tek çekirdekli ve aralarındaki 

fibriler bağlantıları olduğu görüldü. 

4.8. Von Kossa Metodu İle Belirlenen Mineralize Nodül Oluşumuna İlişkin 
Mikrofotoğraf Bulguları 
 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan boyama işlemi sonrasında osteojenik 

medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupların kontrol ve EMD içeren tüm 

gruplarında mineralize nodül oluşumu görülmüştür. Osteojenik medyum içeren grupta 

osteojenik medyum içermeyen gruba göre daha fazla nodül oluştuğu gözlenmiştir. 

4.8.1. Osteojenik Medyum İçermeyen Grupta Von Kossa Metodu İle Belirlenen 
Mineralize Nodül Oluşumuna İlişkin Mikrofotoğraf Bulguları 
 Osteojenik medyum içermeyen grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde kontrol grubunda mineralize nodüllerin oluştuğu fakat diğer gruplara 

oranla daha az olduğu görülmüştür (Resim 4-33). 

 Osteojenik medyum içermeyen grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde 25 µg/ml EMD grubunda mineralize nodüllerin  oluştuğu 

görülmüştür. Oluşan mineralize nodüllerin kontrol grubuna göre sayıca daha fazla 

olduğu belirlenmiştir (Resim 4-34). 
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 Osteojenik medyum içermeyen grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde 50 µg/ml EMD grubunda 25 µg/ml EMD grubundakine benzer 

nodüllerin oluştuğu; mineralize nodüllerin miktar olarak daha fazla ve yaygın olduğu 

belirlenmiştir (Resim 4-35). 

 Osteojenik medyum içermeyen grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde 100 µg/ml EMD grubunda kontrol, 25 µg/ml EMD ve 50 µg/ml 

EMD gruplarından sayısal ve kütlesel olarak daha fazla nodül oluşumunun meydana 

geldiği gözlenmiştir (Resim 4-36). 

4.8.2. Osteojenik Medyum İçeren Grupta Von Kossa Metodu İle Belirlenen 
Mineralize Nodül Oluşumuna İlişkin Mikrofotoğraf Bulguları 

Osteojenik medyum içeren grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde kontrol grubunda mineralize nodüllerin oluştuğu fakat EMD içeren 

gruplara oranla miktar olarak daha az olduğu görülmüştür (Resim 4-37). 

Osteojenik medyum içeren grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde 25 µg/ml EMD grubunda kontrol grubuna göre daha yoğun 

mineralize nodül oluşumun varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte oluşan nodüllerin 

boyutlarının kontrol grubundakinden daha küçük olduğu görülmüştür (Resim 4-38). 

Osteojenik medyum içeren grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde 50 µg/ml EMD grubunda mineralize nodüllerin tüm sahaya yayıldığı 

fakat kontrol grubuna göre boyut olarak daha küçük oldukları görülmüştür. 50 µg/ml 

EMD grubunda nodüllerin 25 µg/ml EMD grubundaki ile benzer görüntüde oldukları 

belirlenmiştir (Resim 4-39). 

Osteojenik medyum içeren grupta 14. günde Von Kossa metodu ile yapılan 

boyama işleminde 100 µg/ml EMD grubunda oluşan nodüllerin sayı ve boyut olarak 

kontrol, 25 µg/ml ve 50 µg/ml EMD içeren gruplardan daha fazla olduğu ve tüm sahaya 

yayıldığı saptanmıştır (Resim 4-40). 
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Tablo 4-1: Osteojenik medyum içeren kontrol grubu ve osteojenik medyum içermeyen 
kontrol grubunun hücre proliferasyonu (XTT) sonuçlarının günlere göre 
karşılaştırılması 

  OM (-) OM(+) MW p 

1.Gün 0,349±0,014 0,34±0,174 73,5 0,04 

3.Gün 0,148±0,002 0,158±0,003 1 0,0001 

7.Gün 0,333±0,085 0,339±0,109 87,5 0,127 

Kontrol 

Grubu 

14.Gün 0,518±0,015 0,618±0,019 0 0,0001 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4-2: Osteojenik medyum içeren 25 µg/mL EMD grubu ve osteojenik medyum 
içermeyen 25 µg/mL EMD grubunun hücre proliferasyonu (XTT) sonuçlarının 
günlere göre karşılaştırılması 

  OM (-) OM(+) MW p 

1.Gün 0,332±0,01 0,347±0,154 209 0,103 

3.Gün 0,142±0,006 0,163±0,003 0 0,0001 

7.Gün 1,291±0,273 1,579±0,216 61 0,0001 

25 µg/mL EMD 

Grubu 

14.Gün 1,133±0,023 1,478±0,101 24 0,0001 
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Tablo 4-3: Osteojenik medyum içeren 50 µg/mL EMD grubu ve osteojenik medyum 
içermeyen 50 µg/mL EMD grubunun hücre proliferasyonu (XTT) sonuçlarının 
günlere göre karşılaştırılması 

  OM (-) OM(+) MW p 

1.Gün 0,447±0,166 0,419±0,219        197 0,061 

3.Gün 0,15±0,003 0,155±0,004 67 0,0001 

7.Gün 1,596±0,157 1,321±0,064 16 0,0001 

50 µg/mL EMD  

       Grubu 

14.Gün 1,312±0,034 1,196±0,031 4 0,0001 

 

 

 

Tablo 4-4: Osteojenik medyum içeren 100 µg/mL EMD grubu ve osteojenik medyum 
içermeyen 100 µg/mL EMD grubunun hücre proliferasyonu (XTT) sonuçlarının 
günlere göre karşılaştırılması 

  OM (-) OM(+) MW p 

1.Gün 0,444±0,16 0,363±0,147 165 0,011 

3.Gün 0,147±0,005 0,155±0,002 26 0,0001 

7.Gün 1,501±0,224 2,004±0,317 67 0,0001 

100 µg/mL EMD  

       Grubu 

14.Gün 1,259±0,032 1,318±0,055 80,5 0,0001 
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Tablo 4-5: Osteojenik medyum içermeyen EMD grubundaki hücre proliferasyonu (XTT) 
sonuçlarının günler arasında kontrol grubu için ikili olarak karşılaştırması 

Osteojenik medyum 

içermeyen grup 

Kontrol 

grubu 

25 µg/mL 

EMD 

50 µg/mL 

EMD 

100 µg/mL 

EMD 

  1.Gün / 3.Gün P < 0.001 P < 0.05 P < 0.05 P < 0.05 

  1.Gün / 7.Gün P > 0.05 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 

  1.Gün / 14.Gün P > 0.05 P < 0.05 P < 0.05 P < 0.05 

  3.Gün / 7.Gün P < 0.05 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 

  3.Gün / 14.Gün P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 

  7.Gün / 14.Gün P < 0.01 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

 

 

Tablo 4-6: Osteojenik medyum içermeyen EMD grubundaki hücre proliferasyonu (XTT) 
sonuçlarının günler için gruplar arasında Dunn’s çoklu karşılaştırma testine göre 
karşılaştırılması 

Osteojenik medyum içermeyen grup 1.Gün 3.Gün 7.Gün 14.Gün 

  Kontrol / 25 µg/mL EMD P > 0.05 P < 0.001 P < 0.05 P < 0.05 

  Kontrol / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P < 0.001 P < 0.001

  Kontrol / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P < 0.001 P < 0.001

  25 µg/mL EMD / 50 µg/mL EMD P < 0.05 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001

  25 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P < 0.05 P < 0.05 P < 0.01 

  50 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P < 0.01 P > 0.05 P > 0.05 
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Tablo 4-7: Osteojenik medyum içeren EMD grubundaki hücre proliferasyonu (XTT) 
sonuçlarının günler arasında kontrol grubu için ikili olarak karşılaştırması 

Osteojenik medyum 

içeren grup 

Kontrol 

grubu 

25 µg/mL 

EMD 

50 µg/mL 

EMD 

100 µg/mL 

EMD 

  1.Gün / 3.Gün P < 0.01 P < 0.05 P < 0.05 P < 0.05 

  1.Gün / 7.Gün P > 0.05 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 

  1.Gün / 14.Gün P < 0.05 P < 0.01 P < 0.05 P < 0.05 

  3.Gün / 7.Gün P < 0.01 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 

  3.Gün / 14.Gün P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 P < 0.001 

  7.Gün / 14.Gün P < 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

 

 

Tablo 4-8: Osteojenik medyum içeren EMD grubundaki hücre proliferasyonu (XTT) 
sonuçlarının günler için gruplar arasında Dunn’s çoklu karşılaştırma testine göre 
karşılaştırılması 

Osteojenik medyum içeren grup 1.Gün 3.Gün 7.Gün 14.Gün 

  Kontrol / 25 µg/mL EMD P > 0.05 P < 0.01 P < 0.001 P < 0.001

  Kontrol / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P < 0.05 P < 0.05 

  Kontrol / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P < 0.001 P < 0.001

  25 µg/mL EMD / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P < 0.001 P > 0.05 P < 0.001

  25 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P < 0.001 P < 0.05 P < 0.05 

  50 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P < 0.001 P < 0.05 
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Tablo 4-9: Osteojenik medyum içeren kontrol grubu ve osteojenik medyum içermeyen 
kontrol grubunun alkalen fosfataz aktivitesi (ALP) sonuçlarının günlere göre 
karşılaştırılması  

  OM (+) OM(-) MW p 

1.Gün 37,05±7,83 22,66±5,14 3 0,006 

3.Gün 33,06±3,19 22,83±5,3 3 0,006 

7.Gün 33,09±5,56 21,74±5,01 2 0,004 
Kontrol Grubu

14.Gün 38,42±7,41 23,48±5,31 2 0,004 

 

 

 

 

Tablo 4-10: Osteojenik medyum içeren 25 µg/mL EMD grubu ve osteojenik medyum 
içermeyen 25 µg/mL EMD grubunun alkalen fosfataz aktivitesi (ALP) 
sonuçlarının günlere göre karşılaştırılması  

  OM (+) OM(-) MW p 

1.Gün 36,03±6,41 24,35±6,36 4 0,009 

3.Gün 36,88±5,7 24,23±6,53 3 0,006 

7.Gün 36,58±3,7 24,24±5,18 0 0,002 
25 µg/mL EMD 

14.Gün 35,65±5,63 24,76±6,18 4 0,009 
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Tablo 4-11:Osteojenik medyum içeren 50 µg/mL EMD grubu ve osteojenik medyum 
içermeyen 50 µg/mL EMD grubunun alkalen fosfataz aktivitesi (ALP) 
sonuçlarının günlere göre karşılaştırılması 

  OM (+) OM(-) MW p 

1.Gün 36,73±5,92 21,64±3,46 0 0,004 

3.Gün 30,54±2,02 22,79±3,1 0 0,004 

7.Gün 31,49±4,69 21,75±3,4 0 0,004 
50 µg/mL EMD 

14.Gün 32,1±2,58 21,12±4,14 0 0,004 

 

 

 

 

Tablo 4-12:Osteojenik medyum içeren 100 µg/mL EMD grubu ve osteojenik medyum 
içermeyen 100 µg/mL EMD grubunun alkalen fosfataz aktivitesi (ALP) 
sonuçlarının günlere göre karşılaştırılması 

  OM (+) OM(-) MW p 

1.Gün 30,34±4,92 22,68±2,71 2 0,004 

3.Gün 32,57±6,03 22,87±1,95 0 0,002 

7.Gün 32,46±2,94 22,95±2,19 0 0,002 
100 µg/mL EMD 

14.Gün 32,89±3,99 24,24±3,65 1 0,003 
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Tablo 4-13:Osteojenik medyum içermeyen EMD grubundaki alkalen fosfataz aktivitesi 
(ALP) sonuçlarının gruplar arasında günler için ikili olarak karşılaştırması 

Osteojenik medyum 

içermeyen grup 

Kontrol 

grubu 

25 µg/mL 

EMD 

50 µg/mL 

EMD 

100 µg/mL 

EMD 

  1.Gün / 3.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  1.Gün / 7.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  1.Gün / 14.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  3.Gün / 7.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  3.Gün / 14.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  7.Gün / 14.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

 

 

Tablo 4-14:Osteojenik medyum içermeyen EMD grubundaki alkalen fosfataz aktivitesi 
(ALP) sonuçlarının günler arasında gruplar için ikili olarak karşılaştırması 

Osteojenik medyum içermeyen grup 1.Gün 3.Gün 7.Gün 14.Gün 

  Kontrol / 25 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  Kontrol / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  Kontrol / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  25 µg/mL EMD / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  25 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  50 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

 

 



