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ÖZET 

Shiraliyev, Shirali (2012). Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörünün (PDGF) 

Farklı Greft Materyalleri İle Beraber Kullanımının Kemik Rejenerasyonuna Etkisinin 

Histolojik Olarak incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Oral 

İmplantoloji ABD. Doktora Tezi. İstanbul. 

Günümüzde, diş eksiklerinin tedavisinde dental implantlar başarıyla 

kullanılmaktadır. Travma, enfeksiyon gibi çeşitli nedenlerden dolayı alveolar arkta 

oluşan aşırı kemik rezorpsiyonları implant uygulamalarında zorluk çıkarmaktadır. 

Uygun kemik hacmini elde etmek için çeşitli ogmentasyon işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Kemik ogmentasyonunda kullanılan greft materyalleri yeni 

oluşacak kemiğin hacmi, kalitesi ve rejenerasyon süresini yakından ilgilendirmektedir. 

Otojen kemik greftleri bu bakımdan altın standart olarak kabul edilmektedir. Fakat 

ikinci operasyon bölgesi, post operatif rahatsızlıkların daha fazla olması, istenilen 

miktarda kemik elde edilememesi, diabet, osteoporoz gibi sistemik hastalığı olan 

bireylerde kemik kalitesinin düşük olması otojen greft kullanımını kısıtlayan 

sebeplerdendir. Günümüzde kemik rejenerasyonunu hızlandıran büyüme faktörleri, 

rekorubinant sinyal möleküllerinin klinik ve hayvan çalışmalarındaki uygulamaları 

araştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı kemik rejenerasyonunda da görev alan trombosit 

kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ile sığır kaynaklı kemik grefti (BDBG), Kalsiyum 

Sülfat (CS) ve ,6-Trikalsiyum Fosfat (,6-TCP) kombine kullanımı karşılaştırılarak 

otojen kemiğe alternatif oluşturulup oluşturmadığı araştırmaktır. 

Bu çalışma sonucunda en fazla kemik rejenerasyonu otojen kemik greftlerinde 

saptanmıştır. Fakat BDBG ve ,6-TCP greft materyalleri de PDGF ile beraber 

kullanıldığında yeni kemik rejenerasyonunu artırmış ve PDGF için uygun taşıyıcılar 

olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : Büyüme Faktörü, Kemik Rejenerasyonu, Kemik Greftleri 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 10393 
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ABSTRACT 

Shirali Shiraliyev. (2012). Histological Evaluation of Effect of Using Platelet 

Derived Growth Factor (PDGF) With Different Bone Substitutes on Bone Regeneration. 

İstanbul University, Institute of Health Science,Oral Implantology Department doctoral 

thesis. Istanbul. 

In modem dentistry, dental implants are used successfully in the treatment of 

tooth loss. Alveolar arch defects which result from a variety of causes, such as infection 
' 

trauma; may complicate dental implant placement. A variety of bone augmentation 

procedures are performed to obtain the available bone volume. New bone volume, bone 

quality and duration of regeneration is closely related with bone graft material used in 

augmentation procedure. Autogenous bone grafts are considered as gol standart 

treatment choice in this respect. However second operation region, post- operative 

discomfort, not attaining the required amount of bone, lo w one quality in patients with 

systemic disease, such az is diabetes, osteoporosis, considered to restrict the use of 

histological evaluation autogenous grafts. Nowadays, growth factor and recombinant 

signaling molecules which accelerates bone regeneration are under investigation in 

animal studies and elinical applications. The aim of our study is to compare use of 

autogenous one grafts with xenograft, /J-tricalsium posphate, calsium-sulphate and 

platelet derived growth factor (PDGF) combinations. 

As a result of this study we explored that the autogenous bone graft provides the 

best bone regeneration rate. However BDBG and /J-TCP graft materials used with the 

PDGF increased the new bone regeneration and thought to be suitable carriers for 

PDGF. 

Key Words: Growth Factor, Bone Regeneration, Bone Grafts 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. 

Project No. 10393 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

1.1. Giriş 

Oral implant uygulamaları dişhekimliğinde diş eksikliği vakalarında en önemli 

tedavi alternatifi olmaktadır (1 ,2). Başarılı implant tedavisi için implant yerleştirilecek 

bölgede uygun kemik hacminin olması önemli bir kriterdir. Enfeksiyon, travma veya bir 

rezeksiyon nedeniyle meydana gelen oral ve maksillofasiyal bölgedeki kemik defektieri 

yapısal ve fonksiyonel rekonstrüksiyon problemleri oluşturmaktadır. Ayrıca bu durum, 

o bölgedeki kemik hacmini azaltmakta ve implant uygulamasıyla birlikte rekonstrüktif 

bir tedavi planlanmasını etkilemektedir. Bozulan yapının fonksiyonel olarak eski haline 

dönüştürülmesi ile ilgili çeşitli ogmentasyon teknik ve yöntemler geliştirilmiştir (3,4,5). 

Bu araştırmalar bu bölgelerde yeni kemik oluşturulmasıyla eski fonksiyon ve estetik 

yapıya dönüştürülmesini hedeflemektedirler. Bu nedenle ileri cerrahi tekniklerin yanı 

sıra lokal veya sistemik olarak etkili ilaç ve materyaller de geliştirilerek incelenmiştir 

( 6, 7). Greft materyali seçiminde defektin hacmi, kemik duvar sayısı gibi faktörler önem 

kazanmaktadır. Kemik ogmentasyonunda kullanılan greft materyalleri yeni oluşacak 

kemiğin hacmi, kalitesi ve rejenerasyon süresini yakından ilgilendirmektedir (8). 

istenilen ideal kemik materyalleri güçlü, kolay elde edilebilir, osteokondüktif 
' 

osteoindüktif, kolay uygulanabilen ve ucuz olmadır. Bunun yanında materyal, üzerine 

uygulanacak işlemleri tolere edebilmeli, yerleştirilecek hücreler ve mediatörler için iyi 

bir taşıyıcı olmalıdır. Bu özelliklerin tamamını barındıran bir materyal henüz rapor 

edilmemiştir (9). 

Otojen kemik greftleri bu bakımdan altın standart olarak kabul edilmektedir. 

Otojen kaynaklı kemik greftleri osteojenik karakter taşıdığı ve hastalardan istenildiği 

miktarda elde edilebilir olduğu için geniş kullanım alanına sahiptir. Fakat ikinci 

operasyon bölgesi oluşturması, post operatif rahatsızlıkların daha fazla olması, istenilen 

miktarda kemik elde edilememesi, diabet, osteoporoz gibi sistemik hastalığı olan 

bireylerde kemik kalitesinin düşük olması otojen greft kullanımını kısıtlayan 

sebeplerdendir (10,11). Büyük boyutlardaki defektlerde, immünojenik ve enfeksiyon 

riskleri taşımayan, donör bölge morbiditesi olmayan ve zamanla yerini yeni oluşacak 

kemiğe bırakacak, sentetik veya semi sentetik materyalierin kullanımı gerekli 
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olmaktadır. Sentetik veya yarı sentetik materyaller, yukarda bahsettiğimiz otojen kemik 

greftlerin dezavantajlarından dolayı kendi başlarına veya otojen kemik 

kombinasyonlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu materyalierin avantajları limitsiz elde 

edilmeleri, kolay sterilizasyon ve depolanabilmeleridir. Sentetik veya yarı sentetik 

materyallerin sayıları artsa da bugüne kadar ideal sonuç elde edilememiştir. Bunun yanı 

sıra kemik rejenerasyonunu hızlandıran büyüme faktölennin ve rekombinant sinyal 

möleküllerinin klinik ve hayvan çalışmalarındaki uygulamaları araştırılınaktadır (12). 

Sığır kanyaklı kemik greftlerinin ve alloplastlarin osteoinduktiv ve 

osteokonduktiv özellikleri kritik defektierin doldurulmasında, tek veya iki duvarlı 

kemik defektierin ogınente edilmesinde yeterli olamayabilmektedir. BMP-2, BMP-7 

ve PDGF materyallerinin bu greftlerle beraber kullanımı ile otojen kemikteki gibi 

osteoj enik karakter kazanılması hedeflenmektedir (13, 14 ). Ortopedi tedavilerinde 

yaygın şekilde kullanılan bu büyüme faktörleri diş hekimliğindeki ileri cerrahi 

operasyonlarında da uygulanımı artmaktadır. Trombosit kaynaklı büyüme faktörü 

periodontolojide periodontal defektierin ogmentasyonunda kullanımı çeşitli 

literatürlerde rapor edilmiştir (15, 16, 17). 

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı kemik rejenerasyonunda da görev alan trombosit kaynaklı 

büyüme faktörü (PDGF) ile BDBG veya alloplastlann birlikte kullanımı 

karşılaştırılarak incelemek, yenı kemik oluşturma potansiyeli ve kemiğe alternatif 

oluşturup oluşturamayacağı karşılaştırılacaktır. Bunun yanı sıra sığır kaynaklı 

xenogreft, CS ve {3-TCP partiküllerinin, rhPDGF- BB' nin taşınması için uygun taşıyıcı 

olup olunmayacağı değerlendirilecek İsmi geçen materyallerin rhPDGF- BB ile 

kombine kullanımı sonrası rezorpsiyon sürelerinin incelenerek farklı varyasyonlarda 

kullanılan kemik greft materyallerinin 1. ve 4. haftalarda yeni kemik oluşturma 

potansiyelleri eşit koşullarda karşılaştırılacaktır. Bu araştırmanın sonucunda greft 

materyali ve PDGF kombine kullanımının sinüs lifting, vertikal ve horizontal kemik 

ogmentasyonu, çekim saketinin ogınente edilmesi gibi cerrahi tekniklerde denenınesi 

için ışık tutacaktır. Literatürde bu konularda veri eksikliği giderilerek, ogmentasyonda 
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kullanılacak materyalierin özelliklerinin geliştirilerek implantasyon ve diğer cerrahi 

operasyonların başarısı artırılması hedeflenmektedir. 



2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kemik Dokusunun Genel Özellikleri 

Kemik dokusu, farklı hücrelerin ve ara maddenin üzerine organik ve 

inorganik tuzların çökelmesi ile oluşmuş bir bağ dokusu türüdür. Kemik, bir çatı 

içerisine entegre hücrelerden oluşmuş, dinamik ve biyolojik yönden aktif ve birçok 

spesifik fonksiyonu olan özel bir dokudur (18). Kemik kaybolan dokuların restorasyonu 

konusunda spontan rejenerasyon yapan organdır (19). Vücudun hareketini ve postürünü 

sağlamak amacıyla kas ve tendonlara destek sağlar. Kranial ve trosik boşluklardaki 

hayati organların korunmasını sağlayan iskelet sistemi, kemik iliğinde kan yapıcı 

elementleri de barındırır. Kemik dokusunu farklı kılan ekstrasellüler matriksinin 

kalsifiye olarak tüm yapıya sertlik kazandırmasıdır (20). Kemik kütle ve yapısını 

mekanik gereksinimler doğrultusunda düzenleyebilme yeteneğine sahiptir. Kemik 

dokusu vücut ağırlığının %20'sini teşkil eder, vücudun esas kalsiyum deposudur ve 

gereken durumlarda kalsiyum ihtiyacını destekler (21 ). 

Kemik dokusu, güçlü olmanın yanı sıra esnek ve elastik bir yapıdadır. 

Kemiğe gelen kuvvetler elastisite sınırını aşmadığı sürece kuvvet ortadan kalktıktan 

sonra kemik eski şekline dönebilir (19,22). Kemik yapısının, aksiyel kuvvetler 

karşısında direnci yüksek, rotasyonel kuvvetler karşısında direnci daha azdır (23 ). 

Yapısal olarak uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olarak üçe ayrılır (I 8). 

Bu yapısal bütünlük gençlikten yaşlılığa kadar birçok çevresel etkene maruz kalır. Bu 

özelliği dikkate alındığında, kemik dokusunda iyileşmenin, çok sayıda biyokimyasal, 

biyomekanik, hücresel, hormonsal ve patolojik süreçler tarafından etkilendiği 

bildirilmiştir (24). Kemik dokusundaki defektierin iyileşmesi, fibrozis, nekroz, iltihap 

ve yeni kemik oluşumu gibi birçok mekanizmayla meydana gelen bir süreçtir. Uzun 

kemiklerde defekt iyileşmesi 3-4 aylık bir süre gerektirebilir (25). Kemik iyileşmesi 

birçok hücre çeşidinin, yüzlerce gen tipinin beraber çalışması ve ekstrasellüler matriksin 

karmaşık organizasyonuyla meydana gelir. Kemik kendi kendini onarabilen, kütlesini, 

şeklini ve özelliklerini mekanik ihtiyaçlara göre adapte edebilen bir yapıdan oluşmuştur. 

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

4 
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maksillofasiyal bölgedeki kemik defektierinin yapısal ve fonksiyonel rekonstrüksiyon 

problemleri cerrahinin en çok araştırılan konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bozulan 

yapının fonksiyonel olarak eski haline dönüştürülmesi bir çok kemik greft materyaiieri 

araştırmalarına konu olmuştur. Tedavi için istenilen ideal kemik materyaiieri güçlü, 

kolay elde edilebilir, osteokondüktif, osteoindüktif, kolay uygulanabilen ve ucuz 

olmadır. Bunlardan başka materyal, üzerine uygulanacak işlemleri tolere edebilmeli; 

yerleştirilecek hücreler ve mediatörler için iyi bir taşıyıcı olmalıdır. Bu özeiiiklerin 

tamamını barındıran bir greft materiali, henüz rapor edilmemiştir (8, 9). 

Küçük defektlerde, ikinci bir operasyon girişimi gerektirmesi ve yeterli 

miktarlarda elde edilernemesi gibi dezavantajlarına rağmen otojen kemik grefti en iyi 

çözüm olmaya devam etmektedir. Büyük boyutlardaki defektlerde, immünojenik ve 

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

oluşacak kemiğe bırakacak, sentetik veya semi sentetik materyaiierin kuiianımı gerekli 

olmaktadır. Sentetik veya yarı sentetik materyaiier, yukarda bahsettiğimiz otojen kemik 

greftlerin dezavantajlarından dolayı kendi başlarına veya otojen kemik 

kombinasyonlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu materyaiierin avantajları limitsiz elde 

edilmeleri, kolay sterilizasyon ve depolanrnalarıdır. Sentetik veya yarı sentetik 

materyalierin sayıları artsa da bugüne kadar ideal sonuç elde edilmemiştir (26). 

2.1.1. Kemiğin Kimyasal İçeriği: 

2.1.1.1. Organik İçerikler: 

Kemiğin kuru ağırlığının %35'i organik matrikstir. Organik matriks kemiğin 

formunu verir ve inorganik tuzların şekillenın esini sağlar. Matriksin %90 'dan fazlasını 

tip 1 koiiajen oluşturur. Non koilajen bileşenler ise, proteoglikan ve glikoprotein olarak 

ikiye ayrılmıştır (27). Büyüme faktörleri non kollagen bileşene iyi bir örnektir (28). Non 

koiiagen bileşenler, proteoglikan ve glikoprotein olarak ikiye ayrılmıştır. 

Proteoglikanlar, glikozaminoglikanlardan oluşur. Glikozaminoglikanlar sülfate olmuş 
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tekrarlayan karbohidrat üniteleridir; kondrotin sülfat, dermatan sülfat, keratan sülfat ve 

heparin sülfat. Proteoglikanlar büyüme faktörleri regülasyonuna rol alırlar. 

Glikoproteinler; osteonektin, fıbronektin, vitronektin, fıbrilin, osteopontin ve kemik 

sialoproteindir. Fibronektin temel ekstrasellüler matriks adezyon molekülüdür. 

Osteopontin ise osteoklastlann kemik yüzeyine tutunmalanna sağlar (14). 

Kemik kollajeni tip 1 'dir. Bu tip kollajen tendonlardaki ve derideki kollajenle 

benzerdir (27). Kollajen, dokulann şeklini korumasını sağlayan fibröz bir proteindir ve 

kemiğin lifli yapısını meydana getirir. Kollajen lifçiklerin arası, osteosit boşluklan ve 

kanalcıklar çevresinde değişik protein karbonhidrat bileşimi olan esas madde bulunur 

(29). Organik madde Tip I kollajenden ve proteoglikan çökeltilerini içeren, kollajen 

kısımlan birbirine bağlayan glikoz aminoglikanlardan oluşur. Kollajen molekülleri 

400 A' lık gözenekler oluşturacak şekilde dizilir. inorganik matriksi meydana getiren 

tuzlar bu gözeneklerde yer alır (30). 

2.1.1.2. inorganik İçerikler 

inorganik matriks kemiğin mineralize kısmıdır. Kemiğin kuru ağırlığının 

yaklaşık %60 - % 70'ini oluşturur. inorganik maddelerin içeriğinde özellikle kalsiyum 

ve fosfat oranı yüksektir. Aynca bikarbonat, sitrat, magnezyum, potasyum ve sodyum 

da bulunur. Kalsiyum ve fosfat Caıo(P04)6(0H)ı kompozisyonunda birleştiğinde 

hidroksiapatit kristallerini meydana getirdiği bilinmektedir (28). Elektron 

mikrograflarda kemik hidroksiapatit kristalleri yaklaşık 40x25x3 nın boyutlannda 

plakalar halinde görülür. Bu özellik çok fazla yüzey-hacim oranı sağlar. Yüzeydeki 

kristallerin etrafında sudan oluşan bir tabaka mevcuttur. Hidrasyon kabuğu adı verilen 

bu tabaka vücut sıvılan ile kristal arasındaki iyon alışverişinin gerçekleşmesini 

kolaylaştınr (5). 

Kristalin uzun ekseni kollajen lifterin uzun eksenine paraleldir. Bu düzenleme 

kollajen liflerdeki, kollajen lif yüzey alanını artırmaya yarayan deliklerde olur. Kemiğin 

sertliği ve dayanıklılığından hidroksiapatit ile kollajen lifleri arasındaki ilişki 
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sorumludur. Kemik dekalsifıye edildikten sonra şeklini korur, aynı zamanda bir tendon 

kadar da esnek hale gelir. Çoğunluğu kollajenden oluşan matriksin organik kısımlarının 

ortadan kaldırılması halinde kemiğin orijinal şekli bozulmaz ancak kolayca kırılabilir 

hale gelir (31 ). 

Kemiğin inorganik içeriği organik matrikse göre olan oranı kemiğin cinsine 

ve yaşa bağlı olabildiği gibi; raşitizm veya osteomalaside olduğu gibi bazı patolojik 

nedenlere bağlı olarak da değişir. Mineral matriks oluşumu organik matriks 

oluşumundan kısa bir süre sonra %90 oranında gerçekleşir. Kalan %1 O, dokunun 

iyonlara geçirgenliğinin azalması nedeniyle yavaş çökelir (29). 

Kemik siyaloproteini ve osteokalsin, kalsiyuma sıkıca bağlanabilmelerini 

sağlayan ve olasılıkla kemik matriksinin kalsifıkasyonunu başlatmaktan sorumlu olan 

birkaç karboksi glutamik asit kalıntısı içermektedir. Normalde Tip I kollajen içeren 

diğer dokular kalsifıye olmaz ve bu proteinleri içermez. Kollajenden zengin olduğu için, 

dekalsifıye edilmiş kemik, kollajen boyaları ile koyu olarak boyanır (32). 

2.1.2. Kemik Tipleri 

2.1.2.1. Primer Kemik Dokusu (Woven Kemik) 

Ağsı kemik, primer kemik ya da embriyonel kemik olarak da adlandırılır. 

Primer kemik, embriyolojik gelişim sürecinde kırık ve diğer nedenlerden ötürü onarım 

işlemlerinde ilk ortaya çıkan kemik türüdür. Geçicidir ve yetişkinlerde, kafadaki yassı 

kemik eklemleri, diş alveolleri ve tendonların kemiğe tutunduğu yerler gibi birkaç yer 

dışında yerini sekonder kemiğe bırakır (33). Mineral içeriği azdır ve mekanik direnci 

düşüktür. Kallus oluşumu gibi fizyolojik olaylarda görülebildiği gibi, osteosarkom, 

Paget hastalığı ve hiperparatiroidizm gibi patolojik oluşumlarda da görülür (28,35). 
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Bu kemik tipi oldukça hızlı (günde 30-50 .um) oluşur. Hücrece zengin, 

lameller yapıdan çok; şekillenmiş, düzensiz rastgele ve değişik yönlere dağılmış 

kollajen fibrilleri içerir. Bu lifler çevre dokulardan kemiğe penetre olur. Lamel içermez 

ve sekonder kemik dokusuna oranla daha fazla osteosit içerir (32). 

