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ÖZET 

SARAÇOĞLU Ö. Kalsiyum Hidroksit İçeren Çeşitli Preparatların Siklooksijenaz 
(COX) Enziminin İndirgenmesi Üzerindeki Etkileri. İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Endodonti ABD. Doktora Tezi. İstanbul (2008).  

 Endodontide, nonsteroid antienflamatuvar ilaçların kullanımı oldukça 
yaygınlaşmıştır. Kanal tedavisi öncesinde NSAİD kullanımını desteyen görüşler 
bulunmaktadır. Ancak NSAİD’lerin oldukça fazla yan etkileri bulunmaktadır. Kök 
kanalı içerisinde ve periapikal bölgede bulunan bakteriler nedeni ile, periapikal dokuda 
enflamasyon gelişebilmektedir. Kanal medikamanı olarak en sık kullanılan materyal 
olan kalsiyum hidroksitin antibakteriyel özelliği olduğu bilinmektedir. Ancak, 
antienflamatuvar bir etkisinin olduğuna dair bir sonuç bulunmamaktadır. Bu çalışmada 
amaç, kalsiyum hidroksitin distile su ve gliserin ile karıştırılarak hazırlanan kanal içi 
medikamanının, enflamasyonun başlamasında önemli bir rol oynayan siklooksijenaz 
(COX) enzimi üzerindeki etkisini araştırmak ve Ca(OH)2’ nin antienflamatuvar etkisi 
olup olmadığını tartışmaktır. 

 Çalışmada; 48 adet 12 haftalık, 200g ağırlığında dişi Wistar-Albino tipi sıçan 
kullanılmıştır. 4 ana grup oluşturularak; 2 adet deney grubuna Ca(OH)2 (distile su ve 
gliserin ile karıştırılarak), (+) kontrol grubuna Endomethasone, (-) kontrol grubuna ise 
boş tüp deneklerin her iki tibiasına olacak şekilde, kemik içi implantasyon yöntemi ile 
yerleştirilmiştir. 7 gün ve 3 haftalık süre ile 2  period olarak takip edilmiştir. Bu şekilde 
her grubun 2 alt grubu oluşmuştur. Denekler, 3.haftanın sonunda sakrifiye edilerek 
dokular histopatolojik olarak incelenmeye alınmıştır. 3. haftanın sonunda, Ca(OH)2 
distile su grubu, yeni kemik yapımı değerlendirilmesinde tüm gruplara göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca, 3.haftanın sonunda Ca(OH)2 gliserin ve 
Endomethasone gruplarında COX enziminin varlığı görülmüştür. 

Bu sonuçlardan, Ca(OH)2’ nin distile su ile karıştırıdığında COX 2 enzimini 
indirgediğini ve bu nedenle antienflamatuvar bir ajan olabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Kalsiyum hidroksit, COX, NSAİD, distile su, gliserin 
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ABSTRACT 

SARAÇOĞLU Ö. The Effect of Ca(OH)2 (mixed with two different vehicles) on 

the Inhibition of COX Enzymes.İstanbul University, Institute of Health Science, 

Department of Endodontics. Postgraduate Thesis. İstanbul. 2008.  

It has became very common to use NSAİD’ s in endodontics. Some researchers 

suggest to give NSAİD’ s before the root canal treatment. But  NSAİD’ s have very 

serious side effects expecially on the stomac and kidney. Since Ca(OH)2 is one of the 

most used intra canal medications, it is known as a very good antibacterial agent. The 

purpose of this study, was to investige the effects of Ca(OH)2 mixed with 2 vehicles on 

the inhibition of COX enzymes. 

48 Wistar-Albino rats (female, 200g, 12 week old) were used in 4 main groups. 

In 2 groups, Ca(OH)2 with water and glycerin; in control groups Endomethasone and 

empty tubes were implantated the 2 tibias of the rats. Rats have been sacrified in 2 

periods of one week and 3 weeks. At the end of 3 weeks; the group Ca(OH)2 distilled 

water was signifigantly different than the other groups in bone regeneration and COX 

enzyme has been seen in groups in Ca(OH)2 glycerin and Endomethasone. 

In conclusion, we believe that Ca(OH)2 mixed distilled water, could be used as a 

NSAİ, because it inhibits the enzyme COX 2. 

Key Words: Calcium hydroxide, COX, NSAİD, distilled water, glycerin. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kalsiyum hidroksit, günümüzde endodontide çok sık kullanılan bir materyaldir. 

Apeksifikasyon, apeksogenezis, rezorpsiyon gibi olgularda kullanılmasının dışında, iki 

tedavi arasında kanal içi medikamanı olarak kullanılmaktadır  En sık kullanıldığı 

vakalar, pulpası nekroze olan dişlerdir. Özellikle, radyografik olarak da gözlenebilen 

periapikal patolojisi olan olgularda, bakteri varlığından da söz edilmektedir (127). 

Kanal içerisinde kalan mikro organizmaların iltihaba ve ağrıya yol açtığı bilinmektedir. 

Kalsiyum hidroksit, antibakteriyel özelliğe sahiptir (5). Yapılan çalışmalar, 

Ca(OH)2’nin bazı bakteriler üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 

özellikle pulpası nekroze olan dişlerde kanal tedavisi esnasında seanslar arasında kanala 

kalsiyum hidroksit uygulanmaktadır. Antibakteriyel özelliğinin, bulunduğu ortama OH- 

iyonu serbestlemesi ile pH değerinin çok yüksek olmasının bağlantılı olduğu 

bilinmektedir (45). 

Diş hekimliğinde ilk olarak Hermann tarafından kullanılmış olan kalsiyum 

hidroksit, kireç taşının (Ca(CO3)) oksitlenmesi sonucunda oluşan kalsiyum oksitin 

(CaO), suyla reaksiyonu sonucunda oluşan bir tozdur. Bu nedenle kanal içerisine 

yerleştirilebilmesi için çeşitli aracılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara örnek olarak 

distile su, gliserin, serum fizyolojik, anestezik solüsyonlar, polietilen glikol 

gösterilebilir. Ca(OH)2’nin hangi aracı ile daha etkin olduğu da araştırmalara konu 

olmaktadır. 

Etkinliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, en erken 7 günlük periyodlar 

kullanılmaktadır. 

Prostaglandinler, iltihabın kimyasal mediatörlerindendirler. Uzun zincirli yağda 

çözünebilen hidroksil yağ asitleridir ve tüm dokularda bulunurlar. Birçok fiziksel ve 

patolojik proçess içerisinde önemli görevler üstlenirler. Bazıları, enflamasyonda etkili 

bir rol oynamaktadır. Dokularda birikmiş halde bulunmazlar, uyarıldıkları takdirde 

saniyeler içerisinde sentezlenirler. Birçok hücre prostaglandinleri üretebilmektedir. 

Ancak iltihap durumunda nötrofiller ve makrofajlar önemli kaynaklardır.  

Prostaglandinlerin organizmada etkilemediği hücre ve organ fonksiyonu yok 

gibidir. Düz kaslar, hormon salgılayan bezler, mide-barsak mukozası, böbrekler gibi 
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sekresyon yapan organlar, üreme organları, santral ve periferik sinir sistemi, oksijen 

transportu, pıhtılaşma sistemleri üzerinde önemli fizyolojik etkilere sahiptirler (71, 96). 

Prostaglandinlerin sentezlenme proçesindeki ilk molekül araşidonik asittir. 

Araşidonik asit, hücre membranı fosfolipitlerinden fosfolipaz A2’nin aksiyonu ile 

üretilmektedir.  Prostaglandinler üç basamakta sentezlenmektedirler. İlk iki adım 

plazma membranında bulunan siklooksijenaz (COX) enziminin katalizasyonu ile 

gerçekleşmektedir. 

COX enzimi, COX 1 ve COX 2 olmak üzere iyi ayrı isoformda bulunmaktadır. 

Günümüzde COX 3 enziminden de söz edilmektedir, ancak araştırıcılar bulunan bu 

enzimle ilgili henüz kesin bir yargıya varmamışlardır.  

COX 1, hemen hemen tüm dokularda bulunur ve vücutta koruyucu bir görev 

üstlenmektedir. Özellikle gastrointestinal sistemin korunmasında, böbreklerin ve 

trombositlerin normal fonksiyonunda önemli bir rol oynamaktadır. 

COX 2 enzimi de dokularda bulunmasına rağmen, daha çok iltihabi durumlarda 

salgılanmaktadır (54). 

İlk Olarak Vane, 1971 yılında yaklaşık 50 yıldan beri etki mekanizması 

bilinmeden kullanılmakta olan aspirinin, COX enzimini indirgediğini açıkladı. Bu buluş 

Vane’ e 1982 Nobel Ödülü’ nü kazandırmıştır. 

Bu arada aspirinle (134) benzer özellikler taşıyan başka ilaçlar geliştirilmiş, 

bunlar  nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİD’ ler) olarak adlandırılmıştır. 

NSAİD’ ler ağrı kesici, ateş düşürücü, enflamasyonu engelleyici özelliğe 

sahiptirler. Günümüzde birçok hastalık için kullanılmaktadırlar. Ancak, NSAİD’ ler 

etkinliğini, COX enzimini indirgeyerek yapmaktadırlar.(158) 

COX 1 enzimi özellikle gastrointestinal sistemde koruyucu bir görev 

üstlenmektedir. Gastrointestinal sistemde, COX 1enzimin baskılanması sonucunda 

oldukça kötü tablolarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle araştırmalar, sadece COX 2 

enziminin baskılanmasına yönelmiştir.(10) 

NSAİD’ ler, özellikle ağrı kesici ve enflamasyonu engelleyici özelliklerinden 

ötürü endodontide de yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Kanal içerisinde veya periapikal bölgede bakteri bulunması, periapikal dokunun 

iltihapla yanıtına sebep olmaktadır. Kanal içi medikamanı olarak en sık kullanılan 

materyal olan Ca(OH)2’ nin antibakteriyel özelliği olduğu bilinmektedir. Ayrıca 

antienflamatuar özelliğini tartışan bazı çalışmalar da bulunmaktadır.  

Bu çalışmada amaç, Ca(OH)2’ nin gliserin ve distile su ile olan çözeltilerinin 

iltihap üzerindeki etkisini irdeleyebilmek, COX 2 enzimi üzerindeki etkisini araştırmak 

ve etkinliklerini birbirleri ile kıyaslamaktır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Siklooksijenaz (COX) Enzimi Hakkında Genel Bilgiler 
 

COX enzimi, prostaniodlerin sentezini araşidonik asidi prostoglandin H2’ ye 

çevirerek katalize eden ilk adımdır (50). Prostaglandinler, araşidonik asidin COX 

enzimi ile aktivasyonu sonucu, terminal prostaglandin sentezinden oluşan biyoaktif 

lipidlerdir (67). 

Araşidonik asit ve prostaglandinler, 20 karbonlu ansatüre yağ asitleridir ve hücre 

membranı fosfolipitlerinden fosfolipaz A2’nin aktivasyonu sonrasında salınırlar. Bazı 

sitokinlerce uyarılarak sadece COX 2 salgılanmasıyla araşidonik asidin PGH2’ ye 

çevrilmesi sonucunda son ürün olarak ortaya 5 major prostaglandin çıkar. Bunlar, PGE2, 

PGD2, PGI2, PGF2α, ve TxA2’ dir (40, 126).  

Siklopentan zincirindeki dizilişlerine göre farklı tipleri bulunmaktadır (160, s: 

298). Ancak bunlar arasında PGE2 ve PGI2 enflamasyonda önem taşımaktadır. Bunlar 

osteklastların potansiyel aktivatörleridir (20 s: 470). PGE2’ nin vasküler genişlemeye, 

vasküler staza, ağrıya sebep olduğu ve lökosit göçünü indüklediği bildirilmiştir (53).  

Ayrıca hiperaljeziye (ağrıya karşı duyarlılık) ve ateşe sebep olurlar (145, s:33). Birçok 

araştırıcı, prostaglandinlerin diş etinde (32, 33, 46), enflamasyonlu veya 

enflamasyonsuz pulpada (19, 55, 81) ve kemik rezorpsiyonunda ve kist oluşumundaki 

rolünü (50, 51, 86) araştırmışlardır. 

Cohen ve arkadaşları, enflamasyonsuz, kronik enflamasyonlu ve akut 

enflamasyonlu insan pulpasında PGE2 ve PGF2 seviyelerini araştırmışlardır. 

Enflamasyonlu dokudaki PGE2 seviyesi, enflamasyonsuz dokudakinin 28 katı kadar 

çıkmıştır (19).  

Narumiya ve arkadaşları ile Shau ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda 

PGE2’nin enflamasyonda önemli rol oynadığını belirtmişlerdir (98, 124). 

Suzawa ve arkadaşları ise, PGE2’ nin kemik rezorpsiyonunda önemli bir 

potansiyel stimülatör olduğu sonucuna varmışlardır (140).  

Prostaglandinler 3 basamakta sentezlenirler (160, s:299). İlk iki adım, membran 

lipitlerinden fosfolipaz A2 etkisiyle araşidonik asit salınımı sonrasında (64, s:290), 
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plazma membranında bulunan COX enziminin katalizasyonu ile gerçekleşir. Bu enzim, 

hem COX basamağını hem de takip eden peroksidaz basamağını katalize eder ve hemen 

hemen tüm memeli hayvanlarda tüm dokularda bulunmaktadır (151). Tüm hücreler, 

sahip oldukları prostaglandin sentetaz (enerji kullanarak substrat moleküllerinin 

birbirine bağlanmasını sağlayan enzim tipi) enziminin türüne göre, belirli siklooksijenaz 

ürünlerini oluşturmaktadır.. Örneğin, trombositler, tromboksan sentetaza sahip oldukları 

için TxA2’ yi; vasküler endotelyum ise prostasiklin sentetaz taşıdığı için PGI2’yi 

oluşturmaktadır. Mast hücreleri, PGD2, aktif makrofajlar da PGF2, PGE2 ve TXA2’ yi 

sentezlerler (71, s: 189). Proçes esnasında ara bir ürün olarak PGG2 oluşur ve PGH2’ ye 

dönüşür. Bu ikinci bileşik enzimatik veya nonenzimatik şekilde  izomerize olur ve 

üçüncü basamağı oluşturarak PGE2, PGF2α ,PG2, PGI2 ve TXA2’ ye dönüşür (160, 

s:299). 

Prostaglandin ve endoperoksidlerin enflamasyon mediatörleri olduğuna dair 

oldukça fazla kanıt bulunmaktadır (26). 

Araşidonik asit ve diğer yağ asidi “precursor” ları (göstergeleri), hücrelerin 

membran fosfolipidlerinde bulunmaktadır ve direkt hücresel bir hasarda ya da hücredeki 

bir düzensizlikte ( fiziksel, kimyasal, hormonal, nörohormonal ) hidrolaz enzimlerinin 

aktivasyonu ile salınabilirler. Akut enflamasyon reaksiyonlarında, sıvı ve eksüdada, PG 

diğer mediatörlerden ( histamin ve bradikinin gibi ) daha sonra ( darbeden 6-12 saat 

sonra ) görülmektedir. PG, doku hasarı ve parçalanması daha belirgin durumlarda ortaya 

çıkmaktadır. (160, s: 299). Enflamasyon alanında bulunan bazı PG’ lerin, bölgeye 

infiltre olmuş, PG sentezi yapabilen nötrofil ve makrofajlarda sentezlenmiş olma 

ihtimali de bulunmaktadır (3).  

Prostaglandinlerin organizmada etkilemediği hücre ve organ fonksyonu yok 

gibidir. Düz kaslar, hormon salgılayan bezler, mide-barsak mukozası, böbrekler gibi 

sekresyon yapan organlar, üreme organları, santral ve periferik sinir sistemi, oksijen 

transportu, pıhtılaşma sistemleri üzerinde önemli fizyolojik etkilere sahiptirler (71, s 

:189). 

Prostaglandinlerin patolojik fonksyonları artan vasküler geçirgenlik ve ağrıdır 

(64, s: 177). Akut apikal periodontitis lezyonlarında, yüksek değerlerde PGE2 

gözlenmiştir (92).  
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Miyauchi ve arkadaşları, immuno- histo-kimyasal boyamayı kullanarak, 

sıçanlarda oluşturdukları periapikal lezyonlarda PGE2, PGFα ve 6 keto PGF1α 

bulmuşlardır (93). 

PGE2, kemikte genellikle osteoblastlardan tarafından üretilmektedir. LPS 

(lipopolisakkarit), interlökin 1 (IL-1) ve TNF (Tumor Necrosis Factor) gibi uyarıcılara 

yanıt olarak üretilmeye başlanır. Enflamasyon bölgesinde osteoklast formasyonunu 

regüle eder ve  kemik rezorpsiyonuna neden olur (75, 94, 113, 138, 139). 

Prostaglandinlerin kendi aralarında antagonist etkileşimi, fizyolojik denge için 

esastır. TxA2 trombositlerde agregasyon ve küçük damarlarda konstruksyon yaparken, 

PGI2 tersine, trombosit kümelenmesine karşı koyan ve vazodilatasyon yapan bir etki 

göstermektedir. 