 60

Tablo 4-15:Osteojenik medyum içeren EMD grubundaki alkalen fosfataz aktivitesi (ALP) 
sonuçlarının gruplar arasında günler için ikili olarak karşılaştırması 

Osteojenik medyum içeren 

grup 

Kontrol 

grubu 

25 µg/mL 

EMD 

50 µg/mL 

EMD 

100 µg/mL 

EMD 

  1.Gün / 3.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  1.Gün / 7.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  1.Gün / 14.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  3.Gün / 7.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  3.Gün / 14.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  7.Gün / 14.Gün P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

 

 

Tablo 4-16: Osteojenik medyum içeren EMD grubundaki alkalen fosfataz aktivitesi (ALP) 
sonuçlarının günler arasında gruplar için ikili olarak karşılaştırması 

Osteojenik medyum içeren grup 1.Gün 3.Gün 7.Gün 14.Gün 

  Kontrol / 25 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  Kontrol / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  Kontrol / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  25 µg/mL EMD / 50 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  25 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 

  50 µg/mL EMD / 100 µg/mL EMD P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 P > 0.05 
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Grafik 4-1: Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupta 
proliferasyonun günlere ve dozlara göre toplu grafiği 

  

 

Grafik 4-2: Osteojenik medyum içermeyen grubun proliferasyon miktarının günlere göre 
grafiği 
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Grafik 4-3:Osteojenik medyum içeren grubun proliferasyon miktarının günlere göre 
grafiği 

 

Grafik 4-4:Osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen grupta ALP 
aktivitesinin günlere ve dozlara göre toplu grafiği 
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Grafik 4-5:Osteojenik medyum içermeyen grubun ALP aktivitesinin günlere göre grafiği 

Grafik 4-6: Osteojenik medyum içeren grubun ALP aktivitesinin günlere göre grafiği 
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Resim 4-1:Osteojenik medyum içermeyen grupta kontrol grubunun 1. gündeki morfolojik 
görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-2:Osteojenik medyum içermeyen grupta 25 µg/ml EMD grubunun 1. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-3:Osteojenik medyum içermeyen grupta 50 µg/ml EMD grubunun 1. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-4:Osteojenik medyum içermeyen grupta 100 µg/ml EMD grubunun 1. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-5:Osteojenik medyum içeren grupta kontrol grubunun 1. gündeki morfolojik 
görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-6:Osteojenik medyum içeren grupta 25 µg/ml EMD grubunun 1. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-7:Osteojenik medyum içeren grupta 50 µg/ml EMD grubunun 1. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-8:Osteojenik medyum içeren grupta 100 µg/ml EMD grubunun 1. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-9:Osteojenik medyum içermeyen grupta kontrol grubunun 3. gündeki morfolojik 
görüntüsü (x 20 büyütme) 

 

 

Resim 4-10:Osteojenik medyum içermeyen grupta 25 µg/ml EMD grubunun 3. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 
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Resim 4-11:Osteojenik medyum içermeyen grupta 50 µg/ml EMD grubunun 3. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 

 

 

Resim 4-12:Osteojenik medyum içermeyen grupta 100 µg/ml EMD grubunun 3. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 
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Resim 4-13:Osteojenik medyum içeren grupta kontrol grubunun 3. gündeki morfolojik 
görüntüsü (x 20 büyütme) 

 

 

Resim 4-14:Osteojenik medyum içeren grupta 25 µg/ml EMD grubunun 3. gündeki 
morfolojik görüntüsü (20 büyütme) 
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Resim 4-15:Osteojenik medyum içeren grupta 50 µg/ml EMD grubunun 3. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 

 

 

Resim 4-16:Osteojenik medyum içeren grupta 100 µg/ml EMD grubunun 3. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 
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Resim 4-17:Osteojenik medyum içermeyen grupta kontrol grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-18:Osteojenik medyum içermeyen grupta 25 µg/ml EMD grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-19:Osteojenik medyum içermeyen grupta 50 µg/ml EMD grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-20:Osteojenik medyum içermeyen grupta 100 µg/ml EMD grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 
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Resim 4-21:Osteojenik medyum içeren grupta kontrol grubunun 7. gündeki morfolojik 
görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-22:Osteojenik medyum içeren grupta 25 µg/ml EMD grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-23:Osteojenik medyum içeren grupta 50 µg/ml EMD grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 20 büyütme) 

 

 

Resim 4-24:Osteojenik medyum içeren grupta 100 µg/ml EMD grubunun 7. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-25:Osteojenik medyum içermeyen grupta kontrol grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-26:Osteojenik medyum içermeyen grupta 25 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-27:Osteojenik medyum içermeyen grupta 50 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-28:Osteojenik medyum içermeyen grupta 100 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-29:Osteojenik medyum içeren grupta kontrol grubunun 14. gündeki morfolojik 
görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-30:Osteojenik medyum içeren grupta 25 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-31:Osteojenik medyum içeren grupta 50 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-32:Osteojenik medyum içeren grupta 100 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
morfolojik görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-33:Osteojenik medyum içermeyen grupta kontrol grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-34:Osteojenik medyum içermeyen grupta 25 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-35:Osteojenik medyum içermeyen grupta 50 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-36:Osteojenik medyum içermeyen grupta 100 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 20 büyütme) 
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Resim 4-37:Osteojenik medyum içeren grupta kontrol grubunun 14. gündeki mineralize 
nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-38:Osteojenik medyum içeren grupta 25 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 
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Resim 4-39:Osteojenik medyum içeren grupta 50 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 

 

 

Resim 4-40:Osteojenik medyum içeren grupta 100 µg/ml EMD grubunun 14. gündeki 
mineralize nodül görüntüsü (x 10 büyütme) 
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5. TARTIŞMA 

 EMD, periodontal dokuların rejenerasyonu için geniş çaplı kullanılan bir 

materyaldir. EMD nin osteojenik aktivitesi alveol kemiğindeki defektler üzerinde 

yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (43, 61, 62, 131). Osteojenik aktiviteyi tetikleyen 

mekanizmalar net olarak bilinmemektedir (86).  

 Bu çalışmada bir mine matriks türevi olan EMD materyalinin osteoblast 

hücreleri üzerinde proliferasyona, diferensiasyona, osteoblast morfolojisine, hücre 

sayısına ve mineralize nodül oluşumuna etkisi osteojenik aktiviteyi sağlayan 

elemanların varlığında ve yokluğunda hem kendi içlerinde hem de her iki grup arasında 

in vitro koşullar altında incelenmiştir.  

 Çalışmada ATCC’ den temin edilen MC3T3-E1 hücreleri kullanılmıştır.  

Yeni doğan farelerin kalvaryum kemiklerinden elde edilen MC3T3-E1 hücreleri 

in vivo koşullardaki osteoblast hücrelerine benzer davranış sergilemeleri nedeniyle 

seçilmiştir. MC3T3-E1 hücreleri osteoblastik karakterde genler salgılamakta ve uygun 

koşullar sağlandığında osteoblast hücrelerine diferensiasyonu gerçekleşmektedir (87, 

139, 150). Bu klonal hücreler büyüme aşamasında düşük seviyede ALP aktivitesi 

göstermekte fakat kültür konfluen safhaya geldiğinde ALP aktivitesi ileri derecede 

artmaktadır. Bu durum MC3T3-E1 hücrelerinin osteoblastlara diferensiye olabilecek ve 

mineral oluşumunu gerçekleştirebilecek nitelikte bir osteojenik hücre dizisi olduğunu 

göstermektedir (139). Bu durumda, bu hücrelerle yapılacak hücre kültürü sisteminin 

EMD materyalinin kemik rejenerasyonundaki etkisini saptamak için uygun olacağına 

karar verildi. 

Bu çalışmada kullanılan EMD nin  MC3T3-E1 hücreleri üzerindeki etkisi 

osteojenik medyum içerip içermemesine göre 2 ana grup altında değerlendirildi. 

Osteojenik medyum içeren gruba eklenen askorbik asit, dekzametazon ve β-

gliserofosfat, hücrelerin ALP aktivitesini stimüle etmektedir (39, 139). Bu çalışmada 

14. günde MC3T3-E1 hücrelerinde kültür ortamında mineralize nodül oluştuğu ve ALP 

aktivitesinin olduğu saptanmıştır.  Bu durum MC3T3-E1 hücrelerinin osteblastik hücre 

karakterine sahip olduğunu göstermektedir. 
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 EMD, ana elemanı amelogenin olan bir mine matriks türevidir. EMD de 

amelogenin gibi hidrofobik karakterde ve nötral pH değerinde suda çözünebilen 

özellikte bir materyaldir. Klinik çalışmalarda, EMD nin uygulama sonrasında hasar 

görmüş kök yüzeyi üzerine tabakalar halinde çökeldiği belirtilmektedir (44).  

 EMD nin çeşitli hücreler üzerindeki etkileri ve bunun sağladığı sonuçlar bir çok 

çalışmada net olarak görülse de bu etkinin hangi mekanizmayla meydana geldiği 

bilinmemektedir. EMD nin doku yenilenmesi üzerindeki etkisinin çözünmez bir matriks 

oluşturarak fibroblast ve osteoblast gibi doku yenileyici özelliğe sahip hücrelerin 

yapışma ve prolifere olma özelliklerini artırmak suretiyle meydana geldiği 

düşünülmektedir (43).  Bu çözünmez matriks aynı zamanda hücreler tarafından büyüme 

faktörlerinin salgılanmasına olanak vermektedir (82).  Bu teoriye göre EMD nin etkisini 

göstermesi için hücrelerle doğrudan teması gerekmektedir. Bir diğer hipotez ise EMD 

tarafından ortama salgılanan biyoaktif moleküllerin EMD nin yeniden doku 

yapılanmasını sağlama özelliğini oluşturduğu şeklindedir. Bahsi geçen biyoaktif 

moleküllerin ise EMD nin hazırlanması sırasında yapısına giren büyüme faktörleri 

olduğu düşünülmektedir (148). 

 EMD nin hangi koşullar altında etkisini gösterdiğini saptamak amacıyla He ve 

ark.nın yaptıkları çalışmada MC3T3-E1 hücreleri kullanılmıştır. İlk grupta sadece 

DMEM kullanılmıştır. İkinci grupta 100 µg/ml EMD kültür medyumuna direk olarak 

eklenmiştir. Üçüncü grupta kültür içeriği DMEM ile birlikte kültür kapları ile direk 

temas etmeyecek şekilde arada milipor filtre varken konulmuştur. Dördüncü grupta ise 

EMD milipor filtre olmadan hücrelerle teması tamamen engellenecek şekilde 

yerleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre EMD kültür kaplarına bir ayıraç varlığında 

yerleştirildiğinde hemen çökelme odaklarının oluştuğu ve bunların EMD nin direk 

eklendiği gruptaki görüntüyle aynı olduğu gözlenmiştir. 3. gün sonunda hücre sayısının 

ikinci grupta diğer gruplara oranla ileri seviyede artmış olduğu saptanmıştır. EMD nin 

hücrelerle hiç temas etmediği grupta % 40 oranında hücre sayısında artış meydana 

geldiği ve EMD nin direk eklendiği grupla benzerlik gösterdiği belirtilmektedir. 

Ortamda 100 µg/ml EMD olmasının hücrelerle medyumu ayıracak bir materyal 

varlığına veya yokluğuna bakmaksızın hücre sayısını artırdığı bildirilmektedir (58). 

 Bu sonuçlar ışığında EMD ve osteoblastlar arasında direk temas olmasına gerek 

olmadan hücre proliferasyonunun meydana geldiği ve EMD nin içerdiği çözünebilir 
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moleküllerin bunu sağladığı hipotezi ön plana çıkmaktadır. Çözünebilir moleküllerin 

büyüme faktörleri olduğu fakat EMD içeriğinde bulunmadığı bilinmektedir.   

Bu çalışmada, EMD hücrelerin kültür kapları içerisine ekimi yapılmadan önce 

kültür kaplarının tabanına çökeltilmiş ve sonrasında hücreler çökeltilen EMD üzerine 

eklenmiştir. Bu şekilde yapılarak klinik şartlara uygunluk in vitro şartlar altında 

sağlanmaya çalışılmış ve diğer başka çalışmalar da referans olarak alınmıştır (43, 145, 

151).  