2.1.2.2. Sekonder Kemik Dokusu 

Kollajen lifler birbirine paraleldir, bazen vasküler bir kanal etrafında dairesel 

olarak yerleşmiş lameller seklindedir. Ortalama 3-7 .um kalınlığa sahipti. Sekonder 

kemik yetişkin kemiğinde kortikal (kompakt) kemik ve kansellöz (spongiyoz ya da 

trabeküler) kemik olarak iki farklı yapıdadır (36). 

2.1.2.2.1 Kortikal kemik 

Diafizi olusturan kortikal kemik, kompakt kemik olarak da anılır. Kortikal 

kemik, mikroskopik boyutta kanalcıklar içeren, erişkin bir birey iskeletinin yaklaşık 

%80'ini oluşturan, kemiklerin dış yüzeyini örterek destek ve koruyucu görevi gören sert 

ve yoğun bir kütledir. Uzun kemikterin sadece dış yüzeylerini örterken, yassı kemikterin 

hem iç hem dış yüzeylerini kaplar. Kortikal kemik vital organlan korur, 

biyofonksiyonel kuvvetiere direnç gösterir (36). Kompakt kemik iç içe geçmiş halkalar 

biçiminde, kemiğin uzun ekseni boyunca lamel adı verilen mikroskopik matriks 

tabakalan içerir. Kanallar ve onu çevreleyen bu lamelierin bütününe Havers sistemi ya 

da osteon adı verilir. Kortikal kemikteki havers sisteminin ( osteon) fonksiyonu 

biyofonksiyonel kuvvetiere yanıt verir. Havers sistemleri, dış dairesel lameller, iç 

dairesel lameller ve interstisyel lamellerden ibaret tipik bir düzenim gösterir. 

üsteasitleri içeren lakünalar, lamelierin arasında ve seyrek olarak da içinde bulunur. 

Havers sisteminin etrafı birkaç kollajen lif ve mineralize amorf matriksten oluşan 

yapıştıncı madde ile çevrelenir ( 5). 
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Endost ile örtülü her kanal içinde kan damarları, sinirler ve gevşek bağ 

dokusu bulunur. Kemiğin yüzeyine dik olarak konumlanan; iç ve dış yüzey arasında 

bağlantı kuran diğer bir kanal yapısı ise Volkınann kanallarıdır. Volkman kanallarının 

dairesel lamelleri yoktur, lamelleri delerek geçerler. Haversian sistemle anastomozlar 

yapar. Sonuç olarak, hormonlar gibi çözünebilen sinyaller, metabolik alışveriş için 

vasküler-lenfatik kanal ağı oluşur. (29,37). 

2.1.2.2.2 Kansellöz Kemik 

Spongioz veya süngersi kemik adını alır, vücut kemiklerinin %20'sini 

oluşturur. İki kortikal kemik tabakası arasında bulunan süngerimsi kemiktir. 

Makroskopik olarak gözlenebilen ve trabekül adı verilen gözeneklerden oluşur. Genel 

olarak trabeküllerin uzaysal yönlenmesi rastgeledir. Trabeküllerin arası kan ve kemik 

iliğiyle doludur. Kan damarları kansellöz kemiğin medial kemik kavitesindeki kemik 

iliğine besin taşırlar (38, 39). 

2.1.3. Periosteum ve Endosteum 

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

oluşan tabakalara; dıştakine periosteum, içtekine de endosteum denir (18). 

Uzun kemiklerde periosteum, kemikleri saran ( eklem kıkırdagı ile örtülü 

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

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

hücreden zengindir. İç tabakada Sharpey lifleri adlandırılan periostal lamellere giren 

demetler mevcuttur. Demetler halinde periostal kollajen liflerden olusan Sharpey lifleri 

matriks içine girerek periostu kemiğe bağlar (29). 
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Periosteum'un dış tabakası kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşmuştur. 

Hücreden daha zengin olan periosteum'un iç tabakası, bölünüp farklılaşarak 

osteoblastları oluşturabilme potansiyeline sahip olan, yassı hücrelerden ( osteprogenitör 

hücreler) zengindir. Bu hücreler kemigin büyümesi ve onarımında başlıca rolü 

oynamaktadır (18, 29). Sharpey liflerinin çevresindeki matriks kalsifiye olmamıştır ya 

da az kalsifiyedir. Bu lifterin sayısı bulundukları anatomik bölgeye göre farklılık 

göstermektedir. Kafatası kemiklerinde, tendon ve kasların yapısına yerlerinde 

fazladır ( 40). 

Endosteum kemigin içindeki bütün boşlukları örter ve tek kat yassı 

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

endosteum periosteumdan oldukça incedir (18). Retiküler bağ dokusundan oluşmuştur 

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

sonra da osteogenik etkinligini sürdürmektedir (29). 

Periosteum ve endosteumun temel işlevleri, kemik dokusunun 

beslenebilmesi, büyüyebilmesi ve onarımı için gerekli olan yeni osteoblastların aralıksız 

olarak sağlanmasıdır. Bu nedenle kemik cerrahisinde periosteum ve endosteumun 

korunmasına çok dikkat edilmelidir (18). 

2.1.4. Kemik Hücereleri 

2.1.4.1. Osteoprogenitör Hücreler 

Mitoz yeteneğine sahip olup, olgun kemik hücrelerine farklılaşma 

kapasitesine sahiptir. Osteoprogenitör hücreler, soluk boyanan oval çekirdekli, soluk 

si toplazmalı yassı hücrelerdir. Normal kemik gelişiminde aktiftirler ( 41 ). 

Özelleşmiş kemik hücreleri kemiğin oluşumundan, rezorbsiyonundan ve 

kemik yapısının devamlılığını sağlamaktan sorumludur (42). Bu hücrelerin yağ hücresi, 
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fibroblast ve kemik iliğindeki kan yapıcı hücrelere dönüşebildiği de 

gösterilıniştir. Bu hücreler henüz spesifik bir doku hücresine farklılaşmamış bir grup 

olup, yaşamları boyunca çağalabilme özelliğine sahiptir. Farklılaşmamış kök hücre 

klonları oluşturdukları gibi, geçiş hücrelerine farklılaşıp gelişerek; kemik, kıkırdak, 

ligament, tendon ve yağ gibi bağ dokusu hücreleri de oluşturabilirler. Kemik iliği 

aspirasyonu ile elde edilen kök hücreleri; sayı ve kalite olarak biyosentetik greftlemeye 

en uygun materyaldir (29, 43). 

2.1.4.2. Osteoblastlar: 

Osteoblastlar kemik matriksinin sentezinden, gelişiminden, yeniden 

şekillenme (remodeling) ve onarım sürecinden sorumludur ( 44, 45). Cerrahi müdahale 

veya travma sonrasında kemik yaratandığında lokalize hücreler embriyojenik safhaları 

taklit ederek kemiğin formunu ve fonksiyonunu geri kazanmaya çalışırlar ( 46). 

Osteoblastlar, periostun iç yüzeyinden, kambium tabakasından ya da komşu 

osteoprogenitör ve indüklenebilen osteoprogenitör hücrelerin mezenkimal dokularından 

farklıtaşırlar (19,43). Kemik iliğindeki mezenkimal kök hücreler beslenme, spesifik 

büyüme faktörleri, damarianma ve mekanik stabilite gibi çevresel koşullara bağlı olarak 

osteoblastlara farklıtaşabilirler ( 48). 

Osteoblastların bölünme özellikleri yoktur sadece kemik oluştururlar. 

Düzensiz tek sıra şeklinde yan yana dizilmişlerdir. Osteoprogenitör hücrelerden daha 

büyüktür. Osteoblastlar 15-20 mm boyutlarında ve aktif hale geldiklerinde protein 

sentezi yapan hücrelerdir ( 4 7). 

Elektron mikroskobunda osteoblastlann çok sayıda girintili çıkıntılı 

endoplazmik retikulumları olduğu, gelişmiş golgi bölgesi ve çok sayıda mitokondrileri 

görülebilir. Geniş ovoid çekirdek! ere sahiptirler. Osteoblastlann aktif yaşam ömrü 1-1 o 
hafta arasındadır, bazıları kemik yüzeyini döşeyen hücrelere, %15'lik bir kısmı ise 

osteosite dönüşür ( 18, 49). 
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Osteoblastlar metabolik olarak aktif salgılayıcı hücrelerdir, kollajen olan ve 

olmayan kemik proteinlerini sentezlerler (20,35). Osteoblast sitoplazmasında büyük 

miktarda alkalen fosfataz enzimi bulunmaktadır. İçerdigi bu enzimin yalnız matriks 

yapımıyla ilgili olmayıp, kalsifıkasyonla da ilişkisi olduğu düşünülmektedir. 

Osteoblastların salgıladığı alkalen fosfataz yerel olarak inorganik fosfat 

konsantrasyonunu arttırdığından ya da kollajeni aktive ettiğinden, kalsiyum tuzları 

çökelmektedir. Bir miktar alkalen fosfataz diffiizyonla kana geçtiğinden, alkalen 

fosfatazın kandaki düzeyi kemik yapım hızını yansıtır (21 ). 

Osteoblastlar %90 oranında Tip I , az miktarda Tip V kollajen salgılarlar. 

Ayrıca kemik mineralizasyonu için önemli olan, kollajen yapıda olmayan proteinler ve 

sitokinler de salgılarlar; bu sayede osteoklastların ve çesitli hemapoetik hücrelerin 

değişimini sağlarlar. Aynı zamanda bu mediatörler metabolizmayı da düzenler. Kemik 

hücreleri ve prekürsörlerinin artışı büyüme faktörleri ile etkileşimleri ile yakından 

ilişkilidir (50,51 ). Osteoblast ve osteoklastlar mezenkimal hücrelerden türedikleri için 

bu hücrelerin gelişimleri birbirleriyle ilişkilidir ve osteoblast farklılaşması osteoklast 

gelişimi için bir ön gereklilik aşamasını oluşturur (5, 52). 

2.1.4.3. Osteositler 

Osteoblastların kemik trabeküllerinin yüzeyinde yer alarak sentezlerlikleri 

kemik matriksi olan osteoid, kalsifıkasyona uğrayarak hidroksiapatit kristallerini 

oluşturur. Bu süreç sırasında bazı osteoblastlar kemik içinde kalarak osteosite 

dönüşür (35). 

Gelişimini tamamlamış kemiğin başlıca hücresidir. üsteasitler çapraz kesitte 

bakıldığında ovaidider ve en uzun boyutta 20 ve 60 mm arasında değişirler. Ağımsı 

primer kemik lameller kemiğe göre daha fazla sayıda osteosit içerir. Oluşumlarının 

ardından osteositler zamanla matriks üretme yeteneklerini kaybederler ve boyut olarak 

k .. ··ı·· 1 z ı·çı"nde çevrelerindeki matriksi rezarbe ederek osteositik lakünleri uçu ur er. aman 
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oluştururlar. Osteoblastlardan gelişen osteositler, matriks lamelleri arasında bulunan 

lakünalar içine yerleşmişlerdir. Her lakünada sadece bir osteosit bulunur ( 40). 

Osteositlerin en belirgin özelligi sitoplazmik uzantılarının bulunmasıdır. Bu 

uzantılar kanaküller içinde seyreder. Bu şekilde osteositler hücre lakünası içinde 

göınülü kalmayıp komşu osteositlerle, osteoblastlarlarla, kemik yüzeyini döşeyen 

hücrelerlerle, periosta ait hücreler ve damarsal yapıyla iletişim halindedirler. Metabolik 

açıdan osteoblastlarla kıyaslandığında inaktif hücrelerdir (35). Mekanik zorlama 

kuvvetlerindeki değişikliklere yanıt verecek ve bu algılanan sinyaller sıvı akımını 

düzenleyerek yüzeydeki osteoblastik hücrelere kanalcıklar aracılığıyla iletebilecek 

şekilde konumlanmışlardır. Boşluk bağlantıları iki komsu hücre sitoplazması arasındaki 

iletişimi kalsiyum gibi küçük iyon taşınmasıyla kurarlar (20, 53). Bu sayede osteositler 

kandaki kalsiyum konsantrasyonunun ayarlanmasında etkin rol oynarlar (33 ). üsteasite 

dönüşen osteoblastların sayısı kemik oluşum hızına bağlıdır. Oluşum hızı arttıkça bölge 

hacmi içinde kalan osteosit sayısı da artar. Bu hücreler kemik matriksinin devamlılığı 

için aktif rol oynarlar. Osteositlerin ölümünün ardından matriks rezorpsiyonu 

oluşur (18). 

2.1.4.4. Osteoklastlar 

Osteoklastlar 20 ila 1 00 11m arasında değişen boyutlarıyla diğer kemik 

hücrelerinden genellikle daha büyüktürler.Yaklaşık 10-12 çekirdek ihtiva eden dev 

hücrelerdir. Kemik iliğinde bulunan granülosit-makrofaj prekürsorları dolaşıma monosit 

olarak katılırlar ve oluşan bir takım fiizyon sonucu osteoklastlara dönüşürler. İnterlökin 

ı ,3,6 ve ll, tümör nekroze edici faktör a ile birlikte dönüştürücü büyüme faktörü a 

osteoklast gelişiminde önemli rol oynar. Dev çekirdekli hücre yapısında olan 

osteoklastlar, faksiyonlarından dolayı makrofaj türü hücre olarak kabul edilen, fagositer 

sisteme dahil hücrelerdir ancak fagositoz yapmazlar. Makrofajlardan farklı olarak 

kıvrımlı sınırları, kalsitonin reseptörleri vardır ve asit fosfataz üretirler ( 49). 
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Dehidroksivitamin D3 osteoblastlara bağlanarak progenitör hücrelerine etkili 

osteoklast differansiyasyon faktör salınıma neden olur. Bu sebeple osteoblastik hücreler 

osteoklast formasyonu ve oluşumu için kofaktör yaratan bir kaynak olarak 

düşünülür (54). Osteoklastların içerdikleri kollegenaz ve diğer proteolitik enzimler 

kemiği rezorbe edici özelliktedir (55, 56). 

Osteoklastlar genelde kemik rezorpsiyonunun başladığı bölgelerde Howship 

lakünleri denilen rezorpsiyon kaviteleri içinde bulunurlar. Osteoklastların kemiğe 

yapışacak Y.].iı;eylerinde aktif iplikçikler içeren ektoplazmik bir bölge bulunur. Kemik 

yüzeyine bu bölgede yapışırlar ve kemik emilimi için gerekli olan mikro-ortam oluşumu 

başlamış olur (57). Osteoklastlar kemik yüzeyi ile temasa geçtiğinde membranları 

sayısız şekiliere girer ve bunu kemik yüzeyine penetre olmak için yaparlar. 

Sitoplazmalarında asit fosfataz içeren granüller bulunur. Aktive olduklarında kemik 

matriksine bakan yüzeylerinde kutupsu bir membran yapısı gözlenir. Bu membranın 

etrafında, mikroflamanlar açısından zengin ve şeffaf bir sitoplazmik bölge oluşur. 

Yüzeyi döşeyen hücrelerin büzülmesi ve koruyucu osteoid tabakayı çözmesi ile mineral 

yüzeyin açığa çıktığı öne sürülmektedir (18, 58). Bu proseste asit fosfataz, aril

sülfataz,b-glukoronidaz, b-gliserofosfatazmetalloproteaz, kollagenaz ve sirtomolizin 

gibi birçok enzim yer alır (59). 

Bu rezorpsiyon aktivitesi sellüler cevaplar, faktör ekspresyonu, aktivitenin 

durması ve apoptosisin, osteoblastlar ve osteoklastlar arasındaki dinamik iletişim 

sayesinde olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır ( 60). Ancak yüzeyi döşeyen hücrelerin 

neden yalnızca bazı bölgelere giriş izni verdiği ve osteoklastlann etkinlik 

mekanizmaları açıklık kazanmamıştır. Üzerinde durulan mekanizma, yüzeyi döşeyen 

hücrelerin 'receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand' adlı çözünebilen bir 

sinyal salgılamasıyla osteoklastların aktive olduğudur. Metalloproteinaz, fosfataz, 

katepsin K gibi protein yıkıcı enzimler kemik matriksinin kollajenini ve diger 

proteinlerini eritirler. Karbonik anhidraz gibi ortam pH'ını düşürebilen enzimierin etkili 

olmasına ve böylelikle kalsiyum ve fosfattan olusan inorganik matriksin çözünüp bu 

proteolitik enzimlerle temasına olanak verir (5). Organik bileşenlerin sellüler değişimini 

takiben howship lakünü olarak bilinen rezorpsiyon kaviteleri ortaya çıkar (53). 
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Osteoklastların oluşumunda osteoprotegerin ligand (OPG-L)/Osteoklast 

farklılaşma faktörü (ODF) ve osteoprotegerin (OPG)/Osteoklastogenesis engelleyici 

faktör (OCIF) önemli rol oynar. Osteoklastların etkinlikleri; tiroksin, paratiroid 

hormonları ve D vitamini ile artarken; bisfosfonat, kalsitonin ve östrojen hormonlarının 

etkisiyle azalır (61, 62). 

2.1.4.5. Kemik yüzeyini döşeyen hücreler 

Kemik yüzeyinde düzleşmiş ve uzamış halde bulunan ve yassı, ince ve uzun 

görünümlü, kemik yapımına katılmayan osteoblastlar, kemik yüzeyini döşeyen hücreler 

olarak adlandırılır. Kemik yüzeyini kaplayan iskeletİn büyük bir kısmını 

örterler (63). Bu hücreler komşu hücrelerle ve osteositlerle iletişim halindedirler. Yaş 

ilerledikçe bu iğsi hücrelerin yogunlukları azalmaktadır. Kemik yüzeyindeki bu aktif 

olmayan hücreler her zaman aktif osteoblastlara dönüşme kapasitesine sahiptirler. 

Potansiyel osteoblast kaynakları arasında oldukları, osteoblast-osteosit kompleksleri 

aracılığıyla mineral dengesini düzenleyebilmeleri, kemik ve ekstrasellüler sıvı 

kompartmanı arasında bariyer oluşturdukları ve kemikte yeni kemik oluşumunun veya 

rezorpsiyonunun hangi bölgede gerçekleşeceğini düzenledikleri tahmin edilir (64). 

2.1.5. Kemik Dokusunun Gelişimi 

Kemik iki şekilde gelişir: Osteoblastların salgılandıkları matriksin doğrudan 

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

kıkırdak matriks üzerine kemik matriksinin çökmesi ile gelişir ( endokondral 

kemikleşme ). İlk kemikleşme m ezenkim içinde gelişir. Endokondral kemikleşme ise bir 

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

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

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

almaktadır (18, 29). 
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2.1.5.1. Endokondral Kemikleşme 

Endokondral kemikleşmede önce mezenkim doku kemiğin yetişkin şeklinin 

küçük bir hiyalin kıkırdak modelini oluşturur ve kemikleşme bu kıkırdak model içinde 

başlar. Bu olaya endokondral kemikleşme adı verilir.Doğum öncesi başlar ve büyüme 

tamamlanıncaya kadar devam eder ( 4, 65, 66).Endokondral kemikleşme iki aşamadan 

ibarettir. İlk aşama kemik modelindeki kondrositlerin hipertrofisi ve harabiyetidir. 

Sonraki aşama ise, indifferent mezenkim hücrelerinin kıkırdağı rezorbe etmeleri ve 

osteoblastların oluşmasıdır (19, 40). 

Endokondral kemik oluşumu uzun kemiklerdeki epifiz bölgesinde ve 

mandibula kondil başında oluşur ve gelişirnde uzunlamasına büyüme sağlar. 

