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ÖZET 

Uyumaz, N. Birçok alanda başan ile kullanılan "zeolit"in tek başına, TCP 
(trikalsiyumfosfat) ile irlikte dişhekimliğinde kemik greft materyali olarak 
kullanılabilirliğinin deneysel olarak tavşan tibialannda açılan defektiere 
yerleştirilerekdeğerlendirilmesi ve karşılaştınlması. İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimler Enstitüsü, Ağız-Diş-Çene Hastalıklan ve Cerrahisi ABD, Doktora Tezi, 
İstanbul, 201 O. 

Anahtar kelimeler: zeolit, klinoptilolit, tTikalsiyumfosfat 

Modem cerrahideki en zor uğraşlardan biri, enfeksiyon, travma, malformasyon 
veya rezeksiyon sebebiyle oral ve maksillofasiyal bölgede oluşan kemik defektierinin 
yapısal ve fonksiyonel rekonstrüksiyon problemlerinin çözümüdür. Çeşitli nedenlerle 
oluşan diş çekimleri, periodontal sorunlar sonucu oluşan kemik erimeleri, daha sonra 
yapılacak protez ve implantlarda ciddi sorunlar getirmektedir. Greft malzemeleri 
bedellerinin yüksekliği nedeniyle, yaygın olarak kullanılamamaktadır. Biyomateryaller, 
dokulann onanınında ve fonksiyonlannın yerine konmasında kullanılan, doğal ve yapay 
materyallerdir. Klinoptilolit zeolit silikat grubunun bir elementidir. Sağlık sektöründe de 
çoğu yerde kullanılmaktadır. Çalışmamızda yüksek konsantrasyonda (% 90- 95) 
karakterize edilmiş Gördes klinoptilolitlerini kullandık. Bu araştırmada beta TCP'nin 
kemik iyileşmesine bilinen katkılanndan dolayı % 50 beta TCP solüsyonu emdirilmiş 
klinoptilolit ve saf klinoptilolit olmak üzere iki tip zeolit karşılaştınlmalı olarak 
incelenmiştir. Çalışmamızda tavşan tibialannda açılan defektler içine klinoptilolite'i tek 
başına ve beta tTikalsiyum fosfat emdirilmiş şekilde uygulayarak, 28. ve 56. gündeki 
kemik iyileşmesi histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. 

Histopatolojik inceleme sonucu kontrol grubu, klinoptilolit ve TCP+klinoptilolit 
uygulanan alanlarda, enfeksiyonel doku görülmemiştir. İstatistiksel olarak anlamlı 
olmasa da lamelli kemik oluşumlannın her iki zeolitik yapı içinde tutulduğu, enfeksiyöz 
yapılar oluşturmarlığını ve osteokonduktif farklılık yaratmadığını, osteoindüktif 
olduğunu, osteogenezisi kolaylaştırdıklannı ve revasküler özellikte olduklannı gördük. 
Uygulanan saf klinoptilolitte kavitedeki iyileşmenin 28. günde daha iyi olduğunu tespit 
ederek kısa sürede yara yerlerinin iyileşmesini sağlayacağı kanısına vardık. Mineral 
yapıda olan klinoptilolit steril edilebilir, kolay saklanır, ekonomiktir ve rekonstrüksiyon 
problemlerinin çözümü olabilir. Literatürlerde halen canlılarda greft malzemesi olarak 
klinoptilolitle ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Klinoptilolit, yeni greft malzemesi 
olarak gelecek vaat etmektedir. 

*** Bu araştırmaTÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Uyumaz, N. Evaluation and comparing of the bone healing procedure in the 
defects of rabbit tibias with zeolite treatment and with tricalciumphospate-zeolite 
mixture treatment. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery, Ph.D. Thesis, 201 O. 

Keywords: Zeolite, clinoptilolite, tricalciumphospate 

One of the most difficult problem of modem surgery is the structural and 
functional reconstruction of bone defects in oral and maxillofacial region, which occur 
due to infection, trauma, malformation or resection. After tooth extraction and 
periodontal bone loss there will be big problems during inserting implants and 
managing prosthetic rehabilitation. The graft materials aren 't used widely due to the 
high cost. Biomaterials are the natural and artificial materials, which are used to repair 
the tissue and replace its functions. Clinoptilolite is an element of a group of silicate; 
zeolite. It is used in many places of the health sector. In our study, we used the 
clinoptilolites from Oordes with high concentrations % 90-95. As the effect of beta
TCP on bone healing is known, we chose a % 50 percent mixture of beta- TCP and 
clinoptilolite and compared it to clinoptilolite alone. In our study we created defects in 
rabbi ts tibia and inserted clinoptilolite al one and clinoptilolite- beta-TCP mixture in to 
these defects. In the 28th day and 56th day histopatological bone healing in these defects 
were evaluated. 

During histopatologic investigation infectious tissue is not seen in all of the 
defects. Lamellae bone formation in both zeolitic structure were kept and did not 
constitute infectious structures. There was no osteoconductive difference, but these 
materials were osteoinductive and revascularization could be seen between them as 
well. In the 28th day of healing we have found that pure clinoptilolite alone had better 
results. That means it can provide a good wound healing in a short period. Clinoptilolite 
can be sterilized, stored easily, is economical and useful for reconstruction problems. 
There is stili no study in which clinoptilolite is used as graft materials. Our study results 
show, that clinoptilolite would be a useful graft material in future. 

*** This doctorate study is supported by TUBİT AK. 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Modern cerrahideki en zor uğraşlardan biri, enfeksiyon, travma, malformasyon 

veya bir rezeksiyon sebebiyle oral ve maksillofasiyal bölgede oluşan kemik 

defektierinin yapısal ve fonksiyonel rekonstüksiyon problemlerinin çözümüdür. Bu tip 

geniş kemik defektierin iyileştirilmesi amacıyla kemik greftleri veya kemik yerine 

geçen biyomateryallerin kullanımı bazen kaçınılmazdır. Bunun yanında sistemik olarak 

da osteoblastik aktiviteyi arttı np osteid madde yapımını arttıran ilaçlar kullanılabilir ( 1 ). 

Günümüzde yeni teknolojilerin gelişmesiyle, oluşan kemik defektierinin başanlı 

şekilde onanlması ıçın birçok yeni tedavi metodlan ve biyomateryaller 

kul lanı lmaktadır. 

Vücudun travma, enfeksiyon, malformasyon gibi çeşitli nedenlerle kaybeditmiş 

dokulannın yerine konmasında alloplastik maddelerin kullanımı Eski Mısır' da 

başlamıştır. Önceleri, kaybedilen dokulann tedavisinde kullanılan tüm materyaller 

alloplast olarak adlandınlırdı. Günümüzde ise; genellikle rekonstrüktif amaçla biyolojik 

ortama yerleştirilen ve çevre dokutarla uyum içinde olacak şekilde hazırlanan gelişmiş 

materyallere biyomateryal denmektedir. Biyomateryal denildiğinde çeşitli nedenlerle 

kaybeditmiş yada deforme olmuş organ veya dokulann onanınında ve fonksiyonlannın 

yerine konmasında kullanılan doğal ve yapay tüm materyaller anlaşılır (2, 3, 4). 

Otojen kemik grefti, ikinci bir operasyon girişimi gerektirmesi ve yeterli 

miktarda elde edilernemesi gibi dezavantajlanna rağmen küçük defektierde en ıyı 

çözüm olarak kabul edilmektedir. Ancak büyük boyuttaki defektlerde, enfeksiyon ve 

immünotojik riskler taşımayan, ikinci bir operasyon gerektirmeyen ve zamanla yerini 

yeni oluşacak kemiğe bırakacak, sentetik ve semisentetik materyalierin (alloplastlar) 

kullanımı gerekli olmaktadır. Yapılan çalışmalar, günümüzde geliştirilmiş olan doğal 

(hayvan ve insan) ve sentetik (organik ve inorganik) greft materyallerinin deformitelerin 

restorasyonunda rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir (5, 6, 7, 8, 9, 1 0). 

Greft malzemeleri çözünürtük özelliklerine göre, çözünen greft malzemeleri ve 

çözünmeyen greft malzemeleri diye iki temel gruba ayrılırlar. 
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Çözünen greft malzemeleri kullanım kolaylığı nedeniyle daha çok kullanılırlar. 

Kalsiyum fosfat, karbonatlar ve biocamlar en popüler çözünen greft yapısını 

oluştururlar. 

Uzun dönem çalışmalarda çözünmeyen greft yapılanndan kemik apatitler 

biouyum özellikleriyle çözünmeyen yapıların önüne geçmiştir. Kadavradan alınan 

otojen kemik greftleri, sığır ve domuz kemiklerinden elde edilen Bone hidroksi apatitler 

her gecen gün daha da yoğun kullanılmaktadırlar. 

Mineral yapıda; kalsiyum fosfatın 800-1200 C0 derece arasında sinterlenmesiyle 

elde edilen çözünmeyen hidroksi apatit yapılan da hayli popüler malzemelerdir. 

Zeolitlerin biomalzeme olarak kullanılmalan çok eski yıllara Cengiz Han 

dönemine kadar gitmektedir. Halen uzak doğu tıbbında kullanılan silikat yapılardır. 

Günümüzde hemostatik olarak kullanımı son beş yılda popüler olmuştur. Amerikan 

ordusunda kan durdurucu olarak kullanılmaktadır. Halen zeolitin greft olarak 

kullanıldığı hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır (ll). 

Zeolit, silikat grubu minerallerin genel başlığıdır. Çevre kirliliği kontrolünde, 

enerjide, tarım ve hayvancılıkta, maden ve metalurjide, kimya sektöründe, elektronikte 

başarı ile kullanılan bu materyal sağlık sektöründe de çoğu yerde başarı ile 

kullanılmaktadır (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

Zeolit mineralinin tıp ve dişhekimliğinde kullanımı giderek artmaktadır. Tıp 

alanında, yanık yaralarının iyileşmesi, kaoserli hücrelere karşı, immun sistem 

bozukluklannın tedavisi gibi birçok alanda kullanımı mevcuttur. Günümüzde ise 

dişhekimliğinde protez alanında yeni akrilik üretiminde ve protezin altında 

antibakteriyel doku düzenleyiciler içinde, endodontide antibakteriyel kanal dolum 

materyali içinde , periodontolojide ise anaerop bakterilerin üremesine olanak veren 

derin dişeti cepleri içinde kullanılmaktadır (ı 8, 20, 2 ı, 22, 23). 
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Greft materyallerinin özelliklerini daha iyiye ulaştırabilmek için birçok araştırma 

devam etmektedir. İnsan üzerinde kullanılması hedeflenen bu materyalierin öncelikle 

doku kültürleri veya hayvanlar üzerinde araştınlmalan gerekmektedir. 

Çalışmamızda, tavşan tibialannda açılan defektler içine bir zeolit türü olan 

klinoptilolite'i greft materyali olarak tek başına ve trikalsiyum fosfat emdirilmiş şekilde 

uygulayarak 28. ve 56. günde kemik iyileşmesi üzerine olan etkilerini histopatolojik 

olarak değerlendirmeyi amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KEMİK DOKUSU 

Kemik dokusu; önemli organiann korunmasında görev alan, kalsiyum ve fosfat 

gibi iyonlan depolayan, kemik iliğini içeren önemli bir destek dokusudur. İskeletİn 

mekanik ve metabolik olarak desteklenmesinde de önemlidir (24). 

Kemik dokusu da, diğer dokular gibi çeşitli tipteki kemik hücreleri ve fibriller ve 

hücreler arası kalsiyumdan zengin ara maddeden oluşan bir dokudur. Hücreler arası 

maddesinin (matriksinin) mineralize olması ile diğer dokulardan ayılır. Sert bir doku 

olduğundan incelenmesi için özel histolojik teknikler kullanılmalıdır. Amorf esas 

maddesi proteoglikan ve glikoproteinleri içerir. inorganik tuzlardan en bol bulunanı 

hidroksiapatit kristalleri şeklinde kalsiyum fosfattır. Kollajeni tip I kollajendir. Kemik 

dokusunun hücreleri osteoprogenitör hücreler, osteoblastlar, osteositler ve 

osteoklastlardır. Osteoblastlar kemiğin ekstrasellüler matriksinin organik bölümünü 

sentezleyen hücrelerdir. Bu hücreler tarafından sentezlenen henüz kalsitiye olmamış 

kemik dokusuna osteoid doku denir. Osteoblastlar kendi sentezledikleri organik matriks 

içinde kalarak osteositlere dönüşürler. Osteoklastlar ise makrofaj-monosit sistemine ait 

olan ve kemiğin rezorbsiyonunda görev alan hücrelerdir (24, 25, 26). 

Kemik dokusu kesilemeyecek kadar sert bir doku olduğu için inceleme 

yapılması zordur. Kemik dokusunun tetkiki için kemik öncelikle asit solüsyonlarda 

dekalsifiye edilerek yumuşatılır. Bu yöntemle hücreler ve organik matriks korunur. Sık 

kullanılan dekalsifikasyon solüsyonlanndan biri etilendiamintetraasetik asiddir (EDTA). 

(24). 

Kemik yüksek derecelerde ısıya maruz bırakılarak organik bölümü ortadan 

kaldınlıp inorganik matriksi incelenebilir. Ancak bu yöntemle genel histolojik yapıda 

bozulma kaçınılmazdır. Son yıllarda kemik dekalsifiye edilmeden, akriliklere 

gömüldükten sonra elmas bıçaklarla kesilerek hazırlanan preparatlar, organik ve 

inorganik matriksi inceleme olanağı sunmaktadır (24). 
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Vücut kemikleri şekillerine göre uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve 

düzensiz kemikler olmak üzere isimlendirilirler. Histolojik özelliklerine göre kompakt 

kemik (substantia compacta) ve spongiyöz kemik (substantia spongiosa) olmak üzere 

iki tip kemik dokusu tanımlanmıştır. Bu yapısal elementlerin oranı kemik tipine göre 

değişmektedir. Her iki kemik türünde de aynı, histolojik elemanlar bulunmasına 

rağmen, bu elemaniann organizasyonu farklıdır (24 ). 

Kompakt kemik daha sıkıdır, spongiyöz kemik, içerdiği trabeküller ve kemik 

iliği kaviteleri nedeni ile sünger görünümündedir. Gelişim döneminde ilk oluşan kemik 

spongiyöz kemiktir. Spongiyöz kemik, geliştikçe dışa doğru itilir. Dışa itilen kemik 

yassılaşarak kompakt. kemik dokusuna dönüşür. Kısa ve uzun kemikterin metafız ve 

epifizlerin iç kısımlan ile yassı, kemiklerin iç yüzleri süngerimsi kemikten, bütün 

kemikterin dış yüzleri kompakt kemikten yapılmıştır. Uzun kemiklerin diafizleri kemik 

iliği kavitesini çevreleyen kompakt kemikten oluşur. Epifizlerde ise, ortada yer alan 

spongiyöz kemik bölümünü ince bir kompakt kemik tabakası kuşatmıştır. Kafatası 

kemikleri gibi yassı kemiklerde dışta yer alan iki kompakt kemik tabakası, arasında bir 

spongiyöz kemik tabakası bulunur. Kompakt kemikterin dış yüzleri, eklem yüzeyleri 

hariç periosteum adı verilen bir bağ dokusu tabakası ile kuşatılmıştır. Ligamentlerin ve 

tendonlann kemiğe yapıştıklan yerde periosteumun kollajen lifleri kemik matriksinin 

kollajen lifleri ile devam eder. Bu liflere Sharpey lifleri denir. Kemik iliği ve spongiyöz 

kemik kavitelerini ise endosteum olarak isimlendirilen ince bir bağ dokusu kuşatır. Her 

iki tabakanın da kemik dokusu oluşturma potansiyeli vardır (24 ). 

Kemiğin kimyasal düzeni, vücudumuzda büyük oranda aynıdır. Ağırlığa oranla 

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

yapılmıştır. Kemik yapısı yaşa, beslenme alışanlıkianna göre değişim gösterir (27). 

Kemik matriksi, organik ve inorganik matriksler olmak üzere iki bölümde 

incelenir. Organik matrisi, kollagen ve esas (ana) madde oluşturur. Kalsiyum ve 

fosforun değişik kompozisyonlan ile diğer bazı elementler de mineral matrisi oluşturur. 

Matrisin her iki bölümü de kemiğin fiziksel özelliklerinde önem taşır (28). 
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2.1.1. Kemiğin İçeriği 

2.1.1.1. Organik Matriks 

Kemiğin organik matrisi osteoid madde olarak da anılır. Bu organik madde 

erişkinlerde kemik ağırlığının % 25'ini, hacim olarak da % 38'ini oluşturur. Organik 

maddelerin o/o95'i kollajen, proteoglikanlar ve glikoproteinlerden oluşur. Organik 

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

lifsel çatısını oluşturur ve dokularda mekanik stabiliteyi sağlayan lifli bir proteindir. 

Kemik dokusu kollajeni %90 oranında tip I kollajenden oluşur ve üzerine mineral 

matriks çökeldiğinden, diğer kollajenler arasında özgün bir yer tutar ve osteokollajen 

adını alır (27, 28,29). 

Ostekollajen liflerin sentezi mezenkimal orjinli osteoblastlarda meydana gelir. 

Osteoblastlar bir süre sonra, kendi oluşturduklan kemik matriksi tarafından sanlarak 

osteosit adını alırlar. Bu hücreler, artık devamlı kemik oluşturma yeteneklerini 

kaybetmişlerdir. Kemikte bulunan diğer büyük tip hücreler, kemiğin sürekli şekil 

değiştirme (remodel/ing) işleminin parçası olan, kemik rezorpsiyonu ile ilgili olan çok 

çekirdekli osteoklastlardır. Kollajen lifleri arasında bulunan kemiğin esas maddesi 

çeşitli glikozaminoglikanlar, gliko ve mukoproteinlerden oluşmuştur. Aynca, bağ 

dokusunun hücre dışı ve liflerarası komponentlerini kapsar (30). 

Kollagen lifeikierin arasını dolduran esas madde, daha çok osteosit boşluklan ve 

kanalcıklar çevresinde yoğunlaşır. Kimyasal yapısı değişik protein-karbonhidrat 

bileşimindeki moleküllerdir. Esas maddenin kemikteki proteoglikan fraksiyonuna 

osteomükoid de denir (28). 

2.1.1.2. inorganik Matriks (mineral- kemik) 

Kemiğin kuru ağırlığının % 65'ini oluşturmakta olan inorganik maddelerin 

içeriğinde özellikle kalsiyum, fosfat oranı yüksektir. Bunun yanında bikarbonat, sitrat, 

mangnezyum, potasyum ve sodyum da bulunur. Röntgen ışını difraksiyon yöntemi ile 
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yapılan çalışmalarda; kalsiyum ve fosfor, Caıo (P04)6 (OH)ı kompozisyonunda 

birleşerek hidroksiapatit kristallerini meydana getirmiştir (26). 