Prostaglandinlerin, dokularda hemen yapılıp sekrete edildikleri kabul 

edilmektedir. Etkileri, genellikle yapıldıkları yerde ve kısa sürelidir. Bunlar, kısmen etki 

yerinde, fakat büyük çoğunlukla venöz dolaşımla geçerken akciğerlerde inaktive 

olmaktadırlar. 

Prostaglandinlerin, immün mekanizmalar üzerinde de etkili olduğu 

bilinmektedir (71, s: 190-91). 

1971 yılında, Vane aspirinin in vitro ortamda, kobay domuz akciğerlerinde COX 

enzimini irreversible olarak inhibe ettiğini bildirdi (150, 152). Daha sonra yapılan 

birçok çalışma ile geleneksel NSAİD’ lerin COX 1 enzimini indirgediği ispatlanmıştır. 

Ancak, COX 1 enzimi vücutta koruyucu bir görev üstlendiği için, bu enzimin 

indirgenmemesi gerektiği kanısına varan araştırıcılar, sadece COX 2 enzimini 

indirgeyecek ilaçları araştırmaya başlamışlardır (52, 76, 77).  

Selektif COX 2 inhibitörleri, PGE2 sentezini inhibe ederek osteoklast 

formasyonunu zayıflatırlar ve bu sayede kemik erozyonunu büyük ölçüde baskılarlar 

(47). 

LPS’ lerin yayılması, ateşle beraber enflamasyonu indüklemesinin yanısıra 

kemik rezorpsiyonunu da indüklemektedir ( 147). 

Makrofajlarda LPS’ ler LPS reseptörlerine bağlanarak (IL-1 ve TNFα gibi) 

sitokinlerin ve COX 2 bağlantılı prostaglandinlerin sentezini indüklerler (87, 105).  
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Torabinejad ve arkadaşları, bir hayvan modelinde, periradiküler kemik 

rezorpsiyonunun Indocin (bir endomethazin) yönetiminde inhibe edildiğini 

göstermişlerdir (143). 

COX, prostanoidlerin sentezlenmesinde katalize eden enzimdir.  Proçesin ilk iki 

basamağında rol oynamaktadır (54). 1990 yıllarının başlarında iki ayrı izoformunun 

olduğu açıklanmıştır (40, 159). COX 1 ve COX 2 genleri, insan kromozomunda 9 ve 1 

üzerinde bulunmaktadır (73). Amino-asit dizilişlerinde %60’ lık özdeşlik mevcuttur. 

COX 1 hemen her dokuda bulunmaktadır ve midenin korunmasında, pıhtılaşmada 

aracılık ederek vücutta koruma görevinde bulunmaktadır. Ayrıca böbreklerde kan akımı 

düzenlenmesinden de sorumludur. Ancak COX 2, bazı enflamasyon ajanlarınca ( 

sitokinler, büyüme faktörü gibi) uyarılarak salgılanmaktadır (54, 149, 150).  

Literatüde, üçüncü COX enziminin varlığından da söz edilmektedir ( 23, 25, 29, 

72, 154).  

Dan Simmons ve grubu, 2002 yılında yeni bir COX enziminin varlığını 

bildirmişlerdir. Bu enzim, asetaminofene duyarlı bir COX 1 isoformudur. Köpekler 

üzerinde yaptıkları bir çalışmada COX 1’in alternatif bir versiyonu olarak COX 3’ü 

bulumuşlardır (18).  

Birçok araştırıcı, asetaminofen mekanizmasının COX 3’ün selektif inhibisyonu 

olduğunu düşünse de, bu hipotez henüz bilimsel deneylerle ispatlanmış değildir. Bazı 

araştırıcılar da COX 3 olarak adlandırılan enzimi sadece bir COX1 versiyonu olarak 

değerlendirmekte ve COX 3 olarak adlandırılmasına karşı çıkmaktadır (135).  

COX 2 normalde dokularda ölçülemeyecek kadar az miktarda bulunmaktadır. 

COX 2, makrofajlar, monositler gibi enflamasyonla ilgili hücrelerce salgılanmaktadır ve 

akut ve kronik enflamasyon durumlarındaki prostanoid sentezlerinde sorumlu olan bir 

izoforma sahiptir (54). Onkojenlerin, tümör promotörlerinin, büyüme faktörünün COX 

2 salgılanmasını indüklediği gösterilmiştir (65, 125). 

. 
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2.1.1. COX 2 Patofiziksel ve Fiziksel Etkileri 
 

2.1.1.1. Santral Sinir Sistemi 
 

COX 2 ve ağrı 

 

Enflamasyon, COX 2 ye bağlı olarak sentezlenen prostaglandin artışına sebep 

olur. Bunlar da periferal sinir uçlarını uyararak lokalize ağrı hassasiyetine sebep olurlar 

(54). Son yıllarda prostaglandinlerin periferal sinir uçlarını duyarlı hale getirmek 

dışında santral sinir sisteminde hiperaljezi üretiminde de etkili olduğu gösterilmiştir 

(15).  

 

COX 2 Kanser 

 

Veriler, COX 2’ nin karsinogenesiste rol aldığını göstermektedir. Spesifik COX 

2 inhibitörlerinin sıçanlarda kolon karsinigenesisinde güçlü bir kimyasal koruma 

gösterdiği ve geleneksel NSAİD’ lere oranla tümörleri çok daha fazla inhibe ettiği 

bildirilmiştir (70).  

Tsujii ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, COX 2 etkisiyle salgılanan 

prostaglandinlerin, kolon kanserinde angiojenik faktörlerin korunmasını modüle 

edebileceği ve bu nedenle tümör hücresi olabilecek yeni formlu kan damarı oluşumuna 

ve büyümesine sebep olabileceği bildirilmiştir. COX 2’ nin epitelyal hücrelerde fazla 

salgılanması, büyümenin düzensizliğine ve normal hücrelerin ölümüne sebep olmuştur.  

Aynı çalışmada, COX 1’ in kolorektal kanserdeki rolü araştırılmış ve COX 1 

aktivitesinin endotelyal hücrelerin angiogenesisinin modulasyonunda önemli bir rol 

oynadığı gösterilmiştir. COX 1 tarafından sentezlenen, endotelyal hücrelerdeki 

prostaglandinlerin, endotelyal tube formasyonundaki gen kontrolünde önemli rol 
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oynadığı ve kanseri önlemede veya tümör tedavilerinde önemli bir hedef olabilecekleri 

düşünülmektedir (146). 

 

COX 2 Gastointestinal Etkileri 

 

Her ne kadar sıçanların (66), tavşanların ve insanların (163) gastrik dokusunda 

COX 2 proteinine rastlansa da, COX 1 tarafından salgılanan prostaglandinlerin 

gastrointestinal alanda koruma görevi üstlendiği bilinmektedir.  

COX 2 inhibe eden rofecoxib ve celecoxib ile yapılan bir çalışmada, geleneksel 

NSAİD’ lere göre daha az gastrointestinal yan etkilere ( perforasyon, kanama, ülser ) 

rastlanmıştır.  

Başka bir çalışmada ise COX 1, COX 2 inhibasyonu ve plasebo karşılaştırılmış 

(NSAİD, rofecoxib ve plasebo); en yüksek risk COX 1 inhibasyonunda, en düşük ise 

plaseboda bulunmuştur (76). 

 

COX 2 Böbrek 

 

COX 2 inhibitörleri ve geleneksel NSAID’ ler, böbrek üzerinde aynı etkileri 

göstermektedir (14). Diğer NSAID’ ler gibi periferal ödeme, hipertansiyona, önceden 

var olan hipertansiyonu alevlenmesine  (böbreğin su ve tuz salgısını inhibe ederek) 

sebep olabilirler.  

Sıvı tutulumu olan, hipertansiyonlu ve kalp problemi olan hastalarda, COX 2 

inhibitörlerinin dikkatli kullanılması gerekmektedir. 
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2.2. Kalsiyum Hidroksit Hakkında Genel Bilgi 
 

Kalsiyum hidroksit, kireç taşının (Ca(CO3)), 900oC-1200oC sıcaklıkta 

oksitlenmesi sonucunda oluşan kalsiyum oksitin (CaO), su ile reaksiyonu sonucunda 

oluşmaktadır.  

Ca(CO3)→CaO+CO2 

CaO+H2O→Ca(OH)2 

Ca(OH)2, beyaz, kokusuz bir tozdur. Suda çözünürlüğü düşüktür. Ortamdaki ısı 

azaldıkça çözünürlüğü de azalmaktadır. Alkolde çözünmez. Sudaki düşük çözünürlüğü 

klinik olarak iyi bir özelliktir.Bu sayede, doku sıvıları ile tamamen çözününceye kadar 

uzun bir süre geçmesi gerekmektedir (38). 

Kalsiyum hidroksit, endodontide uzun yıllardan beri kullanılmaktadır (153). 

Kanal medikamanı olarak en sık kullanılan materyaldir.  

Glickman ve Noory tarafından yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan 490 

endodontistin %99’unun kliniklerinde Ca(OH)2’yi kullandıklarını ortaya çıkartmışlardır. 

Bunlardan, %66’ sı apeksifikasyon, apeksogenezis, rezorpsiyon, perforasyon, kırık, 

ağrı, hemoraji, inatçı enfeksiyon gibi özel durumlarda; %26’sı ise rutin olarak seans 

aralarında intrakanal medikamanı olarak kullanmaktadır (44). 

Endodontide direkt ve indirekt kuafajlarda (36,39, 61, 83) apeksifikasyonda 

(36), apeksogeneziste (35), rezorpsiyon olgularında , perforasyon tamirinde, nekroze 

dişlerde kanal medikamanı olarak kullanılmaktadır. 

Ca(OH)2, özellikle pulpası nekroz olan dişlerde kanal içi medikamanı olarak 

kullanılmaktadır  (63). Eğer periradiküler patozis, radyografik olarak da görülmeye 

başlamışsa kanal içerisinde bakteri bulunmaktadır. Kanal içi bakteri sayısını azaltmak 

için antibakteriyel özellik gösteren Ca(OH)2 kullanılmaktadır (133).  

Ca(OH)2’nin OH- iyonu serbestleyerek dentine diffuze olabilmesi ve oradaki 

asidik pH’ ı alkaline çevirmesi ana özelliği olarak görülmektedir (17, 38 130). Ph değeri 

12.5 civarındadır, ancak ısı ile değişiklik gösterebilmektedir (130). Yüksek pH değeri, 

bakterilerin hücre membranında ve protein yapısında yıkıcı etki yapmaktadır (137). 
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Ca(OH)2’ nin biouyumluluğu, sudaki düşük çözünürlüğüne ve limitli 

diffüzyonuna bağlıdır. Bu sayede temasta olduğu dokulara sitotoksik etkisi 

azalmaktadır. Ancak bu özelliği nedeniyle, dentin tübüllerindeki e.faecalis üzerinde 

antimikrobiyal etki yapacak pH değerini sağlayabilmesi için uzun süreli uygulama 

gerekmektedir (37).  

Ayrıca, Ca(OH)2 bakteri lipopolisakkaritlerinin lipitlerininin yarısını hidrolize 

ettikleri için, onların toksisite, pirojenite, makrofaj aktivasyonunu işe yaramaz hale 

getirmektedir (112, 127). 

 

2.2.1. Ca(OH)2  Etki Mekanizması 
 

Ekspoze pulpa üzerindeki ilk etkisi, yüzeysel bir üç katmanlı nekroz tabakası 

oluşturmasıdır. Kalsiyum hidroksitten serbestlenen hidroksil iyonu sayesinde, iyonun 

temas ettiği canlı dokuda kimyasal bir yaralanma meydana gelir. Doku ile temas ettiği 

hat boyunca nekroz tabakası oluşur. Ve Ca++ iyonları da doku tarafından tolere edilir. 

Nekroz, irritasyona sebep olur ve pulpayı koruma ve tamir için uyarır. Bunlar, bağ 

dokusu yaralanmalarında görülen doku yanıtlarıdır. İrrite eden nedeni kontrol altına 

almak ve elemine etmek için vasküler ve enflamasyonlu hücre göçü ve proliferasyonu 

başlar. Bunu, mezenkimal ve endotelyal pulpa hücrelerinin göçünü, proliferasyonunu ve 

kollagen formasyonunu içeren tamir poçesi takip eder. Pulpa, irritasyondan 

korunduğunda, odontoblastlar farklılaşmıştır, dentin oluşumu gözlenmiştir. Pulpa 

normale dönmüştür. Kollagen mineralizasyonu, nekrozun olduğu yerde ve komşu 

dokudaki dejenere olmuş hücrelerde distrofik kalsifikasyonla başlar. Kalsiyum 

iyonlarının varlığı, yaralı bölgede kalsiyum karbonat çökelmesini uyarır ve bu sayede 

mineralizasyonu başlatır (116).  

Periapikal lezyonlu dişlere uygulandığında iyileşme indeksi oldukça yüksektir 

(57).   

Ca(OH)2’ nin periapikal dokulardaki veya dişin içinde arta kalan pulpa ile 

aktivitesi 1971 yılında Holland tarafından bildirilen pulpa ile olan aktivitesi ile aynıdır. 

(59). İki gün sonra, polarize ışıkta apetit (kalsit) kristalleri gözlenmiştir. Bunlar, 

Ca(OH)2’ nin kalsiyumu ile dokunun karbon dioksit gazı arasındaki reaksiyona 
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karakterizedir. Bu granülasyon, nekroze ve canlı doku sınırında oluşmuştur. Bu fazda 

organizmanın diğer kalsiyum tuzlarında da depozisyon gözlenmiştir. Yedi gün sonunda 

organizmanın Ca++ tuzlarının depozisyonu artmıştır. Periodontal ligament, hafif bir 

enflamasyon reaksiyonu göstermiştir. Bu, uygulanan materyale dokunun normal bir 

reaksiyonu olarak gözlenmektedir (58).  

Bu çalışmalar, köpek dişlerinde elde edilmiştir. Ancak insan dişi üzerindeki 

etkilerinin benzer olduğu morfolojik ve histokimyasal çalışmalarla doğrulanmıştır. (79). 

Seux ve ark., kalsit kristalleri ile fibrinonektin arasında zengin bir ekstra-sellüler 

ağ gözlemlemişlerdir. Ayrıca bulguları, kalsit kristalleri ve fibrinonektinin sert doku 

bariyeri yapımının ilk basamaklarında etkili olduğu fikrini desteklemektedir (123). 

Apeksifikasyonda sert doku oluşumunu uyardığı söylenmektedir. Ancak etki 

mekanizması hala açıklık kazanmamıştır. Apeksifikasyon sonrasında genellikle normal 

bir kök oluşumu gözlenmez. Komşu bağ dokusu hücrelerinde farklılaşma ve kanal 

dolgu maddesine komşu kalsifiye dokuda da depozisyon gözlenir. Kök ucu parsiyel 

veya tam olarak kapanabilir ancak periapikal doku ile az da olsa bağlantısını 

sürdürmektedir (20, s:837) Farklılaşan hücreler osteodentine benzer ve kök ucunda 

predentin ile davamlılığını sürdürür ( 31). 

Torneck ve arkadaşları, kanalların iç duvarlarında osteodentin ya da kemiğe 

benzer yapıda bir sert doku depozisyonunu histolojik olarak göstermişlerdir (144). 

Andreasen ve Andreasen apeksifikasyonda oluşan başlık gibi dokuyu “Cap” 

radyografik ve histolojik olarak incelemişlerdir. Apikal sert doku bariyerinin katmanları 

radyografik olarak gözlemlenmiş ve “scanning electron mikroskobu”(SEM) ile 

incelenmiştir. Kalsiyum hidroksit uygulamasından sonra farklı derecelerde 

formasyonlar gözlenmiştir. Apikal bariyer tipik olarak bir tabaka koagüle dokudan, bir 

tabaka kalsifiye dokudan ve bir tabaka daha az organize, irregular yapıdan 

oluşmaktadır. Apikalinde daha organize semente benzer yapı bulunmaktadır. Onlar, bu 

tabakalardaki düzensizliği kalsiyum hidroksitin yırtılmış doku üzerindeki  

yerleştirilmesine bağlamışlardır.Tüm vakalarında yeni oluşan sert doku semente 

benzemektedir (4). 
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 Baldassari-Cruz ve arkadaşları da yayınladıkları sağ üst orta keser diş vaka 

sunumunda, Andreasen ve Andreasen ile aynı şeklide, semente benzeyen sert doku 

olduğunu belirtmişlerdir (7). 

 

2.2.2. Ca(OH)2 ve Endotoksinler 
 

Mikrobiyolojik teknikler sayesinde pulpa nekrozu ve kronik periapikal 

reaksiyonu olan dişlerde anaerobik mikroorganizmaların varlığı ispatlanmıştır(1).  

Özellikle de gram (- ) olanlara rastlanmaktadır (80). Bunlar, sadece kanal içerisinde 

değil, apikal bölgede de bulunmaktadır.  