 Kawase ve ark.ı çalışmalarında EMD nin içeriğindeki hangi materyalin 

diferensiyatif etkiyi oluşturduğunu araştırmışlardır. Çalışmada EMD nin birçok mine 

matriks proteinlerinin bir karışımı olduğu saptanmıştır. EMD nin etki mekanizmasını 

çözebilmek için fibroblastlar ve epitel hücrelerinde hücreler arası sinyalizasyon yolları 

incelenmiştir. EMD nin cAMP üretimi ve Ca+2 mobilizasyonunu stimüle etmediği fakat 

mitojen aktive eden protein (MAP) kinaz ailesinin fosforilasyonunu artırıcı etkisi 

olduğu saptanmıştır. TGF-β nın aktive edici molekülü smad2 nin deneylerde 

salgılandığının görülmesi EMD preparatında az miktarda TGF-β olduğunun göstergesi 

olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak EMD içerisinde amelogenin ve ilgili proteinlerin 

TGF-β için yarılanma zamanını uzattığı kanısına varılmıştır (78). 

 Carinci ve ark.ı osteoblast benzeri bir hücre dizisi olan MG63 hücrelerinde 

EMD varlığında salgılanması artan ve azalan genleri araştırmışlardır. 20,000 genin 

incelendiği çalışmada MG63 hücrelerinden salgılanan genlerde sinyalizasyon, 

kopyalama, proliferasyon ve apoptozis, immun sistem, lizozom aktivitesi, hücre 

yapışması ve ekstraselüler matriks üretimine ait aktivitelerde artış olduğu saptanmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre EMD varlığında kemik rejenerasyonuna benzer bir 

mekanizmanın gerçekleştiği belirlenmiştir (25). 

 Periodontal ligament (PDL) alveol kemiği ve sement arasında yer alan bağlayıcı 

dokudur (10). PDL hücrelerinin fazla miktarda progenitor hücreleri, özelikle de 

sementoblastları, fibroblastları ve osteoblastları içerdiği bildirilmektedir (10, 22, 64). 

Hücre kültüründe; PDL hücreleri, ALP aktivitesinde artış (102, 109), paratiroid hormon 

ve prostoglandin E2 salgılanması (109, 115), cAMP üretimi ve mineralize nodül 

oluşumunu sağlamak (45, 114) gibi osteoblastik hücre davranışı sergilemektedirler 

(102, 109). 
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 Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre preosteoblastların osteblast hücrelerine 

diferensiyasyonunda kontrol grubuyla fark olmadığı saptanmıştır. Osteojenik medyum 

içermeyen gruplarda ALP aktivitesi ve mineralize nodül oluşumu açısından 25 ve 100 

µg/ml EMD içeren gruplarda, kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlılık 

taşımamakla birlikte daha fazla olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte ALP aktivitesi 

açısından osteojenik medyum içeren grupta EMD nin aktivitesinin osteojenik medyum 

içermeyen gruba göre istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu görülmüştür. 

 Gestrelius ve ark. nın yaptıkları çalışmada, EMD nin PDL hücrelerinin 

proliferasyonunu, ALP aktivitesini ve mineralize nodül oluşumunu stimüle ettiği 

bildirilmektedir (43). Bu durumun EMD nin periodontal doku rejenerasyonundaki 

tetikleyici etkisiyle yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu bilgilerin ışığında, EMD 

nin PDL hücrelerindeki sementoblast ve osteoblast hücreleri üzerinde etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

 Yapılan çeşitli çalışmalarda EMD nin etkisinin hücre tipine bağlı olarak farklılık 

gösterdiği görülmüştür. EMD, PDL hücreleri ve gingival fibroblastların 

proliferasyonlarını artırırken (43, 145), insan dili  skuamoz hücre kanserinden elde 

edilen SCC25 hücrelerinin proliferasyonunu inhibe etmektedir (77, 78). Bununla 

birlikte HT1028 gibi epitelyal hücrelerin sentezine herhangi bir katkıda 

bulunmamaktadır (43, 79).  

 Bu çalışmada EMD, MC3T3-E1 hücrelerinin proliferasyonunu, osteojenik 

medyum kullanılan ve osteojenik medyum kullanılmayan her iki ana grupta da 

artırmıştır. Osteojenik medyum kullanılan grupta hücrelerin osteojenik aktiviteyi 

sağlayan elemanların varlığı ile daha fazla prolifere olduğu görülmüş fakat osteojenik 

aktiviteyi sağlayan elemanlar olmadan da kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Hücrelerin prolifere olmalarını sağlayan medyum 

olmadan da büyümelerinin ve çoğalmalarının tetiklenmesinin ortamda EMD 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Rincon ve ark., EMD kullanarak, in vitro şartlar altında yara iyileşmesinin 

periodontal ligament fibroblastları ve dişeti fibroblastları üzerindeki incelenmesini 

amaçladıkları çalışmalarında DNA sentezi, yara iyileşmesi ve hücre proliferasyonunu 

değerlendirmişlerdir.  Elde edilen sonuçlara göre, hücrelerin defekt oluşturulan alanları 

hücre proliferasyonu ve hücre göçünün bir kombinasyonu ile doldurduğu gözlenmiştir. 
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En hızlı yara iyileşmesinin 20 µg/ml EMD kullanılan grupta olduğu bildirilmiştir. 

Gingival fibroblastlarda görülen ileri seviyedeki proliferasyon ve iyileşme EMD nin 

yumuşak doku iyileşmesinde de etkili olduğunu ispatlamaktadır. Sonuç olarak, EMD 

nin yara iyileşmesinde hızlandırıcı rol oynadığı vurgulanmaktadır (117). 

 Hagewald ve ark.ı EMD nin primer osteoblastlar üzerindeki differensiasyona ve 

proliferasyona etkisini incelemişlerdir. Proliferasyon deneyi için tetrazolium salt assay 

(MTT), diferensiasyonun miktarını ölçmek için ALP aktivite testi ve kalsiyum içeriği 

değerlendirilmiştir. 2-100 µg/ml aralığındaki dozlarda EMD, MC3T3-E1 hücrelerinde 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre istatistiksel olarak anlamlı sonuç, kontrol 

grubu ile 2 µg/ml EMD grubu arasında saptanmıştır. Ayrıca 2-50 µg/ml grupları ve 

diğerleri arasında anlamlılık bulunmuştur. 14. ve 21. günlerde ALP aktivitesi incelenmiş 

ve 21. günde osteoblastların kontrol grubuna göre yüksek seviyede etkinlik gösterdikleri 

gözlenmiştir. En fazla mineralizasyon 100 µg/ml EMD grubunda ve 21. günde 

izlenmiştir (50). 

 Bu çalışmada preosteoblast hücreleri olan MC3T3-E1 kullanılmıştır. 

Proliferasyonu değerlendirmek için yapılan XTT deneyinde kontrol grubu ve EMD 

grupları arasında anlamlılık olduğu, en belirgin proliferasyon değerinin osteojenik 

medyum kullanılmayan grupta 7. günde 50 µg/ml EMD grubunda olduğu saptanmıştır. 

Osteojenik medyum kullanılan grupta en yüksek proliferasyon değeri aynı şekilde 7. 

günde ve 100 µg/ml EMD grubunda izlenmiştir. Diferensiasyonun değerlendirildiği  

ALP aktivitesi deneyinde en belirgin aktivite osteojenik medyum içermeyen grupta 14. 

günde 25 µg/ml EMD grubunda olduğu belirlenmiştir. Osteojenik medyum içeren 

grupta ise ALP aktivitesi en yüksek seviyeye 14. günde ve kontrol grubunda ulaşmıştır. 

Mineralizasyon deneyinde osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen 

grupların her ikisinde de en fazla mineralizasyonun 100 µg/ml EMD grubunda olduğu 

görülmüştür. 

 Yoneda ve ark. EMD nin osteoblastik hücreler üzerindeki etkisini in vivo ve in 

vitro koşullar altında incelemişler ve çalışmalarında in vitro deneylerde proliferasyon, 

ALP aktivitesi ve mineralize nodül oluşumunu değerlendirmişlerdir. Çalışmada 

KUSA/A1 ve ST2 hücre dizilerinin EMD ile etkileşimleri incelenmiştir. Buna göre 

proliferasyon deneylerinde EMD in ST2 hücrelerinin büyümesini etkilemediği; 

KUSA/A1 hücreleri üzerinde proliferatif etkisinin olduğu ve bu etkinin 6. günde en üst 
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seviyeye ulaştığı bildirilmektedir. KUSA/A1 hücrelerinde proliferasyonun doza bağlı 

olarak 4., 8. ve 14. günlerde EMD tarafından tetiklendiği belirtilmektedir (151). 

 Yukarıdaki çalışmada ST2 hücrelerinin proliferasyonunda bir değişiklik 

olmaması, KUSA/A1 hücrelerinin proliferasyonunda artış saptanması, bu çalışmada 

MC3T3-E1 hücrelerinin proliferasyonunda anlamlı sonuçlar elde edilmesi EMD nin 

farklı hücre tiplerinde farklı tepkiler verdiği hipotezini  desteklemektedir. Osteojenik 

aktiviteyi sağlayan elemanların varlığında ve yokluğunda EMD nin kendi grupları 

içinde ve kontrol grubu  arasında anlamlılık göstermesi proliferatif etkisinin olduğunu 

göstermektedir. 

 Pischon ve ark.ı osteoblast ve PDL hücrelerinde EMD nin etkilerini inceledikleri 

çalışmalarında kontrol grubu ve 2 µg/ml, 10 µg/ml, 50 µg/ml  ve 100 µg/ml 

konsantrasyonlarındaki EMD nin etkisini karşılaştırmışlardır. Çalışmada EMD nin 

bromodeoksiüridin (BrdU) deneylerinde her iki hücre grubunda da proliferatif etkisi 

olduğunu ve aynı zamanda organoid kültürlerde 3H-proline birleşiminin üç kat daha 

fazla olduğu bildirilmektedir. Osteoblast hücrelerinde kalsiyum kümelerinin yüksek 

oranlarda izlendiği ve aynı zamanda ALP aktivitesinin de aynı şekilde sonuç verdiği 

saptanmakla birlikte kontrol grubuyla aralarında herhangi bir fark olmadığı 

vurgulanmaktadır. Bu durumun, kullanılan hücre tipinden kaynaklanabileceği 

belirtilmektedir (111). 

 Bu çalışmada EMD, kullanılan hücrelerin proliferatif etkisini artırıcı özellik 

göstermektedir.  Her iki ana grupta da doza bağımlı olarak proliferasyon deneylerinde 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Diferensiasyon 

deneyinde osteojenik medyum içermeyen grupta kendi içinde tüm gruplar arasında 1., 3. 

ve 7. günlerde  istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmazken, 50 µg/ml EMD grubu 

14. günde istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber diğer gruplara göre ALP 

aktivitesinde düşüş göstermiştir. Osteojenik medyum içeren grupta ise kendi içlerinde 

tüm gruplar benzer tepki vermişlerdir. EMD nin tek başına diferensiasyona etkisi 

olmadığı fakat osteojenik aktiviteyi sağlayan elemanların varlığında daha fazla aktivite 

gösterdiği görülmüştür. Bu durumda EMD nin hücreleri prolifere edici özelliğinin 

olduğu ve hasarlı bölgeye hücre göçünü sağlamak suretiyle etkisini gösterdiği kanısına 

varılmıştır. 
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 Klein ve ark.ı 4 farklı tipte osteoblastik hücre dizisinde tip I kollagen, laminin ve 

EMD varlığında meydana gelen değişiklikleri 24 saatlik periodda kontrol grubuyla 

karşılaştırarak incelemişlerdir. EMD grubunda, hücre hareketliliğinin kontrol grubuna 

göre daha fazla olduğu, bununla birlikte tip I kollagen ve laminine göre daha az olduğu 

görülmüştür. Bu bulgulara dayanarak EMD nin tip I kollagen ve laminin gibi diğer 

ekstraselüler matriks elemanlarına göre daha hareketsiz fakat daha fazla diferansiye 

olmuş osteoblastik tipte hücre oluşturduğuna karar verilmiştir (81). 

 He ve ark.ı EMD nin osteoblast poliferasyonu ve diferensiasyonuna etkilerini 

inceledikleri çalışmalarında MC3T3-E1 hücrelerini kullanmışlardır. 100 µg/ml EMD 

nin 1, 2, 3, 5 ve 7. günlerdeki proliferatif etkisi ve hücre sayıları değerlendirilmiştir. 

Diferensiasyon miktarını belirlemek için ALP aktivitesindeki değişiklikler 

incelenmiştir. 2. günden itibaren hücre sayısında EMD kullanılan grupta anlamlı bir 

artış olduğu saptanmıştır. Bu durumun 5. günden itibaren her iki grupta da azaldığı fakat 

EMD grubunda kontrole oranla daha fazla olduğu bildirilmektedir. Yapılan ALP 

deneyinde, 3. haftanın sonunda ALP aktivitesinin kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlılık taşıdığı saptanmıştır (59). 