Kemiğin inorganik fazının, organik matrikse oranı kemiğin cinsine ve yaşına 

bağlı değişmektedir. Mineral matriks oluşumunun o/o90'ı , organik matriks oluşumundan 

kısa bir süre sonra gerçekleşir. Kalan %10'u dokunun iyonlara geçirgenliğinin azalması 

nedeniyle yavaş çökelir. Bu oran, yaşianınayla birlikte değişir. Y aşianmış kemikte 

kalsiyum ve karbonat oranı artarken, fosfat, megnezyum ve su oranı azalır. Fosfat 

yerine karbonat tutulması nedeniyle Ca/P oranı giderek yükselir. Raşitizm veya 

osteomalasi gibi bazı patolojik nedenlere bağlı olarak mineral matriksin organik 

matrikse oranı ve bileşimi de değişir. Mineral matriks oranı %35'e iner; kalsiyum oranı 

düşer, magnezyum oranı yükselir (28). 

üsteobiastik ve osteoklastik bir aktivite ile kemik bileşiminin sabitliği, dinamik 

bir denge halinde sürdürülür. Kemiğin yeniden sentezlenmesi ve rezorpsiyonu hayat 

boyunca devam eder. Bu durum kemiğin yeniden şekillenmesi (remodelling) olarak 

adlandırılır. Fizyolojik koşullarda kemik oluşumu ve rezorpsiyonu sıkı bir şekilde 

bağlantılıdır (30). 

2.1.2. Kemik Çeşitleri 

2.1.2.1. Kompakt Kemik 

Olgun kompakt kemik osteon veya Havers sistemi olarak isimlendirilen, kemik 

yapısında silindirik birimlerden oluşur. Osteonlar, Havers kanalı olarak adlandırılan 

gevşek bağ dokusu içinde damarlar ve sinirleri içeren bir santral kanal çevresinde 

konsantrik olarak yerleşmiş kemik lamellerini içerir. Kanallar çevresinde konsantrik 

dizilen lamellere Havers lamelleri denir. Havers kanallan birbirleri ile iki kanal arasında 

oblik olarak uzanan Volkman kanallan araclığı ile ilişkilidir. Bu kanallarda seyreden 

damar ve sinirler endosteal ve periosteal yüzeylerden Havers kanallanna ulaşır. 

Volkman kanalları, Havers kanallarının aksine konsantrik lameller ile kuşatılmamıştır 

(24, 26, 28) . 
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Kemik gelişimi devam ettikçe artan lamel sayısı Havers sisteminin 

genişlemesine yol açar. Kemik yapan hücreler olan osteoblastlar da osteosit halinde 

dönüşerek, kemik dokusu içinde kendilerine ait olan takunalarda yer alırlar. Lakunalar 

lameller üzerinde bulunur. Komşu lakunalar arasında çok sayıda ince kanalikül uzanır. 

Kemik kanalikülleri adını alan ince kanallarda gövdeleri takunalar içinde yerleşmiş olan 

osteositlerin sitoplazmik uzantılan bulunur. Havers kanallan ile bağlantılı olan bu 

kanaliküller, aynı zamanda osteositler ile kan damarlan arasında maddelerin geçişini de 

sağlar (24, 26, 28). 

üsteonlarda kollajen lifterin organizasyonu özellik gösterir. Kollajen lifler lamel 

içinde birbirlerine paralel seyreder. Komşu lamellerio kollajen liflerinin yönleri ise 

birbirinden farkıdır. üsteonlar arasında kalan aralık interstisyel lameller (ara lameller) 

ile doludur. Bu lamellerio rezorbsiyonu sırasında kısmen rezorbe olmuş eski Havers 

sistemleri olduğu düşünülmektedir. Bu lamellerden başka kemiğin iç ve dış yüzünde 

endosteal ve periosteal kemik lamelleri bulunur. Endosteal ve periosteal lameller iç esas 

lameller ve dış esas lameller veya sirkümferensiyal lameller de denir (24, 26, 28). 

2.1.2.2. Spongiyöz Kemik 

Spongiyöz kemik, kompakt kemiğe benzer. Ancak doku kemik iliğini içeren 

birbiri ile bağlantılı bir labirent sistemi ile ayrılmış kemik trabeküllerinden oluşur. 

Kompakt kemiğe benzeyen trabeküller, irregüler lamel sistemi içeren ince kemiksi 

oluşumlardır. Bu yapılar genellikle Havers sistemi içermezler. Kalın trabeküllerde 

Havers sistemi bulunabilir. Trabeküller, takunalar içinde yer alan osteositleri ve kemik 

kanaliküllerini bulundurur. Trabekülleri saran endosteum, osteoprogenitör hücreleri, 

osteoblastlan ve osteoklastlan içerir (24, 26, 28). 

2.1.2.3. İmmatür (Oigunlaşmamış) Kemik 

Gelişmekte olan fetusda bulunan kemik dokusuna immatür ( olgunlaşmamış) 

kemik denir. Olgunlaşmamış kemik olgun kemik dokusundan farklılık gösterir. İmmatür 

kemik lamelli yapı göstermez. Olgun kemiğe oranla daha çok sayıda hücre içerir. Esas 
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maddesi olgun kemiğe oranla daha fazladır. Olgun kemiğin organik matriksi asidofil 

boyanırken, olgunlaşmamış kemiği n esas maddesi bazofil boyanır (24 ). 

2.1.3. Kemik Hücreleri 

2.1.3.1. Osteoprogenitör Hücreler 

Osteopogenitör hücreler, mitozla bölünüp farklıtaşarak osteoblastlara 

dönüşebilen öncü hücrelerdir. Periosteumun iç yüzünde yer alan osteoprogenitör 

hücrelere periosteal hücreler, endosteumda yer alan osteoprogenitör hücrelere endosteal 

hücreler denir. Uzunca, oval şekilli nükleuslan olan, soluk asidofil veya hafif bazofil 

sitoplazmalı yassı, mekik şekilli hücrelerdir. Sitoplazmalan organelden zengindir. Bu 

hücrelerin farklılaşma aşamalan henüz kesinlik kazanmamıştır. Mezenkimal 

hücrelerden köken aldıklan ve osteoblastlar dışında yağ hücreleri, kondroblastlar ve 

fibroblastlara dönüştükleri bilinmektedir. Kemik kınklannın iyileşmesinde periostal ve 

endosteal hücrelerin katkıda bulunduklan bilinmektedir (24 ). 

2.1.3.2. Osteoblastlar 

Osteoblastlar kemik matriksinin organik kısımlannın yapımından (tip I kolajen, 

proteoglikanlar ve glikoproteinler) sorumludur. Kemiğin inorganik kısımlannın 

çökebilmesi, canlı osteoblastlann varlığına bağlıdır. Osteoblastlar özellikle kemik 

yüzeylerinde, tek katlı epiteli andınr şekilde yan yana bulunurlar. Osteoblastlar aktif 

olarak matriks sentezlerlikleri dönemde şekilleri kübikten, prizmatiğe kadar değişebilir 

ve sitoplazmalan bazofilik izlenir. Üretim işlevleri azalmaya başladığında, yassılaşırlar 

ve sitoplazmadaki bazofilik özellik azalmaya başlar (24, 26, 28, 3 1 ). 

Bazı osteoblastlar yeni meydana gelmiş matriks ile aşamalı olarak kuşatılarak, 

osteosit haline gelirler. Bu işlem sırasında kovuk (laküna) adı verilen boşluklar oluşur. 

Lakünalann içinde osteosit ve uzantılan ve yanı sıra az miktarda kireçlenmemiş hücre 

dışı matriks bulunur (24, 26). 
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Matriksin sentezi esnasında osteoblastlar, aktif protein sentezi yapıp salgılayan 

hücrelerin ince yapısına sahiptir. Osteoblastlar kutuplaşmış hücrelerdir. Daha önceden 

sentezlenen kemik matriksi ile temas halindeki hücre yüzeylerinden salgılanan matriks 

elemanlan, osteoblastlar ile daha önce meydana gelmiş kemik arasında osteoid adı 

verilen yeni (ancak henüz kireçlenmemiş) matriks tabakasını oluşturur. Kemik 

apozisyonu adı verilen bu işlem, yeni oluşmuş matriks üzerine kalsiyum tuzlannın 

tortulanmasıyla tamamlanır. Sessiz (kemik matriksi sentezlemeyen) osteoblastlann şekli 

yassılasın Ancak kolaylıkla aktif sentezleyici durum için tipik olan kübik biçimlerine 

dönebilirler (24, 26, 28, 31 ). 

2.1.3.3. Osteositler 

Osteoblastlardan türeyen osteositler matriks lamelleri (Latince lamellae, ince 

lamina yaprak) arasındaki kovuklarda bulunurlar. Her kovuk içinde sadece bir osteosit 

bulunur. İnce silindirik matriks kanalcıklannın içinde osteosit uzantılan bulunur. 

Komşu hücre uzantılannın arasındaki aralık bağlantılan (gap junction), osteositler 

arasındaki teması sağlar ve bu yapılar aracılığı ile moleküller hücreden hücreye geçer. 

Osteositlerle kan damarlan arasındaki molekül alışverişi, osteositler (ve uzantılan) ile 

kemik matriksi arasında bulunan az miktardaki hücre dışı madde üzerinden de ger

çekleştirilir. Bu alışveriş yaklaşık 15 hücreden oluşan bir zinciri besler (24, 26, 28, 31 ). 

Badem şeklindeki yassı osteositlerde granüllü endoplazma retikulumu ve Golgi, 

osteoblastlara kıyasla oldukça azalmış ve çekirdek kromatini daha koyu izlenir. Bu 

hücreler aktif olarak kemik matriksinin bakımını gerçekleştirirler ve bu hücreler 

öldüklerinde matriks erimesi görülür. üsteasitler uzun ömürlü hücrelerdir (26) . 

2.1.3.4. Kemik Sınır Hücreleri 

Inaktif kemik yüzeyini çevreleyen, düz, fusiform hücrelerdir. Bu hücrelerin 

fonksiyonlan hakkında fazla bilgi olmasa da osteoblastlann öncüsü olarak kabul 

edilirler (32). Osteoblastlarca geliştirilirler ve görevlerini tamamladıklannda tekrar 

osteoblastlara farklılaşabilirler (33). 
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2.1.3.5. Osteoklastlar 

Osteoklastlar, bir tür makrofaj olarak kabul edilen bu hücreler kan 

monositlerinin birleşmesi ile oluşurlar. Rezorbe ettikleri kemiğe ait boşluklar olan 

Howship lakunalannda yerleşen çok nükleuslu hücrelerdir. Asidofil boyanan 

sitoplazmalar, vakuoler veya granüler görünümde olabilir. Çok miktarda lizozoma sahip 

olduklanndan dolayı, asit fosfataz ile kuvvetli pozitif reaksiyon verirler. Dekalsifiye 

kesitlerde büzüşürler, kemik yüzeyinden biraz uzakta izlenirler (24, 28). 

Elektron mikroskobik olarak osteoklastlann kemiğe bakan yüzlerinde iki farklı 

alan izlenir. Çok sayıda plazma membran kıvnmının bulunduğu alan kınşık kenar 

(ruffied border) olarak isimlendirilir. Bu alanın altında sitoplazmada organelden fakir, 

aktin filamentlerinden zengin az yoğun bir bölüm bulunur. Bu bölüm ise şeffaf zon 

olarak isimlendirilir. Bu zon osteoklastlann kemik matriksine tutunduğu kemik 

rezorbsiyonu için mikroortam sağlayan bölgedir. Osteoklastlar bağ dokulannda 

makrofajlar tarafından oluşturulan, yabancı cisim dev hücrelerine benzerlik gösterirler 

(24). 

2.1.4. Periosteum ve Endosteum 

Periosteum, kemik yüzeyleri dışında kemiğin dış yüzeyini örten bağ dokusu 

tabakasıdır. Aralannda keskin bir sınır olmayan iki tabakadan meydana gelir; iç tabaka 

(stratum cambium) ve dış tabaka (stratum fibrosum). Dış tabaka kollajen lifler ve 

fibroblastlardan oluşmuştur. Yoğun bağ dokusu olup, kan damarlan ve lenfotiklere 

destek sa~lar. Demetler halinde kollajen liflerden oluşan sharpey lifleri, matriks içine 

girerek periosteumu kemiğe bağlar. Hücreden daha zengin olan periosteumun iç 

tabakası bölünüp farklıtaşarak osteoblastlan oluşturabilme potansiyeline sahip olan 

yassı hücrelerden yana zengindir. Bu osteoprogenitör hücreler, konumlan, yassı 

şekilleri, çok az miktardaki granüllü endoplazmik retikulumlan ve az gelişmiş golgi 

komplaksleri ile karakteristiktir (34, 35). 

Kemiğin içindeki bütün boşluklan örten ve tek kat yassı osteoprogenitör 

hücreler ile çok az miktarda bağ dokusundan oluşan endosteum, periosteumdan daha 
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incedir. Hem osteojenik, hem de hemopoetik potansiyeli vardır. Büyüme süresince 

aktif olan endosteumun, osteoklastlann kalsiyum gereksinimine bağlı olarak aktivitesi 

devam eder (35). 

Temel fonksiyonları, kemik dokusunun beslenebilmesi, büyüyebilmesi ve 

onarımı için gerekli olan yeni osteoblastlan aralıksız olarak sağlamak olan periosteum 

ve endosteumun kemik cerrahisinde korunmasına çok dikkat edilmelidir (36). 

2.1.5. Osteogenezis 

Kemiği n gelişimi iki yolla olur: 1-) İntramembranöz kemikleşme; osteoblastlann 

salgılandıklan matriksin doğrudan doğruya mineralizasyonuyla gerçekleşir. 2-) 

Endokondral kemikleşme ise daha önce var olan kıkırdak matriks üzerine kemik 

matriksinin çökmesi ile gerçekleşir. İlk kemikleşme mezenkim içinde gelişir. 

Endokondral kemikleşme ise bir hiyalin kıkırdak modelin yerinde meydana gelir. Her 

iki yolla da ilk ortaya çıkan kemik dokusu primer ya da olgunlaşmamış (immatür) 

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

kemik ) bırakır (26, 28). 

2.1.5.1. İntramembranöz Kemikleşme 

İntramembranöz kemik gelişimi yaklaşık olarak gebeliğin 8. haftasında başlar. 

Mezenkim hücreleri belirli alanlarda bir araya gelerek gruplar yaparlar. Mezenkim 

dokusu içinde hücrelerin yoğuntaşarak oluşturduğu alanlar membrana benzetildiği için 

bu tür kemikleşmeye intramembranöz kemikleşme denir. Hücre birikimi arttıkça alan 

damardan giderek zenginleşir. Mezenkim hücreleri osteoprogenitör hücrelere, 

osteoprogenitör hücreler osteoblastlara dönüşerek osteoid dokuyu salgılamaya başlarlar. 

Çevrelerinde gittikçe daha fazla miktarda kemik dokusu biriktiren osteoblastlar, 

osteositlere dönüşerek lakunalarda sıkışırlar. Başlangıçta mineralize olmayan bu doku 

daha sonra mineralize olarak sertleşir. Birbirinden ayn çok sayıda kemikleşme 

merkezlerinin çevresinde yer alan ve mezenkim hücrelerinden gelişen osteoprogenitör 

hücreler mitozla çoğalarak ve farklıtaşarak osteoblastlan oluştururlar. Gittikçe 

genişleyen kemikleşme merkezlerinin birbirleri ile birleşmesi sonucunda trabeküllü 
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spongiyöz kemik oluşur. Daha sonra spongiyöz kemiklerden bazılan yeniden 

yapılanarak kompakt kemiğe dönüşür. Trabeküller arasındaki mezenkim dokusundan 

kemik iliği oluşur. Bu gelişim örneği kafatasının yassı kemiklerinde, maksilla ve 

mandibulanın bazı bölümlerinde izlenir (24, 37, 38, 39). 

2.1.5.2. Endokondral Kemikleşme 

Endokondral kemikleşme temelde iki aşamada gerçekleşir. İlk aşamada kemik 

modelindeki kondrositlerin hipertrofısi ve harabiyeti, ikinci aşamada ise, farklılaşmamış 

mezenkim hücrelerinin kıkırdağı rezorbe etmeleri ve osteoblastlann oluşmasıdır (25, 

26). 

Mezenkim doku kemiğin yetişkin şeklinin küçük bir hiyalin kıkırdak modelini 

oluşturduğu endokondral kemikleşmede öncekinden farklı olarak kemikleşme bu 

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

kıkırdak dokunun yıkılınası gerekir. Kıkırdak yıkımı ve kemik yapımı bir arada 

gerçekleştiğinden, endokondral kemik oluşumu daha karmaşık seyreder. Diafiz 

kıkırdağı orta yerinden çepeçevre saracak biçimde kuşatan, bir periostal kemik 

halkasının oluşumu ile kıkırdak modellerin kemikleşmesi başlar. Periostal kemik 

halkası perikondral ve endomembranöz kemikleşmeyle oluşur (28). 

2.1.6. Kalsifikasyon Mekanizması 

Kemik matriksi üzerine kalsiyum kalsiyum fosfat tortulanması sırasında 

gerçekleşen olaylan açıklayan, genel kabul görmüş varsayım bulunmamaktadır (26). 

Kalsiyum tuzlannın kollajen lifçikleri üzerine çökmeye başlaması ile 

kireçlenmenin meydana geldiği bilinmektedir. Kalsiyum tuzlannın yığılımı 

muhtemelen, osteoblastlann hücre içi keseciklerinde, bu maddeyi depolama yetenekleri 

ve gerektiğinde bu kesecikleri hücre dışı ortama (matriks vezikülleri) salıvermeleri ile 

hızlandınlmaktadır (26). 
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Osteoblastlar tarafından üretilen ve kemikleşme bölgelerinde bulunan alkali 

fosfataz da, bilinmeyen bir yolla kireçlenmeye yardım etmektedir (26). 

2.1.7. Kemi~in Bfiyfimesi ve Yeniden Şekillenmesi (Remodelling) 

Daha önceden oluşmuş dokunun bir bölümü yıkılırken aynı anda başka bir 

bölümünün yapımı ile kemiğin büyümesi gerçekleşir. Böylece kemik büyürken şekli de 

korunmaktadır ( 40). 

Kemik karşılaştığı değişik kuvvetlerin etkisiyle yeniden şekillenebilir. 

Ortodontik apareylerle, dişler ve çene kemiğine uygulanan kuvvetler aracılığyla 

malpozisyonlu dişierin düzeltilmesi buna en iyi örnektir. Kuvvetin çektiği yerlerde 

kemik yapımı gerçekleşirken kemiğe bakskı gelen alanlarda ise rezorpsiyon olur. 

Böylece çene kemiğinin yeniden şekillenmesi ile dişierin pozisyonlan gerektiği gibi 

değiştirilebilir. Bu yeniden şekil alma yeteneği tüm kemikler için geçerlidir. Kemik 

şekillenmesi bütün yaşam boyu devam etmektedir ( 40). 

Osteogenezis aşamasında kemikterin dış şekillerinin aynı kalması periostun bir 

yerinde apozisyon ve buna karşıt biçimde başka yerinde ise rezorpsiyonu birlikte 

kapsamaktadır ( 40). 