Gram (-) mikroorganizmalar, sadece virulant faktöre sahip değildirler. Apikal ve 

periapikal dokuda toksik ürünler üretirler ve hücre duvarlarında endotoksin 

bulundururlar. Endotoksin, lipopolisakkaritten oluşur, bakteri hücresinin çoğalması 

esnasında ve hücrenin ölümünde serbestlenir ve birçok önemli biyolojik etkiye sebep 

olur (9, 91). Endotoksinlerin, makrofajlar üzerindeki etkisi, enflamasyona, kimyasal 

mediatörlerin, sitokinlerin (91), TNF (tumor necrosis factor) (9), interlokinlerin (88, 91, 

109) salgılanmasına sebep olur (60). 

Endotoksin ayrıca ateş yükselmesine sebep olur. Kompleman sistemi aktive eder 

(60) ve araşidonik asit mekanizmasını çalıştırır. Tüm bunlar, periapikal bölgede 

enflamasyona ve kemik rezorbsyonuna sebep olur (9, 30, 89, 162). 

Medikal literatürde endotoksinler konusunda (2002 yılına kadar) yayınlanmış 22 

450 makale bulunurken, bu sayı diş hekimliğinde (LPS’ nin apikal ve periapikal doku 

üzerindeki erkisini hayvan çalışması ile araştıran) sadece 4 adettir (24,30, 89, 102). 

Silva ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, Ca(OH)2’ nin bakteriyal 

endotoksini etkisiz hale getirdiği bulunmuştur. Pulpa nekrozu ve lezyonlu olan dişlerde, 

seanslar arasında Ca(OH)2’ nin kullanımının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır (127). 

Hidroksil iyonları, lipid peroksidasyonuna sebep olur. Bunun sonucunda, 

fosfolipidler ve hücre membranının yapı komponentleri zarar görür. OH- iyonu, 

doymamış yağ asitlerinden H- iyonunu ayırır. Serbest lipid radikalleri oluşturur. Bu 

serbest radikaller, oksijen ile reaksiyona girer ve lipidik peroksit radikalleri oluşturur. 
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Bunlar da başka bir yağ asidinden H+ iyonu kopararak başka peroksit radikalleri 

oluşturur. Bu şekilde, otokatalitik zincirleme bir reaksiyon oluşur ve doymamış yağ 

asitleri yok edilir. Bunun sonucunda bakteri hücre membranı zarar görür 

H- iyonu, ayrıca bakteri DNA’sı ile de reaksiyona girer ve sarmalların 

çözünmesine sebep olur. Genler kaybolmaya başlar ve DNA replikasyonu engellenir 

(49). 
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2.3. Endomethasone Hakkında Genel Bilgi 
 

Endométhasone (Spécialities Septodont, Saint-Maur-des-Fossés, France), 

biyolojik özelliklerinden dolayı birçok araştırmada kullanılmış, öjenol içeren bir kanal 

dolgu maddesidir (14, 43, 45, 62, 68, 101, 103, 117,118, 121, 142, 148). 

İçeriği 

Tozu: çinko-oksit, timol iodin, baryum sülfat, hidrokortizon asetat, 

dekzametazon, paraformaldehit 

Likiti: Öjenol, anason yağı, nane yağı 

Antibakteriyel özelliği bulunmaktadır.  

Gomes ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, Endo Fill, Endomethasone, 

Endomethasone N, AH Plus ve Sealer 26’yı antibakteriyel özellikleri yönünden 

karşılaştırmıştır. Uygulandıkları anda en etkin Endomethasone, Endomethasone N ve 

Endo Fill (bunlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.) en az 

etkin ise Sealer 26 bulunmuştur. Ancak ilerleyen süre içerisinde, patlar arasındaki 

antibakteriyel etkinlik farkı istatistiksel olarak anlamlılığını yitirmiştir. Hiçbir materyal 

mikro organizma üremesini durdurmamıştır. Tüm patların etkinliği zaman içerisinde 

azalmıştır (45). 

Pizzo ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada, AH Plus, Endomethasone, Pulp 

Canal Sealer ve Vcanalare kanal patlarını antibakteriyel özellikleri açısından 

karşılaştırmış, Vcanalare dışındakilerin sadece yeni karıştırılıp yerleştirildiklerinde etkin 

antibakteriyel özellik gösterdiğini, ancak zamanla bu özelliğin azalarak etkinliğini 

kaybettiğini bulmuşlardır. Vcanalare ise 7 gün sonra da antibakteriyel özellik 

göstermektedir (103).  

Pumarola ve arkadaşları, yedi endodontik kanal patının (Traitement Spad, 

Endomethasone, N2 Universal, Diaket-A, AH26 gümüşlü, Tubli-Seal, Sealapex ) 

Streptococcus aureus üzerindeki antimikrobial etkisini araştırmıştır. Diaket-A, 

Traitement- Spad, N2, ve Endomethasone’ nun antimikrobiyal etkisinin iyi olduğu 

sonucuna varılmıştır (106). 
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Bu sonuçlar, Pupo ve arkadaşları tarafından yayınlanan bulgularla 

örtüşmektedir. Onlar, enfekte kanallardan alınmış mikro organizmalar üzerinde beş ayrı 

patın antimikrobiyal etkisini karşılaştırmıştır. Hemen karıştırma sonrası en aktif olan 

Endomethasone bulunmuştur (107). 

Öjenol (4-allyl-2-methoxyphenol) karanfil yağından elde edilmektedir ve diş 

hekimliğinde terapötik ajan olarak sıkça kullanılmaktadır. Çinko oksit öjenol esaslı kök 

kanalı dolgu materyallerinin dokular üzerindeki etkisi ile ilgili birçok histopatolojik 

araştırma yapılmıştır. 

Ho ve arkadaşları insan osteoblastik hücreleri üzerinde  yaptıkları çalışmada, 

öjenolun periapikal bölgede toksik etki yarattığını bulmuşlardır (56). 

Öjenol makrofaj reaksiyonunu inhibe eder ve periapikal dokuda enflamasyon 

reaksiyonunu etkiler (27, 121, 122). 

Tepel ve arkadaşları, enflamasyonlu periapikal dokunun kanal içi 

medikamanlara ve kanal patlarına olan reaksiyonunu araştırmuş ve Endomethasone ‘ 

nun periapikal bölgedeki iyileşmeyi bozduğunu bildirmişlerdir (142).  

Çinko oksit öjenol esaslı patlardan salınan öjenol, periapikal enflamasyon 

oluşumunda ya da var olan enflamasyonun gelişiminde rol oynamaktadır (56).  

Paraformaldehit, bağ dokusunun nekrozuna ve allerjik reaksiyona sebep olabilir 

(68). 

Enflamasyonlu ve semptomatik pulpalı mandibüler molar bir dişe 

paraformaldehit içeren bir preparasyon uygulanmıştır.  Sızan paraformaldehit, diş etinin 

ve alveoler kortikal kemiğin nekrozuna ve dişin kaybedilmesine sebep olmuştur (28). 

Formaldehit, çevre dokuyu irrite eder ve periapikal periodontal ligamentin 

iyileşmesini geciktirir (6, 82, 110). 

Yamasaki ve ark. sıçanlarda pulpektomi sonrası formokrezolün periapikal doku 

üzerindeki etkisini araştırmış ve formokrezolün periapikal doku iyileştirmesini 

geciktirdiğini bildirmişlerdir (160). 
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2.4. Kemik Hakkında Genel Bilgi 
 

Kemik diğer bağ dokularında olduğu gibi, hücrelerden ve bol hücreler arası 

maddeden yapılmıştır. Hücreler arası maddesi, kıkırdağınkine benzer, ancak içerisinde 

inorganik tuzlar, özellikle kalsiyum bileşikleri çökelmiştir. Bu sayede bükülemeyecek 

kadar serttir. Organizmaya biçim vermektedir. Kasların hareketini kolaylaştırır.  

 

2.4.1. Kemik Yapısı ve Organizasyonu 
 

Kemikler organik ve inorganik bölümlerden oluşmuştur.  

 

2.4.1.1. Kemik Matriksi 
 

Organik Bölüm 

 

Bu yapının büyük bölümü kollajen liflerden (Tip I), protein ve 

glikozaminoglikanlardan oluşan temel maddeden (amorf madde) yapılmıştır. Gelişmiş 

bir kemik dokuda, lifler paralel ve belirli aralıklarla aralarında porlar bırakacak şekilde 

yerleşmiş olup aralarında hidroksiapatit kristalleri yerleşiktir (dokuya sertlik veren 

maddelerdir). Kemik matriksi genel olarak asidofildir. Doku kollajenlerden zengin 

olduğundan bu liflere uygun boyalarla gayet iyi boyanır. Histolojik incelemede dokuya 

eğer dekalsifikasyon uygulanırsa inorganik tuzların ortadan kalkmasıyla kemik 

demineralize olur ve yumuşar, ancak mikroskobik yapısını, şeklini ve sağlamlığını 

korur. Ancak, histolojik teknik organik elemanların ortadan kaldırılmasına yönelik ise 

(maserasyon gibi) kemiğin sağlamlığı ve esnekliği bozulur ve kolay kırılır hale gelir. 

Başka bir anlatımla kemiğin organizmadaki gerekli işlevlerini tam olarak yerine 

getirebilmesi, ancak dokudaki organik, inorganik elemanların ve matriksin uyumlu 

birlikteliğine bağlıdır. 
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İnorganik Bölüm 

 

İnorganiklerin başında kalsiyum, fosfat, sitrat, magnezyum gibi maddeler gelir. 

Kalsiyum ve fosfat hidroksiapatit kristalleri şeklindedir ve kemik kollajenlerinin 

yanında amorf madde ile birlikte içiçe organize olmuşlardır. Hidroksiapatit kristallerinin 

kemikteki önemi, kollajenlerle beraber kemik sertliğini ve dayanıklılığını sağlamasıdır. 

İnorganik maddeler kemiğin kuru ağırlığının yaklaşık %50'sini oluşturmaktadırlar. 

 

2.4.1.2. Çözünebilen Maddeler 
 

IL İnterlökinler: Kollegenaz üretimi, Fibroblast çoğalması 

FGF Fibroblast büyüme faktörü: Kemik rejenerasyonunu stimulasyonu  

PDGF Trombosit kaynaklı büyüme faktörü  kemik oluşumu üzerine uyarıcı etki  

EGF Epidermal büyüme faktörü kemik yüzeyinden ayrılan hücrelerin 

remineralizasyonu 

TGF-β Dönüştürücü büyüme faktörü iltihap ve doku tamiri  

IGF-2 İskelet büyme faktörü 

CDGF Kondroblast büyüme faktörü 

ECGF Endotelyal büyüme faktörü 

MDGF Makrofaj kaynaklı büyüme faktörü  

 

Kemik Dokusunun Hücreleri 

 

Kemik dokusunda 4 tip hücre ayırt edilir: 

 

• Osteoprogenitör hücre 

• Osteoblast 
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• Osteosit 

• Osteoklast 

 

Osteoprogenitör Hücreler 

 

Kemiğin ana hücreleri olup mezenkim kaynaklanırlar. Genellikle soluk boyanan 

nukleuslu, asidofilik sitoplazmalı hücreler olup endosteumda, periyosteumun iç katında 

ve Havers kanalları gibi bölgelerde bulunurlar. Osteoprogenitor hücreleri mitozla olgun 

kemik hücrelerine farklılaşmaktadırlar. 

Bu hücreler kemik büyümesinde, zedelenmesi veya kırık tamirinde aktif hale 

gelerek bölünürler ve osteoblast hücrelerine dönüşürler. 

 

Osteoblastlar 

 

Kemik dokusunda matriksin yapımından sorumlu olan bu hücreler, kübik ya da 

alçak prizmatik boylu hücrelerden yapılmıştır. İri nukleusları olup sitoplazmaları koyu 

bazofiliktir. Elektron mikroskobunda Golgi ve endoplazmik retikulumları iyi gelişmiş 

olarak görülür. Lipid damlacıkları ve lizozom benzeri yapılar da sitoplazmada yer alır. 

Hücreler birbirleriyle kısa çıkıntılarla ilişkidedir. Kuvvetli alkalen fosfataz ve PAS 

pozitif reaksiyon (polisakkaritlerin varlığını gösteren reaksiyon) verirler. Alkalen 

fosfataz hem matriks hem de kalsifiskasyonda rol alan önemli bir enzimdir. Enzim 

fosfatın hidroliziyle lokal inorganik fosfat konsantrasyonunu arttırmakta ve bunun 

kalsiyum iyonlarıyla birleşmesi sonucu kalsiyum tuzları halinde dokuya çökelmesi 

sağlanmaktadır. 

Organizmada kemik yapım hızının ölçülmesi istendiğinde de kandaki alkalen 

fosfataz enzimi seviyesine bakılmaktadır. 
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Osteositler 

 

Kemiğin esas hücreleri olup, olgun kemik hücresi adını da alır. Bu hücreler 

lakünaları içinde yerleşmişlerdir. Gelişimlerini tamamlamış olduklarından sentez 

yapamazlar. Bu nedenle granüllü endoplazmik retikulum ve golgilerinde azalma 

görülür. Sitoplazma bazofilisi de daha azdır. En tipik özelliklerinden biri de 

uzantılarıdır. Sitoplazmik uzantılar kanaliküller içinde seyreder. Bu şekilde her hücre 

lakünası içine gömülü kalmayıp birbirleriyle temas kurmaktadırlar. Bu noktalarda 

neksuz (gap junction)  ve aralıklı bağlantı kompleksleri olduğu elektron mikroskopunda 

gösterilmiştir. Osteositlerin kalsiyumun kemiklerden kana verilmesinde ve homeostatik 

mekanizmayı düzenleme (kalsiyum konsantrasyonunu düzenleyerek) gibi önemli 

metabolik rolleri de vardır. Hücrelerin ölmesi halinde ise matrikste rezorpsiyon olayı 

görülür. 

 

Osteoklastlar 

 

Kemikte yıkımı veya kemik rezorpsiyonunu gerçekleştiren hücrelerdir. 20-100 

µm çapında çok büyük hücrelerdir ve 2 den 50 kadar değişen sayılarda nukleusları 

bulunur. Fonksiyonlarından dolayı makrofaj türü hücre olarak da kabul edilirler. Ayrıca 

mononüklear fagositer sisteme dahil hücrelerdir ancak aktif fagositoz yapmazlar. 

Osteoklastlar, içerdikleri kollagenaz ve diğer proteolitik enzimlerle kemiği rezorbe 

etmektedirler. Eritici enzimlerle eritilen kemik dokusu uzantılarla hücre içine 

alınmaktadır. Osteoklastların sitoplazmaları genellikle asidofil ve vakuollüdür. 

Hücrelerin çok sayıda lizozomları, mitokondriyonları ve iyi gelişmiş bir Golgi 

kompleksleri vardır. Bu hücreler kemikte Howship lakünası adı verilen boşluklarda 

yerleşmişlerdir. 

Osteoklastlarda kemiğe bitişik yüzlerinde hücre yüzeyinin genişletilmesinde rol 

oynayan fırça kenarlı hücre uzantıları gözlenir. Osteoklastlar hormonlara karşı da çok 

duyarlıdırlar. Örneğin paratiroid hormonu hücrede RNA sentezini arttırmada etkili 

olurken, kalsitonin hormonu bunun tersi etki yapmaktadır. 
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Kemik yıkımı, kemiğin modelleşmesinde önemli rol oynar. Bu olay osteoklast 

ve osteoblastların uyumlu çalışması neticesinde gerçekleşmektedir. 

 

2.4.2. Kemik Oluşumu 
 

İntramembranöz ve Enkondral olmak üzere iki tür kemikleşme vardır. 

Bunlardan intramembranöz kemikleşme bağ dokusu, enkondral tip ise kıkırdak dokunun 

katılımıyla oluşmaktadır. Kemikleşme hangi türde olursa olsun, ilk oluşan kemik 

dokusu primer kemik yani olgunlaşmamış kemiktir. Oluşan bu primer kemik kalıcı 

olmayıp yerini esas yani olgun lamelli kemik dokuya bırakmaktadır. Kemik yapımı, 

yıkımı veya rezorpsiyonu ile uyumlu bir biçimde olmaktadır. Kemik dokusu aktif bir 

yapıdır dolayısıyla devamlı olarak yenilenmektedir. Bu yenilenme özellikle mekanik, 

kimyasal ve hormonal koşullarla yakın ilgilidir. 

 

İntramembranöz Kemik Oluşumu 

 

Kemiğin bu şekildeki oluşumu bağ dokusu tarafından gerçekleştirilir. 

Organizmada kraniyumun frontal, pariyetal, temporal gibi kemikleriyle çene bu tür 

kemikleşmeyle oluşmaktadır. Bu kemiklere membran kemikleri de denmektedir. 