Enlemesine büyüme ise apozisyonel kemik oluşumuyla olur. Önceden oluşan kıkırdak 

model kemik kırıklarında olduğu gibi endokondral kemikleşme ıçın de 

şarttır (29, 42, 67). 

2.1.5.2. İntramembranöz Gelişim 

Mezenkim kökenli yoğun embriyonel bağ dokusunun içinde gerçekleşir. 

Frontal, pariyetal, oksipital, temporal kemiklerin tamamı, mandibula ve maksillanın 

bazı kısımları intramembranöz kemikleşme ile meydana gelir. İntramembranöz 

kemikleşmenin meydana geleceği bölgelerdeki mezenkim hücreleri fibroblastlara 

dönüşür, fibroblastlar kollajen fibrilleri yapar ve bağ dokusu alanları meydana gelir. 

Etraftaki mezenkim hücreleri osteojenik ve osteoprogenitör hücrelere dönüşür. 

Osteojenik ve osteoprogenitör hücreler de osteoblastlara dönüşür. Mezenkim 

yoğunlaşması içinde kemikleşmenin başladığı ilk noktaya primer kemikleşme merkezi 

denir. Birçok kemikleşme merkezinin birbirleriyle birleşmesi ile spongiöz kemik oluşur. 

Aradaki bağ dokusu gider. Kompakt kemik, spongiöz kemik geliştikten sonra gelişmeye 

devem eder (19, 40). 
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Yeni kemik matriksinin oluşmasını kalsifıkasyon takip eder, bunun 

sonucunda bazı osteoblastların etrafları sarılır ki bunlara osteosit adı verilir. Hemen 

hemen aynı zamanlarda ortaya çıkan kemik adacıkları birleşerek süngerimsi yapıyı 

meydana getirirler. Trabeküller fazla bir kahnlaşma göstennez. Kemik adacıkları 

arasındaki bağ dokusu kan yapıcı dokuya dönüşür kan damarları ve kemik iliği hücreleri 

meydana gelir (32, 48). 

2.1.6. Kemik dokusu iyileşmesi 

Kemik iyileşmesinde, embriyonik kemik gelişimi tekrarlanır. Alıcı desteği, 

yeterli kanlanma, oksijen gerilimi ve kemik segmentlerinin stabilitesi gibi faktörler 

kemik gelişimi için önemlidir (68). Kemik büyümesi, daha önce oluşmuş kemik 

dokusunun bir bölümünün yıkılırken aynı anda başka bir bölümünün yapımı ile 

gerçekleşir. Fizyolojik reaksiyonlar, bozulan kemik bütünlüğünün yeniden 

sağlanmasına yöneliktir. Kemik, skar dokusu oluşturmaz ve yeniden şekilenme ile 

iyileşir (35). Sağlıklı bireylerde kemik yapım hızı kemik yıkım hızından fazladır. 

Çocuklarda kemik yetişkinlere oranla yenilenme 200 kat daha hızlı süratle 

şekillenir (24). 

Kemik üç evrede kemikleşir 

• Yangı(Enflamasyon) fazı 

• Onarım(Reperasyon) fazı 

• Yeniden şekillenme (Remodeling) fazı ( 50, 69) 
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2.1.6.1. Yangı (Enflamasyon) Fazı: 

inflamasyon sahası travmadan sonra birkaç saat içinde başlar ve gelişen 

yumuşak kallusla yer değiştirene kadar bir kaç gün devam eder. Bu faz, 

vazokonstrüksiyon, vazodilatasyon, pıhtı oluşumu (hemostaz), fagositoz (lökositoz), 

yeniden damarianma ve granülasyon dokusunun sentezini içerir. Damar yaralanmasının 

sebep olduğu kanama ve bunu takiben oluşan hematomla başlayan ve yaralanma 

sonrasındaki ilk 2 haftayı kapsayan safhadır. Oluşan hematom, çevre yumuşak doku 

sahalarıyla sınırlanmış hipoksik asidik bir oluşumdur. Trombositler hızla, kan sızan 

hasarlı damarları tıkar ve hematom içinde nekrotik pıhtı oluşturmak üzere fibrin depo 

edilir (70). Enflamasyon sahasında ilk görülen hücreler mezenkimal kök hücre adı 

verilen ve birçok hücreye farklılaşma yeteneğine sahip öncü hücrelerdir. Pıhtı, önce 

akut inflamasyon hücreleri ile birkaç gün içinde kronik enfeksiyon hücreleri ve 

makrofajlar ile dolar. Toplanan mezenkimal kök hücreleri pıhtıyı organize eder. 

Hematom, sağlam yumuşak dokular tarafından sarılır. Kemotaktik kalırrtılar monositleri 

ve makrofajları yara bölgesine doğru yöneltir. Endotelyal hücreler plazminojen 

aktivatör ve prokollagenez sentezler. Degranulasyona uğramış trombositlerin 

a granüllerinden salgılanan büyüme faktörleri polimorfonüklear lökositler (PMN), 

lenfositler, monositler ve makrofajları yönlendirmektedirler ( 63 ). 

Bu dönemde oksijen seviyesinde ve pH derecesinde bir azalma olur 
' 

makrofajların görev yapabilecekleri bir ortam yaratılır. PMN 'ler mikrobiyal istilayı ve 

mikrodebrisi uzaklaştınrken makrofajlar birleşerek çok çekirdekli dev hücreler 

oluşturur. Aynı zamanda makrofajlar sellüler aktiviteyi, mitozu arttıracak faktörlerin 

salınmasına neden olurlar ( 50). 

Bir kaç gün içinde hematom organıze olur, fagositler ve lizozomal 

mekanizma ile nekrotik dokular uzaklaştırılır. Fibroblastların bölgeye gelmesinden 

sonra içe doğru büyüyen kapillerler ile birlikte pıhtı 3 ya da 4 gün içinde reperatif 

fibrovasküler granülasyon dokusu ile yer değiştirir. (18, 32, 71 ). 
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2.1.6.2. Onarım(Reperasyon) Fazı 

Granulasyon dokusu içindeki osteoprogenitor hücrelerce sağlanan 

osteoblastlar, ağsı kemiğin organik matriksini oluştururlar ve mineralizasyonu 

başlatırlar. Mineralizasyon histakimyasal ve biyokimyasal yönden iki faz 

gösterir (53, 72). 

Birinci faz, organik matriks oluşumudur. Bu fazda osteoblastların tüm 

yüzeyinden kollajen I (prokollajen) ve amorf madde salgılanıp, "kalsifikasyon frontu" 

denilen yerde monte edilmesiyle başlar. Amorf yapı içinde kollajen lifleri 

proteoglikanlar, proteinpeptitler ve lipiderden oluşan makro moleküller özel bir 

yapılanma gösterir. Düzenli bir kesinti ile dizilerek, inorganik kristalleri barındırmak 

için kanallar veya delikler oluştururlar. Mineral birikimiyle birlikte proteoglikan ve 

proteinpeptitlerin bir kısmı doku sıvısıyla uzaklaştığından, organik matriksin 

minerilizasyonu ile hacminde bir artma olmaz. İkinci fazı, kalsifikasyon dönemidir. 

Kemik minerallerinden özellikle kalsiyum ve fosfatın lokal depolanması ile çekirdek 

oluşumu(nükleasyon) ve buradan minerilizasyonun yayılması şeklindendir. Bugün 

kabul edilen minerilizasyon modeli: Minerilizasyon matriks vezikülleri ile başlamakta 

ve osteoid doku kollajen fibrillerinin önce içinde sonra aralarında fibrillere paralel 

olarak oluşmaktadır (33). inflamasyon safhasında olduğu gibi tamir sürecinde rol 

oynayan hücrelerinde mezenkimal kaynaklı olduğu; bunların kollajen, kıkırdak ve 

kemik dokusunu yaptıkları bilinmektedir (73 ). Hücrelerin farklılaşması, hücrelerin 

salgıları ile haftalar sonunda ekstrasellüler matriksin olgunlaşması ile yeni ve yapısal 

olarak düzensiz dokuya kallus denir. Kallus bileşenler vasküler elementler, stromal 

ürünler, kıkırdak ve hücrelerden oluşur. Kıkırdak, woven kemik ile yer değiştirir. 

W oven kemik daha sonra kemik segmentelerini güçlendirmek üzere kemik yaprakları 

gibi tabakalardan oluşan lameller kemiğe dönüşür (74). 

Tamir safhası bu kallusun oluşumu ile karakterizedir ve damarsal büyüme, 

osteoid sekresyonu ve fibrokollajen lifterin hazırlanması ile başlar. Yara bölgesinde 

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

başlar. Defekt bölgesinde mezenkimal hücre çoğalması ilk 16 saatte saptanmıştır. Bu 



20 

çoğalma, kınk sonrası 32 saatte en üst düzeye çıkar. Oluşmaya başlayan kan damarlan 

2-3 günde ışık mikroskobik düzeyde görülür hale gelirler ve birinci haftada 

belirginleşirler. Osteojenik hücrelerin çoğalma sürecine paralel olarak kapiller 

tomurcuklanma başlar. İlk dönemlerinde periostal damarlar, kapiller 

tomurcuklanmasına yardımcı olur (75). Kemik iyileşmesinin ilk dönemlerinde 

periosteal damarlar, geç dönemde ise besleyici damarlar, kılcal damar 

tomurcuklanmasına yardımcı olurlar. Fakat kapiller gelişimi osteojenik hücre gelişimi 

kadar hızlı olmadığından beslenmenin daha iyi olduğu kemiğe yakın derin seviyedeki 

hücreler osteoblastlara dönüşür. Kemiğe yakın olmayan granülasyon dokusu kuşağının 

üzerinde yerleşen hücreler dolaşım yönünden fakirdirler. Bu bölgedeki kapiller gelişim 

hızı hücre çoğalmasına uyum gösteremediğinden hücreler bazen kondrositlere 

farklılaşır. Kuşağın dış yüzeyinde kıkırdak dokusu meydana gelir (19). Onanın 

evresinin ilk zamanlannda kıkırdak oluşumu (kıkırdak kallus) belirginleşir. Damar 

yenilenmesi, mevcut kan damarlannda tomurcuklanmayla olur ve kanla beslenme 

yeterli olursa osteoblastlar kallus içinde normal kemik gelişimine elverişli matriksi 

sağlamış olurlar. Osteoblast aktivitesi devam eder ve kıkırdak kınk fragınanlar arasında 

köprü görevi gören kansellöz kemik ile yer değiştirir. Osteoid birikıninin devamı ile 

kansellaz kemik kortikal kemik ile yer değiştirebilir (68, 76). Proteoglikanlar, 

polipeptidler, lipidler ve osteoblastlann yüzeyinden salgılanan amorf madde osteid 

dokuda özel moleküller halinde yerleşir. Organik matriks mineralizasyonuna uygun 

olacak şekilde özel yapılanma gösterir (33, 77, 72). 

2.1.6.3. Yeniden sekilleome (Remodeling) Fazı: 

Kemiğin yeniden şekillendirilmesi ile biyomekanik ve metabolik olarak 

çevre şartlannda varlıgını sürdürebilen kemik üretimi elde edilir. Metafizde oluşan 

olgunlaşmamış kemik, yapısal olarak olgun kemikten daha kalitesizdir. Bununla birlikte 

ilerleyen yaşla birlikte erişkin bireylerde kemik kalitesi düşer. Bu nedenle eksilen 

kemiğin yerine konması veya yenilenmesi gerekir. Bu işlem, kalitesi düşük olan 

kemiğin yerine, sırasıyla yıkım ve yeni lameller kemik yapımıyla gerçeklesen yeniden 

şekillendirme ile olur. Bu evre güçlü ama düzensiz sert kallusun daha düzenli lameller 
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kemiğe dönüşümüdür. Onarım evresinin ortasında başlayıp normalde insanlarda 4-16 

hafta sürerken, yıllar boyunca da devam eder (53). Zaman içinde, kemiği yeniden 

şekilendirmekle 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. Tüm bu reaksiyonlar aktivasyon

rezorpsiyon-formasyon olarak bilinir. Osteoblastlar sinyal faktörleri ile aktive olurlar ve 

bir kemik bölgesini boşaltırlar; osteoklastlar stimule olurlar ve osteoblastların açığa 

çıkardığı alana tutunarak rezorpsiyona başlarlar (78). üsteaklastik rezorpsiyon alanları 

(howship's lakünleri) daha sonra osteoblastlar tarafından doldurulur ve daha sonra 

kalsitiye olup kemik oluşturacak osteoidi salgılarlar (79). 

Bu yeniden şekillenme süreci aylar hatta yıllarca surebilir. Ancak genellikle 

yeterli kuvvetteki bir kemiğin oluşumu yaklaşık 6 ayda tamamlanır. Erişkin bir bireye 

ait kortikal kemiğin tumover (kendini yenileme) hızı 20 yıl, kanseli öz kemiğin ise 1-4 

yıldır. Kemiğin belirli zaman dilimi içinde tamamen kendisini yenilernesi kuvvetiere 

direnç gösterilmesine ve ömür boyunca yapısal hasarların giderilebilmesi için gerekli 

kalsiyum dengesinin iskelet sistemi tarafından düzenlenip karsılanmasına olanak 

sağlar (68, 80). 

2.2. Kemik Greftleri 

Kemik defektierinin rekonstruksiyonunda bir fonksiyonel sonuç elde edilmesi 

için kemik greftleri kullanılmaktadır. Kemik defektierinin rekonstrüksiyonu için birçok 

alternatif yöntem bulunmaktadır. Amaç defektin büyüklük, şekil ve antijenik olarak 

benzer özelliklere sahip yeni kemik dokusu ile rekonstrükte edilmesidir ( 43, 81 ). 

Greft materyallerinin mekanik ve biyolojik fonksiyonları vardır. Kemik 

greftlerinin mekanik fonksiyonları; iskeletsel defektierin yeniden yapılanması, kırık 

tamiri ve kemik tümörlerinin çıkarılmasından sonra ortaya çıkan defektin 

doldurulmasıdır. 
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Biyolojik fonksiyon ise kemiğin iyileşmesini ilgilendirir. Bu biyolojik 

aktivite canlı hücreler ile onların ürünlerini, çevre dokuların biyoaktif faktörlerle aktif 

hale geçirilmesini, alıcı dokunun gelişiminin desteklenmesini ve yapısal bütünlüğünün 

korunmasını kapsar. Kısaca özetlersek kemik grefti yapısal bütünlük, osteogenez, 

osteoinduksiyon ve osteokondüksiyonun kombinasyonu olan aktiviteleri ifade eder (82). 

2.2.1. Greft Materyallerinin Kemik Oluşturma Mekanizmaları 

Greft materyalleri 3 yolla kemik oluşumunu sağlar: 

2.2.1.1. Osteogenez: 

Direkt olarak osteoblast hücrelerinden kemik oluşturulmasıdır. Osteogenez 

yeni kemik üretme kabiliyeti olarak tanımlanır ve osteoprogenitor veya haberci 

hücrelerin ortamda bulunması ile varlığı saptanır. Hem taze otojen greftlerde hem de 

kemik iliği hücrelerinde, ileri yaşlardaki hastalarda sayıları azalmakla birlikte osteojenik 

hücreler bulunur ( 52, 83 ). 

Bu hücrelerin kemik yapımını gerçekleştirebilmesi herhangi bir uyarandan 

veya çevre dokudaki olaylardan bağımsız olarak gerçekleşebilmektedir. Bilindiği gibi 

canlı kemik hücrelerine sahip tek greft materyali "otojen kemik" yani 0 canlının 

kendisine ait kemik dokusudur. Bir başka deyişle osteogenetik karaktere sahip tek greft 

materyali otojen kemiktir. Otojen kemik implant uygulamalarında tüber maksilla, 

retromolar bölge, çene ucu, interforaminal alan ve implant yuvalarının açılması 

sırasında freze edilen kemik gibi intra-oral bölgeden elde edilebileceği gibi; iliak kemik, 

tibia ve kafatası gibi çok çeşitli anatomik ağız dışı bölgelerden de elde 

edilebilmektedir (84, 85). 
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2.2. I .2. Osteoinduksiyon: 

Osteoinduksiyon, kök hücrelerinin lokal büyüme faktörlerinin uyarıcı 

etkisiyle olgun hücrelere faklılaşmasına denir. Doku içindeki farklılaşmamış mezenkim 

hücreleri osteoblast ve kondroblastlara dönüşür. Osteoinduksiyondan sorumlu ajanların 

kapsamına; BMP, TGF-{3, PDGF, fıbroblast büyüme faktörleri ve interlokinler girer. 

Allogreft ve otojen kemik greftlerinin de osteoinduktif etkileri olmasının yanı sıra 

yaygın osteoinduktif materyal d emineralize kemik matriksidir (86). Tabii ki otojen 

k emikle birlikte allogreftler osseoindüktif rnekanizmaya sahip greft materyalleri olarak 

göze çarpmaktadırlar. Allogreftler o türün içerisindeki başka cinslerin üzerinden elde 

edilen ve geçirdikleri değişik prosesler sonrasında uygulanmaya hazır hale getirilen 

greft materyalleridir. İnsan kemiği kaynaklı bir başka deyişle kadavralardan elde edilen 

bu materyaller; geçirdikleri proses farklılıklarına göre dondurulmuş, dondurulmuş

kurutulmuş, demineralize dondurulmuş kurutulmuş, non-demineralize dondurulmuş 

kurutulmuş gibi farklı tipiere ayrılmışlardır (87). 

2.2.1.3. Osteokondüksiyon: 

Alıcı dokudaki kılcal damarlar, damar çevresindeki dokular ve 

osteoprogenitor hücrelerin üç boyutlu büyüme sürecinin iskeletsel altyapı, dayanak ve 

taşıyıcı fonksiyonlu gre:ft materyali ile sağlanmasına osteokondüksiyon denir. 

Osteokonduktif özellikler hücresel ve damarsal bağlanmaya, göçe ve dağılıma izin 

veren bir yapı iskeletinin varlığı ile saptanır. Bu iskeletİn yapı, gözenek büyüklüğü ve 

porozitesi osteokonduktif özellikleri değiştirebilir. Osteokondüksiyon otojen greft, 

allogre:ft, DBM, hidroksiapatit (HA), ksenogre:ft ve kollajen kullanımı ile elde 

edilebilir (19). 

Osteokondüksiyon otojen gre:ft, allogreft, DBM, hidroksiapatit,ksenogreft, 

kollajen kullanımı ile elde edilebilir. Sentetik kaynaklı gre:ft materyalleri yada diğer 

adıyla alloplastlar, gre:ft materyalleri arasında osteokonduktif özelliği dışında başka 

özelliği bulunmayan tek materyallerdir (43, 71). 
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2.2.2. Greft Materyallerinin Sınıflandırılması: 

Greft materyallerini 4 ana grupta toplayabiliriz: 

• Otojen greftler 

• Allojenik greftler 

• Allaplastik greftler 

• Ksenogreftler 

2.2.2.1. Otojen Greftler: 

Bir bireyin vücudunun bir bölgesinden alınıp farklı bir bölgesinin 

rekonstrüksiyonunda kullanılan dokulara otojen greft adı verilir. Greft materyalleri 

içinde sadece otojen greft materyalleri osteojenik özelliğe sahiptir. Bu greftlerde 

osteoblast farklılaşması greft rezobsiyonunu yönlendirir. Osteoinduksiyon yoluyla Iokal 

kemik yapımını uyanr. Osteokonduktif aktivite osteoinduktife nazaran daha fazladır. 

Osteojenik aktivite ise kemiğin süngerimsi kısmında daha fazla görülebilir. Osteogenez 

ile iyilesme sağlar (68). 