2.1.8. Kemiğin Yeniden Şekillenmesinde Lokal ve Sistemik Düzenleyiciler 

1. Lokal düzenleyiciler 

a. Polipeptid yapıdakiler: Hücre proliferasyonunu arttıranlar 

İntrasellüler (lenfosit, makrofaj, osteoblast kökenli 

olabilirler) 

Ekstrasellüler (EGF, TGF-alfa, TGF-beta, FGF, PDGF, 

insulin, vb.) 



b. Nonpolipeptit yapıdakiler 

Adenozinler 

Fosfat 

Pirofosfat 

Prostoglandinler ( rezorpsiyonda aktif mediyatörler) 
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Florid (kemikte hidroksil iyonlan ile yer değiştirerek 

florohidroksiapatit kristalleri oluşur; kalsiyum 

çözünüdüğünü azaltır) 

Bifosfonat (kemik rezorpsiyonunu inhibe ederek matriks 

oluşumunu arttınrlar) 

2. Sistemik düzenleyiciler 

a. Vitamin A 

b. Vitamin K 

c. Vitamin D 

d. Parathormon 

e. Kalsitonin ( osteoklast rezorpsiyonunu inhibe eder) 

f. Tiroid hormonları 

g. Glukokortikoidler 

h. Cinsiyet steroidleri (östrojen, androjen ve progesteron) gibi 

maddelerdir (29). 

2.1.9. Kemik iyileşme Sfireci 

Hasar gördüğünde kendini tamir edip, skatris ve ya deformasyon bırakmadan 

eski fonksiyonianna tamamen dönebilmesinden dolayı; kemik için benzersiz bir doku 

demek mümkündür. 

Kemik iyileşmesinde, embriyonik kemik gelişimi tekrarlanır. Kemik iyileşmesi; 

alıcı desteği, yeterli kanlanma, oksijen gerilimi ve kemik segmentlerinin stabilitesi gibi 

bazı şartlan gerektirir (32, 4 I). 
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Kemik iyileşme süreci 3 ana safharlan oluşur: 

1. Akut iltihap safhası 

2. Tamir safhası 

3. Yeniden şekilleome safhası ( 42) 

Akut iltihap safhası: Damar yaralanmasının sebep olduğu kanama ve bunu takiben 

oluşan hematomla başlayan ve yaralanma sonrasındaki ilk 2 haftayı kapsayan 

safhadır. İltihap hücreleri ve fibroblastlann yara yerine infiltrasyonu ile oluşur. 

Bu olaylar yara bölgesinin damarianmasını sağlar ve granülasyon dokusu oluşur. 

Granülasyon dokusu, kılcal damar, fibroblast ve osteoprogenitor hücreler taşır 

(41,42,43). 

Tamir safhası: Granülasyon dokusu içindeki osteoprogenitor hücrelerce sağlanan 

osteoblastlar, ağsı kemiğin organik matriksini oluştururlar ve mineralizasyonu 

başlatırlar. İyileşen yeni ve yapısal olarak düzensiz dokuya kal/us denir. Tamir 

safhası kallusun oluşumu ile karakterizedir ve damarsal büyüme, osteoid 

sekresyonu ve fıbrokollajen lifterin hazırlanması ile başlar. Yara bölgesinde 

kıkudaktan meydana gelen geçici bir kallus üretilir. İlk 4-6 hafta arasında 

birleşme başlar. Osteoblast aktivitesi devam eder ve kıkırdak kınk fragınanlar 

arasında köprü görevi gören kansellöz kemik ile yer değiştirir. Osteoid 

birikıninin devamı ile kansellöz kemik kortikal kemik ile yer değiştirebilir 

(4 1,42). 

Yeniden şekilleome saflıası: Zaman içinde, kemiği yeniden şekillendirmekle 

görevli üniteler iyileşen bölgeyi istila ettiğinde, ağsı kemiğin yerini lameller 

kemik almaya başlar. Bu yerini alma mekanizması normal büyüklük, şekil ve 

kuvvetteki kemik oluşana kadar devam eder. Bu yeniden şekilleome süreci aylar 

hatta yıllarca sürebilir. Ancak genellikle yeterli kuvvetteki bir kemiğin oluşumu 

yaklaşık 6 ayda tamamlanır ( 41, 42). 

Kemik iyileşmesi primer olarak gerçekleşebileceği gibi, arada kıkırdaklaşma 

safhası göstererek sekonder olarak da gerçekleşebilir (32). 
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Greft, kemik iyileşmesinde yeniden düzenleome için kullanılabilen ve canlı 

hücreler taşıyan, transfer edilebilir bir materyal olarak tanımlanabilir. İmplant ise canlı 

hücre taşımaması ile greftten ayrılır. Otojen kemik grefti; kemik formasyon hücreleri, 

fibrin ve trombosit içerir. Endosteal osteoblastlar ve hematopoietik hücreler, çevre 

dokulardan, besin absorbe etme kabiliyederine bağlı olarak 5 güne kadar canlı 

kalabilirler (32). 

Greft yerleştirilmesinden sonraki birkaç saat içinde, ilk reJenerasyon süreci 

başlar. Trombositler PDGF ve TGF-~ gibi etkili büyüme faktörlerini serbestlerler. 

Endotelyal hücreler PDGF' yi bağladıklannda, ilk olarak kılcaldamar içine doğru 

büyürler. Daha sonra endosteal osteoblastlar ve hematopoietik kök hücreleri mitozun 

başlaması için uyanlır ve sayılan arttınlır. Bu hücreler aynı zamanda osteoid üretimini 

de başlatır ve TGF-P' lerin hücre reseptörlerine bağlanmasına aracılık eder (32). 

Üçüncü günden sonra, transplante edilen greftteki büyüme faktörlerinin etkisi, 

makrofajlann etkisiyle değişir. Hızlı şekilde büyüme faktörü sentezleyerek, kemik 

iyileşmesini düzenlerler (32). 

İkinci haftanın sonunda, greft tam bir revaskülarizasyon gösterir. Transplante 

edilen kemikteki endosteal osteoblastlar, osteoid ve kök hücrelerinin yapılanmasını ve 

osteoblast farklılaşmasını başlatır. Greftin içine doğru gelişen kemik formasyon alanlan 

görünür. Greft bir kez revaskülarizasyona başladığında, dolaşan kök hücreleri yaraya 

doğru çekilir ve aynı zamanda kemik yapım ünitelerine dönüşür. Greftin içinde bulunan 

hücrelerin transferinin sonucunda meydana gelen bu ilk kemik formasyonundan "1. 

Kemik Safhası" olarak bahsedilir (32). 

Altıncı hafta tamamlandığında, yeterli nicelikte yeni mineralize matriks 

birikmişse, greft varlığını koruyabilir. İlk kıkırdak birikmesi olmadan şekillenen kemik 

"Ağsı Kemik" olarak adlandınlır. Bu kemik çok hücreli ve düzensizdir. Aynı zamanda 

yapısal bütünlük de göstermez (32). 

Iyileşmenin ikinci safhasında kemik "Lameller Tip Şekillenme" olarak 

adlandınlan bir yeniden şekilleome sürecine maruz kalır. Meydana gelen lameller 
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kemik, daha az hücreli, daha çok mineralize ve daha fazla organizedir. Yeni şekillenen 

matriksde, bütün kemikle birlikte üzerine gelen fiziksel kuvvetiere cevap verirken 

olguntaşır (32). 

Sonuçta, normal iskeletsel değişime benzeyen bir yeniden şekilleome sathasına 

girer (32). 

2.2. KEMİK GREFTLERİ 

Kemik insan vücudunda yaralanma sonrası rejenerasyon yeteneğine sahip, form 

ve fonksiyonu yeniden oluşturabilen dokudur. Bu dokunun yetersiz kaldığı konjenital 

veya travmaya bağlı olarak ortaya çıkan deformitelerin ayrıca cerrahi eksizyonlar 

sonrasında oluşan geniş kemik defektierinin onanmında, kemik iyileşmesine yardımcı 

olması ve kemik bütünlüğünü sağlamak amacıyla kemik greftleri kullanılmaktadır (44, 

45, 46). 

Spontan olarak iyileşmesi mümkün olmayan en küçük kemik içi yara kritik 

boyuttaki defekt olarak tanımlanmaktadır. Kritik boyuttaki defektierde kemik 

iyileşmesine katkıda bulunmak için çoğunlukla kemik greftlerinin kullanımına ihtiyaç 

duyulmaktadır (44). 

Günümüzde oral ve maksillofasiyal cerrahide uygulanan çok sayıda greft 

bulunmaktadır. Ancak ideal bir greft materyalinde bazı temel özellikler bulunması 

gereklidir. 

Bunlar: 

1. Antijen ik özelliğinin olmaması, 

2. Osteoindüktif özelliğin olması, 

3. Osteokondüktif özelliğin olması, 

4. Osteogenezisi kolaylaştırması, 

5. Tek aşamalı cerrahi işlerole yerleştirilebilmeli, 

6. istenilen miktarda elde edilebilmeli, 

7. Revaskülarize olmalı, 



8. Kolay şekil almalı, 

9. Tennal olarak non-kondüktif olmalı, 

1 O. Radyolusent bir görünüm vermeli, 

ll. Uzun süre saklanabilmeli ve 

12. Defekte stabilite ve destek sağlayabilmelidir. 
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Kemik greftlerinin kullanılması ile oluşan yeni kemik, 4 temel mekanizma ile 

şekillenir. 

Osteointegrasyon: Osteointegrasyon, kemik grefti ile kemik yüzeyi arasında 

fibrotik bir tabaka olmadan kimyasal bir bağın meydana gelmesidir. Arada oluşan 

fibrotik doku, enkapsülasyon cevabını başlatıp greftin başansını düşünnektedir. 

Osteokondüksiyon: Greft materyali rezorbe olarak, yeni kemik oluşumunda çatı 

görevi üstlenmesi ve bu rezorbsiyon aşamasında defekt kenannda yeni kemiğin 

şekillenmesidir. Yani greft materyali defekte fiziksel destek sağlarken, aynı zamanda 

tamir sürecini yönlendiren matriks oluşturmaktadır. 

Osteoindüksiyon: Greft materyalinin uyansı ile çevre dokulardaki kök 

hücrelerin değişerek, osteogenezisi başlatmasıdır. Osteoindüktif etki sadece kök 

hücrelerini etkilemeyip, bununla beraber kemik yenilenmesinin ve onanınının değişik 

aşamalannı stimüle eden faktörleri de içermektedir. 

Osteogenezis: Greft materyali içinde var olan osteoblastik hücreler ile yeni 

kemiğin şekillenmesidir. Greftin içinde hazır olarak bulunan osteoblast ve diğer kemik 

hücrelerinin yeni kemik yapımına katılmasıdır. Sıklıkla otogreftlerde bulunan bir 

özelliktir 



2.2.1. Kemik Greft Materyallerinin Sınıflaması 

Kemik greft materyalleri temel olarak, şu şekilde sınıflandınlır ( 4 7): 

1- Otogreftler 

2- Allogreftler 

3- Ksenogreftler 

4- Kemik esaslı olmayan sentetik biyomateryaller (alloplastlar). 

Yapılan daha detaylı bir sınıflama ise şöyledir (47, 48): 

1-0togreftler (otojen kemik grefti) 

a. Kortikal kemik 

b. Kansellöz kemik 

c. Kortiko-kansellöz kemik 

2-Allogreftler 

a. Taze dondurulmuş kemik 

b. Dondurulmuş kurutulmuş kemik 

c. Demineralize dondurulmuş kurutulmuş kemik 

d. İzogreft: Taze kansellöz kemik iliği 

3-Ksenogreftler (Heterojen kemik grefti) 

a. nemineralize edilmiş kemik 

b. Deprotenize edilmiş kemik 

4- Biyomateryaller (alloplastlar) (47, 48) 

I. Doku kaynaklılar 

a. Dentin 

b. Sement 

c. Kıkırdak 
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d. Sklera 

e. Duramater vs. 

II. Metaller 

III. Jelatin film 

IV. Po Jimerler 

a. Polimetilmetakrilat 

b. Proplast 

c. Polyalioxanone 

d. Poliamide Mete h e. Polyglactin 91 O 

f. Sert doku replasmanı 

g. Polietilenler 

h. Polipropilen 

ı. Silikonlar 

j. Politetrafluoroetilen (Teflon) 

V. Kalsiyum Sülfat 

VI. Kalsiyum Karbonat 

VII. Kalsiyum Fosfatlar 

a. Rezorbe olanlar 

b. Rezorbe olmayanlar 
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2.2.2. Otogreftler 

Otogreft, greftin aynı bireyden alınıp yine aynı bireyde kullanılması durumudur. 

Diğer bir deyişle hem alıcının hem de vericinin aynı kişi olmasıdır ( 48). Greft tipleri 

arasında sadece otogreftler, yukanda bahsedilen dört temel özelliği taşımaktadırlar. 

Otojen kemik greftinde transplantasyon sonrası az miktarda canlı matür osteoblast 

kalmasına karşın, yeterli sayıdaki kök hücrelerinden matür osteoblastlar 

gelişebilmektedir ( 49, 50). Otogreftin diğer bir avantajı, herhangi bir yabancı c isim 

reaksiyonu oluşturmamasıdır. Aynı şekilde enfeksiyona gösterilen direnç ve hastalık 

transferinin söz konusu olmaması da diğer greftlerle karşılaştınldığında üstün özellik 

olarak göze çarpmaktadır (51 ). insanda otojen greft kaynağı olarak, en sık iliak kemik, 

fıbula, kalvarial kemik ve kostatar kullanılmaktadır. Bu kaynaklann yanı sıra 

mandibulanın korpus ve simfızisi, maksillanın tüberi sınırlı miktarda da olsa 

kullanılabilmektedir (52, 53, 54, 55, 56). 

Otojen kemik grefti, intramembranöz orjinli (kalvarial kemik, mandibula) veya 

endokondral orjinli (iliak, kostalar) olabilir. İntramembranöz tipteki kemik grefti ile 

defekt direkt olarak kemikle iyileşir. Endokondral tipteki kemik greftinde ise, defekt 

kartilaj formasyon fazı aracılığıyla iyileşir (53). İntramembranöz kemik endokondral 

kemikten daha önce revaskülarize olur, rezorbsiyonu ise daha yavaştır (57, 58, 59). 

İliak kemikten elde edilen kansellöz kemik, birçok çalışmada kullanılmış olup 

başanlı bulunmuştur. Bu tipteki greft materyali yapısal bir bütünlük göstermese de, 

bölgede bulunan kemik dokusu ile osteointegre olur ve hızlı bir iyileşme gösterir (54, 

60). 

Otojen kemik greftleri bu avantajiara karşın bazı dezavantajlan da içermektedir. 

Greftin sınırlı miktarda elde edilmesi, donör alan morbiditesi, ağn, operasyon süresinin 

ve dolayısıyla anestezi süresinin artması, intraoperatif kan kaybına neden olması, 

rezorbe olmalan, ikinci bir cerrahi operasyon gerektirmesi gibi dezavantajlanndan 

dolayı alternatif greft materyallerine ihtiyaç duyulmuştur (55, 60, 61 ). 
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2.2.3. Allogreft 

Otojen kemiğe alternatif olarak düşünülen allogreftler, aynı tür içinde bireyden 

alınıp diğer bir bireye greftin implante edilmesi anlamını taşır ( 45, 48, 56). Allogreft, 

osteojenik hücre içermemesi dışında otogreftler ile aynı özellikleri taşımaktadır. 

Osteoindüktif özellikleri ise, demineralizasyon işlemleri sonucu oldukça azalmaktadır 

( 45, 5 ı' 56). 

Allogreftlerin avantajları arasında; donör alan cerrahisi ve morbiditesinin 

olmayışı, geniş kemik defektindeki başarı oranının % 60-90 arasında olması, 

intraoperatif kan kaybının ve postoperatif ağrının olmaması sayılabilir ( 45, 5 1, 56). 

Bununla birlikte allogreftlerin dezavantajlan da bulunmaktadır. Bakteriyel 

enfeksiyon, viral hastalıkların taşınması (hepatitler, HIV), donörden donöre değişen 

kemik kalitesi, ucuz olmaması, yabancı cisim reaksiyon potansiyeli dezavantajlanndan 

bazılarıdır. Postoperatif dönemde ise; allogreftte kınlma ve kaynaşma olmaması, 

enfeksiyon gibi komplikasyonlar rapor edilmiştir (56, 63). 

Allogreftteki bu dezavantajları azaltmak ve yabancı cisim reaksiyonunu en aza 

indirgemek için canlı hücreler uzaklaştırılır. Bu prosedür ile allogreftlerde canlı hücre 

olmamasından dolayı osteojenik özellikler de zayıflar. Osteojenik özelliklerin durumu, 

greftin işleome metodu ile direkt ilişkilidir ( 48). Taze dondurulmuş kemik sadece 

dondurma işleminden geçmekte ve osteoindüktif proteinleri yapısında bulundurmaktadır 

(64). Dondurulmuş, kurutulmuş greftler ise, greftin önce dondurma sonra vakum içinde 

mevcut buzun direkt olarak buharlaştınlmasıyla elde edilir. Bu işlemle, greft içindeki 

hücreler öldürulüp immün reaksiyon riski azaltılmaktadır. nemineralize dondurulmuş 

kurutulmuş greftte ise, greft önce kuvvetli asit banyosundan geçirilir. Sonra etanot ve 

kloroform uygulanır ve yağlar eritilir. Bu işlemler ile proteinlerin % 90'ı yok edilir. 

Yoğun şekilde yıkandıktan sonra dondurolup kurutulur. Bu işlem sonunda kemikte 

kalan proteinlerden biri, kemik şekillendinci proteindir (BMP) ( 65). Klinik 

uygulamalarda değişen düzeylerde başan elde edilmesi, demineralizasyon ve 

sterilizasyon işlemlerinde osteoindüktifproteinlerin korunması ile ilişkilidir (64). 
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Bazı araştıncılar, allogreftin zayıflayan osteojenik özelliğini arttırabilmek için 

otojen greftler ile kanştırmayı önermişlerdir (60). Hastalık transfer riski ve zayıflayan 

osteojenik özellikten dolayı allogreftlere de alternatif greftler aranmıştır. 

2.2.4. Ksenogreftler (Heterojen Kemik Grefti) 

Bir türden elde edilmiş greftin farklı türe implante edilmesidir. Ksenogreftler, 

antijenlerinin insan türünden farklı olmasından dolayı yabancı cisim reaksiyonuna 

neden olurlar. Yabancı cisim reaksiyonunu azaltmak için uygulanan agresif 

yöntemlerden dolayı, osteojenik kapasiteleri de düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu 

nedenlerden dolayı kullanımı oldukça kısıtlıdır ( 48). 