 Bu çalışmada  osteojenik medyum içermeyen EMD grubunda 100 µg/ml EMD 

kullanılan grupta 3. günde diğer tüm gruplarda olduğu gibi proliferasyonda düşüş 

olduğu görülmüştür. 7. ve 14. günlerde 100 µg/ml EMD grubu 25 µg/ml EMD ve 

kontrol grubuna göre anlamlılık gösterirken 50 µg/ml EMD grubu ile benzer davranış 

sergilemiştir.  Osteojenik medyum içeren grupta ise aynı şekilde 100 µg/ml EMD grubu 

7.günde diğer tüm gruplara göre anlamlılık göstermiştir. ALP aktivitesi açısından 

değerlendirildiğinde osteojenik medyum içermeyen grupta 100 µg/ml EMD kullanılan 

deney grubu 14. günde istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte diğer tüm 

gruplara göre  artış sergilemiştir. Osteojenik medyum içeren grupta ise 100 µg/ml EMD 

grubu diğer gruplarla benzer davranış sergilemiştir.  

Jiang ve ark. ı yaptıkları çalışmalarında 6-8 günlük farelerin kaburgalarından 

elde ettikleri osteoblast hücrelerini kullanmışlardır. Çalışmada gruplar; kontrol, 25 

µg/ml EMD ve 100 µg/ml EMD olarak ayarlanmış ve  3., 7., 10. ve 14. günlerde hücre 

morfolojileri ve hücre sayıları bakımından değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre 3., 7. ve 10. günlerde hücre sayısında kontrol grubunda diğer gruplara oranla ileri 

derece anlamlı seviyede artış belirlenmiştir. 14. günde ise diğer tüm gruplara nazaran 
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100 µg/ml EMD grubunda anlamlı bir artış olduğu bildirilmiştir. 3. günde 100 µg/ml 

EMD grubunda diğer gruplara oranla ileri derecede anlamlı bir azalma olduğu fakat 

diğer günlerde bu durumun tersine döndüğü saptanmıştır. Çalışmanın yapıldığı günlerde 

yapılan morfolojik değerlendirmelerde ise EMD içeren grupların hücre morfolojilerinin 

kontrol grubundaki hücrelere göre daha iyi yapılandığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

EMD materyalinin preosteoblast hücreleri üzerinde biyolojik bir etkisi olduğu, 

osteoblastların büyüme ve çoğalmasını tetiklediği saptanmıştır (71). 

Bu çalışmada her iki ana grupta da 3. günde proliferasyonda düşüş olduğu 

gözlenmiş fakat gruplar arasında istatistiksel bir anlamlılık saptanmamıştır.  3. günde 

EMD kullanılan gruplar ve kontrol grupları kendi içlerinde ve osteojenik medyum 

içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplar arasında proliferasyon açısından 

değerlendirildiğinde benzer özellikler sergilemişlerdir. Osteojenik medyum içeren ve 

osteojenik medyum içermeyen grupların tümünde yukarıdaki çalışmadan farklı olarak 

proliferasyon miktarı bakımından, EMD grupları kontrol gruplarına göre istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı artış göstermiştir. Bu çalışmada osteojenik medyum 

içermeyen grupta 14. günde 50 µg/ml EMD içeren grup; osteojenik medyum içeren 

grupta ise 14. günde 25 µg/ml EMD içeren grup diğerlerine göre istatistiksel olarak 

anlamlılık göstermektedir. Çalışmadaki hücreler morfolojik olarak değerlendirildiğinde 

osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplarda hücrelerin kendi 

içlerinde ALP aktivitesi ile uyumlu olarak benzer morfolojik özellikler gösterdiği fakat 

osteojenik medyum içermeyen grupta osteojenik medyum içeren gruba göre daha küçük 

osteoblastik hücreler olduğu ve osteojenik medyum içeren grupta hücrelerin birinci 

günden itibaren fibroblastoid görünümlerini kaybettikleri gözlenmiştir.  

Jiang ve ark.ı EMD nin osteoblast ve odontoblastlar üzerindeki etkisini 

inceledikleri çalışmalarında MC3T3-E1 hücrelerini kullanmışlar ve EMD nin hücrelere 

temas ettiği ve etmediği 4 grupta inceleme yapmışlardır. Hücre sayıları ve morfolojik 

değişikliklerin değerlendirildiği araştırmada 3. günde yapılan incelemede EMD nin 

hücreler üzerine direk olarak eklendiği gruptaki hücre sayısının, kontrol grubu ve diğer 

gruplara oranla istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Kontrol grupları ve 

EMD içeren gruplar arasında kendi aralarında değerlendirildiklerinde herhangi bir fark 

belirlenmemiştir. Kontrol grubu ve direk eklenen EMD grubunda morfolojik olarak 
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herhangi bir fark saptanmamıştır. Sonuç olarak EMD nin büyüme faktörleri gibi işlev 

görerek osteoblast proliferasyonunu artırdığı belirtilmiştir (72). 

Bu çalışmada EMD, kültür kapları içerisinde tabana çökeltilmiş ve hücrelerle 

direk temas etmesi sağlanmıştır. 3. günde yapılan incelemede yukarıdaki çalışmanın 

sonuçlarının aksine  hiçbir grupta istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmemiş ve 

tüm gruplardaki hücrelerin benzer davranış sergilediği görülmüştür. Morfolojik 

incelemede osteojenik medyum içeren grupta hücrelerin 1. günden itibaren osteoblastik 

forma dönüştüğü, sitoplazmaları geniş, tek çekirdekli ve aralarında fibriler bağlantılar 

olduğu görülmüştür. Osteojenik medyum içermeyen grupta ise osteoblastik görünümde 

hücrelerin varlığı saptanmıştır fakat ortamda fibroblastoid karakterde hücrelerin daha 

fazla bulunduğu gözlenmiştir.  

Tokiyasu ve ark.ı EMD nin varlığında sementoblastlarla ilgili genlerin salgılanıp 

salgılanmadığını araştırdıkları çalışmalarında OC-CM sementoblast hücreleri, OCT-1 

hücreleri ve MC3T3-E1 hücreleri olmak üzere 3 tip hücre kullanmışlar ve EMD nin 

hücreler üzerindeki etkilerini EMD nin 5 µg/ml, 50 µg/ml, 100 µg/ml dozlarına göre 

incelemişlerdir. Çalışma sonunda 5. günde tüm hücre tiplerinde 50 ve 100 µg/ml 

dozlarında kontrol grubuna oranla anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Tüm hücre 

tiplerinde EMD nin osteokalsin (OCN) salgılanmasını düşürdüğü saptanmıştır. Kemikle 

dişlerde yoğun olarak bulunan osteopontin (OPN) nin EMD varlığında 8. günde  

sementoblast ve MC3T3-E1 hücrelerinde düşüş gösterdiği bulunmuştur. 8. günde 

sementoblastların 50 ve 100 µg/ml EMD dozlarında mineralize nodül oluşturduğu 

görülmüştür. OCT-1 hücrelerinin hiç birinde mineralizasyon gözlenmemiştir. MC3T3-

E1 hücreleri için mineralizasyon deneyi uygulanmamıştır. Sonuç olarak EMD nin 

sementoblast ve osteoblast hücrelerinde rejenerasyonu sağlayacak etkileri olduğu 

bildirilmiştir (142). 

Bu çalışmada MC3T3-E1 hücrelerinin proliferasyonu 7. günde doza bağlı olarak 

artış göstermiştir. 7. günde XTT ile yapılan proliferasyon deneyinde osteojenik medyum 

kullanılmayan grupta 50 µg/ml ve 100 µg/ml EMD grupları arasında fark olmadığı 

görülmüştür. Osteojenik medyum kullanılan grupta ise tüm EMD grupları kendi 

aralarında ve kontrol grubuna göre anlamlı sonuçlar vermiştir. Her iki ana grupta da 14. 

günde kademeli olarak proliferatif etkide düşüş gözlenmiş, 7. ve 14. günler arasında 

istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmamıştır. Yukarıdaki çalışmadan farklı olarak 



 93

MC3T3-E1 hücrelerinde mineralize nodül deneyi yapılmıştır.  14. günde yapılan 

mineralizasyon deneyinde EMD içeren gruplarda doza bağlı olarak mineralize 

nodüllerin daha fazla oluştuğu gözlenmiştir.  

Van der Pauw ve ark.ı araştırmalarında periodontal ligament fibroblastları ve 

dişeti fibroblastları üzerinde EMD nin ALP aktivitesinde meydana getirdiği etkiyi ve 

TGF-β1 salgılanma miktarını değerlendirmişlerdir. Hücreler kültür kaplarına 

eklendikten sonra EMD, kullanılacak konsantrasyonları elde etmek için demineralize 

steril suda dilüe edilmiştir. 48 saat sonunda yapılan değerlendirmelerde EMD eklenen 

tüm gruplarda ALP aktivitesinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar alındığı ve ALP 

miktarının bu gruplarda daha fazla olduğu belirtilmektedir.  TGF-β1 in yara 

iyileşmesinde etkin bir rol oynadığı ve periodontal iyileşmede de etkin olabileceği 

düşünülmektedir. Çalışmada ise TGF-β1 in 50 µg/ml EMD dozunda her iki hücre 

grubunda da anlamlı düzeyde fazla salgılandığı ve buna karşılık 25 µg/ml EMD 

dozunda ise herhangi bir etki göstermediği bildirilmektedir. Bu sonuçlar ışığında EMD 

nin kök yüzeyinde periodontal fibroblastların tutunmasında etkisi olduğu ve ALP 

aktivitesindeki artışın ise sementogenetik aktiviteyi meydana getireceği yargısına 

varılmıştır (146). 

Bu çalışmada da yukarıdaki çalışmayla benzer olarak EMD, hücre kaplarında 

çökeltilmeden önce, visköz yapısının homojen olarak tabana çökelmeyi engelleyeceği 

düşüncesiyle steril salin ile dilüe edilmiştir. Diferensiasyon miktarını belirlemek için 

yapılan ALP deneyinde her iki ana grupta da kendi içlerinde istatistiksel olarak 

anlamlılık saptanmamıştır. Bununla birlikte osteojenik medyum kullanılan grupta ALP 

aktivitesinin osteojenik medyum kullanılmayan gruba göre değerlendirildiğinde 

istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu durum osteojenik medyum 

kullanılan grupta osteojenik aktiviteyi sağlayan elemanların MC3T3-E1 hücrelerinin 

diferensiasyonunu artırıcı etkisine bağlanmıştır. 

Lossdörfer ve ark.ı insan periodontal ligament hücrelerinde EMD varlığında 

gerçekleşecek hücre diferensiasyonu ve osteoprotegrin (OPG) salgılanma miktarını 

ölçtükleri çalışmalarında, 2.5 µg/ml, 25 µg/ml, 50 µg/ml dozlarda EMD kullanmışlardır. 

Deney grupları olarak paratiroid hormonun (PTH) tek başına kullanıldığı, EMD nin tek 

başına kullanıldığı ve PTH ile EMD nin beraber kullanıldığı gruplar değerlendirilmiştir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, EMD kullanılan grupta hücre proliferasyonunun 
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ve diferensiasyonunun en fazla 25 µg/ml grubunda olduğu görülmüştür. EMD ve PTH 

ın birlikte kullanıldığı grupta etkinin düştüğü saptanmıştır. EMD nin periodontal 

ligament hücrelerinde diferensiyatif etkisinin olduğu ve geç safhada proliferatif etki 

gösterdiği bildirilmiştir (83). 

Bu çalışmada yukarıdaki çalışmanın aksine proliferatif etkinin erken safhada 

oluştuğu ve diferensiyatif etkinin geç safhada meydana geldiği saptanmıştır. Materyalin 

farklı tepkiler vermesinin, deney düzeneklerinin ve kullanılan hücrelerin farklı 

olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. 

Rodrigues ve ark.ı kültüre edilen periodontal ligament hücrelerinde EMD nin, 

TGF-β1 ve her ikisini birlikte kullanıldığı deney grupları oluşturmuşlardır. 

Fibroblastların proliferasyonu, diferensiasyonu, mineralize nodül oluşumu, yapışma 

miktarları değerlendirilmiştir. 4., 7. ve 10. günlerde EMD grubunun diğerlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede proliferatif etki gösterdiği ve in vitro koşullar 

altında diğer gruplara göre yara iyileşmesinde daha etkili olduğu belirtilmektedir. 