Önce mezenkim hücreleri damarlar etrafında toplanırlar ve çoğalırlar. Aradaki 

boşluklar sertleşmemiş matriks ve içindeki kollajen liflerce doldurulmuştur. Mezenkim 

hücreleri osteoblastlara dönüşebilen hücrelerdir. Bu hücreler hücrelerarası madde ve lif 

sentezini de yaparak osteositlere farklılaşırlar. Bu bölgeye kemikleşme merkezi adı 

verilir. Oluşan kemik spongiyöz (trabeküler) yapıdadır ve lamel içermez. Araya henüz 

kalsiyum bileşikleri de çökelmemiştir ve osteoid doku adını alır. Damar çevresindeki 

osteoblastların osteositlere dönüşerek boşalttıkları yerlere arkadan yeni hücrelerin 

gelmesiyle olayda devamlılık sağlamaktadır. Trabeküller büyür, çoğalır ve 

anastomozlaşarak spongiyöz kemik dokusu şekillenmiş olur. Bu tür kemikleşmede 

peristeum ve endosteum kemikleşmeye katılmayan bağ dokusu tarafından 
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yapılmaktadır. Trabeküllerarası boşluklardaki bağ dokusu da kemik iliğinin miyeloid 

veya hemapoetik dokusuna (kan hücrelerinin yapımı) dönüşmektedir. 

 

Kondral Kemikleşme 

 

Kemikleşme hyalin kıkırdak hücreleriyle oluşmaktadır. Bu nedenle 

intrakartilagenöz kemikleşme de denmektedir. Organizmanın uzun ve bazı kısa 

kemikleri böyle gelişir. Kondral kemikleşme perikondral ve enkondral olmak üzere iki 

tiptir.  perikondral kemikleşme perikondriyumun osteojenik aktivitesiyle, enkondral 

kemikleşme ise kondrositlerin yani hyalin kıkırdak hücrelerin çoğalması ve diğer bir 

takım değişiklerle meydana gelmektedir. 

Kemik bir yandan devamlı olarak yapılırken bir yandan da osteoklastlarca 

yıkıma uğratılmakta ve bu iki olayın uyumlu çalışmasıyla kemik normal formunu 

korumaktadır. 

 

Perikondral Kemikleşme 

 

Kıkırdak yüzeyindeki mezenkim kaynaklı hücreler osteoblastlara dönüşerek bu 

bölgede tabakalaşma yaparlar ve ara maddeyi salgılayarak osteosit haline dönüşürler. 

Bu olayı kalsifikasyon izler. Sonuçta ise diyafizin ortasında ve daha sonra da uçlara 

doğru gelişen ve kıkırdağı çevreleyen bir perikondral kemik dokusu ortaya çıkar. 

Kemikleşme tamamlandıktan sonra perikondriyum periyosteum adını almaktadır. Bu 

kemik kompakt yapıdadır ve bu yolla kemiğin enine büyümesi sağlanır. 

 

Enkondral Kemikleşme 

 

Bu tür kemikleşmede kıkırdak hücreleri önemli rol almaktadırlar. Özellikle uzun 

kemiklerin şekillenmesi bu yolla olur. Bu tür kemikleşme esas olarak kıkırdak 

hücrelerinin özellikle uzun kemiklerin diyafiz bölgesinde birtakım değişimleri şeklinde 
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olmaktadır. Uzun kemikler epifiz (yuvarlakça uç kısımlar) ve uzun bir diyafizden 

oluşur. Meydana gelecek ilk kemik, önce diyafizi saran perikondriyumda 

intramembranöz yolla olmakta (kemik halkası oluşumu) ve periost şekillenmektedir. 

Diyafizdeki kemikleşme primer kemikleşmedir ve bölge tamamen kemikleşinceye 

kadar devam eder. Bunu epifiz bölgesindeki kemikleşme izler ve sekonder kemikleşme 

merkezi adını alır. Epifizdeki eklem kıkırdağı ise kemikleşmeye katılmaz. Uzun 

kemiğin diyafizinde meydana gelir ve kemiğin uzunlamasına büyümesini sağlar. 

 

2.4.3. Kemik Tipleri 
 

Kemik, makroskopik şekilde Kompakt Kemik ve Spongiyöz Kemik olarak;  

Mikroskopik şekilde Primer ve Sekonder Kemik olarak incelenmektedir. 

 

2.4.3.1. Kompakt Kemik Dokusu ve Yapısı 
 

Kompakt bir kemiğin (örneğin femurun diyafizi) mikroskobik incelemesinde 

dokunun Havers kanalları etrafında 3-7 µm kalınlıktaki lamellerden, hücrelerden ve sert 

bir matriksten oluştuğu görülür. Düzgün ve boşluk içermeyen bir yapıda olan kompakt 

kemikteki osteoplastlar (laküna) dallıdır ve kanalikül adını da alır. İçine ise osteositler 

(kemik hücreleri) yerleşmiştir. Kompakt kemiklerdeki bu kanaliküller her bir lamelde 

birçok sayıda olduğundan ait olduğu Havers sisteminin en içinden en dış lameline kadar 

temas kurarlar. Böylece dokuda bir ağ oluşturarak metabolizmanın şekillenmesini 

sağlarlar. Lamellerin sayısı 4 ile 20 arasında değişmektedir Özellikle enine yapılmış bir 

kemik kesitinde bu Havers sistemi, konsentrik (ortak merkezli)  halkalar şeklinde ortaya 

çıkar.  

 

2.4.3.2. Spongiyöz Kemik Dokusu (Trabeküllü Kemik) 

 

Kemiğin bu formu da kompakt kemiğe benzemekle beraber trabeküller lamelden 

yoksundur. Dolayısıyla histolojik preparasyonlarda enine kesitte sirküler lamel 
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tertiplenmesi görülmez. Buna karşılık bol boşluklu veya trabeküller oluşan adeta petek 

gibi bir dokusu vardır. Bu boşluklar kemik iliği ile doludur. Özellikle uzun kemiklerin 

epifizindeki spongiyöz doku basıncın veya kuvvetin geldiği yönde düzenlenmiştir. 

Böylece yapı çok daha sağlam bir hale gelmektedir. 

 

2.4.3.3. Primer Kemik Dokusu  

( Olgulaşmamış veya Kaba Lifli (Woven bone) Kemik ) 

 

İlk ortaya çıkan kemik dokusu primer kemiktir. Geçicidir ve yetişkinlerde, 

kafadaki yassı kemik eklemleri, diş alveolleri ve tendonların kemiğe girdiği yerler gibi 

birkaç yer dışında, yerini sekonder kemiğe bırakır. Primer kemik dokusu, sekonder 

kemik dokusuna nazaran, rasgele dizilmiş kollajen liflerin yani sıra daha az mineral ve 

sekonder kemik dokusundan daha fazla osteosit içerir. 

 

2.4.3.4. Sekonder Kemik Dokusu 
 

Sekonder kemik dokusu çeşitlidir ve genellikle yetişkinlerde bulunur. Kollajen 

lifler 3–7 mikron kalınlığında olup, birbirlerine paralel veya bir vasküler kanal etrafında 

dairesel olarak yerleşmiş lameller halinde düzenlenmiştir. Kan damarlarını, sinirleri ve 

gevşek bağ dokusunu içeren bir kanal etrafını saran, dairesel lamellerin meydana 

getirdiği bütünlüğe Havers sistemi veya Osteon denir. Osteositleri içeren lakunalar, 

lameller arasında ve nadiren de içinde bulunur. Bir lamelin kollajen lifleri birbirlerine 

paraleldir. Her Havers sisteminin etrafı, birkaç kollajen lif ve mineralize amorf 

matriksden oluşan yapıştırıcı madde (cementing substance) ile çevrelenir. 

Kompakt kemikte lameller, tipik olarak (örneğin, uzun kemiklerin diafizlerinde) 

Havers sistemi lamelleri, dış dairesel lameller, iç dairesel lameller ve intertisiyal 

lameller olarak yapılanmışlardır. Lameller kemiğin bu dört tipi, enine kesitlerde 

rahatlıkla izlenir. Havers sisteminin ana fonksiyonu besin maddelerini kompakt kemiğe 

getirmektir. Burada besin maddeleri kemiksi yapının içine, civarındaki kan 

kapillerlerinden rahatlıkla geçebilir. Her Havers sistemi uzun sıkça dallanan ve diafizin 
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uzun eksenine paralel olan bir silindirdir. Merkezi bir kanal çevresinde yerleşmiş 4–20 

dairesel lamelden oluşur. Endosteum ile kaplı her kanal içinde kan damarları, sinirler ve 

gevşek bağ dokusu bulunur. Havers kanalları, transvers veya oblik seyreden Volkmann 

kanalları aracılığı ile; kemik iliği boşlukları, periosteum ve birbirleri arasında temas ve 

iletişim içindedir. Volkman kanallarının dairesel lamelleri yoktur. Lamelleri delerek 

geçerler. Kemik dokusundaki tüm vasküler kanallar, daha önce var olan kan 

damarlarının etrafına matriksin çökmesi ile meydana gelirler. 

 

2.4.4. Kemikte Onarım (Kemiğin Rejenerasyonu) 
 

Organizmada herhangi bir nedenle hasar gören dokular belirli bir oranda 

kendilerini yenileyebilmektedirler. Kemik dokusu bu onarım işini en iyi yapanlardan 

birisidir. Kemiğin kırılması durumunda, kırık bölgesinde yeni bir kemik dokusu 

oluşarak bölge tamamen normal hale gelmektedir. Kırık meydana geldiğinde dokunun 

kan damarları da hasar gördüğünden kanama oluşur ve bu bölgedeki kan pıhtılaşır. 

Kırık bölgesindeki doku da bozulmuştur ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ortama 

gelen nötrofiller ve makrofajlar hasarlı dokuyu ortadan kaldırırlar. Bölgede 

fibroblastların ve damarların çoğaldığı gözlenir. Bu bölge daha sonra fibröz bir doku 

yapısı haline gelir ve kırık yeri kıkırdak dokuya dönüşür. Bu yeni dokuya kemik kallusu 

denir. Bu arada kırık bölgesindeki periosteum ve endosteumun osteoblastları çoğalarak 

kırık bölgesine gelirler ve burada bir hücre katı oluştururlar. Daha sonra enkondral 

kemikleşmede olduğu gibi primer kemik oluşmaktadır. Bölgede ayrıca intra- 

membranöz kemikleşme de olur. Onarım sırasında önce primer kemik dokusu 

gelişmektedir. Bu doku henüz olgunlaşmamış kemik dokusudur. Doku daha sonra yavaş 

yavaş ortadan kalkarken yerini sekonder yani esas kemik dokuya bırakır. Böylece 

onarılmış kemik o bölgede tamamen normal şekline kavuşur ve fonksiyonlarını yerine 

getirir bir duruma gelir (12, 22, 71). 
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2.5. İltihap (Enflamasyon) Hakkında Genel Bilgi 
 

İltihap, vücudun yaralanmalara karşı olan vasküler yanıtıdır. Bir dizi reaksiyon 

ile oluşmaktadır. Bir organ ya da dokuda oluşan yaralanma, zarar gören alanda ilerleyen 

değişikliklere sebep olur. Dokunun en belirgin yanıtı kızarıklık, ısı artışı ve şişliktir. 

Kızarıklık ve ısı artışı, vazodilatasyonun sonucu olan kan akışındaki artmadır. Şişlik ise, 

sıvı, plazma proteinleri ve beyaz kan hücrelerinin dışarıya sızmasına yol açan damar 

geçirgenliğindeki artıştır. 

İltihabın 4 ana belirtisi vardır. Bunlar: 

Calor: Isı artışı → kan akış hızının artması nedeni ile 

Rubor: Kızarıklık → kan akış hızının artması nedeni ile 

Tumor: Şiş → damardan dışarı madde sızması ve ödem nedeni ile 

Dolor: Ağrı → hiperemi ve ödem nedeni ile dokuda oluşan basınç ve ağrıdan sorumlu 

enflamasyon ajanlarının salgılanması nedeni ile 

Functio laesa: Fonsyon kaybı → Şiş ve ağrı nedeni ile 

Dokunun yaralanmaya yanıtı şu sırayı izlemektedir. 

• Vasküler değişiklikler 

• Eksüdasyon, Transüdasyon ve Ödem 

• Lenfatik Sistem 

 

2.5.1.1. Vasküler Değişiklikler 
 

Vaskülar yanıt değişkendir ve reversible olabilir. Bu, yaralanmanın şiddetine 

bağlıdır. 
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Vazokonstrüksiyon 

 

İltihap etkeni ne olursa olsun, genellikle ilk görülen etki; kısa süreli arteriol 

daralmasıdır. Bu daralma bazı etkenler ile görülmeyebilir. Birkaç dakika sürer. Bu 

sırada dokunun zedelenen bölgesinde kısa süren bir solukluk olur. 

 

Vazodilatasyon (Vazodilasyon) 

 

Arterlerde genişleme meydana gelir. Yaralanma bölgesindeki kılcal damarlar 

kan ile dolar. Hızlandırılmış ulaştırma proçesi başlamıştır. Bu proçese aktif hiperemi 

denmektedir. 

Vazodilatasyon, arteriollerin düz kaslarının gevşemesi ve kılcal damarların 

büzücü kaslarının gevşemesi sonucunda oluşmaktadır. 

 

Damar Geçirgenliğinde Artış 

 

Normal koşullarda kılcal damarlar yarı geçirgendir. Su ve elektrolitler, arteriol 

ucundan dokulara geçer, venül ucundan ise damarlara geri alınırlar. Büyük moleküllü 

proteinler ve hücreler damarlardan çıkamazlar. Sıvının damar dışına çıkması ve geri 

alınması damar içindeki hidrostatik ve osmotik basıncın etkisi ile olur. 

İltihapta damarlar genişleyince endotel hücreleri birbirinden ayrılır. Aralarında 

sıvı ve plazma proteinlerinin dolaşabileceği boşluklar oluşur. Eğer yaralanma 

sonucunda sadece endotel hücreler zarar görür ancak damarların etrafındaki bazal 

membran zarar görmezse hemoraji olmaz. 

Hafif yaralanmalarda, ufak kılcal toplar damarlarda genişleme olur. 

Orta dereceli yaralanmalarda, kılcal damarlar ve ufak venlerde genişleme olur. 

Şiddetli yaralanmalarda, kılcal damarlar, venler ve arterlerde genişleme olur.  
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Vasküler Staz 

 

Damarlardaki hidrostatik basınç artışı, vasküler geçirgenlikteki artış ve damar 

dışındaki doku sıvısının osmotik basıncının artması nedeni ile damardan dışarıya sıvı 

çıkışı olmaya başlar. Damar sıvısı dışarıya çktığı için kan içerisinde viskozite artışı olur. 

Bu nedenle kan akışı yavaşlamaya başlar. 

Normalde kan elemanları damardaki plazma içinde akarlar. Bu akış bir düzene 

göre olur. En büyük hücreler olan lökositler ortada, eritrositler bunun dışında, 

trombositler ise kenara yakın bölgede akarlar. İltihap başlarken meydana gelen yüzeyel 

elektrik yükü değişimleri eritrositlerin birbirlerini itmesini engeller. Birbirlerine 

yapışarak büyük kümeler yaparlar. Bu kümeler lökositlerden büyük olduğu için orta 

kısma geçerler. Lökositler duvara (endotele) yaklaşırlar ve yapışırlar. Bu olay da akımın 

daha fazla yavaşlamasına neden olur. Hatta, akım bir süre durabilir. Akımın durmasına 

staz adı verilir. Akış yavaşlayınca damar içerisinde hidrostatik basınç artar ve damar 

dışına (albümin, fibrinojen, immünoglobin ve diğer molekül ağırlığı yüksek olan) 

plazma proteinleri de çıkmaya başlar. 

 

2.5.1.2. Eksüdasyon 
 

Artan damar permeabilitesi nedeni ile damar dışına sıvı ve plazma proteinleri 

çıkmaya başlar. Bu olaya “Eksüdasyon” denir. Damar ve dokular arasındaki bu sıvı ve 

plazma proteinlerinden oluşan maddeye de “Eksüda” denir. 

 

Transüdasyon 

 

 Transüdasyon da damar içinden sıvı ve plazma proteinlerinin çıkmasıdır. 

Ancak, transüdasyon iltihap nedeni ile olmaz. Küçük kan damarlarındaki hidrostatik 

basınç artışı; küçük kan damarlarındaki osmotik basıncın azalması ve hücre dışındaki 

osmotik basıncın artması sonucunda oluşur. 
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Tablo 2-1: Transuda ve Eksuda Karşılaştırılması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödem 

 

Ödem, damar sisteminden çok fazla miktarda sıvının çevre dokular arasına 

çıkması ile oluşur. Eksüdasyon veya transüdasyon nedeni ile olabilir. 

• Dokudaki toksinleri seyreltir. 

• Proteolitik enzimlerin aktivasyonu sonucu oluşan toksinleri inaktive 

eder. 

• İltihap hücrelerine besin sağlar. 

• Kompleman proteinlerini içerir. 

• Genellikle fibrinojen içerir. 

 

 

 

Transuda ve Eksuda Karşılaştırılması 

 Transuda Eksuda 

Protein miktarı Az Çok 

Protein çeşidi Albümin Tüm plazma proteinleri 

Fibrin Yok Var 

Hücreler Yok İltihap 
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2.5.1.3. Lenf Sistemi 
 

Lenf damarları, endotelle temasta olan, intersellülar bağları çok gevşek olan, 

gözenekli basal membranlı kanallardır. Eksüdanın enflamasyon alanına taşınmasında rol 

oynarlar. 