2.2.5. Alloplastlar ( Sentetik Materyaller) 

Otogreftlerin sınırlı miktarda elde edilmesi, allogreft ve ksenogreftlerin hastalık 

transfer riski gibi istenmeyen özellikleri bulunmaktadır. Günümüzde araştırmacılar 

sentetik yolla üretilmiş greft materyallerine yönlenmişlerdir. Birçok sentetik materyal 

kemik defektierinde kullanılmak üzere üretilmişlerdir. Bu konuda çok çeşitli materyalin 

bulunması, materyalierin iyi şekilde araştınlmasını zorunlu kılar. Alloplastlar, son 

yıllarda maksillofasiyal iskeletİn onanınında kullanılan gerekli bir materyal haline 

gelmiştir (66, 67). İdeal alloplast şu özellikleri taşımalıdır: 

• Sitotoksik, karsinojen, irritan olmamalı, alerji yapmamalı, spesifik ve non

spesifik immün sistem mekanizmalannı harekete geçirmemeli 

• Mekanik basınçlarla fiziksel değişikliklere uğramamalı, kınlma ve bükülmeye 

karşı dirençli olmalı 

• Değişik sistemlerle bozulmadan steril edilebilmeli 

• Uygulandıktan sonra özelliklerinde ve yapısında herhangi bir değişiklik 

olmamalı 

• Kullanımı ve depolanması kolay olmalı 

• Enfeksiyona dirençli olmalı 

• Ucuz ve elde edilmesi kolay olmalı 

• Osteokondüktif ve osteoindüktif özellikte olmalı 

• Minimal düzeyde fibrotik reaksiyon göstermeli 
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• Kolayca şekillendirilmeli 

• Hidrofilik yapıda olmalı ve 

• İmplante edildiği dokuya fiziksel olarak benzemelidir (51, 68, 69, 70, 71 ). 

Otojen kemik greftleriyle karşılaştınldığında, alloplastik greftlerin bazı 

avantajlan göze çarpmaktadır. En göze çarpan avantajı, donör sahaya ihtiyaç 

duyulmamasıdır. Ek operasyon alanı, ilave anestezi süresi oluşmaz. Ayrıca istenilen 

miktarda, büyüklükte elde edilebilmektedirler (70, 72, 73). 

Alloplastlann çoğu sadece osteointegrasyon ve osteoindüksiyon özelliklerini 

taşımaktadır. Bazen yabancı cisim ve enflamasyon reaksiyonuna da neden 

olabilmektedirler. Enflamasyon alanında greftin rezorbe olması ihtimali, 

dezavantajlanndandır (70). 

Alloplastik materyalierin başan veya başansızlığı bu materyalierin kimyasal birleşimi, 

biostabilitesi, fiziksel formu, mekanik özellikleri, implant yapılacak olan saha gibi 

birçok etkene bağlıdır. 

2.3. P-TRİKALSİYUM FOSFAT SERAMiKLER 

Kemiğin mineral yapısının büyük bölümü apatit formunda kalsiyum fosfattır 

[Ca3(P04)2]. Kalsiyum fosfatın doku yanıtı çok iyi olup, biyo-uyumluluğu çok 

yüksektir. Bu tür greft materyallerinin kemik ile yüksek bağının kaynağı iyon içeriğidir 

(74). Yerleştirildiği kemik dokusu içerisinde, kısa sürede kemik minerali ile 

kaplanmaktadır (74). Günümüzde sık kullanılan iki tip kalsiyum fosfat bulunmaktadır. 

• Hidroksi Apatit (HA) - [Caıo(P04).6(HO)ı] 

• Trikalsiyum Fosfat (TCP) veya whitlockite - [Ca3(P04)ı] 

Bu maddeler, seramik taneciklerinin sinterleme adı verilen yüksek ısı altında 

işlem görerek birbirleriyle kaynaşmasından oluşan oksitlenmiş yapılardan üretilirler. Bu 

işlem seramikterin kınlganlığını artınr. Ancak doku uyumluluklan yüksektir (74). 
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a-TCP seramikleri 650 °C'ın üzerindeki sıcaklıklarda, genellikle ll 00 °C- 1200 

°C arasında elde edilirler. Farklı parçacık boyutlannda ya da bloklar halinde 

üretilebilirler (75, 76, 77, 78, 79). 

Trikalsiyum fosfat, implantlann çevrelerine ya da maksiller sinüsün 

yükseltilmesi işlemlerinde geçici olarak kemik dokusunun yerine yerleştirilir. Bunun 

aksine, HA eklem protezlerinin ve kemik içi implantlann yapımında kullanılır (77, 78, 

79, 80). 

Spektroskopik analizlerde kemik mineraUndeki 1,67'1ik kalsiyum-fosfat oranı 

HA ile aynı iken, TCP'de 1,5'dur (74). 

TCP, kristal formundaki değişikliğe bağlı olarak a-TCP veya ~-TCP olarak 

adlandınlırlar. a-TCP kemik dokusunda stabil olarak kalmayıp HA 'ya dönüşürken, ~

TCP daha stabil kalır (74). 

Kalsiyum Fosfat Seramik/erin Biyoçözünürlüğü: 

Ca/P seramikterin biyoçözünürlüğünde, kimyasal kompozisyon, kristal yapı, 

porozite ve implante edildiği bölgedeki biyolojik koşullann etkili olduğu 

düşünülmektedir (74, 81 ). 

Biyoçözünme fazı iki ayrı şekilde gerçekleşmektedir. İlki solüsyon- medyatör 

bazlı rezorpsiyon (implantın fizyolojik solüsyon içinde çözünürlüğü) ikincisi ise, hücre 

bazlı (fagositoz) rezorpsiyon prosesidir ve bu patolojik olarak kabul edilebilir. Kemik 

sahasına uygulanan Ca/P greflerinin, yerini kemik dokusuna bırakmasında, patolojik 

yönü bulunmayan biyoçözünüm terimi kullanılmaktadır. Ca/P seramiklerin, çeşitli 

fizyolojik çözeltilerin kullanıldığı in-vitro erime çalışmalannda genel olarak, 

trikalsiyum fosfatlar, HA yapılara göre daha hızlı çözüldüğü görülmektedir. Bunda 

kristal dizilimlerinin farklı olmasının rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca diğer 

açıklama şekli, greft kitlesi içindeki Ca/P oranını, çözünmeyi doğrudan etkilediği öne 

sürülür (74, 82). 
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Yüzey kimyasındaki benzerlikler nedeniyle makrofaj, fibroblast, osteoklast, 

osteoblast ve periodontal ligament hücrelerinin HA ve kemik yüzeyini ayırt etmedikleri, 

materyale yapışarak prolifere olabildikleri ve hücre içi fagositoz ya da hücre dışı asidik 

ortam yaratarak HA seramik kristallerinin çözünmesini sağladıklan düşünülmektedir 

(74, 83, 84). 

Materyal yapısı ve poröziteyi etkileyen kimyasal yapı ve kristalizasyon, aynı 

zamanda materyalin biyoçözünme özelliklerini de etkilemekte, hatta biyoçözünme 

konusunda bazen kimyasal özelliğin önüne geçebilmektedir. Katı bir materyalin 

çözünüdüğünü değerlendirmede, yüzey alanı temel faktördür. Bu konudaki 

karşılaştırmalar maddenin birim yüzeyinden çözünmüş madde miktan ile yapılır (74, 

84). 

Li taretüderde incelenen birçok Ca/P grefti farklı makro porözite (doku 

büyümesine izin vermesi için genellikle 1 OOJlm den büyük) ya da mikro porözite 

(biyoçözünme direnci sağlaması ve özel amaçlar için 5Jlm den az) veya por bağlantısı 

ve yüzey dağılım düzeni açısından farklılıklar göstermektedir. Bu materyallerin, yüzey 

alanını ve por dağılımlannı doğru biçimde ölçmek mümkün olmadığı gibi aynı 

özellikleri taşıyan bir yenisini tekrar üretmek de çok güçtür. Bu nedenle kantitatif 

çözünme değerlerinin veya in-vitro biyoçözünme değerlerinin birbiri ile 

karşılaştınlması yanıltıcı olabilmektedir (74). 

Biyoçözünme süreci; fizyolojik ortamdan, porözite, mikro-strüktür, kimyasal 

yapı ve kristal kompozisyondan doğrudan etkilenmektedir (74, 84). 
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2.4. ZEOLİTLER 

Zeolit, 1756 yılında İsviçreli mineralog olan Cronstedt tarafından keşfedilmiştir. 

Bulduğu maddeyi ısıttığı zaman, kaynamaya benzer bir olayla karşılaştığı için 

Cronstedt; bu minerali Yunanca'da "kaynama" ve "taş" anlamına gelen "zeo" ve "lithos" 

kelimelerinden oluşan "zeolit" olarak adlandırmıştır. 

Zeolitlerin ne işe yarayacaklan ilk zeolit mineralinin keşfinden yaklaşık iki 

yüzyıl sonra, kimyacı Weigel ve Steinhofrun araştırmalannda ortaya çıkmıştır. Suyu 

uçurulmuş zeolitlerin, küçük organik molekülleri emdikleri ancak büyük molekülleri 

içlerine kabul etmedikleri gözlenmiştir. Zeolitler, molekülleri boyutlanna göre ayırma 

özelliklerinden dolayı 1932'de Mc Bain tarafından "moleküler elek" olarak 

adlandınlmışlardır. 1940-1945 yıllannda Şabazit ve Mordenit üzerinde yapılan 

çalışmalarla zeolitlerin seçimli yüze soğurma ve gaz ayrımlan için olağanüstü 

potansiyelleri ortaya çıkmıştır. Zeolitin önemli endüstriyel uygulama alanlan ve ticari 

potansiyelleri belirlenmiştir. Ancak endüstriyel kullanımı bu kadar önemli olan zeolit 

minerallerinin, doğada volkanik kayaçiann boşluk ve çatlaklanndaki miktannın ve 

bileşiminin farklı olması geniş çaplı endüstriyel uygulamalar için yetersiz kalmıştır. Bu 

nedenlerle bilim adamlannı yapay zeolit üretme olanaklannı araştırmışlardır. 1948 

yılında Union Carbide Corporation tarafından başlatılan zeolit sentezine yönelik 

araştırmalar olumlu sonuçlanmış ve doğal zeolitlerden çok daha iyi özelliklere sahip 

yapay zeolit kristali (Linda A) üretilmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 243 

yapay zeolit tüıü sentezlenmiştir. 

Zeolitler günümüzde geniş kullanım alanı ve kendine has özellikleriyle birçok 

araştırmanın kaynağı olmuştur. Yapay zeolitlerin birden bu kadar geniş ve teknolojik 

olarak önemli kullanım alanlannın ortaya çıkmasına karşın üretim maliyetlerinin pahalı 

olması, büyük miktarlarda üretim yapılabilecek doğal zeolitlerin arama çalışmalannı 

hızlandırmıştır. Yine Union Carbide Corporation yer bilimcileri tarafından, ı 958 yılında 

ticari olarak kullanılabilecek tortul kayaçlar içindeki ilk doğal zeolit yataklan 

bulunmuştur. Zeolit minerallerinin sınıflandınlması konusunda kesin bir fikir birliği 

bulunmamaktadır. Ancak, ı 974 yılında D. W. Breck tarafından ikincil yapı üniteleri ve 

iskelet yapıtanna kombinasyonu temel alınarak bir sınıflandırma yapılmıştır (85). 
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2.4.1. Zeolitlerin Yapısı Ve Genel Özellikleri 

Tüm zeolitler [Si04]4- ve [Al04]s- koordinasyonunun çok yüzlü birleşmesinden 

oluşur. Zeolitler, toprak alkali veya alkali metal iyonlannı değiştirilebilir biçimde içeren 

üç boyutlu bir yapıya sahip su bileşenli, alümino silikatiardır (86). Mineral türü olarak 

1750'lerden bu yana bilinmekle beraber, kristal yapılan, X-ışınlan kınnımı, infrared 

absorbsiyonu, nükleer manyetik rezonans, elektron spin rezonans gibi yöntemlerin 

geliştirilmesi sayesinde ancak 1930'larda çözümlenebilmiştir. iskelet yapılanndaki Sil Al 

oranlanndaki ve içerdikleri katyon cinsi ve miktarlanndaki bazı farklılıklara rağmen; 

x.((Ml +, M2++) (Al02)) y.SiOı z.HıO genel formülü ile ifade edilebilirler. Burada 

M 1 + bir alkali katyon olup genellikle Na+ veya K+ gibi tek değerlikli bir katyon M2++ 

ise; Ca++, Mg++, Ba++ gibi iki değerlikli bir katyondur. Si02/Al02 mol oranı (y/z) 

zeolit türüne göre değişmektedir (87). Herhangi bir zeolit kristalinin en küçük yapı 

birimi Si04 veya Al04 dörtyüzlülerindendir. Dörtyüzlülerin merkezlerinde S4+ veya 

Ah+ atomu ve köşelerinde oksijen atomu bulunmaktadır. Her Oı- atomu komşu iki 

dörtyüzlü tarafından paylaşılmaktadır. Dörtyüzlülerin birbirlerine bağlanmalan sonucu 

farklı geometrilere sahip çok köşeli boşluklan ve kanallan olan kristal yapıdaki zeolitler 

meydana gelmektedir (88). Şekil 2.1 'de Si04 tetrahedralannın birleşmesinden oluşan 

zeolit kafes yapısı görülmektedir (89). 

o o 

cage 
Şekill-l : Si04 tetrahidratlarrndan oluşan zeolit kafesi (89) 
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Bu kafes, Si ve Al dörtyüzlülerinin oluşturduğu birincil yapı üniteleridir. Birincil 

yapı ünitelerinin birleşmesi ile tek ve çift dörtlü, beşli, altılı dörtyüzlülerden oluşmuş 

halkalı ikincil yapı üniteleri ve ikincil yapı birimlerinin bir araya gelmesiyle çok 

yüzlüler meydana gelir. Bu çok yüzlü ve ikincil yapı ünitelerinin üç boyutta değişik 

şekillerde dizilmesi ile de mikro gözeneklere sahip zeolit iskeleti ortaya çıkar. Çok 

yüzlüler ve bunları birbirine bağlayan ikincil yapı üniteleri arasında yer alan bu mikro 

gözenekler mikro pencerelerle birleşip bir, iki veya üç boyutlu boşluk sistemleri ve 

kanalları oluşturur. Boşluk miktarı toplam hacmin %20'si ile %50'si arasındadır. Bazı 

zeolitlerin boşluk sistemleri, pencerelerle birbirine bağlanmış gözenekler yerine bir 

kanallar sistemi olarak daha iyi tanımlanabilir. Bu duruma örnek olarak mordenit tipi 

zeoliti gösterilebilir. Bu kanallann pencere boyutları yine pencereleri oluşturan 

halkaların eleman sayısına bağlıdır (Şekil 2.2). 

Zeolit minerallerinin en önemli özelliği; boşluklu yapısı ve bu boşluklarda sıvı 

ve gaz molekülleri ile toprak alkali iyonlarını tutabiirliği için "moleküler elek" 

olmasıdır. Çok yüzlü ve ikincil yapı ünitelerinin farklı olması veya aynı yapı 

ünitelerinin üç boyutlu farklı 4 şekilde bağlanmalan değişik kristal yapısına sahip zeolit 

türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu şekilde aynı kimyasal bileşime sahip olan 

zeolit minerallerinin fizikokimyasal özellikleri değişik olabilmektedir. Bugün için 40 

adet doğal zeolit minerali bilinmektedir. 
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Şekil2.2 : Zeolit iskelet oluşumu (89) 

2.4.2. Zeolitlerin Önemli Özellikleri 

2.4.2. ı Iyon Deeiştirme 

Bu özellik zeolit bileşiminde silisyumdan daha fazla alüminyumun bulunması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. + 3 değerde doğan yük eksikliği bileşime alkali ve toprak 

alkalilerin girmesiyle dengelenmektedir. Bunlar da kristal yapıya zayıf şekilde 

bağlandığından, zeolitin içinde bulunduğu çözeltilerdeki iyontarla kolayca yer 

değiştirmektedir. 
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2.4.2.2. Absorbans 

Zeolitlerin absorhanlık özelliği kurutma sonucu mikro boşluklanndaki suyun 

uzaklaştınlmasına bağlı olarak bazı gaziann ve çözeltiterin buralarda tutulması 

şeklindedir. Genellikle 350-400 °C' de ısıtılan zeolitler, kristal yapılan bozulmadan 

mikro kanallanndaki suyu kaybederler. Bu kanallann çapı çok küçük olduğundan 

molekül yapılan o oranda küçük olan gaz ve çözeltileri bünyelerine alabilirler. Bu 

özellikleri nedeniyle zeolitlere moleküler elekte denilmektedir. Tutma özelliğinden 

yararlanılacak zeolitlerin bir gramında, birkaç yüz metrekare gözenek yüzeyi vardır. 

Kuru ağırlıklannın °/o 30'u kadar gaz veya sıvıyı absorplayabilirler. 

2.4.2.3. Dehidratasyon 

Isıtıldıktan sonra orijinal kristal yapının korunması zeolitler için önemlidir. 

Hölandit, lamontit, natrolit ve stilbit türü zeolitler 300° C'ye kadar ısıtıldıklannda 

bünyeleri bozulur ve kristallerinin ilksel yapılan bozulur. Bünyeyi terk eden su bir daha 

dönemez. Bu tür zeolitler ancak bu derecenin altında dehidratasyon işlemlerinde 

kullanılabilirler. Dehidratasyon değerleri düşüktür. Yapay olanlar da dahil diğer 

zeolitler 700-800 °C'ye kadar ısıtıldıklannda bile iç yapı ve orijinal kristal düzenlerini 

koruyarak kullanılabilirler. Dehidratasyon değerleri yüksektir. Klinoptilolit de yüksek 

sıcaklıklarakadar orijinal kristal yapısını koruma özelliğine sahiptir. 
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2.4.3. Zeolitlerin Sınıflandırılması 

Endüstriyel kullanımı olan zeolit türleri ve özellikleri Tablo I' de gösterilmiştir. 

Tablo 2.1 : Endüstriyel kullanımı olan zeolitler ve özellikleri (90) 

Zeolit Türleri Gözenek Açıklığı Si/Al Oranı 

Doğal Zeolitler 

Morden it 6,7x7,0 4,1-5 

Şabazit 3,6x3,7 1,6-3 

Eriyon it 3,6x5,2 2,9-5,25 

Klinoptilolit 4,4x7,2,4, lx4,7 4,25-5,25 

Yapay Zeolitler 

KA 3,0 1 

N aA 4,0 ı 

C aA 5,0 ı 

X 7,4 1-1,5 

y 7,4 1,3-3 

ZSM-5 5,4x5,6 15 

Klinoptilolit 

N86[(Al0ı).6(Si0ı)].30ı4Hı0 veya (Naı,Kı,Ca,Mg).3[(Al0ı).6(Si0ı)].30ı4H20 

kimyasal formülüne sahip olan klinoptilolitin kristal sistemi monokliniktir ve ısıya 

dayanıklıdır (85, 91 ). 700 °C 'ye kadar kristal yapısını korur. Silika bakımından zengin 

bir doğal zeolit türüdür. Si/Al mol oranı 0,425/5,25' dir. Asitle işleme sokularak 

moleküler etekleri hazırlanabilir. Klinoptilolit aside karşı dayanıklı bir zeolit yapıdır. 