Oluşan kemik defektierinin rekonstrüksiyonunda, osteoindüktif ve 

osteokondüktif potansiyele ve osteojenik hücrelere sahip olan otojen kemik greftleri 

öncelikli olarak tercih edilip günümüzde "altın standart" olarak kabul 

edilmektedir (1 O, ll). Otojen greftlerle kemik i yileşmesi kanlanma ve iltihaplanma, 

alıcı dokudaki osteoblastlar, haberci osteoblastlar ve damarlada gözenekli greft 

materyalinin inftitrasyonu , osteoblastik aktivite, yeniden şekillenme, greftle bütünlük 

sağlanması gibi aşamalardan geçer. Osteoprogenitor hücreler ve osteoblastlar çoğalarak 

alıcı kemik ile greft materyali arasında köprü oluştururlar. Transplante edilen osteositler 
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genellikle ölürken, osteoklastlar canlı kalır ve greft materyalindeki rezorbsiyonu 

başlatırlar. Yeni kemik formasyonu için osteoprogenitor hücre çoğalmasını, yeni 

osteoblastların farklılaşmasını ve yeni osteoklast formasyonunu desteklemek için 

mikroanastamozlar meydana gelir. Otojen greftlerin iyileşmesinde yeni kemik oluşumu 

erken dönemde canlı osteoprogenitor hücrelerden, daha sonraki dönemlerde ise alıcı 

kemikteki osteoindüksiyon yanıtından kaynak alır. Hastanın kendi kemiği ile yer 

değiştirir. Canlı hücre kapasitesine sahip olduklarından, alıcı bölgede osteoblastları 

stimüle ederler. Otojen greft kişinin kendisinden elde edildiği için immün reaksiyon 

oluşturmazlar (88, 89, 90). 

Biyokompatibilite ve inert olması, vaskülarizasyon yeteneği göstermeleri, 

allaplastik materyaliere kıyasla; düşük infeksiyon oranı göstermeleri gibi avantajıara 

sahiptir. Fakat ikinci bir cerrahi operasyon gerektirmesi, donör bölgede yüksek 

morbidite göstermesi, elde edilen greftin büyüklüğünün sınırlı olması ve rezorpsiyonun 

fazla olması gibi olumsuz özellikleri de vardır (91, 92). 

Küçük partiküller (1 OOtım) büyük partiküllere nazaran daha erken ve daha 

hızlı bir osteojenik aktivite yürütürler. Yeni kemiğin yapısal ve hücresel olarak daha üst 

düzeyde şekilenınesini sağladığından, büyük defektierde otojen kemik greftleri tercih 

edilmelidir. Kansellöz greftlerde yeniden damarianma daha hızlıdır ve daha fazla 

osteojenik hücre korunur. Daha yoğun olan kortikal kemikte ise yeniden damarianma 

daha yavaştır (68). 

2.2.2.2. Allogreftler: 

Allogreft, aynı türden fakat genetik benzerliği olmayan canlıdan alınan 

greftlere denir. Bunlar hazırlanma yöntemlerine göre dondurulmuş, dondurulmuş 

kurutulmuş, demineralize, deproteinize, taze dondurulmuş ve solventlerle dehidrate 

edilmiş olarak gruplandırılabilirler. nemineralize formda olduğu durumlarda 

osteoindüktif özellikleri ortaya çıkmaktadır. Allojenik greftlerde en sık karşılaşılan 

sorunlar kırılma, doku ya kaynamama ve enfeksiyondur. 
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Dezavantaj olarak allogreftlerin immünojenik olması, maliyetlerinin yüksek 

olması, revaskülarizasyon ve yeni kemik formasyonunun geç olması gibi faktörleri 

sıralayabiliriz. Ayrıca kemik büyüme hücreleri ve proteinleri yıkama ve dezenfeksiyon 

işlemleri sırasında ortadan kalkacağından etkinliğin azaln1ası söz konusudur (93). 

Revaskularizasyon, rezorbsiyon ve yeniden şekilenme otojen greftlere kıyasla daha 

uzun zaman alır. Alıcı ile verici genetik olarak benzerlik göstermediğinden, bu 

greftlerin antijen olarak davranma potansiyelleri fazladır (80, 94). 

Avantaj olarak verici saha ile ilgili komplikasyonların olmaması, kolayca ve 

istenildiği kadar temin edilebilmesi, birçok boy ve şekilde bulunması, uzun süre 

saklanabilmesi gösterilmektedir. Otojen greftlerde ortaya çıkan verici bölge 

komplikasyonlarıda allogreftlerde bulunmamaktadır (95). 

2.2.2.3. Alloplastik Greftler: 

Kemik rejenerasyonunda greft materyali olarak kullanılan sentetik ürünlere 

denir. İdeal bir sentetik greft; kemik yapıcı osteojenik hücrelere dönüşerek progenitör 

(kök) hücreleri, bu hücreler için uygun ortam sağlayacak osteokondüktif matriks yapıyı 

ve osteoprogenitör hücreleri etkileyerek kemik oluşturmalarını sağlayacak osteoindüktif 

proteinleri içermelidir ( 43). 

Biyolojik olarak emilebilme kabiliyederine bağlı olarak 2 gruba ayrılırlar: 

a) Rezorbe olanlar: Seramikler, {J-trikalsiyum fosfat, hidroksiapatit (HA), 

kalsiyum sulfat ve kalsiyum karbonat 

b) Rezorbe olmayanlar: Gözenekli hidroksiapatit, yoğun hidroksiapatit, 

biocam ve hidroksietilmetakrilat ile polimetilmetakrilatın kalsiyum kaplı 

polimerdir (76). Alveoler defektiere yeniden kontur kazandırmak amacıyla ve büyük 

defektierin onanınında kullanılmaktadır. Kolay elde edilebilir olması, donör bölgenin 

morbiditesinin söz konusu olmaması, çeşitli boyutlarda ve miktarda elde edilebilirliği, 
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operasyon süresinin otojen greft uygulanan vakalara göre daha kısa sürmesi gibi 

avantajıara sahiptir (96). 

Dezavantajları ise yabancı cısım reaksiyonu fazla olması, enkapsülasyon 

görülebilirliği, otojen materyaliere oranla enfeksiyon oranının daha fazla olması, 

implantasyon bölgesinde kemik rezorpsiyonu oranı yüksek olmasıdır. Pek çok 

allaplastik materyalde düzensiz bir rezorbsiyon olduğundan, materyal fıbroz konnektif 

bir doku ile çevrelenebilir ve bu da kemiğin iyileşmesini engelleyebilir (93, 97). 

Allaplastik materyaller kemik defekti tamirinde bir dolgu görevi görürler ve 

rejenerasyon sadece greftin yüzeyinde meydana gelir. Kemik rejenerasyonu için ideal 

şekil ve büyüklükte partikül elde etmek zordur. 300-360 /),m büyüklüğündeki partiküller 

en iyi rezorbsiyon ve yer değiştirmeyi sağlar. Daha büyük partiküller çok yavaş rezarbe 

olur. Daha küçük partiküller ise çok hızlı rezarbe olacaklarından defektin fıbroz 

tamirine sebep olurlar (98). 

2.2.2.3.1 Kalsiyum Sülfat 

Kalsiyum Sülfat (CS) alçı tasının kristal suyunun bir kısmının buharlaşması 

ile elde edilir. Bu da alçı taşının 120oc civarında ısıtılmasıyla sağlanır. Bu şekilde 

düzensiz pöröz yapıda partiküller elde edilir. Dayanıklı, sert ve boyutsal hassasiyeti olan 

bir materyaldir (99). Kalsiyum sülfat (paris alcısı) biyolojik olarak uyumlu, gözenekli 

bir sentetik greft materyalidir. Gözenekli olması nedeniyle sıvı alışverişine izin 

vermekte ve böylelikle flebin nekroze olmasını önler (83) 

Bu materyal osteoklastlar tarafından, oldukça hızlı olarak tamamen rezarbe 

edilir. Paris alçısının rezorbsiyonu ıcın gereken süre greft bölgesinin 

vaskülarizasyonuna bağlı olarak 1 ile 2.5 ay arasında değişmektedir. Enfeksiyon 

varlığında antibiyotiklerle beraber kullanılabilir. En ucuz kemik greft materyallerinden 

biridir. CS greft materyali, sadece üStekonduktif Özelliğe sahiptir, osteoinduktif Özelliği 
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yoktur. Daha çok 4 duvarlı defektlerde, çekim saketlerinde kullanılması tavsiye 

edilmektedir (1 00). 

2.2.2.3.2 Kalsiyum Fosfat 

Günümüzde en çok tercih edilen allaplastik greft materyalleri arasında 

kemikle aynı yapıda olan kalsiyum fosfat esaslı greft materyalleri gelir. Kalsiyum 

fosfat greft materyalleri yapıları ve rezorbe olabilmeleri nedeni ile direkt olarak kemiğin 

tekrar oluşumuna katılmaktadır. Bu greft materyalleri in-vivo olarak kalsiyum ve fosfor 

iyonlarını açığa çıkarmakta ve bu iyonlar da kemik onarımında aktif rol 

oynayabilmektedirler. Ayrıca konak yapısı ile iyon alışverişi yaparak ortamdaki katı ve 

sıvı dengesini de sağlamaktadırlar ( 1 O 1 ). 

Büyük oranda biyo-uyumludurlar. Materyal enflamatuar yanıt göstermez, 

sadece belirgin doku reaksiyonu gösterir. Direk kemik apozisyonu ve kemiksel birleşme 

ile iyileşme gösterir. Kemik greft uygulanmasında yalnız veya otojen kemikle kombine 

olarak kullanılır ancak geniş defektler için hala geliştirilmektedir. Kontur defektierinde 

ve yapısal geniş defektierindeki kullanımı, rezorptif potansiyeli nedeniyle tercih 

edilmez. Kemik dokusu yerine kullanıldığı birçok endikasyon vardır. Tüm kalsiyum 

fosfat seramikleri polikristalin seramikler olarak kabul edilir. ll 0-1300°C' de kristal 

yapının birbirine karışarak birleşmesi sinterlenme olarak tanımlanmaktadır (99). 

2.2.2.3.3. Trikalsiyum Fosfat 

Trikalsiyum Fosfat (TCP) sert dokuların doğal bir komponenti olarak bilinir 

ve kemiğin % 60- 70'ini oluşturur. TCP 3/2 Kalsiyum-Fosfat oranına sahiptir. Kemik 

proliferasyonunda yapı iskeleti olarak kullanılır. TCP kısa dönemli dolgu maddesidir ve 

enkapsulasyon olmadan zamanla osteoblastlar tarafından rezorbe edilir. Materyalin 

rezorbsiyonu ve kemik tarafından doldurolması farklı mekanizmalarla oluşabilir. 
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Burada materyalin karakteristikleri, başlangıçtaki kimyasal yapısı, porozite ve partikül 

büyüklükleri belirleyici faktörlerdir. Bu özellikler ürünün imalatı ile ilgilidir (I 02). 

TCP daha gözenekli bir yapısı olması sayesinde hidroksiapatitten 1 O ila 20 

kat daha hızlı bir sekilde biolojik yıkıma uğrar. Diğer yandan TCP daha iyi şekillenir 

ama daha zayıf olduğundan baskı kuvvetlerine direnç açısından ideal değildir (1 03). 

TCP 'nin kristalin formundaki değişiklikle a-TCP ve {3- TCP olarak 

adlandırılmaktadır. a-TCP kemik dokusunda stabil değildir ve hızla HA' e 

dönüşür (1 04). (3-TCP ise daha stabildir. B-TCP'ın son yıllardaki kullanımı artmıştır. 

{3-TCP biyouyumlu, osteokonduktif ve pöröz yapıdadır (1 05). Osteogenezi arttırmak 

ve iyileşme sürecini hızlandırmak için otojen kemik greft materyalleriyle kombine 

kullanımı önerilmiştir ( 1 06, 1 07). {3-TCP 'ın 6-8 ay arasında tamamen rezarbe olduğu 

ve hem fonksiyonel hem de orijinal kemiğe benzer bir yapıv oluşturduğu 

gözlemlenmiştir. Sentetik olarak üretilen {3-TCP ezilip toz haline getirilmiş pöröz 

TCP'dir (108). TCP sıkıştırma işlemiyle hazırlanır. Isıya ve sterilizasyona karsı çok 

duyarlıdır. Bu duyarlılık sebebiyle kimyasal yapısı ve materyal özellikleri değişebilir. 

Greftin tutunma özelliğini arttırdığı için büyüme faktörleri ve diğer osteogenetik veya 

osteoinduktif materyalleri e beraber kullanılır ( 1 09, 11 O). 

2.2.2.4 Ksenogreftler: 

Bir türden başka bir tür canlıya nakledilen greftlere denir. Memeli 

hayvanların kemiklerinden veya mercan kabuklarından elde edilirler. At, domuz ve 

sıçangillere ait kemikler uygun olmasına karşın, sığır kemikleri daha çok tercih 

edilmektedir. Domuz ve sıçangillere ait kemikler de uygun olmasına karşın, sığır 

kemikleri daha çok tercih edilir ( 111 ). 1 960'lardaki popülaritesini, hastalarda sığır 

grefti transplantasyonunu takiben bir takım otoimmun hastalıkların oluşmasıyla 
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kaybetmiştir. 1990'larda ise kemik partiküllerinin deproteinizasyon metotlannın 

gelişimiyle yeni döneme girilmiştir. Kemiğin organik komponenti ortadan ,kaldırılarak 

greftin antijenitesi azaltılmış, alıcı dokunun toleransı arttırılınıştır (112). 

Ortognatik cerrahi, preprotetik cerrahi operasyonlannda ve sinüs Iifting 

ameliyatlannda başarıyla kullanılırlar (113, 114 ). Ancak büyük rezeksiyonlara bağlı 

olarak meydana gelen defektierde kullanımlan sınırlıdır. Ksenogreftlerin osteokondüktif 

özelliğe sahiptir (111,1 12). Ksenogreftlerin blok formları, onlay greft olarak 

kullanılırken; granül formları periodontal kemik defektlerinde, çekim kavitelerinde ve 

küçük kist operasyonlarında kullanılmaktadır. Otojen kemik greftleri veya büyüme 

faktörleri ile kombine kullanılabilinmektedir (14, 88). 

Operasyon suresi kısadır. Kemik büyümesinde önemli bir rol oynayan 

spesifik mikro yapılı kemiğin büyük miktarlarda elde edilmesine imkan vermektedir. 

Bunun yanı sıra sınırsız miktarda ve osteotomisiz elde edilebilir. Enfeksiyon riski azdır. 

Biyolojik olarak uyumlu olması ve yapısal olarak insan kemiğine benzemesi avantaj 

sağlayan özelliklerindendir. Dezavantajı ise osteojenik potansiyellerinin olmamasıdır. 

Yalnızca osteokonduktif faaliyetle inorganik kemik matriksi oluştururlar (111 ). 

Genelde toz halinde kullanıldığından greftin istenilen lokalizasyonda kalmasını 

sağlayacak, membran gibi retansİyon sağlayabilecek bir yapıya ihtiyaç duyarlar. 

İmmunolojik reaksiyon meydana gelebilir ve iltihaplanma yeni kemik yapımını 

engelleyebilir (115). 

2.2.2.4.1. Sığır Kaynaklı Hidroksiapatitler 

Sığır kemiklerinin tamamen deproteinize edilmesi ile elde edilirler. Doğal 

sığır kemiğinin organik bileşenleri tümüyle elimine edilir. Geri kalan inorganik kısım, 

pöröz hidroksiapatit partikülleridir ve yapısal olarak insan kansellöz kemiğine benzer. 

Alıcı doku tarafından iyi tolere edilirler ( 111, 112) . 
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Sığır kaynaklı kemik grefti uygulamaları, son yıllarda sağlık konusunda 

önemli bir yer tutan, prionlarla bulasan Deli Dana Hastalığını (DDH) (bovine 

spongioform encephalopathy) ve bunun insanlardaki varyasyonu olan Creutzfeldt

J akop hastalığını gündeme getirmektedir. Ancak prionların kemik dokusunun tümüyle 

deproteinize ediliyor olması nedeniyle böyle bir risk söz konusu değildir. Aynı 

zamanda, Dünya Sağlık Örgütü de kemik dokusunu prion hastalıkları için güvenilirliği 

onaylanmıştır (116, 117). 

Bu gibi enfeksiyonların üstesinden gelebilmek için son zamanlarda at 

kaynaklı ksenogreftler üretilmistir. Günümüze kadar atlardan bulaşan Deli Dana 

Hastalığı bildirilmemistir (118). Ksenogreftler, farklı boyut ve sekillerde piyasaya 

sunulmustur. Blok formları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ile maksillofasiyal cerrahide 

onlay greft olarak kullanılırken, granül formları periodontal kemik defektlerinde, çekim 

kavitelerinde ve küçük kist operasyonlarında basarılı bir sekilde hem fonksiyonel hem 

de estetik kayıplarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Daha güçlü materyallerle birlestirilerek 

kombine olarak da kullanılabilirler (119). 

Ksenogreftlerin ve allogreftlerin önemli avantajlarından biri, otojen kemik ile 

birlikte kemik greft genisleticileri olarak kullanılabilirler, böylece otojen kemik greftine 

olan ihtiyacı azaltmıs olurlar (lll, 112). 
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2.2.3 Kemik Greftlerinin Patofizyolojisi 

Greft, kemik iyileşmesinde yeniden düzenlenme için kullanılabilen ve canlı 

hücreler taşıyan, transfer edilebilir bir materyal olarak tanımlanmaktadır. 

Kemik grefti iyileşmesinde 3 önemli unsurun varlığı gereklidir. 

1. Hücre komponenti: Defekt bölgesinde yeterli sayıda osteoblastik ve 

osteoprogenitör hücrelerin varlığı 

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

büyüme faktörleri (PGF), FGF, PDGF ve IGF'dir. Farklılaşma faktörlerinden özellikle 

kemik morfogenik proteini (BMP-2 ve 7) greft iyileşmesinde kilit role sahiptir. 

3. Kemik iskelet matriksi: Bu iskelet matriksi varlığı hem osteoindüktif hem 

de osteokondüktif özelliğe sahip greftler tarafından sağlanılmaktadır (120). 

Kemik grefti iyileşmesinde en önemli etken bölgenin kanlanmasıdır. 

Radyasyona uğramış kemikte revaskülarizasyon ve rejenerasyon kabiliyeti önemli 

ölçüde azalmasına sebep olacak damariann zarar görmesidir. Greftler iyi sabitlenmezse 

genellikle kaynama problemi görülür. Bu nedenle greftler internal fiksasyon ile 

sabitlenirler. Partiküler kemik greftleri kullanıldığında membran ve fiksasyon vidalan 

ile defekt alanında sabitlenmeye çalışılır. Otojen kemik grefti kemik formasyon 

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

çevre dokulardan, besin absorbe etme kabiliyetlerine bağlı olarak 5 güne kadar canlı 

kalabilirler. Greft uygulanan bölgede operasyondan sonra dakikalar içinde bölgede 

hemoraji ile beraber trombosit agregasyonu oluşmaya başlar. 1-18 saat içinde polimorf 

nüveli lökosit kemotaksisi ve akümülasyonu oluşur. Trombositler PDGF ve TGF-/3 gibi 

etkili büyüme faktörlerini serbestlerler. Transplante edilen greftte büyüme faktörlerinin 

etkisi varsa makrofajlann etkisiyle değişir. Büyüme faktörü endosteal osteoblastlar ve 

hematopoietik kök hücreleri mitozun başlaması için uyanlır ve sayılan artar. Bunu 1-3 

gün içinde mezenkim hücreleri göçü ve çoğalması takip eder. Bu hücreler aynı zamanda 
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osteoid üretimini de başlatır ve TGF-/3' lerin hücre reseptörlerine bağlanmasına aracılık 

eder. Canlı kemik greft hücrelerinden erken kemik oluşumu başlar. İkinci haftanın 

sonunda, greft tam bir revaskularizasyon gösterir. Transplante edilen kemikteki 

endosteal osteoblastlar, osteoid ve kök hücrelerinin yapılanmasını ve osteoblast 

farklılaşmasını başlatır. Greftin içine doğru gelişen kemik biçimlenme alanlan görülür. 