 

2.5.2. Kimyasal Mediatörler 
 

Damarlarda geçirgenliğin artmasına, zedelenen hücrelerden serbestleşen aracı 

maddeler neden olur.Bu maddeler vücudun yanıt olarak iltihap oluşturabilmesi için 

gereken reaksiyonlarda görev alırlar. Bunlara “iltihabın kimyasal mediatörleri” denir 

(Tablo 2-2). 

• Vazoaktif aminler (Histamin, Seratonin) 

• Kinin sitemi (Bradikinin) 

• Fibrinolitik sistem (Fibrinopeptidler) 

• Kompleman sistemi (Anafilotoksinler) 

• Araşidonik asit metabolitleri (Prostaglandinler, Lökotrienler) 

• Trombosit aktive edici faktör  

• Nitrik oksit 

• Nöropeptidler 

• Diğer mediatörler 
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Tablo 2-2: Kimyasal Mediatörler 

KİMYASAL MEDİATÖRLER 

Mediatör Kaynağı 
Damarda 

genişleme 

Damar 

geçirgenliğinde artış 

Histamin Mast hücreleri, bazofiller, trombositler + + 

Seratonin Trombositler + + 

Bradikinin Plazma + + 

Fibrinopeptitler Plazma  + 

Anafilotoksinler Plazma + + 

Prostaglandinler Lökositler +  

Lökotrienler Mast hücreleri, eozinofiller, bazofiller  + 

Trombosit aktive edici 

faktör 

Mast hücreleri, eozinofiller, bazofiller,nötrofiller, 

monositler, trombositler, endotelyal hücreler 
 + 

Kalsitonin gen ilişkili 

peptit (CGRP) 
Duyarlı sinir uçları +  

P Maddesi  

(Substance P) 
Duyarlı sinir uçları  + 

Nötrofil katyonik 

proteinleri 
Nötrofiller  + 

Oksijen radikalleri Nötrofiller, makrofajlar, eozinofiller  + 

Nitrik oksit Endotelyal hücreler +  
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2.5.3. İltihap Hücreleri 
 

İltihap odağı mikroskopik olarak incelendiği zaman görülebilecek hücreler 

şunlardır: 

• Polimorf nüveli lökositler 

Nötrofil Polimorflar 

Eozinofil Polimorflar 

Bazofil Polimorflar 

• Monositler 

• Lenfositler 

• Plazmasitler 

• Dev hücreler 

• Fibroblastlar 

 

2.5.4. İltihap Türleri 
 

İltihaplar mikroskobik görünümleri açısından ele alınır ve bu özelliklerine göre 

türlere ayrımlanırsa, ön planda görülen doku değişikliğine göre adlandırılırlar. Örneğin 

eksüda, nekroz ya da proliferasyondan biri daha baskın olabilir. Buna göre iltihaplar; 

Eksüdatif 

Alteratif (Nekrotizan) 

Proliferatif       olmak üzere üç grupta toplanabilir.  
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2.5.4.1. Eksüdatif İltihap 
 

İltihapta damarlardan sıvı ve hücre eksüdasyonu çok fazla olur ve ön planda 

görülürse eksüdatif olarak adlandırılır. Eksüdatif iltihap, eksüdanın içeriğine göre 

sınıflandırılır. 

Seröz ve serömüköz iltihap: Serum diapedesisi ön planda 

Fibrinli ve seröfibrinöz iltihap: Plazma diapedesisi ön planda 

İrinli (polimorf lökositli) iltihap: Lökosit diapedesisi ön planda 

Hemorajik iltihap: Eritrosit diapedesisi ön planda 

 

2.5.4.2. Alteratif (Nekrotizan) 
 

Ön plandaki bulgu doku yıkımı (nekroz)dır. 

Deri ve mukozada bulunur, koagulasyon nekrozu olursa; Nekrozlu Membran 

Deri ve mukozada bulunur, kollikuasyon nekrozu olursa; Ülser 

Solid organlarda bulunur, kollikuasyon nekrozu olursa; Kavern 

olarak adlandırılır. 

 

2.5.4.3. Proliferatif İltihap 
 

Proliferatif iltihapta ön planda görülen değişiklik hücre ve kollagen lif artımıdır. 

Kronik iltihaplar, proliferatif tiptedir. Bu tip iltihapta granülasyon dokusu ve sikatris 

görülmektedir. 
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2.5.5. İltihabın İyileşmesi 
 

Tam bir iyileşmenin gerçekleşmesi için ise şu koşullara oluşumuna gereksinim 

vardır. 

Hücrelerin mitoz ile çoğalabilmesi 

Göç etmesi 

Olgunlaşıp normal fonksiyon görebilmesi 

Dokuyu meydana getirmek üzere yanyana gelmesi 

Kayıplar giderildikten sonra çoğalmanın durması ya da fizyolojik hıza inmesi.  

İyileşme Tipleri 

• Rezolusyon ile iyileşme 

• Regenerasyon ile iyileşme 

• Organizasyon ile iyileşme 

• Reparasyon ile iyileşme 

• Primer yara iyileşmesi 

 

2.5.5.1. Rezolusyon İle İyileşme 
 

Rezolusyonda iltihap odağında iz kalmaz. Doku tamamiyle eski halini alır. 

Bunun için önce iltihap odağındaki zedeleyici ajanın yokedilmesi gerekir. Bunun 

ardından sıvı ve hücre eksüdasyonu durur. Eksüda içindeki fibrin, enzimler tarafından 

eritilir. Ortamdaki sıvı lenf yolları ile taşınır. Makrofajlar; ölü bakteri, hücre ve hücre 

artıklarını fagosite ederek ortamı temizlerler. Bu şekilde iyileşme için koşullar; iltihap 

odağındaki fibrinin fazla olmaması, uzun süre kalmaması ve doku kaybı (nekroz) 

olmamasıdır. 
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2.5.5.2. Regenerasyon İle İyileşme 
 

Akut iltihapta etyolojik ajanlar hemen yok edilemez ve uzun süre dokuda kalırsa 

iltihap kronikleşir. Bu süreç içinde nekroz ile doku kayıpları oluşur. Daha sonra ajan 

ortadan kaldırılabilir ve tamir olayı başlar. Eğer nekroz sadece parankim hücrelerini 

tutmuşsa ve doku çatısı sağlam kalmışsa ve o dokuya ait hücreler çoğalabilme 

kapasitesine sahipse iyileşme regenerasyon yolu ile gerçekleşir. Eksüda rezorbe 

olduktan sonra, parankim hücreleri çatı üzerinde çoğalarak dokuyu eski haline getirirler. 

Regenerasyon yeteneği açısından hücreler üç tiptedir. Bunlar; labil hücreler, stabil 

hücreler ve permanent hücrelerdir. 

Labil hücrelerin regenerasyon yeteneği yüksektir. Deri ve mukozaların örtü 

epiteli bu gruba girer. Buralardaki zedelenme sonucu epitel dokusu bütünlüğü bozulursa 

(bazı hücreler nekroz olursa) boşluk çabucak kapatılır ve hiç iz kalmaz. 

Stabil hücreler, bazı şartlar altında çoğalabilirler. Karaciğer, pankreas, tiroid ve 

böbrek tubulus epitel hücreleri bu gruba girer. Bu hücrelerin çoğalabilmesi için bağ 

dokusundan yapılmış olan çatının sağlam kalmış olması gerekir. Çatı harabolmuş ise 

regenerasyon olamaz. 

Permanent hücreler beyin hücreleridir (Nöronlar). Bunlar fonksiyon açısından en 

yüksek diferansiyasyon gösteren hücreler olup çoğalma yetenekleri hiç yoktur. 

Öldükleri zaman ortaya çıkan boşluğu destek dokusu doldurur. 

 

2.5.5.3. Organizasyon İle İyileşme 

 

Akut iltihapta fibrin eritilemeyecek kadar bol teşekkül ederse, iyileşme 

organizasyon yolu ile olur. Ayrıca embolus, trombüs ve hematom kitleleri ile infarktüs 

alanları da iyileşirken organizasyon yolunu seçerler. Organizasyon, yukarıda sayılan 

madde ve hücreler ortadan kalkmadan, bu madde veya hücre arasına sağlam doku 

kenarından, damarların ve fibroblastların girmesi ile oluşur. Sağlam doku kenarındaki 

damarlar tomurcuklanarak uzar ve dallanırlar. Fibroblastlar çoğalır, göç eder ve 

kollagen lif yaparlar. Yeni meydana gelen damarlardan hücre ve sıvı eksüdasyonu olur. 

Daha sonra bölgede gene sağlam dokudan gelişen sinir uçları ve lenf damarları 
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meydana gelir. Bu dokuya, çıplak gözle ince granüllü görüldüğü için granülasyon 

dokusu adı verilir. Zamanla, granülasyon dokusu içindeki hücreler ve damarlar 

kaybolur. Kollagen lifler artar ve fibröz bir doku meydana gelir. Bu dokuya skar ya da 

nedbe dokusu adı verilir. Sonuçta iz kalır. Nedbe dokusu organın o bölgesinde büzülme, 

kalınlaşma ve sertleşmeye neden olur. Bu bölgede doku esnekliği kaybolur. 

 

2.5.5.4. Reparasyon İle İyileşme 
 

ltihap sırasında oluşan doku kaybı büyük ve çatı da harabolmuş ise iyileşme 

reparasyon (onarım) ile olur. Etyolojik ajanlar ortadan kalkıp, fagositoz ile ortam 

temizlenip boşluk ortaya çıktıktan sonra sağlam kalan sınır dokudan parankim ve bağ 

dokusu prolifere olmaya başlar. Parankim dokusu ile bağ dokusunun proliferasyon hızı 

aynı değildir. Bağ dokusu çok hızlı prolifere olur. Önce bir granülasyon dokusu 

meydana gelir. Boşluk çoğunlukla bu doku tarafından doldurulur. Arada düzensiz 

parankim adaları kalır. Granülasyon dokusu zamanla damarlarını ve hücrelerini 

kaybeder, kollagen lifler artar. İltihap yerinde düzensiz bir sikatris kalır. Sonuçta 

organlarda büzüşmeler, düzensiz regenerasyonlar sonucu fonksiyon bozuklukları ortaya 

çıkar. 

 

2.5.5.5. Primer Yara İyileşmesi 
 

Yara kenarları birbirlerine yakın ve bakteriler ile bulaşmamış ise epitel ve epitel 

altı dokusu birlikte onarılır. Bu tür iyileşme ciltte cerrahi kesilerde görülür ve primer 

yara iyileşmesi adını alır. 

Cerrahi kesilerde yaranın iki kenarı dikiş ile birbirine yaklaştırılmıştır. İlk 

olarak, kesilen derinin karşılıklı yüzleri arasındaki boşluk, kesilen damarlardan çıkan 

kan ile dolar ve bu kan hemen pıhtılaşır. Bu şekilde yara sıvı kaybına ve enfeksiyonlara 

karşı korunmuş olur. Bunu hemen akut bir iltihap izler (fiziksel zedelenmeye karşı). İlk 

24 saat içinde polimorf nüveli lökositler, monositler ve plazma bu bölgeyi infiltre eder. 

Doku şiş ve kırmızı görünür. 
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Gene ilk 24 saat içinde çok katlı yassı epitel yaranın sağlam kenarından ve bazal 

tabakadan itibaren çoğalır ve iki uçtan ilerleyen tek sıra epitel ortada birleşir. İlk 48 

saatte yara üzeri epidermis ile örtülür. Gene ilk 24 saat içinde kesinin iki yanındaki 

sağlam dokudan fibroblastlar çoğalarak pıhtı içine göç ederler. Damarlar da 

tomurcuklanarak uzarlar ve bir granülasyon dokusu oluştururlar. Dördüncü ve beşinci 

günlerde fibroblastların yaptığı retikulum lifleri yaranın iki ucunu zayıf olarak bağlarlar. 

Bu arada hücre ve damarlar kaybolup kollagen lifler artar. Sekizinci ve onuncu günlerde 

yaranın iki kenarı kollagen lifler ile oldukça sıkı bir şekilde bağlanırlar. Bu günlerde 

yara dikişleri (kesinin uzunluğuna da bağlı olarak) alınabilirler (22, 141, 145, 156). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. Gereç 
 

Araştırmada: 

• 48 adet 200 g ağırlığında 12 haftalık, dişi, Wistar-Albino cinsi sıçan  

• Kalsiyum Hidroksit Tozu (Merck, Darmstadt, Germany) 

• Steril su 

• Gliserin 

• Endomethasone (Septodont, France) 

• Ameliyat seti 

• 3-0 ipek dikiş materyali 

• 1 mm çapında çelik ront frez 

• Tur motoru ve piyasemen  

• Ketalar Flakon (Pfizer, İstanbul, Türkiye) 

• Formaldehit ( %10 tamponlanmış formalin solüsyonu) 

kullanılmıştır. 



 39

3.2. Yöntem 
 

Bu araştırmanın deney hayvanlarının sakrifikasyonuna kadar olan bölümü, 

İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştrma Enstitüsü, Deney Hayvanları Laboratuvarı’ 

nda; diğer bölümleri ise İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve 

Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı’ nda gerçekleştirilmiştir.  

 

3.2.1. Kanal içi Medikamanların ve (+) grubu Kanal Dolgu Maddesinin 
Hazırlanması 

 

Kalsiyum Hidroksit tozu, deney gruplarını oluşturmak üzere 1. Grup için gliserin, 

2. Grup için distile su ile; pozitif konrtol grubunda kullanılacak olan Endomethasone 

ise, üretici firmanın önerisi üzerine 1 ölçek toza 1 damla olacak şekilde otoklavda 

sterilize edilmiş olan camlar üzerinde yine otoklavda sterilize edilmiş olan spatüller ile 

her bir denek için taze olacak şekilde karıştırılmıştır. 

 

3.2.2. Kemik içerisine uygulanacak olan implantların hazırlanması 
 

Karıştırılan medikamanlar ve kanal dolgu materyali, steril olarak üretilmiş 

enjektörlere yerleştirilmiştir. Bu enjektörler yardımı ile yine steril olarak üretilmiş olan 

32 mm uzunluğunda, 1mm çapındaki polietilen tüpler  içerisine doldurulmuştur. 

İçerisinde materyaller bulunan tüpler, otoklavda sterilize edilmiş camlar üzerinde yine 

otoklavda sterilize edilmiş olan bistüri ile her biri 5 mm olacak şekilde kesilmiştir. 

Negatif kontrol grubunda kullanılacak olan tüpler ise boş bırakılmıştır. 

 

3.2.3. Deneysel Hayvan Modelinin Hazırlanması 
 

Çalışmada, 48 adet, ağırlığı 200g olan, 12 haftalık Wistar-Albino cinsi dişi sıçan 

kullanılmıştır. Denekler, İstanbul Yem Sanayi tarından hazırlanmış olan %21 oranında 
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protein içerikli yem ve su ile beslenmişlerdir. Denekler, deney süresince; ışık periyodu 

12 saat aydınlık, 12 saat karanlık,  bağıl nem oranı %40-60, sıcaklık 21±10C standardını 

sağlayacak şekilde ayarlanmış  olan ortamda, metal kafesler içerisinde muhafaza 

edilmişlerdir. 

Araştırmaya etkisi olaması için sistemik antibiyotik uygulaması yapılmamıştır. 

Araştırma İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deney 

Hayvanları Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Deneylerin iki tibiasına da 

implantasyon yapılmıştır. Bu sayede gereksiz deney hayvanı kullanımı engellenmiştir. 

Araştırmada, 2 adet deney grubu, 1 (+) kontrol grubu, 1(-) kontrol grubu olmak 

üzere 4 grup oluşturulmuştur. 

 

1.Grup 

 

Her iki tibiasına teflon tüp içerisinde kalsiyum hidroksit gliserin karışımı 

uygulanan grup. 

1.a implantasyondan 7 gün sonra sakrifiye edilen grup (n=6) 

1.b implantasyondan 3 hafta sonra sakrifiye edilen grup (n=6) 

 

 

2. Grup 

 

Her iki tibiasına teflon tüp içerisinde kalsiyum hidroksit distile su karışımı 

uygulanan grup 

2.a implantasyondan 7 gün sonra sakrifiye edilen (n=6) 

2.b implantasyondan 3 hafta sonra sakrifiye edilen grup (n=6) 
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3. Grup (pozitif kontrol grubu)  

 

Her iki tibiasına da teflon tüp içerisinde Endomethasone uygulanan grup 

3.a implantasyondan 7 gün sonra sakrifiye edilen (n=6) 

3.b implantasyondan 3 hafta sonra sakrifiye edilen grup (n=6) 

 

4. Grup (negatif kontrol grubu) 

 

Her iki tibiasına da boş teflon tüp yerleştirilen grup. 