Kristal boşluğu %39 dur. SOı, HıS ve COı gibi gaziann tutulmasında, havanın 

oksijence zenginleştirilmesinde, kurutma ve safiaştırma teknolojisinde, radyoaktif 

izotoplann tutulmasında klinoptilolit kullanılır. 
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Doğal klinoptilolit ve hölandit aynı kristal yapıya sahip fakat fiziksel ve 

kimyasal özellikleri değişik iki zeolit mineralidir. Bu zeolitlerin X ışını diyagramlan 

hemen hemen birbirlerinin aynısı olduğundan bu metot ile ayırt edilmeleri imkansızdır. 

Klinoptilolit silika bakımından hölandite göre daha zengindir ve ısıya karşı daha 

dayanıklıdır. Hölandit ısıtıldığında 230 °C'de Hölandit B diye isimlendirilen başka bir 

faza geçmekte 350 °C'de tamamen amorflaşmaktadır. 

Bu iki zeolit mineralini ayırt etmek için ısıya karşı dayanıklılık deneyleri 

gerekmektedir. Klinoptilolitin gözenek ve boşluklannda katyon yanında su molekülleri 

bulunmaktadır. Knowlton ve çalışma arkadaşlan (I 981) klinoptilolitin gözeneklerinde 

bulunan su molekülünü dış su, zayıf bağlanmış zeolitik su ve sıkı bağlanmış zeolitik su 

olarak gruplandırmışlardır. Dış su, toz haldeki örneğin yüzeyinde adsorplanmıştır ve 

ortamdan ısıl etki ile 75 °C sıcaklıkta aynlabilmektedir. Diğer su molekülü tiplerinin ise 

katyon konumlannın yanı sıra gözeneklerde bulunan belirli su molekülü konumlannı da 

işgal edebildikleri belirlenmiştir. Sıkı bağlanmış zeolitik su molekülleri kristal yapıyı 

27 I °C sıcaklıkta, zayıf bağlanmış su molekülleri ise ı 7 ı °C sıcaklıkta terk etmektedir 

(92). 

Doğada en yaygın bulunan zeolit minerallerinden biri olan klinoptilolit açık ve 

kapalı su havzalan ve deniz dibi birikimlerinin en başta gelen bileşenlerinden biridir. 

Kapalı sistemlerde yüksek tuzluluğa sahip bazik gözenek sulan, ortamda bulunan camsı 

bileşenlerle reaksiyona girerek klinoptiloliti oluştururlar. Bu tip sistemlerde 

klinoptilolitin yanı sıra alkali feldsparlar, kil mineralleri, camsı malzemeler ve analsim 

de bulunmaktadır. Açık sistemlerde klinoptilolit, yağmur sulannın tabakalan aşarken 

gözenek sulannı tuzlandırması ve bu sulann volkanik kökenli camsı malzeme ile 

reaksiyona girmesiyle oluşmaktadır. Derinliğin artması ile tuzluluk artacağından farklı 

minerallerde oluşabilmektedir. Bu tip sistemlerin kesitlerinde derinliğin artmasıyla 

birlikte sırasıyla camsı malzeme montmorillonit, klinoptilolit, riyolitik volkanik camlar 

yüksek basıncın etkisiyle oluşmaktadır. 
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Zeolitin Tıp ve Dişhekimliğinde Kullanım Alanları 

Zeolit birçok alanda başan ile kullanım yeri bulmuştur. Tıp ve dişhekimliği alanında 

ise daha yeni yeni geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Tıp alanında, yanık yaralannın 

iyileşmesi, kaoserli hücrelere karşı, immun sistem bozukluklannın tedavisi gibi birçok 

alanda kullanımı mevcuttur (23, 1 8). 

Dişhekimliğinde ise, bu materyalin hızlı bir şekilde kullanım alanlan 

artmaktadır. En çok kanallar içindeki anaerobik ortama etkisinden dolayı çeşitli zeolit 

tipleri (özellikle gümüş-zeolit) kanal dolum maddelerinin içine katılmış ve çok olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Başka kullanım alanı ise protez uygulamalandır. Hareketli 

protezlerde akriliğin direncini arttırmak ve antibakteriyel, antimikotik özelliklerinden 

dolayı kullanılmaktadır. Protez altında kullanılan astar maddelerindeki candida 

enfeksiyonlannı önlemek için de bu maddelerin içine katılmaktadır. Yapılan 

araştırmalar sonucu anaerop bakterilere karşı olan avantajlanndan dolayı enfeksiyona 

karşı periodontoloji ve oral cerrahi alanlannda da kullanılabilirliği araştınlmaktadır (20, 

2 ı' 22). 

Bu kadar araştırmaya açık ve yararlı olan bir materyal üstünde daha birçok 

araştırma yapılmalıdır. Bu araştırmalar sonunda şu anki kullanım alanlannın yanında 

birçok yeni uygulama alanı bulunacağı ve bu yelpazenin genişteyeceği 

düşünülmektedir. 



3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

Çalışmamızda: 

Yeni Zelanda tavşan ı (2000-3300 gr ağırlığında 24 adet erkek) 

Tur motoru 

Rond frezler: 4mm çapında steril 

Gen ta-vet® gentamycin sulfat flakon, VET AŞ 

Ketalar® 50 mg/ml , Parke Davis 

Rompun® 23.32mg/ml, Bayer 

Serum fızyolojik (NaCl) 

Formaldehit (% 1 O'luk Formol) 

Katküt dikiş: 3.0 

İpek dikiş: 3.0 

Leica marka otomatik doku takip cihazı 

Leica marka sert doku kesme bıçağı 

Shendel marka doku gömme cihazı 

Olympus BX50F4 marka ışık mikroskobu 

Klinoptilolit 

Trikalsiyum Fosfat Emdirilmiş Klinoptilolit kullanılmıştır. 

3.2. Yöntem 
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Araştırmamızda kullanılacak olan klinoptilolit ve ttikalsiyum fosfat emdirilmiş 

klinoptilolit "Rota Madencilik" tarafından üretilmiştir: 

Klinoptilolit: 

Çalışmamızda zeolitin bir formu olan klinoptilolit kullanılmıştır. Kullandığımız 

klinoptilolite Gördes İzmir yöresinden çıkartılmaktadır. Rota marleneiliğin ürünüdür. 

Kullandığımız klinoptilolite doğadan çıktığı gibi kullanılmamıştır. 
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Doğadan çıkartılan yüksek saflıkta (% 80-85 arasında) klinoptilolit manyetik 

ayınetiardan geçirilmektedir. Manyetik ayıncılar mineralin içinde bulunan demir oksit 

ve mika gibi manyetik alanda tutulan elementleri ayırmaktadır. Böylece mineral safiyeti 

o/o 90-95 oranına yükseltilmektedir. Elde edilen ürünün X-rayleri alınarak 

karakterizasyonu tamamlanmaktadır. X-ray analizi sonunda bileşiminde olası toksik 

elementlerin bulunmadığı tespit edilmektedir. Yine X-ray uygulamasıyla mineralin 

klinoptilolit formunda olduğu tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda tane boyutunun iyileşme üzerindeki rolünden dolayı, tane boyutu 

ı 00-150 mikron olarak el ek yardımıyla elenerek ayıldıktan sonra kullanılmıştır. 

Klinoptilolit 200 oc derecede 4 saat tutularak aktive edilmiştir. Aktİvasyon 

sırasında istenen sterilizasyon işlemi de yapılmış bulunmaktadır. Aktive edilen örnekler 

steril pet kutularda sıkıca kapatılarak, kullanıma kadar saklanmıştır. 

Trikalsiyum Fosfat Em~irilmiş Klinoptilolit: 

TCP yüklenmiş örneklerin hazırlanmasında 50 gr. Tri kalsiyum fosfat (meck) 

farmostatİk kalitede hassas terazi de tartı ldı. 50 gr. TCP birlistile ı OOml. steril erlene 

konan suda ısıtılıp karıştırılarak çözüldü. Bu çözelti ye ı 00 gr. karakterizasyonu 

yapılmış klinoptilolit eklenerek kanştınldı. Homojen olarak hazırlanan örnek 200 

derecede 4 saat tutularak kurutuldu. Aktİvasyon sırasında istenen sterilizasyon işlemi de 

yapılmış oldu. Aktive edilen örnekler steril pet kutularda sıkıca kapatılarak, kullanıma 

kadar saklanmıştır. 



Şeki13-1 
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: Deney sırasıoda kullanılan steril cam petri kutusu içindeki zeolit 
(klinoptilolit) 

Araştırmamız İ. Ü. V eteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Ameliyathaneleri 

ve İ. Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 'nda gerçekleştirildi. 

Deneysel çalışmamızda 2000-3300 gr ağırlığında 24 adet sağlıklı erkek Yeni 

Zelanda tavşanı kullandık. 

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

bazal miktarda (ad libitum) beslendi. Deney süresince 21-22°C oda sıcaklığında, %50 

nem ayarlı, optimize edilmiş küçük hayvan bakım odalarında, tek tavşanlık kafeslerde 

ayn ayn barındırılan her hayvan etik kurallara uygun olarak, deneyiere tabi tutuldu. 

Tavşantara genel anestezileri lOmg/kg. Xylazin HCl (23.32mg/ml Rompun®, 

Bayer) ve 1 OOmg/kg. ketamin HCl (50 mg/ml Ketalar® , Parke Davis)'ün İM 

enjeksiyonuyla sağlandı. 



39 

Hayvanların sağ arka tibia bölgesinin dezenfeksiyonu iyot solüsyonu ile 

sağlandıktan sonra traşlandı. Steril koşullar altında sağ arka tibianın dış-medial tarafına 

doğru 4-5 cm uzunluğunda longitudinal cilt ensizyonu yapılarak künt diseksiyonla 

oradaki kaslar ve periost eleve edildikten sonra tibiaların medial yüzlerine ulaşıldı. Tur 

motoru piyasemenine takılı 4 mm çapındaki yuvarlak uçlu cerrahi frez yardımı ile 

serum fizyolojik irrigasyonu altında korteksten medullaya ulaşan üç adet 4-5mm 

çapında yapay kemik defekti oluşturuldu. 

Şekil3.2 : Deney bayvanının traş edilmiş hacağının dezenfekte edilmiş hali 



Şekil3.3 

Şekil3.4 

: Tavşan tibias1n1n medial yüzeyinin bistüri ile açdmas1 

: Deney hayvani tibias101D periosttan s1yrdarak tibiao1n ortaya 

çıkardması 
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Yapay olarak oluşturulan birinci kemik defekti kontrol amaçlı boş bırakıldı, 

ikinci kemik defektine zeolit, üçüncü kemik defektine ise trikalsiyum fosfat (TCP) 

emdirilmiş zeolit kondu. Cilt altı dokular 3.0 katküt ve cilt dokulan 3.0 ipek dikişler ile 

kapatıldı. 

Şekil3.5: Deney hayvanı tibiasında hazırlanmış defektiere greftlerin uygulanması 
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Şekil 3.6: Tavşan tibiasının operasyon sonunda dikişlerle kapatılmış hali 

Operasyon sonrası hayvaniara enfeksiyon ve dehidratasyonu önlemek için bir 

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

1 O ml serum fizyolojik (NaCl) ci lt altından (subkutan) olarak uygulandı. 

İki ana gruba ayrılan deney hayvanlan 28. ve 56. günlerde sakrifiye edilip 

patolojik değerlendirme ve karşılaştırma yapıldı. Operasyon sonrasında enfeksiyondan 

dolayı her iki gruptan da beşer tane hayvan kaybedildiği için değerlendirilmeye 

alınmadı. Her grupta yedişer tavşan yer almaktadır: 

1. grup: Bu grupta 7 tavşan bulunmaktadır ve her tavşanın sağ arka hacağın dış

medial tarafına doğru longitudinal cilt kesisi yapılarak, tibialann medial yüzlerine 

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

değerlendirildi. 
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I a grubu: Yapay olarak oluşturulan birinci defekt boş bırakıldı. 28 gün sonra 

tavşanlar sakrifiye edildi. Dekalsifiye kemik üzerinde patolojik farklılıklar 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

I b grubu: Yapay olarak oluşturulan ikinci defekte zeolit uygulandı. 28 gün 

sonra tavşanlar sakrifiye edildi. Dekalsifiye kemik üzerinde patolojik farklılıklar 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

I c grubu: Yapay olarak oluşturulan üçüncü defekte trikalsiyum fosfat (TCP) 

emdirilmiş zeolit uygulandı. 28 gün sonra tavşanlar sakrifiye edildi ve dekalsifiye 

kemik üzerinde patolojik farklılıklar karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

II. grup: Bu grupta 7 tavşan bulunmaktadır ve her tavşanın sağ arka hacağın dış

medial tarafına doğru longitudinal cilt kesisi yapılarak, tibialann medial yüzlerine 

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

değerlendirildi. 

I a grubu: Yapay olarak oluşturulan birinci defekt boş bırakıldı. 56 gün sonra 

tavşanlar sakrifiye edildi. Dekalsifiye kemik üzerinde patolojik farklılıklar 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildi 

I b grubu: Yapay olarak oluşturulan ikinci defekte zeolit uygulandı. 56 gün 

sonra tavşanlar sakrifiye edildi. Dekalsifiye kemik üzerinde patolojik farklılıklar 

karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

I c grubu: Yapay olarak oluşturulan üçüncü defekte trikalsiyum fosfat (TCP) 

emdirilmiş zeolit uygulandı. 56 gün sonra tavşanlar sakrifiye edildi ve dekalsifiye 

kemik üzerinde patolojik farklılıklar karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. 

Operasyon sonrasında 28. ve 56. günlerde deney tavşantanna ketamin HCl i.m 

dozu iki katına çıkarılmıştır ve dietil eter inhalasyonu ile sakritikasyon 

gerçekleştirilmiştir. Tavşanların sağ hacaklarındaki tibialar rezeke edildikten sonra 

çıkanlarak ayrı ayrı kaplarda %ı O'luk form o le yerleştirilmiştir. 
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Histopatolojik değerlendirmeler İ.Ü. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 

laboratuarlannda yapıldı. Çalışma programına göre 28. ve 56. günlerde sakrifiye edilen 

tavşantara sistemik nekropsi uygulandı. Her tavşanın daha önce kavitasyon açılarak, 

içerisine greftler konulan sağ tibialan tam olarak alındı. 

Alınan tibia kemikleri önce tespit amacıyla %ı O'luk form ol solüsyonuna 

konuldu. Bir gün bu solüsyonda bekletilen kemikler daha sonra dekalsifikasyon 

amacıyla %ıO'luk nitrik asit solüsyonuna alındı. Ortalama ı-2 gün bu solüsyon 

içerisinde kalarak dekalsifiye olan kemiklerin, her kemikte yer alan 3 ayrı kaviteyi 

içeren bölümleri separe ile ayrı ayrı kesilerek, her biri tekrar %ı O'luk formol saline 

solüsyonu içeren kaplara alındı ve ortalama 3 gün bekletildi. Bu işlemlerden sonra, 

tespit solüsyonundan alınan ve kavitasyonları içeren kemik parçaları, üzerlerinde her 

hayvana ait kayıt numarası yazılmış olan doku takip kasetlerine kondu ve Leica marka 

otomatik doku takip cihazı yardımıyla bilinen rutin doku takip prosedürlerinden 

geçirildi. İşlem sonrasında her kemik parçası kesilecek kısım alta gelecek şekilde sıvı 

parafin içerisine gömülerek bloklandı. Bloklamada Shendel marka doku gömme cihazı 

kullanıldı. 

Soğutulduktan sonra kesilene kadar buzdolabında derin dondurucu bölümünde 

saklandı. Hazırlanan her bloktan rotary mikrotomla 4-5 Jlm. kalınlığında 3-4 farklı kesit 

alınarak ve bu kesitler su banyosu vasıtasıyla üzerlerinde her tavşanın numarasının 

yazıldığı rodajlı lamların üzerine alındı. Örneklerin kurutulması ve parafinin akıtılması 

amacıyla, 50 C0 'lik etüve kondu. Yaklaşık 2 saat burada bekletildi. Hazırlanan 

preparatlar Hemotoksilen-Eozin ile boyandı ve Entellan ile üzerlerine lamel yapıştırıldı. 

Preperatlar ışık mikroskobunda (Olympus BX50F4) 4x, ı Ox, 20x ve 40x büyütmede 

incelendi. 

Histopatolojik incelemede yeni kemik oluşumu, greft materyali miktarı, fibröz 

bağ doku oluşumu ve yangısal reaksiyon derecelerinin kavitasyon alanlarını doldurma 

dereceleri esas alınarak belirlendi. Buna göre; 
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Kavitasyon alanını dolduran woven kemik yapısı şeklindeki yeni kemik dokusu 

oluşumu: 

%0- o/o25 

%25-%50 

o/o50-%75 

o/o 75-o/o 100 

Kavitasyon alanını dolduran greft materyali: 

0/oO- o/o25 

%25-o/o50 

%50-%75 

o/o75-%100 

Kavitasyon bölgesindeki fibröz bağ doku oluşumu: 

%0-%25 

%25-%50 

%50-o/o75 

0/o75-%100 

Kavitasyon bölgesindeki yangısal hücre infiltrasyonu: 

%0- o/o25 

o/o25-%50 

o/o50-%75 

o/o 75-o/o 100 

+1 

+2 

+3 

+4 

+1 

+2 

+3 

+4 

+1 

+2 

+3 

+4 

+1 

+2 

+3 

+4 

olarak değerlendirildi. Tüm preparatlar çalışmaya katılan iki patolog tarafından da ayrı 

ayrı incelendi ve böylece subjektif değerlendirmeden kaçınılmaya çalışıldı. 

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapıldı. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlann (sıklık dağılımlan) 
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yanı sıra nitel verilerin karşılaştınnalannda ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık 

p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Opere edilen tavşanlar 28. günde ve 56. günde sakrifiye edilerek 2 grup olarak 

mikroskop altında defekt bölgelerindeki osteogenezis, greft miktarı, yangı ve fibrozis 

oluşumu açısından incelenmiştir. 

Histopatolojik Bulgular 

Saf zeolit ve zeolit+TCP uygulanan gruplarda 28. günde incelenen kemiklerde 

defekt bölgesindeki kavitasyon alanlannda kenardan başlayarak lumene doğru ilerleyen 

tarzda değişik oranlarda trabekül oluşumlan ve bunların yerini almaya başlayan yine 

farklı oranlarda lamellar kemik dokusu saptandı. Yine kavitasyon içinde bu yeni kemik 

dokusu yanında farklı yoğunlukta kullanılan greft materyalleri görüldü. Bu greft 

materyallerinin bazılannın ince fibröz dokutarla çevrelendiği, yine bazı kesitlerde de 

düşük yoğunlukta yaygın şekilde mononükleer ağırlıklı yangısal hücre dağılımlan 

görüldü. 28. günde incelenen kontrol ve deney grubundaki tüm kavitelere ait kemik 

kesitlerinde tek tek hayvan bazında yeni kemik oluşumu, greft miktarı, fibröz doku ve 

yangısal hücreleri e ilgili değerlendirme sonuçlan Tablo 4.1 'de derecelendirilmiş şekilde 

verilmiştir. 