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 "Primer 

Kemik Safhası" olarak bahsedilir. Altıncı hafta tamamlandığında, yeterli nicelikte yeni 

mineralize matriks birikmişse, greft varlığını koruyabilir. İlk kıkırdak birikmesi 

olmadan 'Ağımsı Kemik' şekillenir. Yapısal bütünlük göstermeyen bu kemik çok 

hücreli ve düzensiz yapıya sahiptir. iyileşmenin ikinci safhasında meydana gelen 

lameller kemik, daha az hücreli, daha çok mineralize ve daha fazla organizedir. Yeni 

şekillenen matriks de, fiziksel kuvvetlerin etkisi ile olgunlaşır. Böylece iskeletsel, 

değişime benzeyen bir yeniden şekillenme safhasına girer. Kansellöz kemik greftinin, 

yeni kemik oluşum potansiyeli (yüzey alanı fazlalığına ve osteoblast göçüne bağlı 

olarak) kortikal greftten çok daha fazladır. Kansellöz kemik greftleri genellikle 

tamamen rezorbe edilip alıcının kemik dokusu ile yer değiştirirken; kortikal kemik 

greftleri tamamen rezorbe edilemezler. Kansellöz kemikte ikinci günden itibaren 

revaskülarizasyon başlarken, osteoklastlar vasıtasıyla greftin rezorpsiyonu da başlamış 

olur. Revaskülarizasyon greft çevresinde başladığından, kansellöz kemik greftin orta 

kısmında nekrotik bir saha oluşabilir ve bu da radyolojik olarak densite artışıyla 

izlenebilir. Enflamasyon, revaskülarizasyon ve osteoindüksiyon çok erken başlayan ve 

genellikle dinamik bir süreç iken, remodeling ve osteokondüksiyon aylar süren bir 

süreçtir ( 43 ). 

Kemik üretiminin en önemli parametrelerinden biri, osteogenez sırasında 

progenitör hücrelerin yerleşeceği osteokondüktif bir iletim ortamıdır. Osteokondüktif 

matriksler greftleme alanında kemiğin iyileşmesini başıatacak olan hücreler ve 

proteinlerin yapışması, migrasyonu ve dağılımı için gerekli uygun ortamı sağlamalıdır. 

Greft materyalinin osteoblastlann kolayca tutunabileceği, defekt bölgesinde 

anjiogenezisin rahatlıkla oluşabileceği ve materyalin içinde fibröz doku proliferasyonu 



34 

ile birlikte yeni kemik oluşumunun gerçekleşebileceği şeklinde bir yapısal özellik 

göstermesi ancak porözite ile mümkündür (14,120,121). 

2.3 Kemik Metobolizmasında Ektili Büyüme Faktörleri 

Doku mühendisliği, maksillofasiyal cerrahide hasara uğramış olan dokulann 

yerine çeşitli yöntemler kullanılarak yeni dokulann inşa edilmesini hedefleyen, hücre 

biyolojisine, gelişimsel biyolojiye ve biyomateryal kullanımına dayanan bir araştırma 

alanıdır. Buradaki amaç, kaybedilen ya da hasar görmüş dokulann fiziksel ve 

fonksiyonel olarak özelliklerini sağlayacak yeni doku oluşturulmasıdır (7). Canlı hücre 

içermeyen biyomateryal uygulamalan doku içerisinde zamanla yıkıma uğrayabilirler 

veya başlangıçta sağladıklan fiziksel niteliklerini kaybedebilirler. Doku mühendisliği 

çalışmalanyla elde edilen yapılar ise, dış etkeniere ve fizyolojik gereksinimiere yanıt 

vererek, istenilen niteliklerini koruyabilmektedirler (122). 

Doku mühendisliğinde, hedef dokuyu oluşturabilme potansiyeline sahip 

hücreler, bu hücrelerin fonksiyonlannı destekleyen veya yönlendiren büyüme ve 

farklılaşma faktörleri ve bu iki elemanın içinde yer aldığı, oluşturulması hedeflenen 

dokunun üç boyutlu yapısını belirleyen doku iskeleleri olmak üzere üç adet anahtar 

eleman rol oynamaktadır. Büyüme faktörleri kök hücrelerin faklılaşmasına ve 

kemotaksislerine, damarlanmaya ve osteoinduksiyona neden olabilirler. 

Osteoinduksiyon ile kemik yapımı, sistemik ve lokal olarak sağlanan büyüme faktörleri, 

bonnonlar ve vitaminleri kapsayan karmaşık bir süreçtir. Kemik matriksin fibroblast 

büyüme faktörü (fibroblast growth factor-FGF), insulin benzeri büyüme faktörü I ve n 
(ınsulin-Iike growth factor I and II- GIP), transforme edici büyüme faktörü {3 

( transforming growth factor {3-TGF-B), trombosit kaynaklı büyüme faktörü (platet

derived growth factors-PDGF) ve kemik morfojenik proteinler (bone morphogenic 

proteins-BMPs) gibi birçok büyüme faktörü içerdiği bilinmektedir (123). 
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2.3.2 Kemik Morfojenik Proteini (BMP) 

TGF-{3 ailesinin üyesidir ve nonkollajenaz ve kemik matriksinde 

osteoindüktif etkiye sahip suda çözünebilir madde olarak keşfedilmiştir. BMP normal 

kemiğin kollajen liflerinde, periosteal hücrelerde, kemik iliğinin mezenkimal 

hücrelerinde bulunur. BMP-2,-4,-7 nin kırık bölgesindeki primitif mezenkimal ve 

osteoprogenitör hücrelerde, fıbroblastlarda ve prolifere olan kondrositlerde yüksek 

miktarda bulunduğu belirtilmiştir. BMP' ler osteoblast kökenli lokal progenitor 

hücreleri uyararak ve kollajen sentezini arttırarak, endokondrak büyürneyi başlatırlar 

(13, 86, ı 24). 

2.3.3 Büyüme ve Dönüştürme Faktörü (TGF -P) 

"Transforming" büyüme faktörü-{31 ve /32 trombositlerde bulunan, bağ 

dokusu iyileşmesi ve kemik rejenerasyonunda görev alan, TGF'nin en sık görülen alt 

gruplarıdır (34). Kemik iyileşmesinin her safhasına katılır ve iyileşmeyi hızlandırır. 

Enflamasyon safhası sırasında mezenkimal hücre proliferasyonunu stimule eder. 

Revaskularizasyon safhasında da osteoklastik aktiviteyi sınırlandırırlar. Kemik 

iyileşmesi osteogenezise girdiğinde, TGF-{3 osteoblast mitozunu ve kemik matriks 

sentezini arttırır, osteoblast fonksiyonlarını düzenler, Tip II kollajeni inhibe eder ama tip 

I kollajeni ilerletir. TGF-{3 avantajları yeniden şekillenme sırasında kemik hücrelerinin 

dönüşümünü destekler, kemik iyileşmesinde BMP' den daha etkilidir. TGF- {3 kemik 

iyileşmesinde kallus formasyonunu ve hacmini arttırır, diğer anjiogenik ve osteogenik 

faktörlerin salınımını arttırır, matriks sentezini arttırır, eksojen uygulamaları sonrası 

kritik büyüklükteki defektierde iyileşme gözlenmiştir. BMP ise mezenkimal ve 

osteoblastlar için mitojendir, kallus oluşumu artırır, kemik iyileşmesini hızlandırır. 

Hücre büyümesi, farklılaşması, extraselüler matriks üretimi gibi çeşitli biyolojik 

olaylarda rol alırlar. Fibroblastları prokollajen üretimi için aktive ederek yarada kollajen 

depolanınasına neden olurlar (56,70). TGF-{3 lar parakrin olarak etkilerini fıbroblast, 

kemik iliği kök hücresi ve preosteoblast gibi hücreler üzerinde gösterebilirler ve bu 
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hedef hücreler de yine TGF-/3 salgılayabilirler. Büyüme faktörlerine ilave olarak a

granüllerinden trombin, tromboksan A2 ve ADP salınımı olur. ( 125, 126) 

2.3.4 Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) 

Bilinen en kuvvetli anjiogenezis uyarıcısıdır. Kendi salınımından sonra diğer 

FGF gibi diğer büyüme faktörlerinin de salınımını uyarır. Anjiogenezin ilk 

basamaklarında vasküler bazal membranların yıkılınası için gerekli olan kollajenaz ve 

jelatİnazın indüksiyonuna, daha sonra yine anjiogenez için gerekli olan a integrinlerin 

ekspresyonuna neden olarak iyileşen dokuda anjiogenezi başlatır. Vasküler geçirgenliği 

arttırır,fıbroblast, inflamatuar ve endotelyal hücrelerin proliferasyon ve göçünün 

uyarılmasında görevlidir. Deneysel modellerde, ekstremite iskemisinde egzojen olarak 

verilen VEGF'in anjiogenezi başlattığı, vasküler yaralanma sonrası uygulandığında 

yeniden endotel oluşumunu arttırdığı gösterilmiştir (127, 128). Doğrudan mitotik 

etkisinin yanında, VEGF bir taraftan kısmen nitrik oksit sentezini uyararak 

vazodilatasyona neden olurken, diğer taraftan hücre göçünü ve apopitozu inhibe eder. 

Yara iyileşmesinde önemli rol oynayan fıbroblast, inflamatuar ve endotelyal hücrelerin 

proliferasyon ve göçünün uyarılmasında görevlidir ve vasküler geçirgenliği arttırır. 

Deneysel modellerde ekstremite iskemisinde egzojen verilen VEGF'in anjiogenezi 

başlatarak vasküler kaynağı, bazı çalışmalarda da vasküler yaralanmanın ardından 

uygulandığında yeniden endotel oluşumunu arttırdığı gösterilmiştir (129). VEGF kemik 

iyileşmesi bölgesine osteoblastlar, osteoklastlar ve mezenkimal hücrelerden yoğun 

olarak salınır. Kırık bölgesinde yeni damar oluşumu arttırarak kemik iyileşmesine 

yardımcı olur (130). 

2.3.5 Epitelyal Büyüme Faktörü (EGF) 

Epidermal büyüme faktörü, yara iyileşmesinin erken safhalarında epitel hücre 

göçünü uyarır. Yapılan çalışmada artmış kollajen oluşumu ve 7-14 gün sonra yara 
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gerim kuvvetinin %200 arttım bildirilmiştir. Epidermal büyüme faktörü, yara 

iyileşmesinin erken safhalarında fibronektin gibi proteinlerin üretimini ve epitel hücre 

göçünü uyanr (13 1 ). 

2.3.6 Fibroblast büyüme faktörü (FGF) 

Kırıkdak kallusu içerisinde enflamatuar hücreler, osteoblastlar ve 

kondrositler tarafından üretilmektedir. FGF -s kan damarlarının formasyonunu 

tetiklemektedir ve tip 4 kollejenazı stimule eder Fibroblast büyüme faktörleri mitojenik 

polipeptid ailesidirler. İçlerinde en çok incelenmiş olan altgrup FGF; fıbroblastlar, 

endotel hücreleri, osteoblastlar, kondrositler ve keratinositler üzerinde mitozu arttıncı 

etki gösterir, anjiogenezis ve endotelyal hücre göçünde rol oynar, TGF-,B'nın dağılımını 

arttıncı etki yapar. Kemik iyileşmesi için düşünüldüğünde, kırık bölgesinde 

anjiyogenezi arttırarak, osteoblast diferansiasyon ve proliferasyonunu doz bağımlı 

uyararak, mekanik dayanıklılığı arttırarak yardımcı olur (132). 

2.3. 7 İnsüline benzer büyüme faktörü (IGF) 

Kemik oluşumuna katkıda bulunmakla beraber osteoklast fonksiyonunu 

module eder ve aynı zamanda kırık tamiri sırasında kemik remodelasyonuna katkıda 

bulunurlar. Fibroblast, kondrosit, keratinosit, osteoblast, mezangial eritroid progenitör 

hücreler gibi pek çok hücre tipinin çoğalmasını arttırarak büyürneyi uyanr. Trombosit 

kaynaklı büyüme faktörü ile birlikte olduğunda daha iyi bir etki gösterir (17). İnsülin 

benzeri büyüme faktörünün proteoglikan sentez ve yıkımını dengeleyerek kıkırdak 

homeostazında önemli rol oynadığı öne sürülmüş ve atlarda yapılan kıkırdak defekti 

modelinde fibrin pıhtıya IGF ilave edilerek bu defekte uygulandığında onarılan okunun 

kalite ve miktarını arttırdığı gözlenmiştir (125). 
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2.3.8 Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü (PDGF) 

İlk defa Ross ve arkadaşları tarafından 1973 senesinde tanımlanan PDGF 

serumda bulunan, mezenkimal kökenli hücreleri stimule eden mitojendir. Trombosit 

kaynaklı büyüme faktörü primer olarak trombositlerden salınan bir büyüme faktörü 

olmakla birlikte, aynı zamanda makrofajlar, endotelyal hücreler, fibroblastlar ve 

keratinositler tarafından da sentezlenerek salınmaktadırlar (133). 1997 senesinde ilk 

rekorubinant protein Amerikan Gıda ve İlaç Yönetmenliği tarafından onaylanmıştır. 

2005 senesinde Tedavi amaçlı onaylanan BMP sonra tek büyüme faktörü PDGF ve beta 

Trikalsiyum Fosfat Trombositlerin Gem21 S ürünü olarak piyasaya sürüldü (134). Diş 

eti çekilmesi tedavisinde, kemik ve periodonsiyum rejenerasyonunda kullanımı için 

üretilmiştir. Trombositler içerisindeki granüllerde yoğun şekilde bulunmasından dolayı 

erken yara iyileşme döneminde ortamda yüksek miktarlarda mevcuttur (135). 

Granülasyon dokusunun formasyonunu stimule ederek kemik rejenerasyonu ve yara 

iyileşmesine destek vermektedir. İnsan trombositinden elde edilerek katiyonik 

glikoprotein olarak tanımlanmış, 30 kDa möleküler ağırlığa sahip A ve B zincirleri 

olmak üzere iki kovalent alt sınıfa ayrılmakta. Trombositlerin yaşlanması, glikolizasyon 

prosesi ve safiaştırma sırasındaki bölümlü proteolizis sırasında möleküler ağırlığı 27-31 

kDa arasında farklılık gösterebilmektedir (136). 

PDGF farklı hücrelerde multi-fonksyonel etkiler göstermektedir. Bunlara 

mezoderm kaynaklı hücreler, dermal ve tendon fıbroblastlar, vasküler düz kas hücreleri, 

glial hücreler ve kondrositler dahildir (137). PDGF doku yaralanmasında hücresel 

aktivitesinde temel rol aldığı, mezodermal hücrelerin büyümesi ve aktivitesinde 

stimulant etkili olması ve osteojenik hücrelerin yara bölgesine kemotaksisini ve 

mitogenezisi sağlamasından sorumludur (138).Böylece osteojenik hücre havuzu 

oluşturmakta ve BMP-2 gibi büyüme faktörleri ve proteinleri tarafından osteoblast veya 

kondroblastlara dönüşümünü sağlamaktadır (139). PDGF netrofıl, monosit ve 

fıbroblastların potansiyel kemotokrant ve aktivatörüdür (140). PDGF aynızamanda bu 

hücreleri fibronektin ve hyalüranik asit sentezi için stimüle etmektedir. PDGF'nin bu 

hücreler üzerindeki {3 reseptör aktivasyonu, fıbroblast proliferasyonu, kollajen birikimi 

ve anjiogeneze öncülük eder (13 7). Bir başka görevi ekstrasellüler matriksin 

degradasoynu ve sentezini regüle edebilmesi ve diğer büyüme faktörlerini 
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sentezleyebilmesidir (141 ). Reseptör tirozin kinaz aktivitesine sahip olması, 

mezenkimal hücre proliferasyonunu stimule etmesi, kırık tamirini başlatması,kıkırdak 

ve intramembranöz kemik oluşmasına yardım etmesi ve kallus oluşumunu başlatması 

gibi fonksiyonlara sahiptir (142). Eritropoyezisi artırabilmekte ve vazokonstrüksyonu 

stimule etmektedir. VEGF salınımı artırarak regülasyonunu artırıcı etkisi ile 

anjiyogenezisde kritik rol almakta, alveolar kemik ogmentasyonunda tercih edilen 

materyaldir ( 14 3). 

Kollojen gibi yeni doku oluşumunda etkili rekonstruktiv dokuların 

şekillenın esini stimule ederek matriks formasyonunu sağlar (141 ). PDGF, hücreleri 

bölünmeye hazır hale getiren bir faktör olarak bilinir ( competence factor). Bu nedenden 

dolayı IGF-I gibi diğer büyüme faktörleri ile birlikte ortamda bulunursa, her iki büyüme 

faktörü sinerjistik bir etki ile hücre bölünmesini çok daha fazla artırmaktadır (144). 

Bununla birlikte PDGF'nin tek başına kullanıldığında bile osteoblastlar ve periodontal 

ligament hücreleri üzerindeki mitojenik etkisi yapılan bir çok çalışmada 

gösterilmiştir (137, 145, 146). Yara iyileşmesinin erken döneminde bölgede yüksek 

konsantrasyonlarda bulunan PDGF, IGF gibi diğer faktörlerin sentez ve salımını da 

artırır. Rekombinant yolla elde edilen PDGF'nin, cerrahi yaralarda gerilim gücünü 

artırdığı, kronik yaralarda iyileşmeyi hızlandırdığı ve fleksör tendon onarımlarından 

sonra lokal olarak uygulandığında mekanik gücü artırdığı saptanmıştır Osteojenik 

hücrelerin PDGF'ye yanıt vermesini enflamasyon sitokini olarak bilinen İnterlökin-1 

tarafından regule edilmektedir ( 148). 

PDGF ailesi beş disülfıd bağlantılı dirnerden (AA, AB, BB, CC, DD) ve A , 

B olmak üzere iki farklı polipeptid zincirinin değişken kombinasyonlar ile 

birleşmesinden oluşur ve bu nedenle de dokularda AA, AB ve BB olarak üç farklı 

izoform şeklinde bulunur. PDGF hedef dokuda tirozin a ve ~ olmak üzere iki farklı 

reseptöre bağlanmaktadır. PDGF'nin tüm formları a reseptörüne bağlanabilirken, 

PDGF-BB sinyal iletimi yalnızca {3 reseptörlerini kullanmaktadır. PDGF-BB biyolojik 

olarak diğer forıniara göre daha aktiftir. Bunlardan BB izoformu normal insan 

osteoblastlarına potansiyel parakrin faktör olarak etki edebilmektedir . Yara iyileşme 

sürecinde PDGF AB trombositlerden, PDGF AA düz kas hücrelerinden, PDGF BB 
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monosit kaynaklı makrofajlardan, trombosit ve endotelyal hücreler 
kökenlidir (136, 147). 

Çalışmada kullandığımız Gem 21 S rekorubinant PDGF ve ossteokonduktif 

beta Trikalsiyum Fosfat greft materyalinden oluşmaktadır. Büyüme faktörünün elde 

edilmesi ve saklanması, invaziv kan alınması prosedürlerine gerek duyulmaması, 

hazırlanılması için hassas tekniğin gerekli olmaması ve bozulmaması ürünün önemli 

avantajlarındandır (149). Üretici fırma Trombositden Zengin Plazmadan 1000 kat daha 

fazla aktif büyüme faktörü içerdiğini bildirmektedir. Bu rakam yaklaşık olarak 

Trombositten Zengin Plazmada PDGF= 157ng/ml iken , GEM 21 S 'de PDGF= 300000 

ng/ml olarak rapor edilmiştir (150). 
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3 GEREÇ VE YÖNTEM 

3.2 Genel Bilgi 

Hayvan deneylerinin yapılabilmesi için çalışmaya başlanmadan önce İstanbul 

Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Etik Kurul Komitesi'nden 30.09.2010 tarihli ve 159 

sayılı kararla yazılı onay alınmıştır. 

Çalışma İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yürütücü Sekreterliği tarafından desteklenmiştir. (Proje no: 1 03 93) 

3.3 Denek Grupları 

Çalışmada kullanılacak hayvan modelleri iki gruba aynldı. 

l.Grup: 4 koyundan oluşmaktadır. Bu gruptaki hayvanlar greftler 

yerleştirildikten 1 hafta sonra sakrifiye edildi 

2.Grup: 4 koyundan oluşmaktadır. Bu gruptaki hayvanlar da greftler 

yerleşiminden 4 hafta sonra sakrifiye edildi. 

Her grupta 4 koyundaki her bir tibia'dan elde edilen 8 örnek değerlendirildi. 
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3.4 KullanıJan Greft Materyalleri 

Defektierde kullanılan otojen greft olarak defekt oluşturulurken elde edilen 

koyunun kendi kemiği kullanıldı. 