4.a implantasyondan 7 gün sonra sakrifiye edilen (n=6) 

4.b implantasyondan 3 hafta sonra sakrifiye edilen grup (n=6) 

 

3.2.3.1.   Cerrahi İşlemler 
 

Cerrahi işleme önce deneklerin ketamin hidroklorür ve rompun ile anesteziye 

edilmesiyle başlanmıştır. Anestezik solüsyonlar, ensülin enjektörü kullanılarak, 

intraperitoneal yolla verilmiştir. Uygun klinik bulguların başlamasıyla, önce deneklerin 

tibialarının üzerindeki tüyler tıraşlanmış ve açığa çıkan deri yüzeyi, iyot içeren bir 

solüsyon (%5’ lik iyod çözeltisi) ile dezenfekte edilmiştir. 

Daha sonra kesici ucu ve sapı aynı düzlemde olan bir bistüri ile tibia iç 

yüzeyinde, kemiğin uzun eksenine paralel olarak ensizyon yapılmıştır. Tibia metafizine 

erişildikten sonra, sürekli serum fizyolojik yıkaması altında, kemik korteksi, döner bir 

sisteme (tur motoru piyasemeni) takılan çelik ront frez ile delinmiştir. Kemik iliği 

boşluğuna uygun girişin açılmasından sonra, her biri 5mm uzunluğunda olan ve 

materyal içeren tüpler, tibianın uzun aksına paralel olarak bu boşluğa implante 

edilmiştir.  

Daha sonra; önce kas ve sonra cilt dokusu kademeli olarak dikilmiştir. Her iki 

doku katmanı da, rezorbabl bir dikiş materyali ile dikilmiştir. Dikiş tamamlandıktan 
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sonra ilgili alan, iyot çözeltisi ile silinerek tekrar dezenfekte edilmiştir. İmplantasyon 

işlemi biten deneklerin her biri, ayrı olarak bir kafese konulmuştur. 

 

3.2.3.2. Sakrifikasyon 
 

İşlem bitiminden sonraki 1.hafta ve 3.haftada denekler yüksek doz eter sülfirik 

içeren kavanozlarda, inhalasyon yolu ile sakrifiye edilmiştir. Daha sonra 

dezartikülasyon ile tibialar çıkarılmış, implant bölgesi üzerindeki kas ve deri 

tabakalarından arındırıldıktan sonra, %10’luk formalin çözeltisi içine konulmuştur. 

Örnekler daha sonra analiz için patoloji laboratuvarına yollanmıştır. 

 

3.3. Histopatolojik Yöntem 
 

3.3.1. Kemik Dokusu Üzerindeki Etkileri Görebilmek İçin Kullanılan Metod  
 

Gönderilen materyal %10 luk tamponlanmış formalinde 1 hafta süre ile fikse 

edilmiştir. 

Fiksasyondan sonra tüm materyal %50 lik formik asit ve %20lik sodyum sitrat 

çözeltilerinden birer ölçek alınarak hazırlanan solusyonda dekalsifiye edilmiştir. 

Dekalsifiye parçalar rutin doku takibinden geçirildikten sonra, hazırlanan parafin 

bloklardan elde edilen 5-7 mikron kalınlığındaki kesitler, hematoksilen – eozin 

yöntemiyle boyanıp ışık mikroskobunda incelenmiştir. 

 

3.3.2. COX 2 İnhibasyonunu Görebilmek için Uygulanan Metod 
 

İmmunhistokimyasal inceleme için ayrılan kesitler,  deparafinize edildikten 

sonra; mikro dalga fırında “antigen retrieval” uygulanmıştır. Daha sonra peroksiblok ve 

ardından primer rabbit monoclonal  antibody to COX 2, (GTX15192 Lot No : 14581) 

uygulanmıştır. Bunlardan sonra sekonder antikor link (goat anti – rabbit IgG-HRP Sc – 
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2030, Lot # D1504 (Santa Cruz Biotechnology ) ve label ardından substrate – 

chromogen (AEC) solüsyonu uygulanmıştır. .Nükleer boyanma, hematoksilen ile 

yapılmıştır. 

 

3.4. Değerlendirme 
 

3.4.1. Histopatolojik Değerlendirme 
 

Deney gruplarında kullanılan kanal içi medikamanların, pozitif kontrol 

grubundaki kanal patının ve negatif kontrol grubundaki boş tüplerin kemik dokusu 

üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek için tüm örneklerde iltihap, nekroz, fibrozis, 

yeni kemik yapımı ve yabancı cisim reaksiyonları incelenmiştir. 

 

3.4.2. İstatistiksel Değerlendirme 
 

Çalışma, toplam 24 materyal üzerinde uygulanmıştır. Materyaller dört grup 

altında incelenmiştir. Her iki tibiasına teflon tüp içerisinde kalsiyum hidroksit gliserin 

karışımı uygulanan grup “Grup I”, her iki tibiasına teflon tüp içerisinde kalsiyum 

hidroksit distile su karışımı uygulanan  grup “Grup II”, her iki tibiasına da teflon tüp 

içerisinde Endomethasone uygulanan grup “Grup III” ve her iki tibiasına da boş teflon 

tüp yerleştirilen grup “Grup IV” olarak adlandırılmıştır. 

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanılmıştır. 

Çalışma verileri değerlendirilirken niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi 

kullanıldı. Parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında ise WilCOXon işaret testi 

kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirimiştir. 
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3.4.3. Parametrelerin Değerlendirilmesi 
 

Kesitler, kemik dokunun yanıtı iltihap, nekroz, fibrozis, yabancı cisim 

reaksiyonu ve yeni kemik yapımı kriter alınarak incelenmiştir. Bu bulgulara bir büyük 

büyütme alanında kapladıkları bölgenin yüzdesine göre %1-30 (+), %30-60 (++) ve 

>%60 (+++) olmak üzere değer verilmiştir. Sonuçlar, anlamlılık p< 0.05 olacak şekilde 

değerlendirilmiştir.(Tablo 3-1) 

Tablo 3-1: Yüzde olarak değerlendirilen parametrelerin derecelendirilmesi 

  

 

 

 

 

 

 

 

COX 2 enziminin değerlendirilmesinde ise, boyanma yoğunluğu : 0 (-) , 1-30% 

(+), 30 – 60% (++), >60% (+++) olarak değerlendirilmiştir. Yüzde alanları ve hücre 

sayıları “Olympus Analysis Five” görüntü analiz sistemi kullanılarak ölçülmüştür. 

 

 

DERECE ALAN % 

0 0 

1 %1-30 (+) 

2 %30-60 (++) 

3 >%60 (+++) 
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4. BULGULAR 

 

4.1. Histopatolojik Bulgular 
 

4.1.1.  Ca(OH)2 ve Gliserin Grubu Sonuçları (1.Grup) 
 

1.Hafta (1.a Grubu) 

Tüpün açık uçlarına rastlayan alanlarda madde ile temas halindeki bölgede 

nekroz odakları çevresinde genellikle orta derecede iltihapsal hücre infiltrasyonu ve 

genç mezenkim hücrelerinden oluşan fibröz doku içinde yeni kemik trabekülleri 

izlenmektedir (Şekil 4-1, Şekil 4-2). Uygulanan COX 2 primer antikoru ile 5 denekte 

%60 ve 1 denekte %60’ın üzerinde pozitif boyanan hücreler saptandı (Şekil 4-3).  

 

 
Şekil 4-1: Gliserin Grubu 1. hafta (H&EX100) 
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Şekil 4-2: Gliserin Grubu 1. hafta (H&EX200) 

 

 

 
Şekil 4-3: Gliserin Grubu 1. hafta COX 2 (H&EX1000) 
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Ca(OH)2 ve Gliserin Grubu Sonuçları (1.Grup) 

 

3.Hafta (2.b Grubu) 

 

Tüpün açık uçlarında pat çevresinde küçük nekroz odakları, fibroz doku içinde  

anastomozlar yapan yeni kemik trabekülleri saptanmaktaydı (Şekil 4-4).  

 

 

Şekil 4-4: Gliserin Grubu 3. hafta (H&EX200) 
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Şekil 4-5: Gliserin Grubu 3. hafta COX 2 (H&EX1000)  
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4.1.2.  Ca(OH)2 ve Distile Su Grubu (2. Grup Sonuçları) 
 

1.Hafta (2.a Grubu) 

Tüpün açık uçlarında nekroz alanları, genç mezenkim hücrelerinden oluşan 

fibroz doku içinde orta derecede iltihapsal hücre infiltrasyonu ve yeni kemik 

trabekülleri dikkat çekmekteydi (Şekil 4-6, Şekil 4-7). 

 

 
Şekil 4-6: Distile Su Grubu 1. hafta (H&EX200) 
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Şekil 4-7: Distile Su Grubu 1. hafta (H&EX400) 

 

 

 

 
Şekil 4-8: Distile Su Grubu 1. hafta COX 2 (H&EX1000) 
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Ca(OH)2 ve Distile Su Grubu (2. Grup Sonuçları) 

 

3. Hafta (2.b Grubu) 

 

Medikamanla temas halinde bulunan doku içinde küçük nekroz alanları 

saptanmaktaydı. 2 denekte nekroz görülmedi. Çevrede fibroz doku içinde anastomozlar 

yapan yeni kemik trabekülleri izlenmekteydi. Bazı alanlarda kemik dokusu trabeküler 

kemikten lameller kemik dokusu haline dönerek olgun kemik görünümü kazanmıştı 

(Şekil 4-9). 

 

 
Şekil 4-9: Distile Su Grubu 3. hafta (H&EX200) 
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Şekil 4-10: Distile Su Grubu 3. hafta COX 2 (H&EX1000) 
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4.1.3. Endomethasone Grubu Sonuçları (3.Grup) (Pozitif Kontrol Grubu) 
 

1.Hafta (3.a Grubu) 

 

Tüpün açık uçlarında kanal dolgu maddesi çevresinde nekroz odakları, fibröz 

doku içinde orta derecede ve bir denekte yoğun olma üzere iltihapsal hücre infiltrasyonu 

izlenmekteydi. Bu doku içinde küçük yeni kemik trabekülleri saptanmaktaydı (Şekil 4-

11). 

 

 
Şekil 4-11: Endomethasone Grubu 1. hafta (H&EX200) 
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Şekil 4-12: Endomethasone Grubu 1. hafta COX 2 (H&EX1000) 
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Endomethasone Grubu Sonuçları (3.Grup) (Pozitif Kontrol Grubu) 

 

3.Hafta (3.b Grubu) 

Tüpün açık uçlarında küçük nekroz alanları varlığını sürdürmekteydi, Çevredeki 

fibroz doku içinde orta ve hafif iltihapsal hücre infiltrasyonu ve yeni kemik trabekülleri 

izlenmekteydi (Şekil 4-13). 

 

 

Şekil 4-13: Endomethasone Grubu 3. hafta (H&EX100) 
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Şekil 4-14: Endomethasone Grubu 3. hafta COX 2 (H&EX1000) 
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4.1.4. Boş Tüp Sonuçları (4.Grup) (Negatif Kontrol Grubu) 
 

1.Hafta (4.a Grubu) 

 

Tüpün uçları çevresinde hafif iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren fibroz doku 

arasında küçük yeni kemik trabekülleri izlenmekteydi (Şekil 4-15). 

 

 

Şekil 4-15: Boş Tüp Grubu 1. hafta (H&EX200) 
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Şekil 4-16: Boş Tüp Grubu 1. hafta COX 2 (H&EX1000)   
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Boş Tüp Sonuçları (4.Grup) (Negatif Kontrol Grubu) 

 

3.Hafta (4.b Grubu) 

 

Tüp çevresinde hafif iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren ince fibröz doku içinde 

yemik kemik trabekülleri izlenmekteydi (Şekil 4-17). 

 

 

Şekil 4-17: Boş Tüp Grubu 3. hafta (H&EX200) 
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Şekil 4-18: Boş Tüp Grubu 3. hafta COX 2 (H&EX1000) 
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4.2. İstatistiksel Bulgular 
 

Tablo 4-1: Gruplara Göre İltihap Değerlendirmesi 

Grup I Grup II Grup III Grup IV 
İltihap 

n (%) N (%) n (%) n (%) 
p 

%1-30 0 (%0) 1 (%16,7) 0 (%0) 2 (%33,3) 

%30-60 5 (%83,3) 5 (%83,3) 5 (%83,3) 4 (%66,7) 7. Gün 

>%60 1 (%16,7) 0 (%0) 1 (%16,7) 0 (%0) 

0,443 

0 0 (%0) 2 (%33,3) 0 (%0) 0 (%0) 

%1-30 3 (%50,0) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 5 (%83,3) 21. Gün 

%30-60 3 (%50,0) 1 (%16,7) 3 (%50,0) 1 (%16,7) 

0,182 

Ki-kare testi kullanıldı 

Tablo 4-2: İtihap İçin Grupiçi Değişimler 

%0 %1-30 %30-60 >%60 
İltihap 

n (%) N (%) n (%) n (%) 
p 

7. Gün - - 5 (%83,3) 1 (%16,7) 
Grup I 

21. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,102 

7. Gün - 1 (%16,7) 5 (%83,3) - 
Grup II 

21. Gün 2 (%33,3) 3 (%50,0) 1 (%16,7) - 
0,184 

7. Gün - - 5 (%83,3) 1 (%16,7) 
Grup III 

21. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,046* 

7. Gün - 2 (%33,3) 4 (%66,7) - 
Grup IV 

21. Gün - 5 (%83,3) 1 (%16,7) - 
0,183 

WilCOXon test kullanıldı   * p<0.05 
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Tablo 4-3: Gruplara Göre Nekroz Değerlendirmesi 

Grup I Grup II Grup III Grup IV 
Nekroz 

n (%) N (%) n (%) n (%) 
p 

%1-30 2 (%33,3) 3 (%50,0) 0 (%0) 5 (%83,3) 

%30-60 4 (%66,7) 3 (%50,0) 4 (%66,7) 1 (%16,7) 7. Gün 

>%60 0 (%0) 0 (%0) 2 (%33,3) 0 (%0) 

0,040* 

0 0 (%0) 2 (%33,3) 0 (%0) 2 (%33,3) 

%1-30 3 (%50,0) 3 (%50,0) 5 (%83,3) 4 (%66,7) 21. Gün 

%30-60 3 (%50,0) 1 (%16,7) 1 (%16,7) 0 (%0) 

0,202 

Ki-kare testi kullanıldı    * p<0.05 

 

 

 

Tablo 4-4: Nekroz İçin Grupiçi Değişimler 

%0 %1-30 %30-60 >%60 
Nekroz 

n (%) N (%) n (%) n (%) 
p 

7. Gün - 2 (%33,3) 4 (%66,7) - 
Grup I 

21. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,564 

7. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
Grup II 

21. Gün 2 (%33,3) 3 (%50,0) 1 (%16,7) - 
0,102 

7. Gün - - 4 (%66,7) 2 (%33,3) 
Grup III 

21. Gün - 5 (%83,3) 1 (%16,7) - 
0,038* 

7. Gün - 5 (%83,3) 1 (%16,7) - 
Grup IV 

21. Gün 2 (%33,3) 4 (%66,7) - - 
0,180 

WilCOXon test kullanıldı  p<0.05
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Tablo 4-5: Gruplara Göre Fibrozis Değerlendirmesi 

Grup I Grup II Grup III Grup IV 
Fibrozis 

N (%) N (%) n (%) n (%) 
p 

%1-30 0 (%0) 0 (%0) 1 (%16,7) 2 (%33,3) 

%30-60 3 (%50,0) 4 (%66,7) 5 (%83,3) 4 (%66,7) 7. Gün 

>%60 3 (%50,0) 2 (%33,3) 0 (%0) 0 (%0) 

0,144 

%1-30 3 (%50,0) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 
21. Gün 

%30-60 3 (%50,0) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 
1,000 

Ki-kare testi kullanıldı 

 

 

 

Tablo 4-6: Fibrozis İçin Grupiçi Değişimler 

%1-30 %30-60 >%60 
Fibrozis 

n (%) n (%) n (%) 
P 

7. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) 
Grup I 

21. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,034* 

7. Gün - 4 (%66,7) 2 (%33,3) 
Grup II 

21. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,050* 

7. Gün 1 (%16,7) 5 (%83,3) - 
Grup III 

21. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,157 

7. Gün 2 (%33,3) 4 (%66,7) - 
Grup IV 

21. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,564 

WilCOXon test kullanıldı  p<0.05
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Tablo 4-7: Gruplara Göre Yeni Kemik Değerlendirmesi 

Grup I Grup II Grup III Grup IV 
Yeni Kemik 

N (%) n (%) n (%) n (%) 
p 

%1-30 2 (%33,3) 0 (%0) 4 (%66,7) 3 (%50,0) 
7. Gün 

%30-60 4 (%66,7) 6 (%100) 2 (%33,3) 3 (%50,0) 
0,101 

%30-60 6 (%100,0) 2 (%33,3) 6 (%100) 5 (%83,3) 
21. Gün 

>%60 0 (%0) 4 (%66,7) 0 (%0) 1 (%16,7) 
0,012* 

Ki-kare testi kullanıldı   * p<0.05 

 

 

 

 

Tablo 4-8: Yeni Kemik İçin Grupiçi Değişimler 

%1-30 %30-60 >%60 
Yeni Kemik 

n (%) n (%) N (%) 
P 

7. Gün 2 (%33,3) 4 (%66,7) - 
Grup I 

21. Gün - 6 (%100) - 
0,157 

7. Gün - 6 (%100) - 
Grup II 

21. Gün  2 (%33,2) 4 (%66,7) 
0,046* 

7. Gün 4 (%66,7) 2 (%33,3) - 
Grup III 

21. Gün - 6 (%100,0) - 
0,046* 

7. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
Grup IV 

21. Gün - 5 (%83,3) 1 (%16,7) 
0,102 

WilCOXon test kullanıldı   * p<0.05 
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Tablo 4-9: Gruplara Göre COX 2 Değerlendirmesi 

Grup I Grup II Grup III Grup IV 
COX 2 

N (%) N (%) n (%) n (%) 
p 

%1-30 0 (%0) 5 (%83,3) 1 (%16,7) 3 (%50,0) 

%30-60 4 (%66,7) 1 (%16,7) 4 (%66,7) 3 (%50,0) 7. Gün 

>%60 2 (%33,3) 0 (%0) 1 (%16,7) 0 (%0) 

0,057 

0 0 (%0) 3 (%50,0) 0 (%0) 3 (%50,0) 

%1-30 2 (%33,3) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 3 (%50,0) 21. Gün 

%30-60 4 (%66,7) 0 (%0) 3 (%50,0) 0 (%0) 

0,035* 

Ki-kare testi kullanıldı    * p<0.05 

 

 

Tablo 4-10: COX 2 İçin Grupiçi Değişimler 

%0 %1-30 %30-60 >%60 
COX 2 

N (%) N (%) n (%) n (%) 
P 

7. Gün - - 4 (%66,7) 2 (%33,3) 
Grup I 

21. Gün - 2 (%33,3) 4 (%66,7) - 
0,102 

7. Gün - 5 (%83,3) 1 (%16,7) - 
Grup II 

21. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - - 
0,102 

7. Gün - 1 (%16,7) 4 (%66,7) 1 (%16,7) 
Grup III 

21. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
0,180 

7. Gün - 3 (%50,0) 3 (%50,0) - 
Grup IV 

21. Gün 3 (%50,0) 3 (%50,0) - - 
0,034* 

WilCOXon test kullanıldı   * p<0.05 
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4.3. İstatistiksel Bulguların Değerlendirilnesi 

 

4.3.1. İltihap Parametresinin Değerlendirilmesi 
 

Gruplara Göre İltihap Değerlendirmesi 

 

 7. gündeki iltihap düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-1). 