Saf zeolit ve zeolit+TCP uygulanan gruplarda 56. günde incelenen kemiklerde 

defekt bölgesinde kavitasyon alanlannda kenardan başlayarak lumene doğru genişleyen 

olgun lameller kemik dokusundan oluşan, yeni gelişen kemik dokusu saptandı. Bazı 

gruplarda kavitasyonlar içerisinde kemik lamelleri arasında veya boşluk içerisinde 

dağılmış olarak farklı boyutlarda greft materyal artıklan ve yine gruplar arasında farklı 

yaygınlık ve oranlarda özellikle greft materyali çevresinde yoğunlaşan ince fibröz doku 

oluşumlan ve dağınık durumda mononükleer ağırlıklı yangısal hücre infiltrasyonlan 

görüldü. Tek tek hayvan bazında 56. günde incelenen kemik kesitleriyle ilgili 

değerlendirme sonuçları derecelendirilmiş şekilde Tablo 4.2'de verilmiştir. 
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Histopatolojik Veri Sonuçları 

Çalışma sonucunda kavitasyon alanlarındaki yeni kemik doku gelişimleri 

incelendiğinde 28. günde incelenen örnekler arasında, en yaygın kemikleşmenin zeolitin 

tek başına uygulandığı, kavitasyon alanlannda oluştuğu, bunu herhangi bir greft 

materyali konulmayan kavitasyon alanlarındaki kemikleşmenin izlediği, TCP 

emdirilmiş zeolit uygulanan kavitasyonda yeni kemik doku gelişim oranı diğer iki 

kavitasyondakilere göre daha az olduğu görüimüştür. 

56. günde ise kavitasyon alanlarındaki yeni kemik doku oluşumunun greft 

uygulanmayan kavitasyon alanı ile zeolitin greft olarak kullanıldığı alanda en fazla ve 

yaygın olduğu, TCP emdirilmiş zeolit konmuş kavitede ise kemikleşmenin daha az 

geliştiği saptanmıştır. 

Bunlara göre, çalışmada, 28. güne kadar olan osteogeneziste yani erken 

dönemde zeolitin greft olarak etkili olduğu ve kemikleşme oranını arttırdığı, fakat 56. 

gündeki osteogeneziste yani geç dönemde, zeolitin etkisi devam ederken, greft 

konulmayan kavitasyonda da aynı oranda kemikleşme geliştiği ve bu dönemde boş 

alandaki kemikleşmenin daha geniş old:ığu saptandı. TCP emdirilmiş zeolitin 

bulunduğu kavitelerde ise, 28. ve 56. günlerde nispeten daha az osteogenezis 

görülmesine rağmen kontrol grubu ile arasında çok da büyük bir fark görülmedi. 
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Patoloji Preperat Resimleri: 

İncelenen kriterlerin görüldüğü mikroskop görüntüleri aşağıda sıralanmaktadır. 

(Kontrol grubuna ait 28. günde fibrozis ve kontrol grubuna ait 56. günde fibrozis ve 

yangı ile ilgili çok net resimler olmadığından aşağıdaki sıralamada bu kriterleri gösteren 

görüntüler bulunmamaktadır.) 

l.Grup(28. gün) 

Kontrol Grubu 

Şekil4-1 : 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alan• içinde lameller 
biçiminde yeni kemik dokusu gelişimi- Kontrol Grubu - (H.E. x4) 



Şeki14.2 
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• 
1 100 fim 

: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde yangısal hücre 
gelişimi- Kontrol Grubu- (H.E. xlO) 



Zeolit Grubu 

Şeki14-3 
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! 

: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde lameller 
biçiminde yeni kemik dokusu gelişimi- Zeolit grubu- (H.E. xl O) 



Şekil4-4 
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: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alan1 içindeki farkli 
boyutlardaki greft materyali - Zeolit Grubu - (H.E. x4) 



Şekil4-5 
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: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde yangısal hücre 
gelişimi- Zeolit Grubu- (H.E. x4) 



Şekil4-6 
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: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde zeolit 
partikülleri arasında oluşan fibröz hücre gelişimi- Zeolit Grubu -
(H.E. xlO) 



55 

Zeolit+ TCP Grubu 

Şekil4-7 : 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde lameller 
biçiminde yeni kemik dokusu gelişimi ve farklı boyutlarda greft 
materyali- TCP+Zeolit grubu- (H.E. x4) 



Şekil 4-8 

56 

: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde yangısal hücre 
gelişimi- TCP + Zeolit Grubu - (H.E. x4) 



Şekil4-9 

57 

: 28. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde zeolit 
partikülleri arasında fibröz hücre gelişimi- TCP + Zeolit Grubu -
(H.E. xlO) 
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2. Grup (56. gün) 

Kontrol Grubu 

Şekil4-10 : 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde lameller 
biçiminde yeni kemik dokusu gelişimi- Kontrol Grubu - (H.E. x4) 



Zeolit Grubu 

Şeki14-11 
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: 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde lameller 
biçiminde yeni kemik dokusu gelişimi - Zeolit grubu- (H.E. x4) 



Şekil4.12 
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: 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içindeki kemikleşmiş 
bölgeler arasında görülen zeolit partikülleri - Zeolit Grubu - (H.E. 
xl O) 



Şekil4-13 
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: 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde zeolit 
partikülleri arasında oluşan fibröz ve yangısal hücre gelişimi

Zeolit Grubu- (H.E. xlO) 



Zeolit+TCP Grubu 

Şekil4-14 
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: 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alam içinde lameller 
biçiminde yeni kemik dokusu gelişimi ve farklı boyutlarda greft 
materyali- TCP+Zeolit grubu- (H.E. xl O) 



Şeki14-15 
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: 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde yangısal hücre 
gelişimi- TCP + Zeolit Grubu - (H.E. x4) 



Şekil4-16 
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: 56. gün: Defekt bölgesinde kavitasyon alanı içinde zeolit 
partikülleri arasında fibröz hücre gelişimi- TCP + Zeolit Grubu -
(H.E. xlO) 



Patoloji Veri Tabloları 

Tablo 4.1 : 28. günde kontrol, zeolit (klinoptilolit), zeolit (klinoptilolit)+TCP 
kavitelerinde görülen osteogenezis, greft, yanga ve fibrosis değerleri 

I. Grup 

1. Kavite (Kontrol) 2. Kavite (Zeolit) 3. Kavite (Zeolit+ 

Trikalsiyumfosfat) 

Osteo- Osteo- Osteo-
Greft Yangı Fibrozis Greft Yangı Fibrozis Greft Yangı Fibrozis 

Genezis genezis genezis 

l.Tavşan 
+1 +1 +2 - - +1 - - +l - - -

2.tavşan 
+2 +l +l +1 - - - +2 +2 - +l +1 

3.tavşan 
+3 - +1 - +4 +1 - - +2 +2 - +1 

4.tavşan 
+2 +3 +2 +1 - +2 - +3 +2 +l - -

5.tavşan 
+l +2 - +1 - +2 +1 - - +1 - -

6.tavşan 
+2 - - - +3 +l - - +2 +2 - -

7.tavşan 
+l +1 +3 - +1 - +2 +2 +1 - - -

14 - 6 - 18 9 2 ı ll 10 ı 3 
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Tablo 4.2 

II. Grup 
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: 56. günde kontrol, zeolit (klinoptilolit), zeolit (klinoptilolit)+TCP 
kavitelerinde görülen osteogenezis, greft, yanga ve fibrosis değerleri 

1 .Kavite (Kontrol) 2.Kavite (Zeolit) 3. Kavite (Zeolit+ 

Trikalsiyumfosfat) 

Osteo- Osteo- Osteo-
Greft Yangı Fibrozis Greft Yangı Fibrozis Greft Yangı Fibrozis 

genezis genezis genezis 

8.tavşan 
+3 - - +1 +1 +2 +3 +1 +1 - - -

9.tavşan 
+4 - +1 - +1 +2 +1 - +1 +1 - -

lO. tavşan 
+4 - - - +4 +1 - - +3 +1 - -

l l.tavşan 
+1 - - - +2 +2 +1 +1 +2 +1 +1 +1 

12.tavşan 
+l - +2 - +4 +1 +I - +2 +1 - -

l3.tavşan 
+2 - +l - +2 +2 - - +2 +l +1 -

14.tavşan 
+3 - - - +1 +2 - +1 +2 +2 - +1 

16 - 4 ı 15 12 6 3 13 7 2 2 
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İstatistiksel Değerlendirme: 

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlann (sıklık dağılımlan) 

yanı sıra nitel verilerin karşılaştırmalannda ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, 

anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

İstatistik V erileri 

Tablo 4.3 : 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının osteogenezis 
sonuçları 

Kontrol Zeolit Zeolit+ 

Osteogenesis Grubu Grubu TCP Grubu 

(+) 2 28,6% o 0,0% 4 57,1% 

(++) 3 42,9% 4 57,1% 2 28,6% 

(+++) 2 28,6% 2 28,6% 1 14,3% x2 :7,06 

Grup 1 (++++) o 0,0% 14,3% o 0,0% p=0,315 

(+) 2 28,6% 3 42,9% 2 28,6% 

(++) 1 14,3% 2 28,6% 4 57,1% 

(+++) 2 28,6% o 0,0% 14,3% x2:6,28 

Grup2 (++++) 2 28,6% 2 28,6% o 0,0% p=0,392 

x2:3 ''/}:6 x2
: 1,33 

p=0,392 p=O, 112 p=0,513 

Grup 1 de Kontrol, Zeolit ve Zeolit+TCP gruplannın osteogenezis dağılımlan 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,315). 

Grup 2 de Kontrol, Zeolit ve Zeolit+TCP gruplannın osteogenezis dağılımlan 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,392). 

Kontrol grubunun Grup 1 ve Grup 2 osteogenezis dağılımlan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,392). 
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Zeolit grubunun Grup 1 ve Grup 2 osteogenezis dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=O, 112). 

Zeolit+ TCP grubunun Grup 1 ve Grup 2 osteogenezis dağılımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,513). 

Tablo 4.4 

60% 

50% 

30% 

20% 

10o/o 

: 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının osteogenezis 
sonuçlarının grafik halinde sunulması 

Osteogenezis 

Grup1 Grup2 

D Kontrol Grubu 

• Zeolit Grubu 

D Zeolit+ TCP Grubu 



Tablo 4.5 : 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarımn kavite içinde 
bulunan greft sonuçlan 

Kontrol Zeolit Zeolit+ 

Greft Grubu Grubu TCP Grubu 

(-) 7 100,0% o 0,0% 14,3% 

(+) o 0,0% 4 57,1% 2 28,6% x2:ıs,46 

Grup ı (++) o 0,0% 3 42,9% 4 57,1% p=O,OOı 

(-) 7 100,0% o 0,0% 14,3% 

(+) o 0,0% 2 28,6% 5 71,4% 

(++) o 0,0% 5 71,4% 14,3% x2:23,7 

Grupl (+++) o 0,0% o 0,0% o 0,0% p=O,OOOı 

X2:0 x2:1,16 x2:3,08 

P=l p=2,80 p=0,214 

Tablo 4.6 : Zeolit ve Zeolit+TCP gruplan arasında greft varlığının 
karşılaştırılması 

Grup ı Grupl 

Kontrol Grubu 1 Zeolit Grubu 0,0009 0,0009 

Kontrol Grubu 1 Zeolit+ TCP Grubu 0,005 0,006 

Zeolit Grubu 1 Zeolit+ TCP Grubu 0,404 0,084 
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Zeolit grubunun Grup 1 ve Grup 2 greft dağılımlan arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,280). 

Zeolit+TCP grubunun Grup 1 ve Grup 2 greft dağılımlan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,214 ). 



Tablo 4.7 
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Tablo 4.8 

Yangı 

Grup 1 

Grup2 
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: 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının kavite içinde 
bulunan greft miktarının grafik halinde sunulması 

Greft 

Grup 1 Grup 2 

O Kontrol Grubu 

• Zeolit Grubu 

p 

(+++) 

: 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının kaviteleri içinde 
oluşan yangı sonuçları 

Kontrol Zeolit Zeolit+ 

Grubu Grubu TCP Grubu 

(-) 2 28,6% 5 71,4% 6 85,7% 

(+) 4 57,ı% 2 28,6% ı 14,3% x2:6 

(++) 14,3% o 0,0% o 0,0% p=0,199 

(-) 4 57,1% 3 42,9% 5 7ı,4% 

(+) 2 28,6% 3 42,9% 2 28,6% 

(++) 14,3% o 0,0% o 0,0% x2:4,7 

(+++) o 0,0% ı 14,3% o 0,0% p=0,572 

x2
: ı ,33 xı:ı,7 x2:0,43 

p=0,513 p=0,427 p=0,515 

Grup ı de Kontrol, Zeolit ve Zeolit+TCP gruplarının yangı dağılımları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=O, ı 99). 
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Grup 2 de Kontrol, Zeolit ve Zeolit+TCP gruplannın yangı dağılımlan arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,572). 

Kontrol grubunun Grup ı ve Grup 2 yangı dağılımlan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,5ı3). 

Zeolit grubunun Grup 1 ve Grup 2 yangı dağılımlan arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,427). 

Zeolit+TCP grubunun Grup ı ve Grup 2 yangı dağılımlan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,5ı5). 

Tablo 4.9 : 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının kaviteleri içinde 
oluşan yangı sonuçlannın grafik halinde sunulması 

Yang1 
O Kontrol Grubu 

• Zeolit Grubu 

90% ("" 
t----- F 

O Zeolit+ TCP 
80% V 

70% V~"- -
60% 

V,__ 
lG! ~ 

50% / ,..._ r- ı-

40% /-
- r-----

30% /~ 
-

ll ~ F 
- -20% / 

l::::ıı ,c:a -- 1; 10% V 
- j] f 

- D -1 
0% ~ -

~ 

-r~ (-) ı (+) ı (++) (-) (+) ı (++) ı (+++) 

Grup 1 Grup 2 
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Tablo 4.10 : 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının kaviteleri içinde 
oluşan fibrosis sonuçları 

Kontrol Zeolit+TCP 

Fibrozis Grubu Zeolit Grubu Grubu 

(-) 7 ıoo,O% 6 85,7% 4 57,ı% x2:4,32 

Grup 1 (+) o 0,0% ı ı4,3% 3 42,9% p=o,ıı5 

(-) 6 85,7% 4 57,ı% 5 7ı,4% xı:ı,4 

Grup2 (+) ı ı4,3% 3 42,9% 2 28,6% p=0,497 

x2
: ı ,07 xı: ı ,4 x2:0,3ı 

p=0,299 p=0,237 p=0,577 

Grup ı de Kontrol, Zeolit ve Zeolit+ TCP gruplarının fibrozis dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=O, ı ı 5). 

Grup 2 de Kontrol, Zeolit ve Zeolit+TCP gruplarının fibrozis dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,497). 

Kontrol grubunun Grup 1 ve Grup 2 fibrozis dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,299). 

Zeolit grubunun Grup ı ve Grup 2 fibrozis dağılımlan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,23 7). 

Zeolit+ TCP grubunun Grup ı ve Grup 2 fibrozis dağılımlan arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,577). 
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: 28. gün (Grup 1) ve 56. gün (Grup 2) gruplarının kaviteleri içinde 
oluşan fibrozis sonuçlarının grafik halinde sunulması 

Fibrozis 

Grup 1 Grup 2 

O Kontrol Grubu 

• Zeolit Grubu 
O Zeolit+ TCP Grubu 
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5. TARTIŞMA 

Son yıllarda birçok alanda kullanımı yaygınlaşmış olan zeolit, silikat grubu 

minerallerin genel başlığıdır. Yunanca'da kaynayan taş anlamına gelmektedir. 

Isıtıldığında patiayarak dağılması nedeniyle bu isim verilmiştir. Çevre kirliliği 

kontrolünde, enerjide, tarım ve hayvancılıkta, maden ve metalurjide, kimya sektöründe, 

e1ektronikte kullanılan bu materyal sağlık sektöründe de çoğu yerde başan ile 

kullanılmaktadır (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). 

Zeolitler, genel olarak oksijen veya nitrik oksit gibi ufak molekülleri gen 

dönüşebilir şekilde bağlayabilme, şekil ve büyüklük seçiciliğine sahip olma, immun 

sistemi aktive edici özellikleri nedeni ile tıpta ve ilaç sanayisinde dikkat çekici yere 

sahiptir. 

Jung ve ark. yaptıklan bir çalışmada, bentonit ve klinoptilolit gibi zeolit 

tiplerinin beslenme yolu ile sıçanlann immun sistemini kuvvetlendirdiğini 

saptamışlardır. Aynı araştırmacıların başka bir çalışmasında da yazarlar porcine 

retrovirus tip 2 (PCV2) ile enfekte domuzların bu madde ile beslenmeleri sonucunda 

salgılannda bu virüs genomunun azaldığını ve bunun sonucunda da bazı hastalıklann 

tedavisinde kullanılabileceği ihtimaline dikkat çekmişlerdir (93). 

Pavelic ve ark. yaptıkları başka bir çalışmada doğal zeolit olan klinoptilolitin aşı 

yapımında ve diyarenin tedavisinde kullanıldığına dikkat çekerek, kanser tedavisinde de 

kullanılabileceğini dile getirmişlerdir ( 18). 

Pavelic ve ark. doğal zeolit olan klinoptilolitin immunostimulan etkisi ile 

antimetastatik olup olmadığını araştırmak için, sıçan besinlerine bu maddeyi uygulayıp 

sonuçlan incelemişlerdir. Bu deneyde mikron düzeyine getirilmiş zeolit, metanomu olan 

sıçanların beslenmelerinde besinlerine eklenmiş ve 28 gün sonunda zeolit ile beslenmiş 

sıçanların melanom metastazında azalma görülmüştür. Deney sonucunda araştırmacılar, 

zeolitin antimetastatik ve immunostimulan etkisini göstermişlerdir (94 ). 
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Pavelic ve ark. yaptıkları bir başka çalışmada tümörü olan köpek ve sıçanlarda 

klinoptilolit kullanımının hayvanların genel sağlık durumunu düzelttiğini, yaşam 

sürelerini uzattığını ve tümörde küçülmeler meydana getirdiğini bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar cilt kanserlerinde klinoptilolitin lokal uygulamasının tümör 

formasyonunu yavaşlattığını ve tümör büyümesini azalttığını görmüşlerdir. Hücre 

kültürü çalışmalarında ise, klinoptilolitin tümör oluşumunda ön plana çıkan protein 

kinase B 'nin oluşumunu engellediği, p21 ve p27 tümör supresör proteinlerini 

indüklediği görülmüştür. Bu da klinoptilolitin kanser tedavisindeki önemini gözler 

önüne sermiştir ( 18). 

Ortatatlı ve ark. aflatoksin ile klinoptilolitin tavuklar üzerinde oluşturduklan 

patolojik değişiklikleri araştırmışlardır. Araştırmacılar birinci gruba yem ile birlikte 100 

pp b aflatoksin, ikinci gruba ise, yem ile birlikte 100 pp b aflatoksine klinoptilolit 

ekleyerek vermişlerdir. Birinci gruptaki tavukların karaciğerlerinde hidrofık 

dejenerasyon ve yağlanma, safra kesesi hiperplazisi ve periportal fibrozis gözlenmiştir. 