Benzer şekilde EMD, fibroblastların ALP aktivitesini artırmıştır. EMD ve TGF-β1 in 

birlikte kullanıldığı grupta etkileri azalmıştır. Elde edilen sonuçlara göre EMD ve TGF-

β1in periodontal rejenerasyonda rol aldıkları; EMD nin hücrelerin diferensiasyonunda, 

proliferasyonunda, mineralizasyonunda daha etkili olduğu ve  TGF-β1 e göre daha etkin 

özellik gösterdiği belirtilmektedir (119). 

Guida ve ark.ı kemik iliği hücrelerinde 12.5, 25 ve 50 µg/ml EMD nin ALP 

aktivitesi, mineralize nodül oluşumu, kalsiyum çökelmesi ve 3H-timidin birleşimi 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 50 µg/ml EMD nin 24 saat sonunda en fazla 

proliferatif etkiyi gösterdiği ve ALP aktivitesinin kontrol grubuna göre %55 daha az 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak materyalin kemik iliği hücrelerinin büyümesini 

sağladığı fakat diferensiasyonu düşürdüğü belirtilmektedir. Bu durum kemik iliği 

hücrelerindeki diferensiasyonun geç safhada gerçekleşmesine bağlanmıştır (48). 

Bu çalışmada Guida ve ark.nın çalışmalarındaki sonuçlarla benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. MC3T3-E1 hücrelerinin diferensiasyonun geç safhada gerçekleştiği ve elde 

edilen bulgulara göre osteojenik medyum içermeyen grupta ALP aktivitesinde 7. 

günden itibaren artış gözlenmesi; osteojenik medyum içeren grubun ise stabil bir eğride 

devam etmesi bu hipotezi desteklemektedir.  
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Okubo ve ark.ı insan PDL hücrelerinde EMD varlığında hücre büyümesi, 

osteoblastik diferensiasyon, IGF-I ve TGF-β1 üretimini değerlendirmişlerdir. İn vitro 

koşullar altında yapılan çalışmada hücre-matriks ilşkilerinin gerçekleşmesi için gerekli 

uygun ortamın sağlandığı belirlenmiştir. EMD nin osteoblastik diferansiasyona etkisi 

olmadığı fakat PDL hücrelerinde hücre büyümesi ve IGF-I ve TGF-β1 üretiminin arttığı 

görülmüştür. EMD nin stimüle edici etkisinin hücre büyümesini sağlayarak IGF-I ile 

TGF-β1 in üretimini artırmak suretiyle meydana geldiği kanısına varılmıştır (105). 

Gestrelius ve ark.ı ortodontik nedenlerle çekilmiş sağlıklı dişlerden elde edilen 

periodontal ligament hücrelerini çalışmalarında kullanmışlardır. Kontrol grubu 

haricinde 25 µg/ml EMD, 50 µg/ml EMD, 100 µg/ml EMD gruplarının kullanıldığı 

çalışmada hücre proliferasyonu, mineralize nodül oluşumu ve büyüme faktörleri 

değerlendirilmiştir. 10. gün sonunda proliferasyon deneyinde gruplar arasında 

istatistiksel olarak bir anlamlılık saptanmadığı fakat doza bağlı olarak sırasıyla 100 

µg/ml EMD, 50 µg/ml EMD ve 25 µg/ml EMD gruplarında hücre sayılarının daha fazla 

olduğu vurgulanmaktadır. Gruplara deksametazonun eklenmesinin mineralize nodül 

oluşumunu artırdığı ve mineral-kollagen karışımı nodüllerin oluştuğu bildirilmektedir. 

Sonuç olarak çalışmada EMD varlığında mineralize nodül oluşumu, hücre 

proliferasyonu, artmış protein ve kollagen üretiminin olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Bununla birlikte epitel hücrelerinin proliferasyonunda herhangi bir etkisi olmadığı tespit 

edilmiştir. EMD nin içeriğinde büyüme faktörlerinin bulunmadığı ve etkisini 

periodontal rejenerasyon alanlarında hücreler için bir matriks görevi görerek rol aldığı 

hipotezi savunulmaktadır (43). 

Bu çalışmada kullanılan MC3T3-E1 hücrelerinin EMD materyalinin varlığında 

proliferasyonu artmıştır. Yukarıdaki çalışmayla benzer olarak XTT deneyinde 

osteojenik medyum içeren grupta 100 µg/ml EMD kullanılan grup 7. ve 14. günlerde 

diğer gruplara göre anlamlılık göstermiştir. Yukarıdaki çalışmadan farklı olarak 50 

µg/ml EMD grubu 25 µg/ml EMD grubundan daha az proliferatif etki göstermiştir. 

Osteojenik medyum kullanılmayan grupta ise 7. ve 14. günde 50 µg/ml EMD grubu en 

yüksek etkiyi gösterirken, 100 µg/ml EMD grubuyla aralarında anlamlılık 

saptanmamıştır. Yukarıdaki çalışmayla benzer olarak osteojenik medyum kullanılan 

grupta osteojenik diferensiasyonu artırıcı elemanların eklenmesinin bu grupta osteojenik 
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medyum kullanılmayan gruba göre daha fazla mineralize nodül oluşumunu sağladığı 

düşünülmektedir.  

 

Chang ve ark.ı PDL fibroblastlarında meydana gelen değişiklikleri EMD ve 

trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF-BB) ile amelogenin ve PDGF-BB yi birlikte 

kullanarak iki grup arasında karşılaştırmışlardır. EMD ve PDGF-BB nin daha fazla 

proliferatif etki gösterdiği belirlenmiştir. Klinik olarak değerlendirildiğinde bu durumun 

daha fazla periodontal rejenerasyon anlamına geldiği belirtilmektedir. Bununla birlikte 

amelogenin grubunun PDL hücreleri üzerinde etkisinin olmaması, EMD nin 

içeriğindeki diğer mine matriks proteinlerinin varlığı ve bu proteinlerin periodontal 

rejenerasyonda EMD nin etkinliğini belirlemesi ile açıklanmıştır (30). 

Kanazashi ve ark.ı 17 k-Da sheath proteininin yeni sement oluşumundaki 

etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında, sheath proteini olarak adlandırılan ve 

ameloblastinin homologu olan seathlinin yeni sement oluşumunda amelogeninden daha 

fazla etkili olduğunu ve amelogeninin tek başına sement oluşumuna katkısı olmadığını 

savunmaktadırlar (75). 

Davenport ve ark.ı periodontal ligament fibroblastlarının proliferasyonu ve bu 

hücrelerin hasarlı kök yüzeyine yapışma kapasitesini inceledikleri çalışmalarında hücre 

canlılığı ve proliferasyonu 1, 3, 5, 7 ve 10. günlerde değerlendirilmiş ve 25 µg/ml, 50 

µg/ml, 75 µg/ml ve 100 µg/ml dozlarda EMD kullanılmıştır.  Deneyin bitiminde EMD 

nin doza ve günlere bağlı olarak hücre canlılığını azalttığını, 25 ve 50 µg/ml lık dozların 

kontrol grubuyla benzer şekilde hareket ettiğini; 5., 7., 10. günlerde ise 75 µg/ml ve 100 

µg/ml dozların hücre canlılığında ciddi bir düşüş meydana getirdiğini bildirmektedirler. 

Proliferasyon deneylerinde hiçbir sonuç, kontrol grubuna göre farklılık 

göstermemektedir. 24 saat sonunda 50 µg/ml ve 100 µg/ml EMD grupları kontrol 

grubuna göre daha fazla prolifere olmuştur. 3. günde tüm gruplarda proliferasyon 

miktarında düşüş izlenmiştir. Çalışma sonunda EMD dozajı arttıkça hücre sayısının 

azaldığı belirtilmektedir. 50 µg/ml EMD grubunun kontrol grubu ile benzer özellikler 

göstermesi maddenin bu dozunun hücre canlılığını korumak için en ideal miktar olduğu 

vurgulanmaktadır (32) 

Bu çalışmada hücre canlılığının EMD etkisi ile düşüş göstermediği fakat 3. 

günde tüm grupların proliferasyon miktarlarında düşüş olduğu saptanmıştır. Benzer 
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çalışmalarda olduğu gibi 3. günde hücre proliferasyonunda düşüş görülmesi hücrelerin  

medyumlarının çalışma başlangıcından itibaren ilk defa değiştirilmesine  bağlı olarak 

yeni ortama adaptasyonunda, hücresel bazda problem yaşadıklarını düşündürmektedir. 

Osteojenik medyum içeren ve ostejenik medyum içermeyen her iki ana grup ve bu iki 

ana grubun içerisindeki EMD ve kontrol gruplarının aynı şekilde davranış göstermeleri 

3. günde yaşanan düşüşün materyal kaynaklı değil, hücresel bazda gerçekleştiğini 

düşündürmektedir. 

Bu çalışmada Davenport ve ark.nın (32) çalışmasının aksine her iki ana grupta 

ve bu grupların kendi içlerinde hiçbir EMD grubunun kontrol grubuyla benzer özellik 

göstermediği ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar sergilediği saptanmıştır. 24 saat 

sonunda osteojenik medyum kullanılmayan grupta proliferasyon deneyinde 100  µg/ml 

EMD grubunda diğer gruplara göre daha fazla artış olduğu fakat bu artışın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Osteojenik medyum kullanılan grupta ise tüm 

gruplarda benzer etki saptanmıştır. 7. günde EMD grupları ve kontrol grubu arasında iki 

ana grupta da belirgin bir artış olduğu izlenmiş; bu artışın 14. günde azaldığı fakat 

kontrol grubuna oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Yukarıdaki çalışmayla 

aralarında benzerlik olmamasının kullanılan hücre tiplerinin farklı olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Van der Dolder ve ark.ı  EMD varlığında fare kemik iliği hücrelerindeki 

diferensiasyon ve hücre büyümesini değerlendirmişlerdir. EMD 100 µg/ml dozda 

kullanılmış ve sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Proliferasyon deneyinde her 

iki grubun da benzer nitelikte sonuçlar verdiği ve aralarında bir anlamlılık olmadığı 

bildirilmiştir. ALP aktivitesi deneyinde ise 8. günde en üst seviyeye ulaştığı fakat 

kontrol grubundan daha fazla etki göstermekle birlikte bunun istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı bildirilmektedir. Kalsiyum içeriği bakımından incelendiğinde ise 32. günde 

EMD grubunda anlamlı sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir. Çalışma sonucunda 

EMD nin diferensiasyon ve proliferasyona herhangi bir etkisi olmadığı fakat ortamı 

sağladığı kanısına varılmıştır (144). 

Bu çalışmada hücre proliferasyonu değerlendirildiğinde yukarıdaki çalışmadan 

farklı olarak tüm gruplar arasında kontrol grubuna göre anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. 

Benzer  şekilde, aynı yöntem aracılığıyla yapılan mineralize nodül deneyinde osteojenik 

medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplarda doza bağlı olarak 14. günde 
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EMD gruplarında kontrol grubuna oranla daha fazla mineralize nodül oluştuğu 

gözlenmiştir. ALP aktivitesi ise yukarıdaki çalışmayla benzer olarak alt gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermemiştir.  

 Yapılan çeşitli çalışmalarda EMD nin ALP aktivitesine etkisinin de hücre tipine 

bağlı olduğu vurgulanmaktadır. EMD; PDL hücrelerinin, gingival fibroblastların ve 

MG63 gibi insan osteoblastına benzer hücrelerin ALP aktivitesini artırırken (145), 

olgunlaşmamış bir preosteogenitor hücre olan 2T9 hücrelerinin ALP aktivitesini 

etkilememektedir (123). 

 Bu çalışmada osteojenik medyum içermeyen grupta MC3T3-E1 hücrelerinin 

ALP aktivitesinde doza bağlı farklılıklar meydana geldiği görülmüştür. Diğer grupla 

karşılaştırıldığında aralarında fark olması ve osteojenik medyum içeren grupta ALP 

deneyinde kendi içlerinde fark olmaması EMD nin MC3T3-E1 hücreleri üzerinde erken 

safhada diferensiyatif etkisinin olmadığını düşündürmektedir. 

 Yoneda ve ark. yaptıkları çalışmalarında ST2 ve KUSA/A1 hücrelerinin EMD 

varlığında ALP aktivitelerini değerlendirmişlerdir. ST2 hücrelerinde kültüre askorbik 

asit eklendiğinde doza bağlı olarak bir artış izlemişlerdir. Bununla beraber kültür 

medyumuna askorbik asit eklenmediğinde  ST2 hücrelerinin ALP aktivitesi daha düşük 

bulunmuştur ve EMD nin tetikleyici etkisi görülmemiştir. KUSA/A1 hücrelerinde ise 

doza bağlı olarak ALP aktivitesinde artış olduğu belirlenmiştir (151). 