Büyüme faktörü olarak Gem 21 S (Osteohealth, New York, ABD ) ürünü 

kullanılmıştır. Ürün 0,5 cc /)-trikalsiyum fostat greft (/)-TCP ) ve 0.5 ml PDGF (0.3 

mg/ ml) soluyonu içeren şınnga mevcuttur. 

Sığır kaynaklı kemik grefti (BDBG) olarak Cerabone (Botiss Biomaterials 
' 

Berlin , Almanya) 0.5-1 mm partiküller içeren doğal sığır kaynaklı greftler kullanıldı. 

Alloplast materyal olan kalsiyum sülfat (CS), Bond Bone (Augma 

Biomaterials, Bar-Lev, İsrail) toz halinde bifazik kalsiyum sülfat içermektedir. 

3.5 Ameliyat, Defektierin Oluşturulması ve Greft Uygulama İşlemleri 

Çalışmada toplam 8 adet 1.5-2 yaş aralığında, kıvırcık ırklı erkek koyun 

kullanılmıştır. Koyunlar İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi 

Anabilimdalı tarafından genel sağlık kontrolleri yapılarak temin edilmiştir. Deney 

hayvanlan satın alınmasından 1 hafta öncesinden sakrifıkasyonlanna kadar geçen 

sürede İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 'ne ait hayvan barınaklannda 

tutulmuş, klinik operasyonların gerçekleştirilmesi için aynı fakültenin küçükbaş 

klinikleri uygun görülmüştür. Operasyonlardan sonra bu kliniklerden barınaklara 

taşınan hayvanlar, iyileşme dönemi boyunca gözlem altında tutulmuşlardır. 
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Ameliyat öncesinde profilaksi işlemleri: 

• Sefritriakson grubu antibiyotik (İesef ,Flakon, ı g, İ. E. Ulugay İlaç, 

İstanbul , Türkiye) i. v. olarak ı saat önce ı doz ve her ı2 saatte 112 doz. 

• Diklofenak potasyum grubu NSAİ ( Dicloran ,Flakon, , İstanbul 

Türkiye) i.m. olarak ı saat önce ı doz 

Hayvanların barınaklarından yardımcı personel tarafından ameliyathaneye 

taşınmasının ardından pre-anestezik olarak Xylazine (Rompun, 0.2-0.5 mg/kg i.m., 

Bayer, Leverkusen, Almanya) kuilanımının ardından damar yolu açılmıştır. Ketamin 

hİdroklorürün (Ketalar, 5mg/kg Flakon, Eczacıbaşı, İstanbul, Türkiye) intravenöz 

uygulanmasıyla ön anestezisi sağlanmış ve hayvanlar entübe edilmişlerdir. 

Entubasyon sonrasında ise % 3.5'luk izofluran (Forane,Abbott,Illinois, ABD) 

indüksiyon amacıyla ve ardından% 1.5'luk izofluran idame dozu olarak kullanılmış ve 

bu şekilde denekler genel anestezi ye alınmışlardır. 

Genel anesteziye alınan koyun Iateral yatış poziyonunda yatırıldı ve her iki 

tibiasının medial yüzünün tıraş ve dezenfeksiyonu sağlandı. Bölge steril cerrahi 

şartlarda örtülüp hazırlandıktan sonra tüberostazis tibia'nın 3 cm praksimali ile tarsal 

eklemin 3 cm praksimali boyunca ensizyon uygulandı. Kanama kontrol altına alındıktan 

sonra tibia' nın periostu bir periostal elevatörle kaldırıldı. 6mm iç çaplı Trephine 

(Kohler, Stockach, Almanya) frezleri ile dış çapını baz alarak 7x6 mm boyutlannda 

defekt oluşturuldu. Defektler arasındaki mesafe en az 1 cm olarak belirlendi. Defekt 

oluşturulurken serum fizyolojik irrigasyonla soğutuldu. Açılan defektierde önceden 

belirlenmiş, randamize şekilde greftler yerleştirldi. 



Defektler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılarak greftleme işlemi yapıldı. 

• Otojen kemik ile 

• Boş bırakıldı 

• BDBG (Cerabone). 

• BDBG (Cerabone) + PDGF 

• {3-TCP 

• {3-TCP + PDGF 

• es 
• CS+PDGF 

Otojen greft dışındaki diğer greft materyalleri steril cam godeye koyarak PDGF ile greft 

partikülleri tamamen ısıatılacak şekilde konuldu. Üretici uyarıları dikkate alınarak ı o 
dakika bekletildikten sonra greft kombinasyonu belirlenmiş defektiere taşmayacak 

şekilde yerleştirildi. Yerleştirilirken greft partiküllerini ezmernek için aşırı basınçtan 

kaçınıldı. es greftlerini üretici fırma önerisi ile gaz tampon uygulanarak defekt 

bölgesine adapte edildi. Otojen kemik partikülleri ise kemik öğütücüsü ( Bone Mill

Kohler, Stockach, Almanya) ile trephine frezle toplanmış kortikal kemiklerinden 

öğütülerek hazırlandı. Defektler tamamen doldurulduktan sonra Jason (Botiss 

Biomaterials, Berlin, Almanya) rezorbe olabilen kollojen membran ile örtüldü. Deri altı 

dokular o numara monoflament rezorbe olan Poliglekapron 25 (Monocryl, Ethicon, 

Auneau, France ), deri ı se monoflament rezobe olmayan Polipropilen 

(Prolene,Ruschmed, İstanbul, Türkiye), dikiş materyalleri ile dikildi. Ameliyattan sonra 

koyunların hacakları olası darbe ve kırılmaya karşı alçıya (Gypsona BSN Medical 

Casting Materials ,Hamburg, Almanya) alındı. 

Antibiyotik ve antienflamatuvar ilaç gruplarına 3 gün boyunca devam edildi. 

Tüm deney hayvanları belirlenen süre miktarınca iyileşme periyoduna girmişlerdir. Bu 

süre zarfında haftalık periyotlada genel sağlık durumları kontrol edilmiştir. Bu şekilde 

iyileşme dönemi sorunsuz atlatılmış, tüm deney hayvanları sağlıklı şekilde iyileşme 

dönemini tamamlamıştır. 
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Gruplar belirtildiği gibi 1. ve 4. Hafta sonrasında sakrifiye edildi. Defektierin 

bulunduğu tibia kesilerek %1 O formalİn solusyonunda histolojik işlemlere başlanması 

için muhafaza edildi. 

l.hafta sonu değerlendirilen altgruplar (A Grubu) 

Al: Otojen Kemik 

A2: Boş Defekt 

A3: BDBG ile 

A4: BDBG + PDGF 

AS: {3-TeP 

A6: {3-TeP + PDGF 

A7: es 
A8: eS+PDGF 

4.hafta sonu değerlendirilen altgruplar (B Grubu) 

BI: Otojen Kemik 

B2: Boş Defekt 

B3: BDBG ile 

B4: BDBG + PDGF 

BS: (3-TeP 

B6: {3-TeP + PDGF 

B7: es 
B8: eS+PDGF 
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3.6 Histolojik ve Histomorfometrik Analiz 

Elde edilen kesitlerde greft materyallerinin kemik oluşumuna katkısı ile 

birlikte kemik içinde uğradığı rezorpsiyon miktarı değerlendirilmiştir. Kemik 

hücrelerinin materyale karşı aktivitesi ve aralarındaki ilişkiler anlatılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Patoloji Laboratuarına gönderilen 

materyaller %1 O'luk taınponlanmış formalinde 48 saat süreyle fikse edilıniştir. 

Fiksasyondan sonra %50 formik asit ve %20 sodyum sitrat solüsyonlarından eşit 

n1iktarda alınarak hazırlanan solüsyonda 3 gün süre ile dekalsifıye edilen parçalar rutin 

doku takibinden geçirilmiştir. Takip işletninden sonra hazırlanan parafin bloklardan 

elde edilen 5-7 mikron kalınlığındaki kesitler heınatoksilen ve eozin ile boyanarak ışık 

ınikroskobunda incelemniştir. 

İnceleme sırasında, yeni oluşan kemik dokusunun, rezorbe olmamış greft 

materyalinin ve bunlardan başka geriye kalan enflamasyon hücreleri, nekrotik doku, 

demineralizasyon işlemlerinde granulasyon dokusunun kaybından oluşan boşlukları da 

içeren fıbrotik bağ dokusunun kapladıkları alan yüzdeleri 'Olympus Analysis Five' 

(Olympus Corporation Tokyo, Japan) görüntü analiz programı kullanılarak incelendi. 

Ölçüm işlemi her bloktan elde edilen 4 'er kesitte ayrı ayrı 5 alan ölçülüp ortalamalan 

alınarak değerlendirilıniştir. 
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Şekil 1-1: Çalışmada kullanılan materyaller. Sırasıyla BDBG, p -TCP, CS ve 

0.5 ml PDGF (0.3 mg/ ml) 

Şeki11-2: PDGF 'in uygulanması 
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Şekill-3: PDGF ile ısiatılmış greft materyali 

Şekil 1-4: Deri ve periostu kaldırılmış koyun tibiası 
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Şekill-5: Koyun tibiasında defekt oluşturulması 

Şekil 1-6: Koyun tibiasında oluşturulmuş defektler 
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Şekil 1-7: Greft materyallerinin defektiere yerleştirilmesi 

Şekil 1-8: Defektierin rezorbe olabilen membran ile örtölmesi 
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Şekil 1-9: Ameliyat bölgesinin dikilmesi 

Şeki11-10: Sakrifıkasyondan sonra defektierin görüntüsü 
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3. 7 İstatistiksel İncelemeler 

Çalışınada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 prograını kullanıldı. 

Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin nonnal dağılıma uygunluğu 

Kolmogorov-Smimov testi ile değerlendirilmiş ve parametrelerin normal dağılıma 

uygun olduğu saptanmıştır. Parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Oneway 

Anova testi ve farklılığa neden çıkan grubun tespitinde Tukey HDS testi kullanıldı. 

Parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test kullanıldı. 

Parametrelerin grup içi karşılaştırmalarında paired sample t testi kullanıldı. Anlamlılık 

p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4 BULGULAR 

4.2 Yeni Kemik Oluşumu 

Otojen kemik ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı 

yüzdesi, A grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

Boş bırakılan defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, A grubundan 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

BDBG ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, A 

grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.O 1 ). 

BDBG+PDGF ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı 

yüzdesi, A grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

[J-TCP ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, A 

grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

[J-TCP+PDGF ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı 

yüzdesi, A grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.O ı). 

CS ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, A 

grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

CS+ p DGF ile dalduru/an defektlerde; B grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, 

A grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol) (Tablo 1). 
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A Grubunda; defekt doldurma şekillerine göre yeni kemik yapımı yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.O 1) 

(Tablo 3). 

Otojen kemik alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, Boş defekt, BDBG, {3-

TeP, (3- TeP+PDGF, es ve eS+PDGF ile doldurulan defektlerdeki yeni kemik yapımı 

yüzdelerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

BDBG+PDGF alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, Boş defekt, {3-

TeP+PDGF, es ve eS+PDGF ile doldurulan defektlerdeki yeni kemik yapımı 

yüzdelerinden anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05, p<O.Ol). 

Boş defekt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, BDBG, {3-TeP ve 

{3-TeP+PDGF alt gruplarından anlamlı şekilde düşüktür (p<0.05; p<O.Ol). 

Diğer defekt doldurma şekilleri arasında yeni kemik yapımı yüzdeleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 2). 
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Tablo 1: Grupların yeni kemik yapımı yüzdelerinin karşılaştırılması 

Yeni Kemik Yapımı 

A Grubu B Grubu + p 

Ort± SS Ort± SS 

Otojen kemik 4,36±3,46 58,62±5,97 0,001 * 
* 

Boş defekt 0,58±0,76 6,04±2,85 0,001 * 
* 

BDBG 2,23±1,77 25,36±6,05 0,001 * 
* 

BDBG+PDGF 3,74±2,90 33,29±5,70 0,001 * 
* 

P-TCP 2,30±1,71 28,26±5,71 0,001 * 
* 

P-TCP+PDGF 2,19±1,49 41,67±7,63 0,001 * 
* 

es 1,74±1,21 23,37±4,02 0,001 * 
* 

CS+PDGF 1,75±1,21 28,32±4,50 0,001 * 
* 

++ 0,001 ** 0,001 ** p 

+ Student t test +-~- Oneway ANOVA Test ** p<O.OJ 
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Tablo 2: Yeni kemik yapımı yüzdeleri için post h oc test sonuçları 

Yeni Kemik Yapımı 

A Grubu B Grubu 

Otojen kemik 1 Boş defekt 0,001** 0,001** 

Otojen kemik/ BDBG 0,001** 0,001** 

Otojen kemik 1 BDBG +PDGF 0,919 0,001** 

Otojen kemik 1 P-TeP 0,003** 0,001** 

Otojen kemik 1 P-TeP+PDGF 0,001** 0,001** 

Otojen kemik 1 es 0,001** 0,001** 

Otojen kemik/eS+PDGF 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 BDBG 0,026* 0,001** 

Boş defekt 1 BDBG+PDGF 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 P- TeP 0,009** 0,001** 

Boş defekt!p-TeP+PDGF 0,032* 0,001** 

Boş defekt 1 es 0,297 0,001** 

Boş defekt 1 eS+PDG F 0,284 0,001** 

BDBG 1 BDGF+PDGF 0,060 0,001** 

BDBG!p-TeP 1,000 0,404 

BDBG 1 p-TeP+PDGF 1,000 0,001** 

BDBG/eS 0,977 0,834 

BDBG/eS+PDGF 0,980 0,378 

BDBG+PDGF!p-TeP 0,141 O, 007** 

BDBG +PDGF 1 P-TeP+PDGF 0,049* 0,001** 

BDBG +PDGF ;es 0,002** 0,001** 

BDBG +PDGF 1 eS+PDGF 0,003** 0,008** 

P-TeP 1 P-TeP+PDGF 1,000 0,001** 

P-TeP!eS 0,893 0,009** 

P- TeP 1 eS+PDG F 0,902 1,000 

P-TeP+PDGF/eS 0,985 0,001** 

P-TeP +PDGF 1 eS+PDGF 0,988 0,001** 

es;eS+PDGF 1,000 0,009** 

Tukey HSD test ** p<0.01 
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B Grubunda; defekt doldurma şekillerine göre yeni kemik yapımı yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O. o ı) 
(Tablo 4). 

Otojen kemik alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, diğer tüm defekt 

doldurma şekillerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Oı). 

{3-TeP+PDGF alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, Boş defekt, BDBG, 

BDBG+PDGF, {3-TeP, es ve eS+PDGF ile daldurolan defektlerdeki yeni kemik 

yapımı yüzdelerinden anlamlı şekilde yüksektir (p<O.O ı). 

BDBG+PDGF alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, Boş defekt, BDBG, 

{3-TeP, es ve eS+PDGF ile doldurulan defektlerdeki yeni kemik yapımı yüzdelerinden 

anlamlı şekilde yüksektir (p<O.Oı). 

Boş defekt alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, BDBG, {3-TeP, es ve 

CS+PDGF gruplanndan anlamlı şekilde düşüktür (p<O.Ol). 

es alt grubunun yeni kemik yapımı yüzdesi, {3-TeP ve eS+PDGF alt 

gruplarından anlamlı şekilde düşüktür (p<O.Ol). 

Diğer defekt doldurma şekilleri arasında yeni kemik yapımı yüzdeleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>O.OS) (Tablo 2). 
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Tablo 3: 1. hafta sonrasında yeni kemik yapım grafiği 

?,.&O OA 

o" o.A. OA 

OJ. A 
o A o 

s.oo 

Boş 
BDB6 BDBGI- PDGF ~ TCP' !}--TCP PDGF es 

Tablo 4: 4. hafta sonrası yeni kemik yapım grafiği 

Boş 
8086 BDB6 PDGF ~TCP 13-TCP PDGF es 
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4.3 Rezorbe Olmayan Greft 

Otofen kemik ile doldurulan defektlerde; A grubunun rezarbe olmayan greft 

materyali yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<O.Ol). 

Boş bırakılan defektlerde; her iki grupta da rezarbe olmayan greft materyali 

görülmemiştir. 

BDBG ile doldurulan defektlerde; A grubunun rezarbe olmayan greft materyali 

yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

BDBG+ P DGF ile dotduru/an defekti erde; A grubunun rezarbe olmayan greft 

materyali yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<O.Ol). 

P-TCP ile dotduru/an defekti erde; A grubunun rezarbe olmayan greft materyali 

yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

P-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerde; A grubunun rezarbe olmayan greft 

materyali yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<O.Ol). 

CS ile dotduru/an defektlerde; A grubunun rezarbe olmayan greft materyali 

yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

CS+PDGF ile dotduru/an defektlerde; A grubunun rezarbe olmayan greft 

materyali yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir 

(p<O.Ol) (Tablo 5). 



Tablo 5: Grupların rezorbe olmayan greft materyali yüzdelerinin karşılaştırılması 

Rezorbe olmayan Greft Materyali 

A Grubu B Grubu 

Ort±SS Ort± SS 

Otojen kemik 56,65±6,58 27,41±6,36 

Boş defekt 0,00±0,00 0,00±0,00 

BDBG 60,48±5,50 53,47±5,69 

BDBG+PDGF 58,28±5,54 51,34±4,00 

P-TCP 57,19±5,02 48,16±4,55 

Jl-TCP+PDGF 55,40±5,45 43,00±5,73 

es 59,73±5,19 37,57±6,06 

60 

+ p 

0,001 ** 

0,001 ** 

0,001 ** 

0,001 ** 

0,001 ** 

0,001 ** 

CS+PDGF 58,15±6,40 36,70±6,14 0,001 ** 

++ 0,007** 0,001 ** p 

+ Student t test ++ Oneway ANOVA Test ** p <O.Ol 

A Grubunda; defekt doldurma şekillerine göre rezorbe olmayan greft materyali 

yüzdeleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<O.Ol) (Tablo 5). 

{3-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerdeki rezorbe olmayan greft materyali 

yüzdesi, BDBG ve CS ile doldurulan defektlerdeki greft materyali yüzdelerinden 

anlamlı şekilde düşüktür (p<0.05; p<O.Ol). 

Diğer defekt doldurma şekilleri arasında rezorbe olmayan greft materyali 

yüzdeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 6). 
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Tablo 6: Rezorbe olmayan greft materyali yüzdeleri için post hoc test sonuçları 

Rezorbe olmayan Greft Materyali 

A Grubu B Grubu 

Otojen kemik 1 BDBG 0,107 0,001** 

Otojen kemik 1 BDBG +PDGF 0,914 0,001** 

Otojen kemik 1 P-TeP 1,000 0,001** 

Otojen kemik 1 P-TeP+PDGF 0,976 0,001** 

Otojen kemik 1 es 0,321 0,001** 

Otojen kemik 1 eS+PDGF 0,941 0,001** 

BDBG/BDBG+PDGF 0,718 0,730 

BDBG!p-TeP 0,245 0,003** 

BDBG 1 P-TeP+PDGF 0,008** 0,001** 

BDBG/eS 0,998 0,001** 

BDBG/eS+PDGF 0,661 0,001** 

BDBG+PDGF 1 P-TeP 0,988 0,257 

BDBG+PDGF 1 P-TeP+PDGF 0,406 0,001** 

BDBG+PDGF 1 es 0,949 0,001** 

BDBG+PDGF 1 eS+PDGF 1,000 0,001** 

P-TeP 1 P-TeP+PDGF 0,871 0,005** 

P-TeP/eS 0,561 0,001** 

P-TeP/eS+PDGF 0,994 0,001** 

P-TeP+PDGF/eS 0,042* 0,002** 

P-TeP +PDGF 1 eS+PDGF 0,464 0,001** 

es;eS+PDGF 0,925 0,996 

Tukey HSD test ** p <0.01 
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B Grubunda; defekt doldurma şekillerine gore rezarbe olmayan greft materyali 

yüzdeleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır 

(p<O.Ol) (Tablo 5). 