Araştırmacılar ikinci gruptaki tavuklarda ise, klinoptilolitin etkisiyle birinci gruptaki 

tavukların vücutlanndaki değişikliklerden daha az miktarda bir değişiklik görmüşlerdir 

(95). 

Ortatatlı ve ark. bu çalışmaları ile tavuklarda aflatoksin verilmesine rağmen, 

klinoptilolitin eklenmesiyle tedavi gerektirecek bir patolojik değişikliğin görülmediğini 

göstermişlerdir (95). 

Jung ve ark. zeolit, bentonit ve klinoptilolit gibi mineral olan aluminosilikatın 

beslenme yolu ile sıçanların immun sistemini kuvvetlendirdiğini, bazı hastalıklann 

tedavisinde kullanılabileceği ihtimaline dikkat çekmişlerdir (93 ). 

Katsonlos ve ark. 50 ineği üç gruba ayırıp, A grubundaki ineklere %1.25 

oranında klinoptilolit içeren, B grubundaki ineklere %2.5 oranında klinoptilolit içeren, 

C grubuna ise kontrol grubu olarak hiç klinoptilolit içermeyen besin vermişlerdir. Bu 

çalışma ile klinoptilolitin hayvanların kanındaki değişimine ve süt vermedeki 

verimliliklerine etkisi incelenmek istenmiştir. Deneyler başlamadan her hayvandan kan 

alınmış, her ay sonunda da deneyler başlamadan önce alınan kan örnekleri ile 
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karşılaştırmak için tekrar kan alınmıştır. Sonuçlara bakıldığında % 2,5 oranında 

klinoptilolit içeren besin ile beslenen hayvaniann diğer gruptaki hayvaniara oranla süt 

veriminde iyileşme gözlenmiştir. Bununla birlikte karaciğer fonksiyonlan normal 

kalmış, serumdaki glikoz, keton cisimleri, kan üre nitrojen (BUN), total proteinlerde 

anlamlı bir değişme gözlenmemiştir (96). 

Katsoulos ve ark. başka bir çalışmalannda 72 doğum yapacak keçiyi iki gruba 

ayırarak, birinci gruba kontrol grubu olarak katkısı olmayan bir yem, diğer gruba ise 

%2.5 'lik klinoptilolit katkı lı olan bir yem vermişlerdir. Keçileri doğumdan 8 hafta önce 

beslerneye başlamışlar ve taktasyon döneminin bitimine kadar (280 gün) beslerneye 

devam etmişlerdir. Doğumdan sonra klinoptilolit katkılı yem ile beslenen hayvaniann 

yavrulan daha kilolu doğmuş, sütleri incelendiğinde ise, hayvaniann serum düzeyinde 

değişme olmaksızın sütün daha yağlı olduğu, sütteki somatik hücre sayısının da (SCC) 

daha az olmasına bağlı sütün daha hijyenik olduğu görülmüştür (97). 

Ceyhan ve ark. değişik zeolitlerin insan seromu benzeri inorganik elementleri 

ihtiva eden yapay vücut sıvısı (YVS) ile etkileşimi sonrasında, hem kendi kristal 

yapılannda hem de yapay vücut sıvısı içinde gerçekleşebilecek muhtemel değişimleri 

incelmişlerdir. Araştırmalannda iki zeolit türünün kronik myelojenik lösemi üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. Ayrıca bu 2 zeolit türünün swiss albino fibroblast hücrelerinin 

yapısı ve hücre canlılığı üzerindeki etkilerini de irdelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara 

göre, yapay vücut sıvısı içinde I 4 güne kadar bekletilen zeolitlerin kristal yapısının bir 

değişime uğramadığını görmüşlerdir. İncelenen tüm zeolit türleri ile muamele edilen 

YVS numunelerinde gözlenebilir miktarda Si varlığı tespit edilmiştir. Bunun dışında 

bahsedilmeye değer diğer etki ise klinoptilolit ile muamele edilen yapay vücut sıvısının 

K içeriğindeki % I O'luk artışın olmasıdır (98). 

Yukanda da yapılmış olan birçok araştırmanın sonucunda zeolit materyalinin 

kullanımının birçok olumlu sonucu görülmüştür. Hayvan deneyleri bu materyalin; 

immun sistemi kuvvetlendirdiği, virüslere karşı etkili olduğu, vücuttaki toksik 

maddeleri etkisizleştirdiği, hayvanlardaki süt verimini arttırdığı ve kansere karşı 

tedavide yardımcı olabileceğini göstermiştir (18, 93, 94, 95, 96, 97). 
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Tıpta kullanımının yaygınlaşmasının yanında, zeolitin dişhekimliğinde de 

kullanımı zaman içinde artmaktadır. Buna yönelik birçok araştırma yapılmış ve hala da 

yapılmaya devam edilmektedir. 

Çınar ve ark. gümüş-zeolit içeren kanal dolgu maddesinin antibakteriyel etkisi 

üzerine in vitro bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada kontrol grubu olarak cam iyonomer 

siman, çalışma grupları olarak da bu simanın %2 ve %0.2'lik gümüş-zeolit içeren tipleri 

kullanılmıştır. Araştırmada simaniann disk şeklinde örnekleri hazırlanıp; diş 

kanallannda en çok görülen Streptococcus mi/leri, Staphylococcus aureus ve 

Enterococcus faecalis bakterilerinin bulunduğu besiyerlerine yerleştirilmiş ve 1 O. 

dakika, 24. saat ve 48. saatte bunlar üzerine etkilerine bakılmıştır. Gözlemler sonucu 

cam iyonomer içeriğindeki gümüş-zeolitin artışına paralel olarak simandaki 

antibakteriyel özelliğin de arttığı görülmüştür (20). 

Abe ve ark. gümüş-zeolit içeren doku düzenleyicilerin salİva içinde Candida 

albicans, Staphylococcus aureus, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aureginosa ve Streptococcus milleri üzerine etkinliğini incelemek 

amacıyla in vitro bir araştırma yapmışlardır. Araştırmacılar hazırladıklan diskleri içine 

saliva konulmuş petri kutulannın içine atıp 28 gün boyunca tutmuşlardır. Gümüş 

zeolitin antibakteriyel özelliğinin, Pseudomonas aureginosa ve Sreptococcus milleri 

dışındaki diğer bakterilerde etkili olduğunu saptamışlardır (99). 

Thom ve ark. değişik kanal dolum materyallerinin in vitro olarak hemoliz yapma 

ve sitotoksik özelliklerini gösterıneyi amaçlayan bir deney yapmışlardır. Deneyde ZUT 

(antimikrobiyal zeolit içeren dolum maddesi), Ketac-Cem, Ketac-Endo ve iki AH 26 

kanal dolum patı araştırılmıştır. Yazarlar. deney sonucu gümüş içeren AH 26 patında 

diğer patiara oranla çok yüksek hemoliz ve sitotoksisite görüldüğünü, diğerlerinde ise 

bu oranın düşük olduğunu gözlemişlerdir ( 1 00). 

Kawahara ve ark. gümüş-zeolitin antibakteriyel özelliğinin ağız ortamındaki 

anaerop bakterilere de etki edip etmediğini görmek için gümüş-zeolit içeren iki 

seyreltiyi beyin ve kalpten aldıklan bir sıvıdan oluşmuş besiyerlerine koymuşlardır. Bu 

besiyerlerini anaerop bir ortam oluşturmak için hava geçirmeyen kutular içine 
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yerleştirerek besiyerlerindeki gümüş iyonu salınımını atomik absorpsiyon tekniği ile 

ölçmüşlerdir. Sonuçlar gümüş-zeolitin dolgu altlan veya periodontal cepler gibi anaerop 

bölgelerde de başan ile kullanılabilecek bir materyal olabileceğini göstermiştir (22). 

Casemiro ve ark. gümüş-çinko zeoliti değişik akrilik resinlerle kanştırarak 

antibakteriyel ve mekanik özelliğe olan etkilerini araştırmışlardır. Bunun için 

mikrodalga ile polimerize olan Onda-Cryl ve ısı ile polimerize olan QC20 ve Lucitone 

550 markalan nı kullanmışlardır. Bu akrilikterin içine sıra ile %0, %2.5, %5, %7.5 ve 

%ı O'luk gümüş-çinko zeolit ekleyip polimerize etmişlerdir. Gümüş-çinko zeolit 

eklenen resinierde antibakteriyel etkinin konulan madde ile doğru orantıda arttığını, 

mekanik özelliklerin ise bunun aksine azaldığını gözleml emişlerdir (2 1 ). 

Dişhekimliğinde zeolitin kullanımı hem hekime, hem de hastaya birçok avantaj 

sağlamaya başlamıştır. Protezlerin altında üreyen candida enfeksiyonlan ve bakteri 

kolonizasyonu astar maddelerinin içinde zeolitin kullanımı ile azalmıştır. Yukanda sözü 

geçen bazı araştırmalar bu materyalin antibakteriyel özelliğini ön plana çıkarmıştır. Bu 

sayede hem kanal içinde pat olarak kullanımı, hem de periodontal ceplerde kullanımı 

enfeksiyon riskini en aza indirmektedir. Bizim araştırmamızda histopatolojik 

incelemelerde greft bölgelerinde belirgin yangısal hücre oluşumu ve fibrozis 

görülmemiştir. Çalışmamızda zeolit uygulanan bölgede bakteri üremesinin 

gözlenmemesi diğer araştırmaetiann savunduğu zeolitin antimikrobiyal özelliğini 

desteklemektedir. 

Karaçaylı ve ark. zeolitin doku dostu ve antibakteriyel özelliğinden dolayı in 

vitro olarak, zeoliti HA ile kanştınp bir kemik greft materyali oluşturmayı 

hedefledikleri çalışmada çok olumlu sonuçlar almışlardır ( 1 O 1 ). 

Karaçaylı ve ark. inek femurundan elde ettikleri hidroksiapatit'e (BHA) %5 ve 

%ı O'luk klinoptiloliti ilave ederek farklı sıcaklık ve basınçlarda zeolitin HA 'nın 

dayanıklılığına etkisini araştırmışlardır. Araştırmacılar, yapılan deneysel çalışma 

sonucunda HA'nın dayanıklılığını, %10'luk klinoptilolitin, 1200 °C sıcaklık ve 127.7 

MPa basınç altında HA ile sinterlenmesi sonrası maksimum olarak tespit etmişlerdir. En 
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iyi mikrosertlik değerlerine ise, %'5lik klinoptilolitin 1200 °C'de ve ardından %10'luk 

klinoptilolitin 1300 °C 'de HA ile sinterlenmesiyle ulaşılmıştır ( 1 O 1 ). 

Yapılan literatür taramalannda zeolitin canlılarda kemik içi kullanımına 

rastlayamadık. Bu kadar doku dostu ve verimli bir maddenin kemik içinde de çok iyi 

sonuçlar vereceğini düşünerek bu çalışmayı planladık ve tavşan tibialannda açılan 

defektiere klinoptiloliti uyguladık. 

Çalışmamızda kemik içi uygulama sonucunda hayvaniann genel sağlık 

durumunun iyi olduğunu gördük. Histopatolojik inceleme sonucu zeolit materyalinin 

çevresinde osteogenezisin başan ile başladığını, fibrozis ve yangının çok fazla 

olmadığını gözlemledik. Deney bölgesindeki yangının azlığı Çınar, Abe, Thom, 

Kawahara ve Casemiro'nun araştırmalannın sonuçlan ile paralellik göstermektedir (20, 

21, 22, 99, 100). 

Araştırmamızda; zeoliti, birçok araştırma ile kemik oluşumundaki pozitif etkisi 

ve biyouyumluluğu kanıtlanmış TCP ile kanştırdık TCP ile ilgili bu yöndeki bazı 

yayınlar aşağıda sıralanmaktadır: 

Aybar ve ark. Gore-tex ogmentasyon materyalinin (GTAM), beta ttikalsiyum 

fosfat (TCP) ilave edilerek ve edilmeden kemik ogmentasyonuna olan etkisini 

araştırmışlardır. Yazarlar, 8 adet Sprague Dawley tipi ratın kafatası üzerinde yaptıklan 

çalışmada, greft materyali uygulanan örneklerde 6 hafta sonunda makroskopik ve 

histolojik inceleme yapmışlardır. Bu süre sonunda TCP ilave edilen GT AM 

materyalinin, kemik formasyonunda anlamlı olarak katkı sağladığı görülmüştür. 

Yazarlar, 6 hafta sonunda canlı kemik dokusu elde etmede TCP ve GT AM kanşımının 

kullanılabileceği sonucuna varmışlardır ( 1 02). 

Zafiropoulos ve ark. 64 hastada mevcut olan 2 ya da 3 duvarlı 93 kemik içi 

defekti, otojen spongiöz kemiğe hidroksiapatit/beta trikalsiyum fosfat ya da sığır 

kaynaklı xenogreft ilave ederek ya da etmeden tedavi etmişler ve her iki grubu kemik 

yapımı açısından karşılaştırmışlardır. Tedavisi gerÇekleştirilen örnekler, araştırmacılar 

tarafından I 2 ay sonra incelenmiş ve hydroxiapatit/beta ttikalsiyum fosfat ya da sığır 
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kaynaklı ksenogreft ilave edilen defektierde kontrol grubuna göre anlamlı olarak, daha 

iyi sert doku formasyonu ile klinik ataşman seviyesi sağlandığı ifade edilmiştir (103). 

Nevin's ve ark. ll merkezde 4mm ya da daha derin kemik içidefektiçeren 180 

hasta üzerinde yaptıklan çalışmalannda, değişik dozlarda rekombinant insan trombositi 

kaynaklı büyüme faktörü içeren vakalarda, periodontal kemik defektierinin 6 aylık 

iyileşmelerini incelerneyi amaçlamışlardır. 180 vakayı üç gruba ayırarak 1. gruba beta 

ttikalsiyum fosfat ve 0.3 mg/ml rekombinant insan trombositi kaynaklı büyüme faktörü 

(rhPDGF-BB), 2. gruba beta trikalsiyum fosfat ve 1.0 mg/ml rekombinant insan 

trombositi kaynaklı büyüme faktörü (rhPDGF-BB) ve 3. gruba sadece beta ttikalsiyum 

fosfat uygulamışlardır. Klinik ataşman kazancı 1. grupta 3. gruba göre 3. ay sonunda 

anlamlı olarak fazla olmasına rağmen 6. ay sonunda bu fark anlamlı bulunmamıştır. 1. 

grupta, 3. gruba göre 3 ay sonunda dişeti çekilmesi anlamlı olarak daha az görülmüştür. 

Bu çalışma rhPDGF-BB'nin periodontal kemik defektierinde güvenli ve etkili materyal 

olduğunu göstermiştir. rhPDGF-BB kullanımının sonucunda klinik olarak cep derinliği 

azalmış, kemik yapımı açısından da TCP'ye pozitifyönde katkı sağlanmıştır (104). 

Berkman ve ark. trombositten zengın plazmanın (PRP), ttikalsiyum fosfat 

(TCP), alloplastik greft materyali ve kollagen bariyer membranı ile kullanımının ön 

interproksimal kemik içi defektierin tedavisindeki etkinliğini incelemişlerdir. Çalışmada 

sistemik açıdan sağlıklı 25 hastadaki 30 interproksimal kemik içi defekt 3 gruba 

ayrılmıştır. Bu 3 gruba beta trikalsiyum fosfat, PRP+beta TCP ve PRP+beta 

TCP+membran uygulanmıştır. 6., 9. ve 12. aylarda plak indeksi, gingival indeks, 

periodontal sondalama derinliği, relatif ataşman seviyesi, transgingival sondalama 

ölçümü ve radyolojik analizler yapılmıştır. 3 grup arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir (1 05). 

Merten ve ark. 9 yetişkin Goettinger minyatür domuzunun (GMPs) proksimal 

tibia iliğinde meydana getirdikleri defektlere, alfa ve beta tipi ttikalsiyum fosfat ile 

screw implant uygulaması yapmışlardır. Defektierin soluna beta tipi TCP, sağına alfa 

tipi TCP uygulamışlardır. Araştırmacılar kemik rejenerasyonunu ve dental implantlann 

osseointegrasyonuna bağlı oluşan kemik remodellinginin karakteristiğini 4. haftadan 

başlayarak 86. haftaya kadar incelemişlerdir. 86 hafta sonunda alfa tipi TCP'nin %80-
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90'ı, beta tipi TCP'ın %90-95'i bozularak işlevsiz duruma gelmiştir. Yazarlar, bu 

çalışma sonunda hangi tip TCP kullanılırsa kullanılsın implantlann immediat değil, 
TCP uygulamasından ortalama 5-6 ay sonra yerleştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir 

(106). 

Trisi ve ark. 5 gönüllü hastada, çenelerin posterior bölgelerine yerleştirdikleri 
titanum implantlarla birlikte oluşan kavitelere beta tTikalsiyum fosfat partikülleri 

yerleştirmişlerdir. Altı ay sonra ilgili bölgeden aldıklan sonuçlarda, beta TCP içeren 

bölgede kemik yoğunluğunu %27.84-24.67, kontrol grubunda ise kemik yoğunluğunu 

%17.90-4.28 seviyesinde görmüşlerdir. Yazarlar yaptıklan çalışmada, histolojik 

incelemeler sonucunda implantın başansının çevresindeki kemiğin kalite ve kantitesi ile 

alakah olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanısıra kemiğin matriks formasyonunda beta 

TCP'nin etkisinin olmadığı sonucuna varmışlardır ( 1 07). 

Aybar ve ark. beta tTikalsiyum fosfat (TCP) greft materyali uygulanan rat 

osteoblastlanndaki değişimleri spesifik parametreler altında, in vitro şartlarda 

değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışmalannda, osteoblast hücrelerini neonatal 

ratlann kafatasından izole etmişlerdir. TCP uygulanan osteoblastlardan biomateryallerin 

hücre proliferasyonu, hücre sayısı, hücre canlılığına etkisini analiz etmek için 24. 48. ve 

96. saatlerde hücre kültürü almışlardır. In vitro çalışmanın kısıtlılığı ile beraber beta 

ttikalsiyum fosfat uygulanan grupta, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak olumlu bir 

fark olmasına rağmen, 96 saat sonunda anlamlı fark bulunamamıştır. Yazarlar, TCP'nin; 

hücre sayısı, kemik canlılığı ve kemik morfolojisi üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığını ve sınırlı sayıdaki osteoblastik hücre proliferasyonunda kemik için matriks 

oluşturmarlığını belirtmişlerdir ( 1 08). 

Szabo ve ark. 20 hasta üzerinde otojen kemik ile beta tTikalsiyum fosfat greft 

materyalini karşılaştırdıkları çalışmada; beta tTikalsiyum fosfatın otojen kemik yerine 

kullanılıp kullanılamayacağını araştırmışlardır.Araştırmacılar; çift taraflı sinüs lifting 

yapılan 20 hastada bir tarafa beta ttikalsiyum fosfat, diğer tarafa da otojen kemik grefti 

koymuşlardır. İmplantlar sinüs liftingi takiben 6. ayda yerleştirilmiştir. 1 O hastada 2 ve 

3 boyutlu bilgisayarlı tomografik değerlendirme yapılmış, sekiz hastada ise implant 

yerleşimi sırasında kemik biopsisi alınmıştır. Yapılan histolojik ve histomorfometrik 
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değerlendirme sonucunda 2 grup arasında ossifikasyon hızı ve miktannda anlamlı bir 

fark gözlemlenmemiştir. Ortalama kemikleşen alaniann yüzdesi karşılaştınldığında da 

(%36.47-otojen için ve %38.34-beta TCP için) anlamlı bir farkla karşılaşılmamıştır. 