 Bu çalışmada osteojenik medyum elemanlarından biri olan askorbik asit bir 

gruba eklenmiş diğer ana gruba  eklenmemiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında askorbik 

asit eklenmeyen grupta ALP aktivitesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Osteojenik 

medyum kullanılan grupta osteojenik medyum kullanılmayan gruba oranla çalışmanın 

yapıldığı tüm günler ve dozlarda anlamlılık gözlenmiştir.  

 Ohyama ve ark.ı mezenkimal kökenli C2C12 hücrelerinin EMD varlığında 

osteoblast hücrelerine diferensiye olabilme kapasitelerini incelemişlerdir. Çalışmada 

kontrol grubu ve 10 µg/ml EMD, 50 µg/ml EMD ve 100 µg/ml EMD içeren deney 

grupları kullanılmıştır. Çalışma sonunda EMD, C2C12 hücrelerinin proliferasyonunu 7. 

günden 14. güne kadar artırmıştır. 14. gün sonunda hücre sayısında düşüş meydana 

gelmiş fakat yine de EMD gruplarında daha fazla hücre olduğu tespit edilmiştir. ALP 

deneyinde EMD nin en fazla aktiviteyi 7. günde gösterdiği ve 10. günden sonrasında 

düşüşe geçtiği bildirilmektedir. 14. gün sonunda ALP deneyinde, 50 µg/ml EMD ve 100 
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µg/ml EMD gruplarının benzer miktarlarda aktivite gösterdikleri, 7. günde 10 µg/ml 

EMD ve 50 µg/ml EMD gruplarında daha fazla aktivite olduğu saptanmıştır. Bu 

sonuçlar ışığında EMD nin C2C12 hücrelerinin myoblastik diferensiasyon yoluyla 

osteoblastik hücrelere dönüştüğü bildirilmektedir. 7. günde EMD gruplarında ALP, 

osteokalsin, kollagen tip X salgılanmasında artış olduğu; ALP nin osteoblastik 

fenotiplerin varlığının bir göstergesi olduğu belirtilmekte ve osteokalsinin iyi 

diferensiye olmuş osteoblastların ortamda olduğunu göstermektedir (104). 

 Bu çalışmada osteoblast hücrelerine diferensiye olan fare preosteoblast hücreleri 

kullanılmıştır. Yukarıdaki çalışmayla benzer olarak hücre proliferasyonun 7. günde en 

üst seviyede olduğu saptanmıştır ve aynı şekilde 14. gün sonunda düşüşe geçmiş fakat 

yine EMD gruplarında kontrol grubuna oranla daha fazla hücre olduğu tespit edilmiştir.  

 Alt gruplarda, kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmaması, 

kullanılan preosteoblast hücrelerinin geç safhada diferensiye olması ve deney sisteminin 

diferensiasyon için gerekli süre kadar uzatılamaması kaynaklı olabilceği 

düşünülmektedir. 

 EMD, MC3T3-E1 hücrelerinin mineralize nodül oluşturmasında etkili 

olmaktadır. Kemik mineralizayon sürecinin mekanizması tamamen bilinmemekle 

birlikte (98) mineralize nodül oluşumunun, çeşitli enzimlerin ve hormonların varlığında 

hücrelerin osteoblastik karaktere dönüşmesine bağlı olduğu düşünülmektedir (60).  

 Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara dayanarak EMD nin hücrelerin 

diferensiyatif özelliklerine herhangi bir katkısı olmadığı ve materyalin bulunduğu veya 

uygulandığı bölgeye göre biyoaktif etkisi olduğu düşünülmektedir. 

 Bosshardt ve ark.ı EMD nin kök yüzeyinde oluşturduğu dokunun kemik benzeri 

ya da hücreli intrinsik lifli sement benzeri bir doku olup olmadığını araştırmışlardır. 

Periodontitis nedeniyle çekime karar verilmiş dişler EMD ile tedavi edilmiştir. 4-6 hafta 

sonrasında çekimleri yapılmıştır. Sonuçlar ışık mikroskobu ve TEM de 

değerlendirilmiştir. Mineralizasyon sürecini takip etmek amacıyla BSP ve osteopontin 

(OPN) incelenmiştir. Küçük mineralizasyon odakları ve geniş organik matriks alanları 

izlenmiştir. Sonuç olarak EMD nin kök yüzeylerinde hücresiz semente benzer bir doku 

oluşturduğu ancak yapısal karakterinde bu dokuda kemik ve hücreli intrinsik fiber 

sement karışımı bir görünüm saptanmıştır. İmmunositokimyasal deneyin sonucuna göre 
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oluşan karma dokuda daha çok kemik olduğu ve mineralizasyonun 4-6 hafta sonrasında 

başladığı bildirilmektedir (19). 

 Bu çalışmada osteoblastlar üzerinde yapılan mineralize nodül boyamasında 

mineralizasyon odaklarının başladığı görülmüş fakat mineralizasyonun gerçek anlamda 

4-6 hafta arasında izlenebilmesi ve hücre kültürü deneylerinin sürelerinin uzatılamaması 

nedeniyle yoğun mineralizasyon alanları izlenememiştir. MC3T3-E1 hücrelerinin 

diferensiasyonlarının 14. günden sonra yükselişe geçmesi ve deneyin bu süreyi 

kapsamaması fakat osteojenik medyum içeren grubun stabil bir eğride; osteojenik 

medyum içermeyen grubun ise artış eğiliminde olması diferensiasyonun ve mineralize 

nodül oluşumunun devam edeceğinin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

 EMD nin biyolojik aktivitesinin incelendiği çalışmalarda osteoblastların 

kollagen matriks sentezine ve PDL tarafından salgılanan fibroblastların 3H-timidin 

alınımına bir etkisi olmadığı belirtilmektedir (123, 145). Gestrelius ve ark. nın yaptıkları 

çalışmalarında kültür ortamında PDL hücrelerinin mineralize nodül oluşumunu artırdığı 

belirtilse de (43), Tokiyasu ve ark.ı in vitro koşullar altında EMD nin sementoblast 

kaynaklı mineralize nodül oluşumunu inhibe ettiğini (142), Guida ve ark.ı ise 

osteoblastlarda mineral oluşumunu azalttığını bildirmektedirler (48). Jiang ve ark. 

yaptıkları çalışmalarında EMD nin osteoblast diferensiasyonuna herhangi bir etkisi 

olmadığını buna karşılık osteokalsin ve insulin benzeri büyüme faktörünün primer fare 

osteoblastlarında yaptıkları deneyde salgılanmadığını belirtmektedirler (70).  

Çalışma sonuçlarındaki çeşitliliğin değişik tiplerde düzenlenen deney 

sistemlerinden ve deneylerde kullanılan hücre tiplerinin farklı olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Bu çalışmada Von Kossa metodu ile yapılan boyama işleminde doza bağlı 

olarak EMD materyali kullanılan gruplarda mineralize nodül oluşumunun diğer gruplara 

oranla daha fazla olduğu ve daha büyük nodüller oluştuğu gözlenmiştir.  

 Yoneda ve ark.nın yaptıkları çalışmalarında 24 kuyucuklu kültür kaplarına her 

bir kuyucukta 5000 hücre olacak şekilde ektikleri KUSA/A1 hücrelerinin EMD 

varlığında ve yokluğunda mineralize nodül oluşturma kapasitesini belirlemişlerdir. 

EMD nin, KUSA/A1 hücrelerindeki mineralize nodül alanının doza bağlı olarak 

artırdığını belirtmektedirler. Işık mikroskobu altında yapılan değerlendirmede  9. ve 10. 

günlerde matriks kümeleşmesinin oluşmaya başladığı bildirilmektedir (151). 
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 Bu çalışmada yukarıdaki çalışmayla benzer olarak kültüre edilmiş MC3T3-E1 

hücreleri 14. günde mineralize nodül oluşumu bakımından ışık mikroskobu altında 

değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre osteojenik medyum içeren grupta daha 

fazla miktarda mineralize nodül oluşumu gözlenmiştir. Mineralize nodül alanlarının 

EMD varlığına bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 Osteoblastların diferensiasyonuna, proliferasyonuna ve mineralizasyonuna etki 

eden bir seri faktör bulunmaktadır. Osteoblast diferensiasyonu çeşitli genlerin 

biyosentezi, organizasyonu ve kemik ekstraselüer matriksinin mineralizasyonu ile 

ilişkilidir. Osteoblastların fenotipik gelişimleri; proliferasyon, matriks olgunlaşması ve 

mineralizasyon sonucu meydana gelmektedir. Bunun sonucunda matriks tarafından 

salgılanan büyüme faktörleri proliferasyonu başlatmaktadır. Kemik metabolizması 

içerisinde birçok hormon ve sitokinler rol almaktadır. Bu durumda EMD nin kemik 

oluşumunu stimüle edici etkisi nedeniyle osteoblastik diferensiasyonu, kemik 

iyileşmesini, yeniden şekillenmeyi ve gerekli hücrelerin ölümünü sağlayacak bir seri 

genin salgılanmasını sağladığı düşünülmektedir (138). 

 Bu çalışmada EMD varlığında osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum 

içermeyen gruplarda proliferasyon ve diferensiasyon deneylerinde elde edilen sonuçlar 

ışığında yukarıdaki bilgilere dayanarak, kullanılan materyalin yeni kemik oluşumunda 

stimüle edici etkisi olduğu düşünülmektedir. 

 Reseland ve ark.ı çalışmalarında preosteoblast hücreleri tarafından EMD 

varlığında salgılanan genler, protein sekresyonu ve mineralizasyon miktarını paratiroid 

hormon (PTH) ile karşılaştırmışlardır. Araştırmada EMD nin ALP seviyesinde ve tip I 

kollagen salgılanmasında artış meydana getirdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte EMD 

nin preosteoblast hücrelerinde birçok genin salgılanmasına neden olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak, EMD nin osteoblast diferensiasyonunu stimüle ettiği ve EMD nin PTH 

nin insan osteoblast hücrelerindeki etkisine benzer özellik gösterdiği belirlenmiştir 

(116). 

 Bu çalışmada diferensiasyon miktarının belirleyicisi olan ALP aktivitesi 

deneyinde elde edilen bulgulara göre fare preosteoblast hücreleri olan MC3T3-E1 

hücrelerinin osteojenik medyum içeren ve osteojenik medyum içermeyen gruplarda 

kontrol grubuyla benzer özellikler göstermesi diferensiasyon açısından EMD nin bir 

etkisi olmadığı kanısına vardırmaktadır. Bununla birlikte MC3T3-E1 hücrelerinin  
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diferensiyatif özelliklerinin geç safhada artış gösterdiğinin gözardı edilmemesi 

gerektiğini düşündürmektedir. 

 Hakkı ve ark.ı diferansiye olabilen folikül hücrelerinde EMD nin etkisini 

inceledikleri çalışmalarında T- antijeni içeren virus (SVF hücreleri) kullanılmıştır. % 2 

FBS varlığında kontrol grubu ve %2 FBS ve 100 µg/ml EMD varlığında deney grubu 

oluşturulmuştur. Proliferasyon deneyleri 3., 4. ve 5. günlerde yapılmıştır. Northern 

analizi için ise toplam RNA 8., 12. ve 18. günlerde izole edilmiştir. Mineralize nodüller 

Von Kossa metodu ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kontrol grubuna göre EMD nin 

SVF hücreleri üzerinde prolifere edici özelliği olduğu gözlenmiştir. Kültürde 12. günde 

folikül hücrelerinin, diferensiasyonu tetikleyecek matriksi salgılayan kemik sialoprotein 

(BSP), osteokalsin (OCN) ve osteopontin (OPN) için gerekli tarnskriptleri salgıladığı 

belirlenmiştir. EMD nin OPN mRNA sını artırırken, OCN mRNA sını düşürdüğü 

belirtilmektedir. Mineralize nodüllerin ise 18. günde oluştuğu bildirilmektedir. Sonuç 

olarak folikül hücrelerinin sementoblast veya osteoblast hücreleri gibi davranış 

gösterdiği ve periodontal dokuların yenilenmesinde etkili olabilecek folikül hücre 

aktivitesini artırdığı belirtilmektedir (51). 

 Bu çalışmada mineralize nodüllerin oluştuğunun görülmesi OPN miktarında 

artış; buna bağlı olarak OCN seviyesinde düşüş olduğunun göstergesi olarak kabul 

edilmiştir. 