 21. gündeki iltihap düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-1). 

 

İltihap İçin Grupiçi Değişimler 

 

 Grup I’de; 7. güne göre 21. gün iltihap düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

 Grup II’de; 7. güne göre 21. gün iltihap düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

  Grup III’de; 7. güne göre 21. gün iltihap düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. günde materyallerin %83.3’ü %30-60 

arasında bir alan kaplarken, 21. günde bu oran %50’ye gerilemiş ve görülen bu değişim 

anlamlı bulunmuştur. 

 Grup IV’te; 7. güne göre 21. gün iltihap düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 4-2). 
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4.3.2. Nekroz Parametresinin Değerlendirilmesi 
 

Gruplara Göre Nekroz Değerlendirmesi 

  

7. gündeki nekroz düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup III’te hiçbir materyal %1-30 arasında bir alanı 

kaplamazken, Grup IV’te bu oran %83.3’tür. Grup III’te %60’tan fazla alan kaplama 

oranı (%33.3) diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksektir (Tablo 4-3). (Şekil 4-1). 

 

21. gündeki nekroz düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-3). 

 

 Nekroz İçin Grupiçi Değişimler 

 

 Grup I’de; 7. güne göre 21. gün nekroz düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

 Grup II’de; 7. güne göre 21. gün nekroz düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05). 

  Grup III’de; 7. güne göre 21. gün nekroz düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. günde materyallerin %66.7’si %30-60 

arasında bir alan kaplarken, 21. günde bu oran %16.7’ye gerilemiş ve görülen bu 

değişim anlamlı bulunmuştur. 7. günde materyallerin %33.3’ü %60’dan daha fazla bir 

alan kaplarken, 21. günde materyallerin hiçbiri %60’dan fazla alan kaplamamaktadır.  

 Grup IV’te; 7. güne göre 21. gün nekroz düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 4-4). 
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4.3.3. Fibrozis Parametresinin Değerlendirilmesi  
 

Gruplara Göre Fibrozis Değerlendirmesi 

 

7. gündeki fibrozis düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-5). 

 21. gündeki fibrozis düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-5). 

 

Fibrozis İçin Grupiçi Değişimler 

 

 Grup I’de; 7. güne göre 21. gün fibrozis düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. günde materyallerin %50’si %60’dan daha 

fazla bir alan kaplarken, 21. günde materyallerin hiçbiri %60’dan fazla alan 

kaplamamaktadır, buna karşılık 7. güne göre 21. günde %1-30 arasında alan kaplama 

oranı (%50) artış göstermiştir. 

  Grup II’de; 7. güne göre 21. gün fibrozis düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. günde materyallerin %33.3’ü %60’dan daha 

fazla bir alan kaplarken, 21. günde materyallerin hiçbiri %60’dan fazla alan 

kaplamamaktadır, buna karşılık 7. güne göre 21. günde %1-30 arasında alan kaplama 

oranı (%50) artış göstermiştir. 

Grup III’de; 7. güne göre 21. gün fibrozis düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05).  

Grup IV’te; 7. güne göre 21. gün fibrozis düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 4-6). 
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4.3.4.  Yeni Kemik Yapımı Parametresinin Değerlendirilmesi 

 

Gruplara Göre Yeni Kemik Değerlendirmesi 

 

7. gündeki yeni kemik düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 4-7).  

 21. gündeki yeni kemik düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup II’de %60’tan fazla alan kaplama oranı 

(%66.7) diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksektir (Tablo 4-7) (Şekil 4-2). 

 

 Yeni Kemik İçin Grupiçi Değişimler 

 

Grup I’de; 7. güne göre 21. gün yeni kemik düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05).  

  Grup II’de; 7. güne göre 21. gün yeni kemik düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. günde materyallerin hiçbiri %60’dan daha 

fazla bir alan kaplamazken, 21. günde materyallerin %66.7’si %60’dan fazla alan 

kaplamaktadır. 

Grup III’de; 7. güne göre 21. gün yeni kemik düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. güne (%33.3) göre 21. günde (%100) 

materyallerin %30-60 arasında alan kaplama oranlarında görülen artış anlamlı 

bulunmuştur. 

Grup IV’te; 7. güne göre 21. gün yeni kemik düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05) (Tablo 4-8). 
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4.3.5.  COX 2 Parametresinin Değerlendirilmesi 

 

Gruplara Göre COX 2 Değerlendirmesi 

 

7. gündeki COX 2 düzeylerine göre gruplar arasında anlamlılığa yakın olmakla 

birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup II’de 7. 

günde %1-30 arasında yayılma oranının (%83.3) diğer gruplardan yüksekliği dikkat 

çekicidir (Tablo 4-9). 

21. gündeki COX 2 düzeylerine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Grup I (%66.7) ve Grup III’de (%50) %60’tan fazla 

alan kaplama oranı diğer gruplardan anlamlı şekilde yüksektir (Tablo 4-9) (Şekil 4-3). 

 

COX 2 İçin Grupiçi Değişimler 

 

Grup I’de; 7. güne göre 21. gün COX 2 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0.05).  

Grup II’de; 7. güne göre 21. gün COX 2 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir değişim görülmemiştir (p>0.05).  

Grup III’de; 7. güne göre 21. gün COX 2 düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim görülmemiştir (p>0.05).  

Grup IV’te; 7. güne göre 21. gün COX 2 düzeylerinde görülen değişim 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). 7. güne (%0) göre 21. günde (%50) 

materyallerin hiç alan kaplamama oranlarında görülen artış anlamlı bulunmuştur (Tablo 

4-10). 
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5. TARTIŞMA 

 

Enflamasyon, dokunun yaralanmaya, gördüğü zarara karşı yanıtıdır. Bu zarar 

kesilme, yanma, kimyasal nedenler, alerji veya bakteriler nedeni ile oluşabilir. Pulpası 

nekroze olan dişlerde kanal içerisinde; periapikal patozisi olan durumlarda periapikal 

bölgede de bakterilerin varlığı bilinmektedir. Ortamda bakteri olması, periapikal 

bölgede iltihabi reaksiyonların başlamasına sebep olacaktır. Bir dizi iltihabi reaksiyon 

sonrasında, araşidonik asidin aktive olması durumunda COX enzimi devreye girecek ve 

prostaglandin sentezini sağlayacaktır.  

COX enziminin, varolduğu kesin olarak kabul edilen 2 adet izoformu 

bulunmaktadır. COX 1 tüm dokularda normal şartlarda bulunmaktadır. Fizyolojik 

fonksyonları vardır. Vasküler endotelden serbestlendiğinde prostasiklin üretirler ve anti 

trombojeniktirler (155), mide mukozasından serbestlendiğinde mukozayı koruyucu etki 

gösterir. Ayrıca, trombositlerde TxA2 (41) üretilmesini ve bu sayede trombositlerin 

kümelenerek yersiz kanamaları önlemesini sağlayan da COX 1 enzimidir. COX 2 ise, 

normalde hücrelerde çok az miktarda bulunmaktadır ve sitokinler gibi uyarıcı 

faktörlerle stimüle olurlar (150). Ancak, beyin ve böbrek gibi organlarda az miktarda 

COX 2 varlığı bildirilmiştir. COX 1 enzimi tüm dokularda bulunduğu ancak COX 2 

enzimi iltihapsal uyarlar sonucunda sentezlendiği için, çalışmamızda COX 2 enziminin 

indirgenmesini araştırılmıştır. 

COX 1’in üç boyutlu yapısı Garavito ve grubu tarafından açıklanmıştır (104). 

COX 1’in 3 bağımsız bölümü olduğu düşünülmektedir: Epidermal büyüme faktörüne 

benzeyen bölüm, membran bağlanma bölümü ve enzimatik bölümü. NSAID’ lerin, 

COX ‘ a faklı bölümlerinden temas ederek inhibe ettiği, araşidonik asidin enzime 

girişini farklı noktalardan engellediği ve bu nedenle farklı etkiler gösterdiği 

düşünülmektedir. Örneğin aspirin COX 1 sentezini irreversible olarak engellerken, 

flurbiprofen reversible olarak engellemektedir. 

Geleneksel NSAİD’ ler, COX 1 ve COX 2 enzimleri üzerinde farklı etkiler 

göstermektedir. Bu, anti enflamatuvar dozlarının farklı yan etkilerinin nedenlerini 
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açıklamaktadır. Etkisi COX 1 üzerinde daha az,  COX 2 üzerinde daha çok olan bir ilaç, 

mide ve böbrek üzerinde daha az yan etki gösterecektir (42). 

COX 2’ nin de 3 boyutlu yapısı açıklanmıştır (84). COX 2, yapısal olarak COX 

1 enzimine çok benzemektedir. Ancak, aktif bölümü COX 1’ e göre daha geniştir Bu 

sayede, COX 1’ in aktif bölümüne giremeyen, bu nedenle COX 1’e bağlanamayan 

büyük moleküllerle bağlanabilmektedir. Bu sayede COX 1 enzimi indirgenmeden COX 

2’yi indirgemek mümkün olmaktadır.(157). 

Selektif COX 2 inhibitörleri, 1999 yılında piyasaya çıkarılmıştır. İlk olarak 

Celecoxib (Celebrex) ve Rofecoxib (Vioxx) üretilmiştir. Klasik NSAİD’ lerdeki 

karboksil grubu yerine; celecoxib sulfanamid, rofecoxib metil sülfon içermektedir. Bu 

ilaçların, COX 1 üzerinde de etkisi vardır aslında ama çok az miktardadır (74). Bu iki 

ilaç geliştirişmiş ve “celecoxib”in ardından “valdecoxib” (Bextra); “rofecoxib”in 

ardından da“etoricoxib” (Arcoxia) üretilmiştir (10, 158). 

Ancak, selektif COX 2 inhibitörleri, kardiovaskülar yan etkileri taşımaktadır 

(90). Ayrıca, Valdecoxib, ciddi cilt hasarı yapmaktadır. Bu nedenle, taşıdığı 

kardiovasküler risk ve cilt üzerindeki etkisi nedeni ile FDA tarafından satışı 

durdurulmuştur. Ayrıca, rofecoxib de piyasadan kaldırılmıştır (120). 

Şu an piyasada bulunan en yeni COX 2 inhibitörü, “lumiracoxib”tir. Diğer COX 

2 inhibitörlerinden farklı olarak fenil asetik asit türevidir. Geleneksel NSAİD’ lerle 

kıyaslandığında, kardiovasküler yan etki göstermemiştir ve daha az gastrointestinal 

komplikasyona sebep olduğu bildirilmiştir (115). 

Prostaglandinlerin, kemik dokusunda, genellikle osteoblastlardan tarafından, 

LPS (Lipopolisakkarit), interlökin 1 (IL-1) ve TNF gibi uyarıcılara yanıt olarak 

üretildiği, enflamasyon bölgesinde osteoklast formasyonunu regüle ettiği ve  kemik 

rezorpsiyonuna neden olduğu araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. Bu nedenle, kanal 

içerisindeki ve periapikal bölgedeki mikroorganizmaların yok edilmesi gerekmektedir.  

Kalsiyum hidroksit uzun zamandır endodontide çeşitli amaçlarla 

kullanılmaktadır. Nekroze pulpalı dişlerde ve periapikal patozisli dişlerde, kanal 

tedavisi genellikle tek seansta bitirilmemektedir. Tek seansta bitirilebileceğine dair 

çalışmalar bulunmaktadır. Bazı araştırıcılar böyle dişlerin tek seansta tedavi 

edilebileceğini savunmaktadır (34, 95).  
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Penesis ve arkadaşları, nekroze pulpalı, apikal periodontitisli 97 hasta üzerinde 

çalışmşlardır. Seans aralarında kanal medikamanı olarak kalsiyum 

hidroksit+klorheksidin uygulamışlardır. Tek seans hastalarından 33 tanesini, iki seans 

hastalarından 30 tanesini 12 ay boyunca takip etmişlerdir. Karşılaştırma kriterleri olarak 

periapikal indeks kullanarak apikal kemik yoğunluğunu ve her grupta iyileşen dişlerin 

grup içindeki oranına bakmışlardır. Her iki grup arasında anlamlı bir sonuç 

bulamamışlardır (100).  

Ancak tek seansta tedavi uygulanan dişler asemptomatik olmalıdır. Bu nedenle 

nekroze pulpalı dişlerde tek seansta tedavi rutin bir hal alacak olsa bile, semptomatik 

dişlere tek saensta tedavi uygulanamayacağı için, endodontide kanal içi medikamanlara 

ihtiyaç ortadan kalkmayacaktır. 

Biz çalışmamızda Ca(OH)2 gliserin ve distile su ile karıştırılarak deney grupları; 

Endomethasone kanal patı ile (+) kontrol grubu, boş tüp ile de (–) kontrol grubu 

oluşturulmuştur. 

Histolojik çalışmalarda dokular üzerindeki reaksiyonları ölçmek için kemik 

dokusu içerisinde yapılan çalışmalar güvenilir çalışmalardır. Çalışmamızda kemik içi 

implantasyon yöntemi kullanılmıştır (136). 

Kanal içerisinde ve periapikal bölgede bakterilerin varlığı nedeni ile 

uygulanacak kanal içi medikamanının antibakteriyel olması gerekmektedir. 

Kalsiyum hidroksitin en önemli özelliği antibakteriyel olmasıdır. Ca(OH)2, 

bakterileri OH- iyonu sayesinde etkisiz hale getirmektedir. Bu iyonlar çok reaktiftir. 

Hemen bakterilerin lipidlerine, proteinlerine ve nükleik asitlerine bağlanırlar. Lipid 

peroksidasyonuna, bakteri membranının permeabilitesinin artmasına, protein 

denatürasyonuna, enzimlerin inaktive olmasına ve DNA’larının zarar görmesine sebep 

olurlar. Tüm bunlar, bakterilerin ölüm sebebidir (131). Bakterilerin sitoplazmik 

membranındaki enzimlerin aktivasyonunu engelleyen iyonların salınınmı, sıvı bir ortam 

olmasına bağlıdır (11).  

Distile su seçilmesinin nedeni, birçok araştırıcı tarafından daha etkin olduğu 

bildirildiği üzere, Ca(OH)2’ nin sulu çözeltisini hazırlamaktır. 

(+) kontrol grubu için Endomethasone seçilmesini nedeni ise içerdiği öjenolün 

periapikal bölgede toksik etki yarattığının, makrofaj reaksiyonunu inhibe etmesi ve 
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periapikal dokuda enflamasyon reaksiyonunu etkilemesi, formaldehitin ise, çevre 

dokuyu irrite etmesi ve iyileşmeyi geciktirmesidir. 