Beta trikalsiyum fosfat, otojen kemik kadar olmasa dahi tatmin edici bir greft materyali 

olarak değerlendirilmiştir (ı 09). 

Hosaka ve ark. titanyum implant yüzeyinde; ekstrasellüler matriks proteini 

olarak bilinen ve kemik hücreleri arasında yapısal iskelet oluşturan koliagenin 

immobilizasyonu için hidroksiapatit (HA) ve beta ttikalsiyum fosfat (TCP) tabakalannı 

karşılaştınnışlardır. Yapılan analiz sonucunda; beta TCP'nin, HA'ya göre titanyum 

implantlann yüzeyindeki koliagenin immobilizasyonu için daha etkili bir biomateryal 

olduğu görülmüştür (ll 0). 

Suba ve ark. 1 7 edante hasta üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, alloplastik 

greft materyali olan beta ttikalsiyum fosfat (TCP) ile otojen kemik greftinin meydana 

getirdiği yeni kemiğin mikroyapısını ve yoğunluğunu karşılaştırmışlardır. Çift taraflı 

sinüs lifting uygulanan hastalara bir tarafa beta TCP, diğer tarafa otojen kemik grefti 

uygulamışlardır. Operasyon sonrası iyileşme klinik ve radyolojik olarak izlenmiştir. 

Araştırmacılar, sinüs lifringten 6 ay sonra hastalarda implant uygulamasını 

gerçekleştinnişlerdir. Trabeküler kemik hacmi (TBV), ttabeküler kemik pattem faktörü 

(TBPf) histomorfometrik olarak incelenmiştir. Beta TCP osteokondüktif etkili bir 

biomateryal olarak değerlendirilirken; iki taraf arasında kemik yoğunluğu açısından 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. TBPf, kontrol grubunda deney grubuna göre daha az 

olmakla birlikte, iki grup arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; 6 

ay sonunda hem otojen kemik grefti hem de beta TCP uygulanan tarafta sinüs 

tabanındaki kemik güçlü ve dental implantlann ankrajı için uygun olarak görülmüştür 

(ı ı ı). 

Matsuno ve ark. beta trikalsiyum fosfat (TCP) ve kollagen sponge (CS) 

kompozit kanşımının en uygun oranını tespit etmeyi amaçladıklan çalışmalannda, 

köpekterin tibialannda oluşturulan kemik defektierine 0.02, 0.05, 0.1 ve 0.2 g/mL 

oranlannda beta TCP/CS kanşımı uygulamışlardır. Araştırmacılar yapılan bu 

uygulamadan sonra kemikterin mekanik özelliklerinin tespiti için kompresyon testi 
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yaparak, bu karışımların kemik rejenerasyonuna etkisini değerlendinnişlerdir. 0.2 g/ml 

oranındaki beta TCP lC S karışımının diğer orandaki karışımlara göre mekanik stresiere 

daha dayanıklı olduğunu bulmuşlardır. Beta TCP/CS 'nın implantasyonundan dört hafta 

sonra yapılan histolojik incelemede kollagen sponge'un ortadan kalktığı ve yerine yeni 

kemiğin oluştuğu gözlemlenmiştir. 1 2. haftada ise beta TCP'nin ortadan kalkarak yerine 

lameller kemiğin remodelling'inin oluştuğu görülmüştür (112). 

Nagayama ve ark., karbonat apatit ile beta trikalsiyum fosfatın (TCP) 

biorezorbsiyonu ve biyouyumluluğunu karşılaştırmışlardır. Çalışmada Wistar tipi 

ratların sırtianna sinterlenmiş karbonat apatit (S-CAP), sinterlenmemiş karbonat apatit 

(N-CAP) ve beta TCP yerleştirmişlerdir. 2., 4. ve 12. haftalarda yapılan radyografik ve 

immünohistokimyasal incelemeler sonucunda, N-CAP ve beta TCP uygulanan yerlerde 

esas itibariyle aynı düzeyde biyorezorbsiyon gerçekleşirken, S-CAP uygulanan yerlerde 

daha az biyorezorbsiyon meydana geldiği; biyouyumluluk açısından sıralandığında ise 

en uyumlu biyomateryalin beta TCP, en uyumsuz biyomateryalin ise S-C AP olduğu 

gözlemlenmiştir ( 1 ı 3 ). 

Schwarz ve ark. çalışmalannda hipbasic hidroksiapatit ve beta trikalsiyum fosfat 

(TCP) karışımı (Bone Ceramic) ile kollagen esaslı doğal kemik mineralinin (BioOSS 

Collagen) yöntendirilmiş kemik rejenerasyonundaki etkisini karşılaştırmayı 

amaçlamışlardır. Altı av köpeğinin, üst çenesinde bukkal tarafta 4 'er adet dehisens tarzı 

defekt ve implant sahalan oluşturarak implantlar yerleştirmişlerdir. Oluşturulmuş 

defektieri hiphas i c hidroksiapatit ve beta TCP karışımı (BoneCeramic) ya da kollagen 

esaslı doğal kemik minerali (BioOSS Collagen) ile doldurup, kollagen membran ile 

örtmüşlerdir. Bu işlemden sonraki 1., 4. ve 9. haftalarda yapılan immünohistokimyasal 

ve histomorfometrik analizler sonucunda, her iki grupta da defekt uzunluğunda anlamlı 

bir azalma; yeni kemik yapımında, yeni oluşan kemik-implant arası kontakt 

oluşumunda, osseointegre kemik yüzdesinde anlamlı bir artış gözlemlenmiştir. 

Araştırmacılar deneyler sonucunda her iki greft materyalinin de dehisens tipi defektierin 

tedavisinde yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunu desteklemek için kullanılabileceği 

sonucuna varmışlardır (ı ı 4 ). 
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Miyai ve ark. antibiyotik (gatitloksasin) yüklernesi yapılmış poly-epsilon

caprolactone ile poröz beta trikalsiyum fosfatın (TCP) osteomyelit tedavisinde etkisini 

inceledikleri çalışmalarında, beyaz yeni Zelanda tavşanlarının mandibulalannda 

Streptococcus milleri ye Bacteroides fragilis etkisi ile osteomyelit oluşturmuşlardır. 
Oluşturulan osteomyelit sahasına gatifloksasin ilaveli poly-epsilon-caprolactone ve beta 

TCP implante etmişlerdir. Yapılan bu implantasyonun, oluşturulan kemik defektinde 

kemik dokusunun rekonstruksiyonunu desteklediğini görerek implantasyondan 50 hafta 

sonra, enflamasyonun yok olduğunu bildirmişlerdir. Bu deneysel çalışma sonucunda 

osteomyelit vakalarında gatifloksasin ilaveli poly-epsilon-caprolactone ve beta 

TCP'nin, intravenöz antibiyotik tedavisine yardımcı olabileceği ve yeni kemik 

fonnasyonu ile osteokondüksiyonda rol oynayabileceği görülmüştür ( 115). 

Knabe ve ark. üst çenesi dişsiz 20 hastada sinüs lifting uygulamışlardır. 1 O 

hastaya %35 poröziteye sahip beta TCP+otojen kemik çipieri ve 10 hastaya ise %65 

poröziteye sahip beta TCP+otojen kemik çipieri kullanmışlardır. Sinüs liftingten 6 ay 

sonra hastalara implantların yerleştirilmesi ve kemik biopsisi için ikinci cerrahi 

operasyon uygulanmıştır. Yapılan histolojik, immünohistokimyasal ve 

histomorfometrik çalışmalarla her iki tür beta TCP'nin sinüstabanı augmentasyonunda 

başarılı olduğu görülmüştür. Her iki tür greft materyali de implant çevresindeki 

dokunun kemik formasyonunu ve matriks mineralizasyonunu pozitif olarak etkilemiştir. 
Altı ay sonunda yapılan incelemede; %65 poröziteye sahip olan beta-TCP, kemik 

fonnasyonu ve mevcut partiküllerin ortadan kalkması açısından daha avantajlı 

bulunmuştur (116). 

Wang ve ark., 6 av köpeği üzerinde yaptıkları çalışmada, alveolar kretteki 

vertikal yönde ogmentasyon için beta ttikalsiyum fosfatı (TCP) değerlendirmişlerdir. 

Çalışmalannda alveolü yükseltmek için poröz beta TCP, TCP+otolog osteoblast ya da 

otojen iliak kemik uygulayıp her gruptaki mineralizasyonu ya da yeni kemik 

formasyonunu radyografik olarak incelemişlerdir. Osteoblastlar doku mühendisliği 
yöntemleri ile elde edilmiştir. Hayvanlar 24 hafta sonra sakrifiye edilmiş ve örnekler 

histolojik ve histomorfometrik olarak incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 

beta TCP, tek başına alveolar sırtta vertikal ogmentasyonda başarısız bir biyomateryal 

olarak değerlendirilmiştir. Beta TCP'nin osteoblastlar ile kombine kullanımının ise daha 
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başantı sonuçlar oluşturduğu belirtilmiştir. Doku mühendisliği yöntemi ile elde edilen 

osteobıast hücresinin TCP ile kombine kullanımı otojen iliak kemik ile yakın düzeyde 

kemik kalınlığı ve yüksekliği elde edilmesini sağlamıştır (ı ı 7). 

TCP greft materyalinin kemik oluşumundaki pozitif etkileri yukandaki 

literatürlerde belirtilmiştir. Biz de araştırmamızda TCP emdirilmiş zeolit materyalinin 

osteogenezis üzerinde anlamlı bir değişiklik oluşturup oluşturmarlığını incelemek 

istedik. Ancak araştırmamızın sonucunda TCP emdirilmiş zeolit materyalinin 

düşüncelerimizin aksine osteogeneziste çok etkili olmadığını; zeolitin tek başına 

kullanıldığında ise anlamlı olmasa da, histolojik olarak daha iyi bir osteogenezis 

oluşturduğunu gördük. 

Jung ve ark. beta trikalsiyum fosfatın (TCP) partikül boyutunun rezorpsiyon ve 

kemik formasyonuna olan etkisini incelemişlerdir. Araştırmacılar, 5 gruba ayrılan 

ratlann kafatası kemiklerine 8 mm çapında defektler oluşturup, farklı boyutlarda beta 

TCP ve rekombinant insan kemik morfojenik protein (rhBMP) uygulamışlardır. 

Gruplar arasında defekt kapanmasını ve yeni kemik oluşumunu gönnek için, ogmente 

olan kemik alanlan 2. ve 8. haftalar sonunda incelenmiştir. rhBMP içeren gruplarda, bu 

proteini içermeyen gruplara oranla kemik formasyonunda belirgin pozitif bir etki 

görülmüştür. Partikül boyutunun ise kemik formasyonu ve diğer parametrelerde anlamlı 

bir farka yol açmadığı gözlemlenmiştir (118). 

Murai ve ark. farklı partikül boyutlanna sahip beta trikalsiyum fosfatın (TCP) 

kemik augmentasyonuna etkisini incelemek için 20 erkek Japon tavşanının kafatası 

üzerinde açtıklan sirküler oluklara yanın yuvarlak titanyum başlıklar yerleştirmişlerdir. 

Araştırmacılar deney grubundaki o luklara küçük boyutlu (1 00-250 mikron) ya da orta 

boyutlu (250-500 mikron) beta TCP koymuşlardır. Kontrol grubuna ise beta TCP 

uygulaması yapılmamıştır. 3 aylık inceleme sonucunda, deney ve kontrol grubunda 

oluşmuş mineralize kemik miktannda anlamlı bir fark gözlenmiştir. Orta boyutlu beta 

TCP materyali, küçük boyutlu beta TCP'ye göre anlamlı olarak daha çok mineralize 

kemik dokusu meydana getirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda orta boyutlu beta 

TCP partiküllerinin kemikleşmede daha kullanışlı olduğu gözlemlenmiştir (1 19). 
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Çalışmamızda greft malzemesinin tane boyutu olarak ı 50 mikron tane boyutu 

seçildi. Klinoptilolit bileşiminde mikro parçaetkiann da bulunduğunu patoloji 

verilerinde tespit edildi. Klinoptilolit'in tane boyutunda ana yapının ı 50-200 mikron 

olmasının işlem kolaylığı açısından faydalı olduğu görüldü. Bu partikül boyutunu 

seçmemizde defektin bu boyutta klinoptilolitle daha iyi doldurulacağını düşünmemiz ve 

manipulasyon kolaylığı etkili olmuştur. 

Zeolitler, 350-400 °C' de ısıya maruz kaldıklannda süngersi yapılan içindeki su 

moleküllerinden annırlar. Boş kalan bu bölgelerin gaz ve çözeltileri absorbe etme 

özelliklerinden dolayı, zeolitler doğal elek olarak da anılırlar (89,90). 

Rajic ve ark., Vranjska Banja Bölgesi'nden çıkanlan doğal zeolit tüfünün sulu 

çözeltilerdeki magnezyum ( Mn(II) ) iyonlan üzerindeki absorbe etme özelliğini 

araştırmışlardır. Yazarlar, X-ışını fotoelektron spektroskopisi ve enerji dağılım X-ışını 

analizleri gibi 2 ayn yöntem kullanarak, çoğunluğunu (% 70'ten fazla) klinoptilolitin 

oluşturduğu zeolit örneklerinin, iyon alışverişi ile sıvıda bulunan Mn(II) iyonlannı 

uzaklaştırdığını görmüşlerdir. Yazarlar bu olay sırasında zeolit üzerindeki sodyum (Na) 

iyonlannın, Mn(II) iyonlan ile yer değiştirerek, Mn(II) iyonlannın zeolitin mikroporöz 

yapısına uniform olarak dağıldıklannı saptamışlardır (ı 20). 

Camacho ve ark., Wyoming Bölgesi 'nden elde edilen klinoptiloliti uranyum 

içeren sıvı örneklerinin içine ekleyerek, klinoptilolitin hem asidik, hem de bazik sıvı 

çözeltilerini nötralize ettiğini ve uraoyumu başanlı şekilde uzaklaştırdığını 

görmüşlerdir. Araştırmacılar, klinoptilolitin bu konuda en başanit sonucunu , pH'ı 6.0 

ve 5 mg/L uranyum konsantrasyonu olan sıvı çözeltisinde tespit etmişlerdir (ı 2 I). 

Osmanoğlu, sıvı çözeltiler içindeki nükleer atıklan temizlemek amaçlı zeolitin 

değişik çeşitlerini absorhan özellikleri nedeni ile laboratuar ortamında denemiş ve 

bunlar arasında en etkili zeolit çeşidinin Gördes Bölgesi'nden çıkanlan klinoptilolitin 

olduğunu gözlemiştir (122). 

Biz de çalışmamızda absorhan özelliği yüksek olan Gördes Bölgesi 'nden 

çıkarılan bir zeolit türü olan klinoptiloliti kullandık. Çalışmalanmız sonucunda TCP 
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emdirilmiş klinoptilolitin uygulandığı kavitelerde histopatolojik olarak osteogenezisin 

diğer kavitelere göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmasa da daha yavaş olduğunu 

tespit ettik. Bu duruma klinoptilolitin absorhan özelliğinin fazlalığından dolayı süngersi 

yapısının içine TCP'nin yerleşip geri salınmaması ve osteoblast hücrelerinin bu yapı 

içine giremeyip iyileştirmeyi geciktirmesinin sebep olduğunu düşünmekteyiz. Zeolitin 

dokularda herhangi bir patolojik oluşum meydana getirip getirmediğini veya serum 

düzeyindeki değişiklik konusunda net bir şey söylememiz değişik tetkik yöntemleri ve 

biyokimyasal düzeydeki araştırmalar ile mümkün olabileceğinden bu konularda zeolit 

ile ilgili deneyierin arttırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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. SONUÇ 

Çalışmamızda kullanmış olduğumuz klinoptilolit bir zeolit çeşididir ve mineral 

yapılı bir oluşumdur. Kolaylıkla steril edilebilir ve steril koşullarda saklanabilir. Birçok 

olumlu özelliği bulunan bu materyal çok ekonomiktir. Bu yüzden de geniş kitleler 

tarafından kullanılabilir. 

Yapılan literatür taramalannda, zeolitin deney hayvanlannda kemik içi 

kullanımına hiç rastlamadık. Tıp ve dişhekimliğinde bu kadar geniş kullanım alanı 

bulmuş biyouyumluluğu olan bu materyalin doktora çalışmamızda kemik içi 

uygulamasını ilk kez yaptık ve zeolit partikülleri çevresinde istatistiksel olmasa bile 

klinik olarak çok ümit verici bir osteogenezise rastladık. Defektierde anormal bir 

yangısal hücre oluşumu ve fıbrozise rastlamadık. 

Tek başına kemik içi greft materyali olarak başanyla kullanılan TCP, zeolitle 

karıştınldığında, beklenilen pozitif etkiyi yapmamıştır. Zeolit mikroporöz yapıda ve 

absorpsiyonu çok kuvvetli olan bir mineraldir. Bu yüzden TCP partiküllerinin ilk başta 

emilerek bu yapı içine hapsolduğunu ve sonrasında da zeolitin absorpsiyon kuvvetinin 

fazlalığından ortama salınamadığını düşünmekteyiz. Bununla birlikte zeolit tek başına 

uygulandığında partiküller çevresinde herhangi bir enfeksiyon olmaksızın 

kemikleşmenin başladığı görülmektedir. 

Osteogenezis, kavite içinde kalan greft miktan, yangısal hücre oluşumu ve 

fibrozis oluşumu dikkate alındığında kontrol ve deney gruplannda ( zeolit ve 

zeolit+ TCP) 28. ve 56. günlerde anlamlı bir farklılık gözlenmemesine rağmen, 28. 

günde zeolit partiküllerinin uygulandığı kavitelerde kontrol grubuna göre biraz daha 

fazla bir kemik oluşumu gözledik. Bu da erken dönemdeki iyileşme prosedürü için 

olumlu bir özelliktir. 

Çalışmamızda seçmiş olduğumuz zeolit tipi olan klinoptilolitin antibakteriyel 

özelliği nedeniyle defeklerde kullanımı ile destek bir yapı oluşturacağı düşüncesindeyiz. 



89 

Bu verilerin ışığında zeolitler ilk kez kemik grefti olarak irdelenmektedir. Bu 

nedenle çalışmamız özgündür. Klinoptilolitin osteokonduktif, revasküleratif, 

osteogenezisi kolaylaştıran ve yer tutucu özelliği olan bir greft maddesi olabileceğini 

düşünmekteyiz. Bu yeni ekonomik greft materyalinin ileride yapılacak olan çalışmalarla 

çok yönlü araştırılabileceğini ve daha ümit verici sonuçlara ulaşılabileceği 

düşüncesindeyiz. 
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