 Otsuka ve ark.ı EMD nin fare iliği kültürlerinde RANKL (Reseptor activator of 

nuclear factor kappa B ligand) üretimini artırdığı ve buna bağlı olarak osteoklastların 

oluştuğunu bildirmektedirler. Primer osteoblast hücrelerinde RANKL salgılanması 

Western blot analizi ile 100 µg/ml EMD ve 10 µg/ml EMD dozlarında 

değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda EMD nin fare iliği kültüründe osteoklast 

oluşumunu artırdığı ve primer osteoblast hücrelerinde RANKL salgılanmasını 

tetiklediği saptanmıştır.  EMD nin osteoklast oluşumunu artırıcı biyoaktif faktörleri 

içerdiği ve RANKL-RANKL oluşumuna neden olduğu bildirilmektedir. EMD nin 

içerdiği birçok protein ve peptidlerin bu durumda sinerjik etki yaratabileceği fakat 

osteoklast diferensiasyonuna ne şekilde etki ettiği bilinmemektedir. Bununla birlikte 

çalışmada, RANKL-RANKL birleşimini engelleyen ve RANKL reseptörünü etkisiz 

hale getiren osteoprotegerin (OPG) nin de  ileri seviyede salgılandığı ve bunun 

osteoklast oluşumunu inhibe ettiği saptanmıştır. Sonuç olarak EMD nin osteoklast 
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oluşumunu artırdığı fakat buna karşılık hücrelerden salgılanan OPG nin bunu 

dengelediği ve ortamda fazla sayıda bulunan osteoblastların periodontal rejenerasyonu 

sağladığı vurgulanmaktadır (107). 

 Itoh ve ark.ı RAW 264.7 fare hücre dizisini kullanarak EMD nin osteoklast 

hücreleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. EMD ile  kültüre edilen hücreler 8. günde 

HPLC cihazı kullanılarak fraksiyonlarına ayrıştırılmış ve RANKL reseptörü 

varlığındaki tepkileri incelenmiştir. RAW 264.7 hücre dizisindeki RANKL üretimi, 

MAP kinaz ve ERK (signal regulated kinase) fosforilizasyonları değerlendirilmiştir. 

EMD fraksiyonlarında materyalin hücrelerin oluşum ve fonksiyonunun artığı 

görülmüştür. Bununla birlikte RANKL eklenen ortamda ERK ve RANK ın 

fosforilasyonunun  stimüle olduğu görülmüştür.  Sonuç olarak ortamda RANKL 

varlığında EMD nin osteoklast oluşumunu artırdığı ve hücrelerdeki RANKL artışında 

ERK ve MAPK nin etkisi olduğu vurgulanmaktadır (69). 

 EMD nin hem osteoklast hem de osteoblast oluşumunu artırıcı etki göstermesi, 

insan vücudunda periodontal dokularda iyileşme sürecinde meydana gelen  kemiğin 

yeniden şekillenme aktivitesi sırasında gerçekleşen rezorpsiyon ve oluşum 

mekanizmaları ile benzer durumun oluştuğunu düşündürmektedir. 

Embriyolojik hücresiz sement oluşumu sırasında mine matriks proteinlerinin 

aldıkları rol, periodontal iyileşme ile açıklanmaktadır. Mine matriks proteinlerinin 

avülse olmuş dişlerin kök yüzeyine uygulanması, hasar görmüş kök yüzeyinin onarımı 

ve öncelikle periodontal ligamentin daha sonra da alveol kemiğinin iyileşmesi ile 

sonuçlanmaktadır. Yapılan çeşitli hayvan ve insan in vivo çalışmalarında bir mine 

matriks proteini türevi olan EMD nin hasar görmüş periodontal dokuların iyileşmesinde 

yardımcı olduğu saptanmıştır (55, 155).  Gestrelius ve ark. nın yaptıkları in vivo 

çalışmada EMD içeren grubun hasar görmüş yüzeyleri iyileştirmede daha etkin olduğu 

bildirilmiş ve EMD içeren grupta ankiloz meydana gelmediği bildirilmiştir. Bu sonuçlar 

ışığında avülse olmuş dişlerde EMD materyalinin periodontal ligament hücrelerinin 

proliferasyonunu artırarak periodontal membranın iyileşmesinde  pozitif etkisi olduğu 

savunulmaktadır  (43). 

 Sement, periodontal ligament hücreleri ve alveol kemiğini içeren periodonsiyum 

sadece dişi kemiğe bağlayan fonksiyonel bir sistem değil aynı zamanda gelişimi olan bir 

sistemdir. Yapılan bir çok çalışmada her hangi bir nedenle avülse olmuş ya da çekilmiş 
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dişlerin replantasyonu sonrasında yeniden periodontal liflerin oluşması bunun bir 

göstergesidir (4, 8). Avülse olmuş dişlerin prognozunu etkileyen faktörler arasında 

dişlerin replantasyon öncesi dışarıda kalma süreleri, taşındıkları ortam önem 

kazanmaktadır (3, 4, 5, 6, 7, 8, 99, 143). Maymunlar üzerinde yapılan deneysel  

çalışmalarda  dişin dış ortamda kalma süresinin 15-20 dakika arasında olmasının normal 

bir periodontal doku iyileşmesi için ideal süreyi oluşturduğu belirlenmiştir (5, 6). Diş, 

dış ortamda fazla süre kaldığında kurumakta ve sonrasında replante edildiğinde ankiloz 

meydana gelmekte ve periodontal ligament ve alveol kemiği oluşumu inhibe 

edilmektedir (2, 3, 4, 8, 122). Ankiloz arada bağlayıcı doku olmadan kemik ile dişin 

kaynaşması olarak tanımlanmakta ve PDL hücrelerinin nekroz olmaları sonucunda 

meydana gelmektedir (10, 99). 

PDL hücrelerinde büyük oranda zarar meydana geldiğinde ve kök yüzeyinde az 

miktarda canlı hücre kaldığı durumda iyileşme sürecinde hızlı bir şekilde osteogenez 

meydana gelmektedir. Bunun sonucunda ankiloz tablosu izlenmektedir. Ankilozun 

geçici veya kalıcı nitelikte olması ise PDL hücrelerinin uğradıkları zararın miktarıyla 

ilgilidir. Küçük zararların olduğu alanlarda geçici ankiloz meydana gelmekte ve bu 

durum zaman içinde zarar görmemiş komşu yüzeyler tarafından onarılmaktadır. Zarar 

gören alanlar büyük ise kalıcı ankiloz tablosu izlenmektedir (2, 4, 10). Dişin replante 

edildiği çeşitli zaman aralıklarına göre diş progresif kök rezorpsiyonuna uğrayarak 

kaybedilmektedir (4, 7, 8, 122). 

 Ankilozun oluşumunda kök yüzeyinde meydana gelen hasarın büyüklüğü ve 

hastanın yaşı önem kazanmaktadır. Genç bireylerde ankiloz daha hızlı gelişmektedir (4, 

99). Replantasyon öncesinde PDL hücrelerinin kök yüzeyinden tamamen 

kazınmalarının çeşitli zaman aralıklarında tüm rezorpsiyon tiplerinin oluşmasına neden 

olduğu bildirilmektedir (4). 

 Diş herhangi bir şekilde çekildiğinde veya avülse olduğunda periodontal 

ligamentin en fazla etkilenen bölgesi kökün orta kısmıdır. Yapılan çalışmalarda klinik 

sonuçlar değerlendirildiğinde hücrelerin canlı kalmasının, kök yüzeyinde yapışık kalan 

hücrelerin periodontal ligament ve alveol kemiği oluşturma kapasitesine bağlı olduğu 

bildirilmektedir. Bu şartlar altında ise dişin replantasyon öncesi taşındığı ortam önem 

kazanmaktadır (4, 5, 6, 7, 8, 122). 
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 Hammarström ve ark. nın yaptıkları çalışmalarında elde ettikleri sonuçlara göre 

kök yüzeyinde sement oluşumunu değerlendirmek için açılan deneysel bir kavitede ilk 

olarak amelogeninin salgılandığı belirtilmektedir (54). Hammarström ve ark. nın 

maymunlar üzerinde yaptıkları bir diğer çalışmada ise sement oluşumu gerçekleştiği 

taktirde periodontal ligament ve alveol kemiği oluşumunun da gerçekleşeceği 

bildirilmektedir (55). 

 Iqbal ve ark.ı yaptıkları çalışmalarında replante edilen dişlerde EMD 

uygulamasının periodontal dokuların iyileşmesindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Köpekler üzerinde yapılan deneyde EMD uygulanacak dişler travmaya uğratılmadan 

çekilmiştir. Sonrasında soket ve kök yüzeyine EMD uygulanmış ve  dış ortamda 15, 30 

ve 60 dakika bekletilerek replante edilmiştir. İşlemden 1 hafta önce kanal tedavileri 

tamamlanmıştır. Deney grupları ve kontrol grupları dişlerin dışarıda kalma süreleri, 

splintlenme süreleri ve periodonsiyumun oluşumuna göre değerlendirildiklerinde EMD 

kullanılan grupların tümünde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Deney 

gruplarında ankilozun daha az olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak 12. haftadan sonra 

EMD nin etkinliğinin arttığı ve dış ortamda kalma süresinin prognozu etkileyen 

parametre olduğu kanısına varılmıştır (68). 

 Flippi ve ark. çalışmalarında ankiloz olmuş bir dişi soketten çıkarıp replante 

etmişlerdir. Çekim sonrasında kanal ekstirpasyonu yapılmış ve titanyum post 

yerleştirilmiştir. Kök yüzeyine EMD uygulandıktan sonra replante edilmiştir. 6 ay sonra 

yapılan kontrollerde klinik olarak normal bir görünüm saptanmıştır. Radyolojik 

incelemede ise patolojik herhangi bir bulgu saptanmamıştır. Sonuç olarak EMD nin 

ankilozu önleyici bir etkisinin olduğu belirtilmektedir (36). 

 Kenny ve ark.ı 14 yaşında sağ üst yan kesici dişi avülse olmuş hastada dış 

ortamda kanal tedavisi yaptıktan sonra kök yüzeyine ve diş soketi içerisine EMD 

uygulamışlardır. 1 hafta süre ile splint uygulamışlardır. 3 ay sonrasında yapılan klinik 

ve radyografik incelemeler sonrasında erken dönemde, dişte her hangi bir rezorpsiyon 

ve ankiloz alanına rastlanmamıştır. Sonuç olarak EMD nin replantasyon işlemlerinde 

kullanılabilecek bir materyal olduğu vurgulanmaktadır (80). 

 Bu çalışmada EMD nin erken safhada osteoblast proliferasyonunu ve geç 

safhada diferensiasyonunu artırdığı saptanmıştır. Bu durum alveol kemiği yapımıyla 
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özdeşleştiğinden, EMD materyalinin replantasyon işleminde kullanılabileceği yargısına 

varılmıştır. 

 Hamamato ve ark.ı çalışmalarında dişlerin dış ortamda kalma süresinin EMD 

varlığında periodontal ligament ve alveol kemiği oluşumundaki etkilerini belirlemeyi 

amaçlamışlardır. Yapılan çalışmada dişler 4 farklı gruba ayrılmıştır. 1. grupta diş 

çekildikten hemen sonra yıkanıp tekrar sokete yerleştirilmiştir. 2. grupta diş çekildikten 

hemen sonra EMD uygulanıp tekrar yerleştirilmiştir. 3. grupta diş dış ortamda 30 dakika 

süresince bekletilmiş ve replante edilmiştir. 4. grupta ise diş dış ortamda 30 dakika 

bekletildikten sonra EMD uygulanıp replante edilmiştir. Çalışma sonunda elde edilen 

sonuçlara göre dış ortamda EMD uygulanmadan replante edilen dişlerde progresif kök 

rezorpsiyonu meydana gelmiştir. EMD uygulanan grupta ise kök yüzeyinde hücresiz 

sement oluştuğu saptanmıştır. EMD uygulanan dişlerde rezorpsiyon kavitelerinin 

oluşmadığı ve iyileşmeye katkıda bulunduğu bildirilmektedir. 2 ile 4. haftadan sonra 

EMD uygulanan gruplarda diğerlerine oranla anlamlı sonuçlar gözlenmektedir (52). 

 Çağlar ve ark.ı çalışmalarında 9 yaşındaki kız çocuğunun avülse olan orta ve yan 

kesici dişlerini kök yüzeyine ve soket içerisine EMD uygulamak suretiyle tedavi 

etmişlerdir. Dişin dış ortamda kalma süresinin 5 saatten fazla olduğu bildirilmektedir. 1, 

2, 6 ve 12 aylık radyolojik ve klinik takipler sonucunda dişlerde ankiloz varlığı ve 

mobilite saptanmamıştır. Bununla birlikte 12 ay sonunda istenilen düzeyde periodontal 

ligament oluşumunun var olmadığı gözlenmiştir (31). 