İltihap açısından karşılaştırma yapılırken, ilk haftanın sonunda hiç bir grupta 

anlamlı bir fark görülmemiştir. Ancak 3.haftanın sonunda sadece Endomethasone 

grubunda, iltihap hücrelerinde artış gözlenmiştir. 

Çinko oksit öjenol içeren kanal patları suda çözünmektedir. Yapılan çalışmalar 

Endomethasone’ nun zamanla doku sıvısında çözündüğünü göstermektedir. İlk hafta 

iltabi bir reaksiyon göstermeyip, 3. Hafta iltihap hücrelerinde artış olmasını bu şekilde 

açıklayabilmekteyiz (69, 117).  

Nekroz açısından değerlendirme yapıldığında, diğer gruplarda anlamlı farklar 

gözlenmezken Endomethasone grubu sonuçları, daha ilk haftada diğer gruplardan 

oldukça yüksek çıkmıştır.  

3. haftanın sonunda diğer gruplarda yine anlamlı fark görünmezken, 

Endomethasone grubunda nekroz düzeyinde ilk haftaya göre artış saptanmıştır. 

Fibrozis açısından değerlendirme yapıldığında, gliserin ve distile su ile 

oluşturulan gruplarda, 1. Hafta ve 3. Hafta sonuçları arasında anlamlı fark olduğu 

görülmüştür.  

Çalışmamızda, kemik içi implantasyon yöntemi kullanıldığı için, kemikte oluşan 

yaralanma oldukça fazladır. Doku kaybı büyük ve çatı da harabolduğu için iyileşme 

esnasında fibrozis oluşur ve iyileşme reparasyon (onarım) ile olur. İyileşmenin 

olabilmesi için, ortamdan iltihabi ajanların uzaklaşmış olması gerekmektedir.  

Bizim çalışmamızda da, her iki Ca(OH)2 grubunda da iyileşme gözlenmiştir. 

Ca(OH)2  gliserin ve Ca(OH)2 distile su grubunda iyileşmenin olması, Ca(OH)2’ 

nin biouyumlu bir material olduğunu göstermektedir. 

Costa ve çalışma grubu, 2 adesiv resin ve Ca(OH)2 simanı biyo uyumluluğunu 

karşılaştırmak için, sıçanlarda bağ dokusu içerisine subkütan olarak Clearfill Liner 

Bond 2(Kuraray), Single Bond(3M) ve Dycal(Dentsply) implante etmişlerdir. 7, 30 ve 

60 günlük periodlarda takip etmişlerdir. Ca(OH)2 simanı 30. günde bağ dokusu 

iyileşmesini neredeyse tamamlamıştır (21). 

Kemik iyileşmesi olarak değerlendirildiğinde 1. ve 3. hafta sonuçları arasında, 

Ca(OH)2 distile su grubu ve Endomethasone grubunda anlamlı farklılık gözlenmiştir. 

İltihap, nekroz ve fibrozis sonuçlarına bakarak, Endomethasone grubunda olan kemik 

iyileşmesindeki artışı, 1. hafta ve 3 hafta arasında sadece grubun kendi içerisinde 
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anlamlı olduğu için, Endomethasone’ nun toksik etkileri nedeniyle dokunun geç 

iyileşmesi olarak yorumlayabiliriz. 

Ortamda COX 2 enziminin varlığı ile ilgili bulgulara bakıldığında, ilk haftanın 

sonunda sadece Ca(OH)2 distile su grubunda COX 2 enziminin varlığının anlamlılığa 

yakın fark göstermektedir. Ancak 3.haftanın sonunda, Ca(OH)2 ve Endomethasone 

gruplarının COX 2 enziminde diğer gruplara göre anlamlı bir artış görülmektedir. 

Endomethasone’ nun iltihap oluşumu, nekroz değerlendirmesi sonuçlarına 

bakarak, COX 2 enzimi değerlerinin yüksek çıkmasını, doğal bir sonuç olarak 

değerlendirebiliriz. 

Ca(OH)2 distile su Ca(OH)2 gliserin grupları arasındaki farkları açıklayabilmek 

için öncelikle Ca(OH)2’ nin farklı solüsyonları ile ilgili araştırmaları incelemek 

gerekmektedir. 

Ca(OH)2 toz olarak bulunan bir materyaldir. Bu nedenle kanal içerisine bir aracı 

ile taşınmalıdır. Kanal içerisine yerleştirebilmek için süspansiyon halinde olmalıdır. 

Antimikrobiyal özelliğini, biyouyumluluğunu, iyon çözünme hızını arttırmak için bir 

çok materyalle karıştırılmıştır.  

Ca(OH)2’ nin, terapötik etkisinin OH- ve Ca++ iyonlarının çözünmesine bağlı 

olduğu bildirilmektedir (132). Anti bakteriyel özelliği ise çözünebilen H- iyon miktarına 

bağlıdır (111). 

Simon ve araştırma grubu; Ca(OH)2’ yi, distile su, serum fizyolojik, CMCP ve 

propilen glikol ile karıştırmış ve pH değerlerini karşılaştırmıştır. Ph değerinin Ca(OH)2’ 

nin karıştırıldığı maddeye göre değişiklik gösterdiği kanısına varmışlardır (129).  

Barbosa ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada yüzey gerilimini düşürecek ajanları 

doygun Ca(OH)2 çözeltilerine eklemişlerdir. Bunu, Ca(OH)2’nin karıştırıldığı materyale 

göre antiseptik ve temizleme özelliklerini etkilediğini göstermek için yapmışlardır. Bu 

ajanlar sayesinde yüzey geriliminde değişiklikler yapılabilmiştir. Düşük yüzey gerilimi 

olan çözeltiler daha etkin bulunmuştur (8). 

Özçelik, Tasman ve Oğan ise buna benzer bir çalışmayı, gliserin, Ringer 

solüsyonu, anestezik solüsyon ve serum fizyolojik ile hazırlanmış Ca(OH)2 çözeltileri 

üzerinde yapmışlardır. Onlar, en düşük yüzey gerilimini anestezik solüsyon ile olan 

çözeltide bulmuştur. Onların sonuçları da düşek yüzey geriliminin sıvının 

penetrasyonunu arttırdığı fikrini desteklemektedir (99). 
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Safavi, Tomoka ve Nakayama, gliserin ve propilen glikol distile su ile Ca(OH)2’ 

yi karıştırarak doygun çözeltiler hazırlamışlardır. İletkenlik ölçen bir aletle, önce 

sıvıların (gliserin ve propilen glikol su) iletkenliğine bakılmıştır. Bu ölçümleri, 23oC, 

30oC ve 37oC derecelerde tekrar etmişlerdir. Daha sonra, solüsyonların iletkenlikleri 

yine 23oC, 30oC ve 37oC derecelerde ölçülmüştür. Solüsyonlarda, ısı ve sıvının 

konsantrasyonu arttıkça iletkenliğin bir miktar arttığı gözlemlenmiştir. Ancak bu artış 

bile anlamlı olmamıştır. Gliserin ve propilen glikol su ile yapılan çözeltilerin iletkenliği 

“0” (sıfır) bulunmuştur. Grubun bu çalışmadan önce gliserinle yaptığı  pilot 

çalışmalarda, gliserinli solüsyonların pH değerlerinin değişiklikler gösterdiği 

görülmüştür (111). 

Bu çalışmadan önce yapılmış başka çalışmalar da gliserin içeren solüsyonlarda, 

gliserin konsantrasyonu ile iletkenliğin arasında bağlantı olduğunu göstermektedir (48, 

114).  

Ca(OH)2’ nin suda az çözünürlüğü ve sulu çözeltisinin yüksek değerde alkalin 

olması, bileşiğin antimikrobiyal etkisini ve periapikal dokularla olan uyumluluğunu 

arttırmaktadır. Yavaş çözünen solüsyonlarda, bir miktar çözünmemiş madde, doygun 

çözeltiyle temas halinde olduğu sürece çözeltideki ion konsantrasyonu sabit kalır (111). 

Ca(OH)2’nin su ile hazırlanan solüsyonunda, bakteri ile temasta OH- iyonları 

tüketildikçe Ca(OH)2’ nin erimeye devam etmesi ortama sürekli OH- iyonu salınmını 

sağlayacaktır ve bu sayede OH- sayısı sabit kalacaktır ve denge devam edecektir (16).  

Ancak, Alaçam ve arkadaşları, Ca(OH)2’ yi distile su ve gliserin ve 1/7 oranında 

distile su ile karıştırmışlar ve kanal içerisine uygulayarak farklı dentin kalınlıklarında 

pH değerini ölçmüşlerdir. Tüm periodları ve dentin kalınlıkları için, Ca(OH)2 gliserin 

çözeltisini daha etkin bulmuşlardır. Gliserin içerisine kattıkları distile su sayesinde 

dentin penetrasyonunu arttırdıklarını belitmişlerdir (2). 

Spangberg, kök kanalı normal koşullarda az miktarda sıvı içermekte olduğu için 

Ca(OH)2 nin sıvı olmayan bir aracı ile birlikte hidrolize olmadığını, bu nedenle 

Ca(OH)2 tozu için en iyisinin sulu solüsyonlar olduğunu bildirmiştir ( 137). 

Bizim çalışmamızda, Ca(OH)2 gliserin ve Ca(OH)2 distile su gruplarının 

arasında, yeni kemik yapımında ve COX 2 enziminin varlığında anlamlı fark 

izlenmektedir. Yeni kemik yapımında da, ortamda COX 2 enziminin azlığı yönünden de 

Ca(OH)2 distile su grubu, gliserinli gruba göre daha başarılı bulunmuştur.  
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PGE2, kemikte genellikle osteoblastlardan tarafından üretilmektedir. LPS, 

interlökin 1 (IL-1) ve TNF gibi uyarıcılara yanıt olarak üretilmeye başlar. Enflamasyon 

bölgesinde osteoklast formasyonunu regüle eder ve  kemik rezorpsiyonuna neden 

olurlar (139). 

Osteoklastlar, rezorptif görevlerini asidik ortamda gerçekleştirirlerler (5). 

Ca(OH)2 solüsyonları, yüksek derecede alkalen oldukları için osteoklastların 

rezorpsiyon yapabilecekleri bir ortama engel olmaktadır. 

Ca(OH)2 su içerisinde daha az çözündüğü için, ortama OH- iyonu salınımı uzun 

süre devam etmektedir. Bu sayede bulunduğu ortamdaki bazik ortamı daha uzun süreli 

olarak koruyabilmektedir. Bunun sonucunda osteoklastların aktivasyonunu da daha 

uzun süreli olarak engelleyebilmektedir. 

Ca(OH)2 gliserin grubu, kanala ilk uygulandığında bazik ortamı sağlasa da bunu 

uzun süre devam ettirememektedir. 

İki grup arasında kemik yapımında ilk hafta fark olmayıp, 3. haftanın sonunda 

Ca(OH)2 distile su grubunda kemik yapımının anlamlı derecede fazla olması, bu şekilde 

açıklanabilmektedir. 

Ca(OH)2 gliserin ve Ca(OH)2 distile su gruplarında COX 2 enzimi açısından 

karşılaştırma yapıldığında; istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, ilk hafta Ca(OH)2 

grubunda COX 2 enziminin anlamlılığa yakın bir fazlalık gözlemlenmiştir. 

Kalsiyum hidroksitten serbestlenen hidroksil iyonu sayesinde, iyonun temas 

ettiği canlı dokuda kimyasal bir yaralanma meydana gelmektedir. Doku ile temas ettiği 

hat boyunca nekroz tabakası oluşur. Ve Ca++ iyonları da doku tarafından tolere edilir. 

Nekroz, irritasyona sebep olur ve dokuyu uyarır. Bunlar, bağ dokusu yaralanmalarında 

görülen doku yanıtlarıdır. İrrite eden nedeni kontrol altına almak ve elemine etmek için 

vasküler ve enflamasyonlu hücre göçü ve proliferasyonu başlar. İltihabi reaksiyonların 

başlaması, ortamda COX enziminin bulunmasına yol açar.  

Ca(OH)2 distile su grubunda OH- iyonu serbestlenmesi yavaş olduğu için, temas 

ettiği bölgede yüksek derecede alkalen bir ortam sağlar.Doku yanıtı çok daha hızlı bir 

şekilde gelişir.  

Ca(OH)2 gliserin grubu ise aynı derecede bir pH ortamı hazırlayamamakta, bu 

nedenle Ca(OH)2 distile su grubunun doku üzerinde yarattığı etkiyi yaratamamaktadır. 

Bu nedenle çalışmada, ilk haftada sadece Ca(OH)2 distile su grubunda COX 2 

enzimi gözlenmektedir. 
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Yine Ca(OH)2 distile su grubunun, daha uzun süreli OH- iyonu 

serbestleyebilmesi nedeniyle, periapikal bölgede denge devam edecektir. Bu sayede, 

ortamda iltihabi reaksiyon baskılanacaktır. 

Ancak Ca(OH)2 gliserin grubu, alkalen ortamı koruyamayacağı için, iltihabi 

reaksiyonların başlamasını ve COX 2 enziminin salgılanmasını engelleyememektedir. 

Bu nedenle de çalışmada 3. hafta sonunda distile su ile olan grupta COX 2 

enzimi gözlenmezken gliserin grubunda gözlenmektedir. 

Endomethasone grubunda da 3. haftanın sonunda Ca(OH)2 distile su ve Boş tüp 

grubuna göre, COX 2 enziminde anlamlı bir artış olmuştur. Bu zaten (+) kontrol 

grubundan beklenen, dokunun normal reaksiyonudur. 

COX 2 enzimi değerlendirmelerinde, boş tüp grubunda ilk haftaya göre 3. 

haftanın sonunda grubun kendi içerisinde anlamlı bir artış gözlenmiştir. Bu reaksiyon da 

doku tarafından normal olarak gelişen iltihabi reaksiyonun bir göstergesidir. 

Ca(OH)2’ nin en iyi sonuçları CMCP (Camphorated paramonochlorophenol) ile 

uygulandığında verdiğini gösteren bazı çalışmalar mevcuttur.  

Örneğin, Murad ve arkadaşları, distile su, polietilen glikol, polietilen 

glikal+CMCP ve gliserini Ca(OH)2 ile karıştırmış ve bakteri sızdırmasına bakmışlardır. 

CMCP içeren grup ve gliserinli grup arasında anlamlı fark bulmuşlardır. CMCP içeren 

grup, gliserin grubuna göre sızdırmazlık açısından çok üstün bulunmuştur (97). 

CMCP, çok etkin bir antibakteriyel özelliğe sahiptir. Ancak, periapikal dokulara 

olan toksik etkisi nedeni ile kullanılması bir çok araştırı tarafından şüphe ile 

karşılanmaktadır (137). 

Ancak bazı araştırıcılar, CMCP’ nin Ca(OH)2 ile karıştırıldığında, toksik 

etkisinin azaldığını, periapikal dokular üzerinde iyi yanıt alındığını bildirmişlerdir (78). 

Siqueira ve çalışma grubu; Ca(OH)2’ yi, serum fizyolojik, gliserin ve 

CMPC(Camphorated paramonochlorophenol) +gliserin ile karıştırarak elde ettikleri 

kanal medikamanlarını, 4 ayrı bakteri üzerinde antibakteriyel özellikleri açısından 

karşılaştırmışlardır. En etkin CMPC grubunu bulmuşlardır. Ancak, bu patın çok fazla 

aktif olması nedeni ile, Ca(OH)2’ nin bakteriler üzerindeki etkin diğer karışımlarının 

(örneğin, Ca(OH)2 distile su) kanal içi medikamanı olarak kullanılmasının daha doğru 

olacağını bildirmişlerdir. 
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Çalışmamızın sonucunda, Ca(OH)2 distile su grubu, Ca(OH)2 gliserin grubu ile 

kıyaslandığında, yeni kemik yapımı ve ortamdaki COX 2 enziminin varlığı 

parametrelerinde distile su grubunun daha başarılı olduğunu görmekteyiz. 

Kemik içi implantasyon esnasında kemikte ciddi bir defekt oluşturulmaktadır. 

Bu iki grup ve (-) kontrol grubu arasında iltihap açısından anlamlı bir fark olmaması; ilk 

haftanın sonunda distile su grubunda COX 2 var olmasına rağmen 3. haftanın sonunda 

azalması; 3.haftanın sonucunda gliserin grubunda COX 2 gözlenmesine rağmen, distile 

su grubunda gözlenememesi; Ca(OH)2 distile su çözeltisinin COX 2 enzimini inhibe 

ettiğini göstermektedir.. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre; kanal tedavisi esnasında Ca(OH)2’ nin 

distile su ile beraber kullanımının, COX 2 enzimini indirgeyebilen, antienflamatuvar bir 

ajan olarak değerlendirilebileceğini düşünmekteyiz. 

Ancak, COX 1 enzimi miktarı üzerinde bir araştırma yapılmadığından, Ca(OH)2 

distile su çözeltisininin COX 1 enzimini indirgeyip indirgemediğini bilemeyiz. Bu 

nedenle de Ca(OH)2 distile su çözeltisini “selektif bir COX 2 inhibitörü” olarak 

nitelendiremeyiz.  
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