Otojen kemik alt grubunun rezarbe olmayan greft materyali yüzdesi, diğer tüm 

defekt doldurma şekillerinden ileri düzeyde anlamlı düşüktür (p<O.Ol). 

BDBG alt grubunun rezarbe olmayan greft materyali yüzdesi {3-TeP, 

{3-TeP+PDGF, es, eS+PDGF gruplanndan ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

BDBG+PDGF alt grubunun rezarbe olmayan greft materyali yüzdesi {3-

TeP+PDGF, es, eS+PDGF gruplanndan ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

{3-TeP alt grubunun rezarbe olmayan greft materyali yüzdesi {3-TeP+PDGF, es 

ve eS+PDGF gruplanndan ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

{3-TeP+PDGF alt grubunun rezarbe olmayan greft materyali yüzdesi es ve 

eS+PDGF gruplanndan ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

Diğer defekt doldurma şekilleri arasında rezarbe olmayan greft materyali 

yüzdeleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) 

(Tablo 6). 
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Tablo 7: 1. hafta sonu rezorbe olmayan greft materyali yüzdesi grafiği 

Rezorbe olmayan Greft Materyali (Grup A) 

8086 BOBu•POOF jl-TCP 9-TCP+ PDGF CS CS+PDGF 

Tablo 8: 4. hafta sonu rezorbe olmayan greft materyali yüzdesi grafiği 

Rezorbe olmayan Greft Materyali (Grup B) 

Otcıitn Boş BDBG BDBG+POOF &'-T<P r,t-TCP+ PDGF c;s.POOF 
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4.4 Fibrotik Bağ Dokusu 

Otojen kemik ile doldurulan defektlerde,· A alt grubunun fıbrotik bağ dokusu 

yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O. O 1 ). 

Boş bırakllan defektlerde,· A alt grubunun fıbrotik bağ dokusu yüzdesi, 

B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.O 1 ). 

BDBG ile doldurulan defektlerde,· A grubunun fıbrotik bağ dokusu yüzdesi, 

B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.O I). 

BDBG+ P DGF ile dalduru/an defekti erde,· A grubunun fıbrotik bağ dokusu 

yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<0.01). 

fJ- TCP ile dalduru/an defektlerde,· A grubunun fıbrotik bağ dokusu yüzdesi, 

B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.OI). 

fJ-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerde,· A grubunun fibrotik bağ dokusu 

yüzdesi, B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O. O 1 ). 

CS ile dotduru/an defektlerde,· A ve B gruplarında fibrotik bağ dokusu yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

CS+PDGF ile dotduru/an de.fektlerde,· A grubunun fıbrotik bağ dokusu yüzdesi, 

B grubundan istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.O I) (Tablo 9). 
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Tablo 9: Grupların fıbrotik bağ dokusu yüzdelerinin karşılaştırılması 

Fibrotik Bağ Dokusu 

A Grubu B Grubu + p 

Ort± SS Ort± SS 

Otojen kemik 36,22±6,48 12,31±3,30 0,0 
Ol** 

Boş defekt 94,06±3,23 88,10±4,48 0,0 
Ol** 

BDBG 35,64±6,33 19,87±6,57 0,0 
Ol** 

BDBG+PDGF 36,77±7,16 14,1 7±6,19 0,0 
Ol** 

P-TCP 39,89±4,89 22,92±6,10 0,0 
Ol** 

P-TCP+PDGF 41,95±5,19 14,95±6,12 0,0 
Ol** 

es 38,04±5,77 37,10±6,67 0,5 
49 

CS+PDGF 39,94±7,00 34,66±8,61 0,0 
09** 

++ 0,001 ** 0,001 ** p 

· Student t test . , OnewayANOVA Test ** p<O.OJ 
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Tablo 10: Fibrotik bağ dokusu yüzdeleri için post hoc test sonuçları 

Fibrotik Bağ Dokusu 

A Grubu B Grubu 

Otojen kemik 1 Boş defekt 0,001** 0,001** 

Otojen kemik 1 BDBG 1,000 0,001** 

Otojen kemik/ BDBG +PDGF 1,000 0,931 

Otojen kemik 1 P- TCP 0,204 0,001** 

Otojen kemik 1 P-TCP+PDGF 0,003** 0,684 

Otojen kemik 1 CS 0,919 0,001** 

Otojen kemik 1 CS+PDG F 0,188 0,001** 

Boş defekt 1 BDBG 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 BDBG +PDGF 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 P-TCP 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 P-TCP+PDGF 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 CS 0,001** 0,001** 

Boş defekt 1 CS+PDGF 0,001** 0,001** 

BDBG 1 BDBG +PDGF 0,995 0,007** 

BDBGIP-TCP 0,080 0,503 

BDBG 1 P-TCP+PDGF 0,001** 0,035* 

BDBG/CS 0,731 0,001** 

BDBG/CS+PDGF 0,073 0,001** 

BDBG+PDGF 1 P-TCP 0,407 0,001** 

BDBG+PDGF 1 P-TCP+PDGF 0,012* 1,000 

BDBG+PDGF/CS 0,989 0,001** 

BDBG+PDGF /CS+PDGF 0,383 0,001** 

P-TCP 1 P-TCP+PDGF 0,857 0,001** 

P-TCP/CS 0,915 0,001** 

P- TCP 1 CS+PDG F 1,000 0,001** 

P-TCP+PDGF/CS 0,143 0,001** 

P-TCP+PDGF/CS+PDGF 0,874 0,001** 

CS/CS+PDGF 0,902 0,762 

Tukey HSD test ** p<O.OJ 
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A Grubunda; defekt doldurma şekillerine göre fıbrotik bağ dokusu yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.O ı) 

(Tablo 1). 

Boş defekt alt grubunda fibrotik bağ dokusuyüzdesi, diğer tüm defekt doldurma 

şekillerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

/3-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerdeki fibrotik bağ dokusu yüzdesi, Otojen 

kemik, BDBG ve BDBG+PDGF ile doldurulan defektlerdeki fibrotik bağ dokusu 

yüzdelerinden anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05; p<O.Ol). 

Diğer defekt doldurma şekilleri arasında fibrotik bağ dokusu yüzdeleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 2). 

B Grubunda; defekt doldurma şekillerine göre fıbrotik bağ dokusu yüzdeleri 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<O.Ol) 

(Tablo 1). 

Boş defekt alt grubundaki fibrotik bağ dokusu yüzdesi, diğer tüm defekt 

doldurma şekillerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.OI). 

CS alt grubunun fibrotik bağ dokusu yüzdesi, Otojen kemik, BDBG, 

BDBG+PDGF, /3-TCP ve /3-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerdeki fıbrotik bağ 

dokusu yüzdelerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

CS+PDGF alt grubunun fibrotik bağ dokusu yüzdesi, Otojen kemik, BDBG, 

BDBG+PDGF, /3-TCP ve /3-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerdeki Fibrotik Bağ 

Dokusu yüzdelerinden ileri düzeyde anlamlı yüksektir (p<O.Ol). 

{3-TCP alt grubunun Fibrotik Bağ Dokusu yüzdesi, Otojen kemik, 

BDBG+PDGF ve /3-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerdeki Fibrotik Bağ Dokusu 

yüzdelerinden anlamlı şekilde yüksektir (p<O.Ol). 
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BDBG alt grubunun fibrotik bağ dokusu yüzdesi, Otojen kemik, BDBG+PDGF 

ve (3-TCP+PDGF ile doldurulan defektlerdeki fibrotik bağ dokusu yüzdelerinden 

anlamlı şekilde yüksektir (p<0.05; p<O.Ol). 

Diğer defekt doldurma şekilleri arasında fibrotik bağ dokusu yüzdeleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05) (Tablo 2). 
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Tablo ll: 1. hafta sonu fibrotik bağ doku yüzdesi grafiği 

fibrotik~Bağ Dokusu (Grup A) 

A 
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Tablo 12: 4. hafta sonu fibrotik bağ doku yüzdesi grafiği 

a 
o ; 

Boş 
BOBG BOBG~POGf ~TCP 
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4.5 Histolojik Kesit Örnekleri 

Şekil 2-1: l.hafta sonrası boş defektte hiperemik damar kesitleri içeren aktif 

fibrotik doku. (H&E x200). 

Şekil 2-2: l.hafta sonrasında kanamalı alanlarda ve gevşek yapıda bağ dokusu 
içinde otojen greft materyali. (H&E xlOO) 
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Şekil 2-3: l.hafta sonrasında defekt duvarları arasında Cerabone (BDBG) greft 
partikülleri. (H&E x200) 

Şekil 2-4: l.hafta BDBG ve PDGF grubundan kanama alanları arasında greft 
partiküllerinin görüntüsü (H&E x400) 
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Şekil 2-5: !.hafta 11-TCP greft matertalim çevresinde fibrotik doku görüntüsü 
(H&E x400) 

Şekil 2-6: l.Hafta sonrasında fıbrotik bağ dokusu ile çevrelenen PDGF iJe 
beraber kullandan 11-TCP greft partiküJJeri (H&E x400) 
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Şekil 2-7: l.Hafta defekt duvarına komşu fıbrin dokular arasında es greft 
materyali (H&E x200) 

Şekil 2-8: l.Hafta sonrasında PDGF ile beraber uygulanan es greft materyali 
çevresinde gevşek bağ dokusu (H&E x400) 
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Şekil 2-9: 4.Hafta sonrasında boş defektte aktif bağ dokusu içinde küçük kemik 

oluşumları (H&E x200) 

Şekil 2-10: 4.Hafta sonrasında otojen greft grubunda oluşan yeni kemik dokusu 

(H&Ex400) 



Şekil 2-11: 4.Hafta sonrasında gevşek fibrotik bağ dokusu içerisindeki BDBG 
partikülleri ve çevresindeki yeni kemik yapım alanları (H&E x200) 

Şekil 2-12: 4.Hafta sonrasında PDGF ile beraber uygulanmış BDBG'in 
çevresindeki yeni kemik oluşum alanları (H&E x400) 
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Şekil 2-13: 4.Hafta sonrasında gevşek yapıda bağ dokusu içerisindeki p -TCP 
partikülü ve çevresindeki kompakt yapıda yeni kemik yapımı (H&E x400) 

Şekil 2-14: 4.Hafta sonunda bağ dokusu içinde PDGF ile kombine kullanılmış 
P-TCP greft partikülleri çevresinde apozisyon çizgisi ile ayrılan yeni kemik yapımı 
(H&E x400) 
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Şekil 2-15 4.Hafta defekt duvarına komşu alanda aktif bağ dokusu içinde CS 
greft materyali ve yeni kemik yapım alanları (H&E 400) 

Şekil 2-16: 4.Hafta sonunda PDGF ile beraber kullamlan Bond Bone greft 
materyalini çevreleyen fibtorik bağ dokusu ve yeni kemik oluşum odakları (H&E x400) 
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5 TARTIŞMA 

Ken1ik dokusu yıkıın, kayıp veya rezeksiyon sonrası eski orijinal boyutuna 

skar bırakmadan dönme kapasitesine sahiptir. Trombosit kaynaklı büyün1e faktörü ailesi 

de bu sürece aktif olarak katkıda bulunmaktadır. iyileşme sürecinde osteojenik 

hücrelerin kemotaksisi ve mitogenezisini sağlayan PDGF yoğun granulasyon 

dokusunda osteoblastik farklılaşmaya sebep olan anahtar büyüme 

faktörüdür(133, 140). 

Çalışmamızın amacı kemik rejenerasyonunda da görev alan trombosit 

kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ile BDBG, CS ve {3-TCP kombine kullanımını 

karşılaştırılarak incelemek, yeni kemik oluşturma potansiyeli ve otojen kemiğe 

alternatif oluşturup oluşturamayacağı karşılaştırmaktı. Bunun yanı sıra bu greft 

materyallerinin, rhPDGF-BB 'nin taşınması için uygun taşıyıcı olup olmadığı 

incelenmiştir. Çalışmamızda farklı greft materyallerinin rhPDGF-BB ile kombine 

kullanımı sonrası rezorpsıyon sürelerinin incelenerek farklı varyasyonlarda 

1. ve 4. haftalarda yeni kemik oluşturma potansiyellerinin eşit koşullarda, aynı hayvan 

ınodellerinde karşılaştırılması yapılmıştır. 

PDGF ailesi beş disülfid bağlantılı dirnerden oluşmakta ve dört polipeptid 

zinciriyle desteklenınektedir ( AA, AB, BB, CC, DD). Bunlardan BB izoformu normal 

insan osteoblastlarına potansiyel parakrin faktör olarak etki edebilmektedir. 

Adenovirusden elde edilmiş genetik kodlama ile üretile bilindiği gibi rekorubinant 

olarak da üretilerek tıpta geniş kullanım alanına sahiptir. Bir çalışmada adenavirus 

vektöründen kodlanarak elde edilmiş PDGF ile Rekorubinant PDGF'nün sıçan 

modellerinde oluşturulan defektierde uygulanması incelenmiştir Ad PDGF yüksek 

dozlarda uygulanılması daha başarılı bulunmuştur. rhPDGF'ne göre in-vivo olarak 

kı yaslanabilir rejeneratif kapasitesi olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat yüksek maliyet 

ve zor elde edilebilirliği nedeniyle çalışmamızda kullandığımız, insan kökenli 

rekorubinant PDGF tercih edilmiştir ( 1 39). 
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Nash ve ark. yaptıklan çalışmada da kullandığımız rekorubinant 

PDGF-BB 'nin BMP-2 'ye ve kontrol grubuna göre, osteojenik hücrelere daha fazla 

mitojenik etki gösterdiğini rapor etmişlerdir (151 ). 

Fiedler ve ark. yaptıklan çalışmada fıbroblast büyüme faktörü, büyüme ve 

değişme faktörü 1, trombosit kaynaklı büyüme faktörü, kemik morfojenik protein-2 ve 

rekorubinant kemik morfojenik proteini-4 gibi büyüme faktörlerinin kemotaktik 

kapasitelerini araştırmışlardır. Mezenkimal progenitör hücreler üzerinde kemotaktik 

indekse göre en fazla değer, çalışmamızdakullandığımız rhPDGF-BB 'de saptanmıştır. 

Bu değer rh BMP-2'nin sonuçlanndan 5 kat fazla olduğu rapor edilmiştir (139). 

Bouletreau ve ark. gerçekleştirdikleri in-vitro deneyde rh PDGF-BB 'nin 

farklı dozlarda uygulanarak VEGF salgılanmasını arttırarak, anjiyogenezisdeki etkisini 

araştırmışlardır. 50 ve 100 ng/mL dozlannda VEGF, mRNA salgısında 3 saatten 

sonra 2,4 kat; 6 saatten sonra ise 3,7 kat arttığını saptamışlardır. Bu sonuçla, araştırmada 

kullandığımız rh PDGF-BB 'nin kemik oluşum siklüsüne anjiyogenezisin arttırması gibi 

farklı bir desteğinin olduğu kanısına vanımıştır (143). 

Bu sonuçlardan yola çıkarak yaptığımız çalışmada PDGF ile kanştınlmış 

greftlerin uygulanıldığı defektierde daha fazla mezenkimal hücre migrasyonunu ve 

vaskülarizasyonunu sağlayarak, dolaylı yoldan PDGF 'in kemik rejenerasyonuna katkı 

sağlayabileceği düşünüldü. 

Howes ve ark. yaşlı sıçanlarda subkutan olarak yerleştirilen demineralize 

kemik matriksi ile beraber PDGF kullanımının kemik gelişimine yanıt verdiğini 

saptamışlardır. Bu birleşimin kemik markerlerinin regüle ettiğini bildirmişler. Fakat 

aynı deneyi genç sıçanlarda yapıldığı zaman PDGF 'e bandınlmış demineralize kemik 

matriksi ile büyüme faktörü kullanılmamış kontrol grubu arasında kemik oluşumu 

açısından fark saptanmamıştır. Bu sonuçlann ışığında baskılanmış kemik rejenerasyonu 

yaşlı bireylerde PDGF ile artıniabiiindiğini rapor etmişlerdir (152). 

Bu sebeple PDGF kemik iyileşmesindeki etkilerinden dolayı özellikle yaşlı, 

osteoporoz ve diyabet hastalannın baskılanmış kemik rejenerasyonu tedavisinde 
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kullanılmaktadır (153). Özellikle diyabetik hastalarda baskılanmış kemik rejenerasyonu 

tedavisinde PDGF tedavi alternatif olarak dikkate alınmaktadır. Çünkü diyabetik 

hastaların trombositlerindeki PDGF oranı diyabetik olmayanlardan daha az olduğu 

saptanmıştır (154). Bu makalelerin yansıttığı sonuçları dikkate alarak oral implantoloji 

uygulamalarındaki ogmentasyon işlemlerinin osteopöröz ve diyabet hastalıklarında 

karşılaşılan komplikasyonlar ve geç iyileşme gibi dezavantajlarını PDGF ile beraber 

kullanılan greft materyalleri ile azaltılabilineceğini düşünmekteyiz. 

Araştırmanın sonuçlarını klinik uygulamalara yansıta bilmemiz için 

seçtiğimiz hayvan modellerinin kemik iyileşmesindeki biyolojik benzerliğinin olması 

ön şart olarak kabul edilmektedir. Küçük hayvan modelleri kullanımı, insanda klinik 

uygulamalarında öngörülebilir sonuç vermesini zorlaştırmaktadır. Yeni malzeme veya 

ürün ilk olarak in-vitro olarak denenmekte, daha sonra küçük hayvan modellerinde 

biyolojik uyumluluğu araştırılmaktadır. Bu aşamayı da geçtikten sonra insan 

biyolojisine daha çok benzerlik gösteren domuz, koyun, köpek ve maymun gibi 

modellerde denenınektedir (155). 

Çalışmamızda model olarak kullanıldığımız koyunlarda, belirlenen süre 

zarfında her hangi bir komplikasyona ve istenmeyen yan etkilere rastlanmamıştır. 

Sakrifikasyondan sonra elde edilen tibialar makroskopik olarak bütünlüğünü koruduğu 

ve iltihapsal reaksiyona maruz kalmadığı gözlemlenilmiştir.· 

Koyun modellerinde kemik reJenerasyonu ile ilgili yapılan araştırmalar 

literatürde sıkça rastlanmaktadır. Öncelikle koyun kemik özellikleri incelendiğinde 

koyun kemiğinin makroyapısı primer kemik iyileşmesi ve haversian sisteminin 

şekillenmesinin insan kemiğine benzer olduğu gözlemlenmiştir. Haversian sistemi 

kemik boyunca düzensiz şekilde dizilmiştir. Ortopedik araştırmalarda tibia kemiği yük 

taşıma kapasitesine sahip olduğu için sıkça kullanılmıştır. Koyun kemiğinin 

mikroyapısına bakacak olursak yüksek kemik yoğunluğu ve insan kemiğinden daha 

dayanıklı olduğu bildirilmişdir. 9-1 O yaşındaki koyunun kemik kalitesi, osteoidinin 

hacmi ve mineral apozisyon miktarı 60-70 yaşlı erkek veya postmenopozal kadın 

kemiği ile kıyaslanabilinir olduğu saptanmıştır. Kemik rejenerasyon süresi ınsan 
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kemiğine göre hızlıdır. Fakat küçük hayvan modellerine göre ınsan kemik 

rejenerasyonuna daha yakın olduğu için araştırınalarda tercih edilmektedir ( 156). 

Çalışmamızda kritik defekt boyutu elde edilerek tüm greft materyallerini aynı 

modelde uygulayabildiğimiz, biyolojik gelişim süreci benzer olan koyun modeli tercih 

edilmiştir. Kritik defekt boyutu kemik rejenerasyonu çalışma modellerinde önemli 

faktördür. Kritik defekt boyutunda oluşturulmuş modeller belirlenen süre zarfında 

iyileşme gösterememektedir. Defektte kemik oluşumu tamamlanamamakta ve fıbrotik 

doku gözlenilmektedir. Farklı greft materyallerinin kemikte iyileşme potansiyelinin 

ölçülmesi, başarısızlığa uğrarnaması için koyun tibiasında yapılan çalışmalarda kritik 

defekt boyutu 3,5 mm ve 4,8 mm arası değişmektedir (157,158). 