 Poi ve ark.ı yaptıkları çalışmalarında fare dişlerini kullanmışlardır. EMD nin 

fare ön kesici dişlerinin replantasyonundan sonra ne şekilde etki ettiğini saptamak 

amacıyla bir gruba dişler çekildikten sonra kanal tedavisi yapılmış ve kök yüzeyi ilk 

grupta sodyum fluorid ile ikinci grupta ise EMD ile kaplandıktan sonra replante 

edilmişlerdir. 10. ve 60. günlerde incelemeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

10. günde sodyum fluorid grubunda soketin tabanında yeni trabeküler kemik oluşumu 

ve büyük miktarda bağlayıcı doku olduğu ve bu dokuda herhangi bir kemik 

diferensiasyonu olmadığı, çoğunlukla fibroblastların ortamda olduğu belirtilmektedir. 

10. günde, PDL alanını azaltan yeni oluşmuş kemik varlığı ve sement yüzeyine paralel 

uzanan kollagen liflerin varlığı gözlenmektedir. Yeni kemik oluşumu kökün orta 1/3 lük 

kısmında görülmektedir. 60. gün sonunda ise EMD grubunda servikal 1/3 lük bölüm 

dışında ankiloz saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada sodyum fluorid ve EMD den 
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her ikisinin de kök rezorpsiyonunu engelleyici bir etkisi olmadığı, EMD nin hasarlı 

bölgeye hücrelerin göçünü sağladığı ancak diferensiye olmalarını sağlayamadığı 

belirtilmektedir (112). 

 Molina ve Brenteganinin  fareler üzerinde yaptıkları replantasyon çalışmasında 

EMD grubunun periodontal rejenerasyona bir etkisi olmadığı aynı zamanda kök 

rezorpsiyonu ve ankilozu engellemediği sonucuna varılmıştır (93).  

Chappuis ve von Arx, çalışmalarında replantasyonlarını gerçekleştirdikleri 

dişleri 1 yıl süre ile klinik ve radyografik olarak değerlendirmişlerdir. Replante edilen 

45 dişten sadece 10 tanesinde EMD uygulanmıştır. EMD nin uygulandığı dişler dış 

ortamda bekleme süreleri 60 dakikadan fazla olan ve kuru halde getirilen dişler olarak 

seçilmiştir. 1 yıl sonunda EMD uygulanan 10 dişten 5 inde ankiloz olduğu saptanmıştır. 

Çalışma sonunda EMD nin herhangi bir etkisinin olmamasının dişlerin koşullarının 

uygunsuz olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (29). 

 PDL hücrelerinin kök yüzeyinde bir kısmının canlı kalması onarım sürecinin 

oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu onarım sürecinde, kök yüzeyinde ortama göç eden 

hücrelerin neden olduğu rezorpsiyon odakları meydana gelebilmektedir. Eğer 

rezorpsiyon, dentin kanallarına kadar ilerlemezse rezorpsiyon kavitesi yeni sement ile 

dolmaktadır. Eğer rezorpsiyon dentin kanallarına ulaşmış ise iki olasılık bulunmaktadır: 

Pulpa dokusu nekrotik ve enfekte ise itihapsal rezorpsiyon meydana gelmektedir.  Pulpa 

dokusu normal ise rezorpsiyon kavitesi aynı şekilde yeni sement ile dolmaktadır (4). 

 Bu sonuçlar, kök yüzeyindeki periodontal ligamentin  uygulama öncesi kazınmış 

olmasının, EMD nin etkisini engellediğini düşündürmektedir. Yapılan diğer periodontal 

defekt çalışmalarda EMD nin etkili olduğu sonucunun elde edilmesi,  ortamda canlı 

periodontal ligamentin varlığına bağlanmaktadır. Olgularda yıkama solüsyonları ve 

EMD kullanıldığı halde rezorpsiyonun meydana gelmesi ortamda bakteri varlığının var 

olabileceğini düşündürmektedir. 

 Schjott ve ark.ı çalışmalarında daha önceden ankiloz olmuş ve farklı dış ortamda 

bekleme süreleri geçirmiş dişlerin replantasyonu sırasında EMD uygulamışlardır. 

Replante edilen dişlerin olduğu grupta 12 ay sonunda tüm dişlerde ankiloz olduğu; daha 

önceden ankiloz olan ve yeniden replante edilen dişlerin olduğu grupta ise 4 ay sonunda 

hepsinde ankiloz olduğu klinik ve radyografik kontrollerde saptanmıştır. Sonuç olarak 
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EMD nin ankilozun oluşumunda ve engellenmesinde etkili olmadığını belirtmişlerdir 

(124). 

 Filippi ve ark.ı ankiloz tablosu daha önceden var olan 15 dişin tedavisini EMD 

ile yeniden gerçekleştirmişlerdir. Daha önceden oluşmuş olan ankiloz alanları 

temizlenmiş, dişlerin endodontik tedavileri kanala titanyum post uygulamak suretiyle 

tamamlanmış ve  EMD uygulanmıştır. Ortalama 52.3 ay sonrasında yapılan kontroller 

sonucunda 15 dişin 7 tanesinde ankiloz oluşmamıştır. 8 dişte ise 12 ay sonunda ankiloz 

tablosu izlenmiştir. Çalışma sonunda, ankiloz alanları küçük olduğunda ve temizlenip 

EMD uygulandığında ankiloz oluşumunun geciktiği veya tamamen engellendiği 

kanısına varılmıştır (37). 

EMD nin kullanılmasının amacı; yeni sement, kemik ve periodontal ligamentin 

oluşumunu artırması nedeniyledir. Bu çalışmada in vitro koşullar altında yeni sement, 

kemik ve periodontal ligament oluşumunu sağlayacak nitelikte proliferasyon ve 

diferensiasyon olduğu görülmüştür.  

Yukarıdaki çalışmalarda elde edilen sonuçlar ışığında materyalin başarısız 

bulunması, bu çalışma ve diğer çalışmalar gözönünde bulundurularak, periodontal 

ligamentin canlılığını sağlayacak yeterli miktarda hücre olmamasından kaynaklandığını 

düşündürmektedir. Bununla birlikte yukarıdaki ve benzer çalışmalarda EMD kullanılan 

gruplarda ankilozun daha geç bir zaman zarfında oluştuğu görülmektedir. Bu durumda 

EMD materyalinin bu süreci geciktirici etkisi olduğu düşünülmektedir. 

 Hamamoto ve ark.ı ototransplantasyon yaptıkları 2 olguda kök yüzeylerini 

granülasyon dokusundan arındırdıktan sonra EMD uygulamışlardır. 1 yıl ve 2 yıllık 

kontroller sonucunda klinik ataşman kazancı elde edildiği ve dişlerin protez ayağı 

olarak kullanıldığı ve fizyolojik mobilitesinin olduğu bildirilmektedir (53). 

 Barrett ve ark.ı çalışmalarında avülse olmuş dişlerde izlenen replantasyon 

sonrası komplikasyonlarına EMD varlığının ne derece etki ettiğini saptamayı 

amaçlamışlardır. Araştırmada 25 adet avülse olmuş ve kök yüzeyleri ile soketlerine 

EMD uygulanmış dişler 32 ay süresince takip edilmişlerdir. Dişlerin dış ortamda kalma 

süreleri ortalama 185 dakika ve hastaların yaş ortalaması 12 olarak bildirilmiştir. 

Çalışmanın sonunda her diş radyografik olarak ankiloz ve kök rezorpsiyonun varlığına 

göre değerlendirilmiştir. Sonuçlarda hiçbir dişte enfeksiyona bağlı kök rezorpsiyonu 

bulunmadığı ve dişlerde herhangi bir enfeksiyon belirtisi izlenmediği belirtilmektedir. 
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Kontrol grubu göz önünde bulundurularak yapılan istatistiksel değerlendirmede EMD 

uygulanarak replante edilen dişlerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha az kök rezorpsiyonu meydana geldiği vurgulanmaktadır. (11). 

 Dişlerde klinik ataşman kazancının olması Poi ve ark. nın çalışmasının (112) 

aksine herhangi bir ankiloz ve rezorpsiyon görülmemesi kök yüzeyinin 

ototransplantasyon öncesinde temizlenmesi ve EMD nin bu şekilde uygulanmış 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu şartlar altında canlı kalan periodontal 

hücrelerin sağlıklı periodonsiyumdan gelerek EMD nin daha etkili olmasını sağladığı 

varsayılmaktadır. 

 EMD nin kök rezorpsiyonunu ne şekilde önlediğine dair kesin bilgiler 

olmamakla birlikte bu durumun ortamda EMD varlığında PDL hücreleri tarafından 

büyüme faktörleri salgılanması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Van der Pauw ve 

ark.nın çalışmasına göre EMD varlığında ALP aktivitesi ve salgılanmasında artış 

meydana gelmektedir (145). ALP kemik ve sement gibi sert dokularda mineral 

oluşumunda rol alan bir glikoproteindir. ALP enzim aktivitesi hücreli sementte daha 

fazla görülmekle birlikte hücresiz sementin kalınlığı ve oluşma miktarı ile doğrudan 

ilişkili olduğu bilinmektedir (46). 

 Bu çalışmada osteoblastik hücre proliferasyonun EMD kullanılan gruplarda 

istatistiksel olarak anlamlı bulunması, ALP aktivitesi deneyine göre hücre 

diferensiasyonunun osteojenik medyum içeren ve içermeyen gruplarda 7. günden 

itibaren artan bir eğride olması ve mineralize nodüllerin varlığı, iyileşme oranının EMD 

içeren gruplarda kontrol gruplarına göre daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Bununla birlikte yukarıdaki bazı çalışmalarda EMD varlığında negatif 

sonuçların elde edilmesinin, EMD tarafından salgılanması tetiklenen büyüme 

faktörlerinin salgılanma miktarlarının fazla olmasıyla ilişkili olabileceği de 

düşünülmektedir. Ayrıca EMD varlığında gelişen osteoblastik aktivitenin fazla olması 

alveol kemiğini oluşturan hücreler ile dişin sert dokuları arasında erken safhada temas 

meydana gelmesiyle ankiloz oluşabileceğini düşündürmektedir. Replantasyon 

çalışmalarında olumsuz sonuçların elde edilmesinde kanal tedavileri yapılırken 

kullanılan yıkama solüsyonlarının ve kalsiyum hidroksit materyalinin apeksten taşarak 

veya dentin kanalları aracılığıyla EMD ile etkileşime girmesi olasılığının materyalin 

etki mekanizmasını bozabileceği kanısına varılmıştır. 
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 Sonuç olarak EMD, etki mekanizması hala tanımlanmamış bir materyaldir. 

EMD nin hücreler üzerindeki etkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. 

 Yapılan çalışmalarda EMD nin etkinliğinin amelogenin içermesine bağlı olduğu 

fakat büyüme faktörleri gibi işlev görerek hücresel boyutta farklı etkiler gösterdiği 

görülmektedir. 

 Bu çalışmada materyalin erken safhada proliferasyonu artırdığı ve geç safhada 

diferensiasyona etki ettiği saptanmıştır. 

 Buna bağlı olarak EMD nin etkisinin hücre diferensiasyonu dışındaki 

mekanizmalarla gerçekleştiği; fizyolojik pH ve ısıda EMD varlığında oluşan matriks 

kümelerinin hücre proliferasyonu ve göçü için gerekli ortamı sağladığı 

düşünülmektedir. 

 Preosteoblast hücrelerinin proliferasyonunun ileri derecede artmış olması, PDL 

boşluğunun hızla kapanmasını ve bunun sonucu olarak ankiloz tablosunun oluşma 

olasılığı, uygun şartlar sağlanmadığı taktirde pedodonti alanında replantasyon amacıyla 

kullanılacak uygun bir materyal olmadığını düşündürmektedir. 

 Yeni sert doku oluşumunu etkileyen mekanizmada EMD nin etkinliği henüz 

detaylı olarak bilinmemekle birlikte hasarlı pulpa dokusu hücrelerinde hücreler arası 

cAMP sinyalini artırdığı düşünülmektedir. Mezenkimal hücrelerde hücreler arası 

sinyalizasyon sonrasında büyüme faktörlerinin salgılandığı bilinmektedir. 

 EMD nin mezenkimal hücreler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak 

pulpa kuafajı ve amputasyon tedavilerinde daha başarılı bir materyal olduğu 

düşünülmektedir. 

 Bu çalışmada ve yapılan diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlar ışığında bu 

konuda daha fazla sayıda in vitro ve in vivo çalışmaların yapılmasının gerektiği 

kanısına varılmıştır. 
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