Çalışmamızda bu boyutu 7 millimetreye çıkararak kritik defekt elde ettik. Boş 

bırakılan defektierde 4. hafta sonunda yeni kemik oluşumu istatistiksel olarak en düşük 

seviyede olması, belirlenmiş süre için kritik defekt boyutunu sağladığımızı 

göstermektedir. 

PDGF 'in klinik etkinliği, uygulama zamanlaması ve taşıyıcı materyalden 

salınma süresine bağlıdır. Bilindiği gibi yara bölgesinin ilk saatleri yıkım fazı olarak 

tanımlanmaktadır. Ortam hipoksik ve asidiktir. Makrofajlar tarafından salgılanan litik 

enzimlerle ekstrasellüler matriks ve nekrotik debris degradasyona maruz kalmakta, 

vasküler yetersizlik ve onarıcı hücre göçü gerçekleşememektedir. Bölgeye iletilmiş 

PDGF' in bir bölümü aktive olmakla beraber, yıkıma da uğramaktadır. Tedavi edici 

dozda PDGF konsantrasyonunda ilk 4 saate% 50 azalma görülmektedir (17). 

Hsieh ve Gravesin yaptıkları in-vitro deneyde PDGF 'un salınım süresinin 

kemik oluşumu üzerinde etkisini ortaya koymaya çalışmışlardır. Çalışma 1 gün 

süresince hücrelere PDGF salınımı sonucunda, osteoblast farklılaşması aşamasında %50 

mineralize kemik artımı saptanmıştır. Uzun dönem büyüme faktörü salınımı, alkelen 

fosfataz aktivitesini baz alarak fıbroblastik hücre proliferasyonunu artırdığı için 

mineralize matriks oluşumunu inhibe ettiği gözlemlenmiştir. Bu sebeple kronik 

enflamasyonlarda, osteoblast farklılaşması inhibe edildiği ve kemik rejenerasyonunun 

kısıtlandığı bildirilmiştir (1 59). Bu sebeple salınım süresi, büyüme faktörlerinin tedavi 
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uygulanacak bölgeye taşınması ve kullanılan taşıyıcı maddeler birçok araştırmada 

tartışma konusu olmuştur. Taşıyıcı materyalde aranılan özellikler biyoemilim 

göstermesi, terapötik konstantrasyonda salınım sağlaınası ve uygun zaman diliminde 

optimal fayda vermesidir. 

Literatürdeki bir çok hayvan çalışmalarında farklı taşıyıcı materyaller ile 

PDGF uygulaması rapor edilmiştir: 

Lee ve ark. chitosan- trikalsiyum fosfat materyali ile sıçan kafatasında uygun 

salınım sağlandığını rapor etmişlerdir. Terapötik konsantrasyonda madde salınımı 

başlangıç yüksek salınımını takip ettiğini bildirmişlerdir. Aynı grubun yaptığı başka bir 

çalışmada poröz kondiratin-4 sulfat ve süngerimsi chitosanın taşıyıcı olarak 

kullanılması ile osteoblast proliferasyonunu artırdığını bildirmişlerdir. PDGF 'un 

salınım oranı kondroitin-4-sülfatın değişen içeriği ile kontrol edilebilinmiştir. Kollojen 

ve metilosellüloz jel gibi taşıyıcıların ogmentasyonda uygulanması ile alakali literatürler 

mevcuttur ( 160, 161 ). 

Bir başka çalışmada tavşan kafatasında oluşturdukları defektieri PDGF 

yüklenerek kalıplaştırılmış poli-L-laktid 1 trikalsiyum fostat membranlar ile kapatarak 

yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunda uygulanılmasını araştırmışlar. Kontrol grubuyla 

kıyaslandığında PDGF yüklü membraniara daha fazla osteoblast bağlandığını 

saptamışlardır. Aynı şekilde PDGF 'ünün başlangıç yükleme oranlarını değiştirerek 

salınımını kontrol altına alınabilindiğini ve kemik reJenerasyonunun PDGF 'ün 

salınımından etkilendiğini rapor etmişlerdir (162). 

Vikjaer ve ark. tavşan kafatasında oluşturdukları defektierde 

PDGF (50 mikrogram/mL) ve metilselliloz jel (%4.4) ile beraber kullanarak 8 hafta 

sonrasında kemik oluşumunu incelemişlerdir. PDGF kullanılmayan kontrol grubundan 

farklı olarak test grubundaki kemik daha trabeküler yapıda olduğu belirlenmiştir. Yeni 

kemik oluşum yüzdesi test grubunda %51 ,8; kontrol grubunda ise %30,5 olarak rapor 

edilmiştir. PDGF uygulanan defektierde kemik ili ği oranı %75, mineralize kemik hacmi 

ise % 112 arttığı gözlemlenmiştir ( 1 63 ). 
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Lynch ve ark. gerçekleştirdikleri araştırmada periodontal hastalığın tedavisi 

ıçın 4 köpekte Iodine ı25 e251) proteini ile kombine olarak 1251- PDGF veya 1251-IGF-I 

uygulanmıştır. ' 1251 etiketlenmiş proteinin' özelliği lo kal kemik yapımı sırasında 

saflığını oransal olarak azalmasının ölçülebilinmesidir. Böylece denek sonunda zaman 

dilimine göre büyüme faktörlerinin salınım oranı belirlenmiştir. PDGF-BB 'nin 96 saat 

sonrasında %96 kadarı, uygulamadan 2 hafta sonra ise tamamı saptanamamıştır. Yüksek 

oranda faktör salınımı membran kullanılmadığı için yara bölgesine göç eden hücrelerin, 

büyüme faktörünün methylcellulose jelden daha hızlı çözülmesinden kaynaklandığı 

belirtmişlerdir. Bilgisayar destekli histolojik analiz sonrasında 2. ve 5. haftalarda alınan 

biopsilere göre test grubunda kemik ve sement oluşumunda kontrol grubuna göre 5 ve 

ı O kat artış gözlemlenmiştir (17). 

Jiang ve ark. yaptıkları in-vitro çalışmada PDGF ve IGF -ı kombinasyonun u 

BDBG ile beraber kullanarak büyüme faktörlerinin greft materyali ile etkileşimini ve 

kombine kullanılmasının osteoblastik profılerasyonu nasıl etkileyeceğini 

araştırmışlardır. Büyüme faktörlerini yüzeyine 1251 radyoaktif etiketierne molekülleri 

tutturulmuşdur. Büyüme faktörleri BDBG 'e inkube edilerek, hacimleri hesaplanmıştır. 

Sonra radiyoaktif işaretlenmiş büyüme faktörleri tampon çözeltiye belirli zaman 

aralıklarıyla bandırılmıştır. Kemik matriksinde geriye kalan faktör hacmi hesaplanarak 

salınan miktar belirlenmiştir. Biyolojik aktiviteleri ise sıçan osteoblast hücrelerinde 

testedilmiştir. Bu hücrelerin greft malzemesi üzerinde gelişimi takip edilmiştir. Sonuç 

olarak IGF-ı 'in greft materyaline afınitesi PDGF 'den 1 O kat fazla olduğu saptanmıştır. 

ıo gün süre zarfında PDGF- %50, IGF-ı - %ıO oranında salınımı tespit edilmiştir. 

PDGF, BDBG ile kullanımının osteoblastik proliferasyonu olumlu etkilediği kanısına 

varılmıştır ( 164). 

Stephan ve ark. benzer metot kullanarak sığır kaynaklı kemik-kollojen 

matriksinden PDGF salınımını ı O gün sonra %30 olarak rapor etmişlerdir ( 165). 

Çalışmamızda 1.hafta yeni oluşan kemik miktarına göre otojen kemik 

greftinden (%4,36±3,46) sonra en yüksek yüzde BDBG ve PDGF 'nün beraber 

kullanılan örneklerinde saptanmıştır (%3,74±2,90; p<O.Oı). Bu verilerden yola çıkarak 
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BDBG 'den ilk haftada diğer greft materyallerine göre daha hızlı PDGF salınımı 

gerçekleşdİğİ ve bunun da osteojenik hücre mıgrasyonunu hızlandırdığını 

düşünmekteyiz. 

4. haftada sakrifiye edilen koyunlardan elde edilen örnekler arasında otojen 

kemik greftinden sonra en yüksek yenı oluşan kemiğe sahip 

grup ise {J-TeP+PDGF (%4ı,67±7,63: p<O.OJ) olarak belirlenmiştir. Böylece, {J-TeP 

'ın diğer greft materyallerine kıyasla daha uzun sürede PDGF salınımı yaptığını, 

böylece PDGF 'in bölgede kemik oluşumuna uzun süre olumlu destek verdiği 

sonucuna varmaktayız. BDBG ve {3-TeP arasındaki PDGF salınım yapma farkı, greft 

partikül boyutlan ve kimyasal farklılıklanndan kaynaklandığı düşünülebilir. 

Çalışmamızda güncel oral implantoloji klinik uygulamalannda sık kullanılan 

BDBG, {3-TeP ve es materyalleri kullanılmıştır. İmplant çevresi defetklerde, sinus 

lifting ve vertikal-horizontal ogmentasyonda, diş çekim saketlerinde daha önce de 

belirttiğimiz greft materyallerinin tek başına ve PDGF ile beraber kullanımı ile yeni 

kemik oluşumuna olan katkısına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Elde edilen sonuçlara 

göre ı. hafta sonunda kullanılan greft materyallerinin yeni kemik oluşturma yüzdeleri 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Otojen kemik altgrubu ise tüm greft 

materyallerinden daha yüksek yeni oluşan kemik . yüzdesine sahip olduğu 

gözleml eniimiştir (p<O.O ı). 

4 hafta sonra sakrifiye edilen modellerden elde edilmiş sonuçlarda ise BDBG ve 

{3-TeP kullanılmış defektierde oluşan kemik miktan istatistiksel farklılık 

gösterınemektedir (p<0,404). {3-TeP altgrubunun yeni kemik oluşturma değerleri es 

altgrubundan daha yüksek iken (p<O, 009), BDBG ile es altgruplan kendi aralannda 

anlamlı farklılık göstermemiştir (p<0,834). 

Otojen greftin yüksek osteojenik özellik banndırdığı, aynı canlının kemik 

yapıcı hücreleri ve proteinlerine sahip olduğundan dolayı mükemmel osteokonduktif ve 

osteoinduktif özellikleri taşıdığı için altın standart olarak kabul edilmektedir. Fakat hızlı 

rezarbe olmakta, uzun dönemde kazanılan kemik hacminde azalma gözlemlenmektedir. 
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Otojen kemik grefti hızlı rezorbe olduğundan dolayı sınus lifting ameliyatiannda, 

vertikal ve horizontal ogmentasyon operasyonlannda istenilen sonucu vermeyebilir 

(114). Partikül halindeki otojen kemik greftlerinin zenogreft veya diğer allaplastik 

materyalleri e beraber kullanıldığında rezorpsiyon miktan azaltmaktadır ( 166). 

Çalışmamızda I. ve 4.hafta sonunda en yüksek yeni kemik oluşma yüzdesi otojen kemik 

grubunda tespit edilmiştir. Fakat 4. Hafta sonunda geri kalan greft yüzdesi diğer 

gruplardan anlamlı olarak düşük olduğu tespit edilmiştir. Üstün osteojenik özelliklerine 

rağmen hızlı rezorbe olması sinus lifting, vertikal ve horizontal ogmentasyonlarda 

istenilen sonucu vermeyebilmektedir. 

Kalsiyum Sülfat greft materyali zayıf yapısal dayanıklılığı ve hızlı rezorbe 

olma nedeniyle literatürde diğer kemik greftleriyle beraber kullanımına geniş yer 

verilmiştir (167, 168, 169, 170). Yapmış olduğumuz çalışmada es ve BDBG altgruplan 

arasında 4. Hafta sonrasında yeni kemik oluşum yüzdesi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunamamıştır. Fakat kalan greft yüzdesi BDBG 'de (%53,47±5,69), es 

ile ogmente edilen defektierde kalan greft ( %3 7 ,57±6,06) miktanndan daha yüksektir. 

Bunun yanı sıra bu iki grup arasında fıbrotik bağ doku yüzdesi es 'de daha fazla olarak 

saptanmıştır. Böylece 4 hafta sonrasında benzer kemik oluşturma yüzdesine karşılık 

rezorbe olan kemik greft miktan ve daha fazla yumuşak bağ dokusu oluştuması es ile 

ogmente olmuş bölgelerde implant stabilizasyonunu etkileyeceği ve BDBG ile ogmente 

edilmiş defektiere göre daha fazla süre beklenilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Çalışmada kullandığımız bifazik kalsiyum sülfat, üretici fırmanın belirttiği 

üzere özellikle çekim saketleri ve 1 cm aşmayan kemik defektierinde kullanılma 

endikasyonuna sahiptir. Bu sebeple, PDGF ile beraber uygulanarak oluşturduğumuz 

defektierde yeni kemik oluşturmasını ve taşıyıcı olup olamayacağını tespit etmeyi 

hedefledik 

Literatürde de PDGF' in ,BTeP, es ve BDBG ile birlikte kullanımına yer 

veren çalışmalar vardır: 
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B atennan ve ark yaptıkları in-vivo ve in- vitro deneylerde es ve {3-TeP greft 

materyallerinin PDGF taşıyıcısı olması, salınım süresi ve kemik oluşumunda etkilerini 

araştırmışlar. İnsandan elde edilmiş osteoblast hücreleri laboratuar ortamında 

çoğaltılarak denek için hazır hale getirilmiştir. Bu çalışmada da PDGF radyoaktif 

işaretierne yöntemi olarak 125! faktörü kullanılmıştır. Daha sonra greft matetyalleri 

kombine olarak farelerde subkutan implante edilerek sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Çalışma sonucunda {3-TeP grubunda ilk saatte osteoblastik hücre kontaktı saptanmıştır. 

2 gün sonra greft materyali üzerindeki osteoblastlarda bölünmesi gözlemlenmiştir. 

İn-vitro deneyde {3-TeP materyalinden PDGF 'in serbestlenme oranı ı saat 

sonrasında % ı6, ı O gün sonrasında ise %45 olarak saptanmıştır. Bu oran es greft için 

ise ı saat sonrasında %6, 23 gün sonrası ise %50 oranında PDGF salınımı rapor 

edilmiştir. İn-vivo ortamda bu süre daha da kı salını ştır. ı hafta sonra (3-TeP' den 

serbesdenen PDGF oranı %50, ı7 gün sonra ise %ı 00 'dür. es 'tan salınan PDGF oranı 

ise ı hafta sonra %5ı, ı7 gün sonra ise % 94 'tür. İn-vivo deneyde büyüme faktörünün 

hızlı serbestleurnesi ortamdaki endogen PDGF, ph ve iyon muhitinin varlığından 

kaynaklandığı belirtilmiştir. Her iki greft matertalinin PDGF ile kombine kullanımı 

sonucunda, PDGF kullanılmayan kontrol grubuna göre osteoblastik proliferasyonda 

anlamlı artış sağlandığı bildirilmiştir ( ı7ı ). 

Çalışmamızda es + PDGF altgrubu ve es altgrubu arasında hem ilk hafta 

(%ı,75±ı,2ı- %ı,74±ı,2ı), hem de 4. hafta sonunda ( %28,32±4,50- %23,37±4,02) 

yeni oluşan kemik miktarının diğer greft materyallerinden daha az olduğu saptanmıştır. 

Böylece es 'ın PDGF taşıyıcısı olarak kullandığımız diğer greftlerle karşılaştırıldığında 

yetersiz kaldığı düşünülmektedir. es 'ın defekte yerleştirilirken kan ile teması sonucu 

hızlı çözülerek greft tozlarına yapışmış PDGF' nın kısa sürede ortama salınması 

düşünülmektedir. Böylece defektteki kanama kontrol altına alındığı takdirde daha 

başarılı olunabileceğini tahmin edilmektedir. 

Schwarz ve ark. araştırmada rhPDGF ile {3-TeP greftlerinin kombine 

kullanımını incelemişler. 4 köpekte 8 defekt oluşturarak 3 hafta sonra incelemeye 

almışlar. Anjiogenezis- transglutaminas II ' yi referans alarak immunohistokimyasal ve 

histomorfolojik analiz sonucu antijen aktivitesi ve ogmente edilmiş alanda oluşan 

mineralize kemik dokusu miktarı test grupta daha fazla saptanmıştır (2. 7 +/- 0.9 mm2 
-
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ı. 7 +/- 0.8 mm2 
). Sonuç olarak /3-TCP greft malzemesi ile rhPDGF kullanımının 

kronik- lateral ark defektierinde kemik remodelizasyonunun ilkin safhasında potansiyel 

destek sağladığı görülmüştür (173). 

Yaptığımız çalışmada aynı greft materyali ile 0.3 mg/ml miktarında PDGF 

grubunda yeni kemik oluşum yüzdesi 4. hafta sonunda %4ı,67±7,63, tek başına beta

TCP grubunda ise bu oran %28,26±5,7ı olarak saptanmıştır. Çalışmalar arasındaki 

metot farklılıklarına rağmen PDGF 'ün yeni kemik oluşum oranlarını istatistiksel 

anlamlı derecede etkilediğini görmekteyiz (p< O. O 1). 

Artzi ve ark. köpekler üzerinde gerçekleştirdikleri deneyde BDBG ve /3-TCP 

karşılaştırılmıştır. Mandibulada oluşturulmuş 5x4 mm boyutlarındaki defektierde yeni 

kemik oluşumu ve kalan greft miktarı değerlendirilmiştir. ı2 ve 24 ay sonraki 

sonuçlarda /3-TCP tamamİ ile rezorbe olurken, defektierde BDBG partikülleri 

saptanmıştır. Çalışmamızda buradaki gibi uzun süreli takip olmasa bile benzeri sonuçlar 

elde edilmiştir. Dört hafta sonrasında /3-TCP greft partiküllerinin %48, ı6±4,55 ; BDBG 

partiküllerinin ise %53,47±5,69 rezorbe olmadığı istatistiksel anlamlı farklılığı 

saptanmıştır (p<0,003). /3-TCPI BDBG uygulanmış defektierde yeni kemik oluşum 

yüzdesi 6 ay sonrasında %68.8 /%47.9, 24 ay sonrasında ise %86.5 1%55.6 olarak 

saptınmıştır. Çalışmamızda 4 hafta sonrasında bu oran · %25,36±6,05 /%28,26±5, 7ı 

olarak saptanmıştır. Çalışmaların metot farklılığı, kullanılmış hayvan modeli ve süre 

farklılığına rağmen ismi geçen greft materyallerinin benzeri sonuçlar verdiği, oral 

implantolojide yaygın kullanımlarından dolayı PDGF ile kombine uygulanarak 

denenmesine karar verilmiştir (ı 7 4 ). 

Lioubavina-Hack ve ark. 8 erkek Wistar sıçanların ramusunda teflon 

kapsüller yerleştirilerek BDBG (Bio Oss) ve PDGF beraber kullanımının etkinliğini 

araştırmışlardır. BDBG, PDGF içeren solusyanda 20 dakika ıslatılarak kapsüllerin içine 

doldurulmuş ve ramusa yerleştirilmiştir. Test ve kontrol grubu oluşturularak 3 ve 5 ay 

sonrasında PDGF varlığının BDBG ile kemik oluşumundaki etkinliği incelenmiş. 

3 ay sonrasında kontrol grubunda yeni kemik hacmi (%20,8) test grubundan (%6, 7) 
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daha fazla olduğu istatistik olarak anlamlı olmasa da saptanmıştır. 5 ay sonrasında 

mineralize kemik hacınİ oranı (% 23-%26) her iki grupta da benzerlik göstermiştir. 

Test grubunda özellikle 3 ay sonrasında daha az kemik oluşumu saptanması PDGF 

solusyonunun başlangıç ph değerinin kemik oluşumu için optimal olmamasından 

kaynaklandığını rapor edilmiştir (175). 

Becker ve ark. PDGF 'nü IGF ile kombinasyonu demineralize dondurulmuş 

kurutulmuş kemik grefti ile implant çevresindeki geniş dehisens defektierinin 

ogmentasyonunda uygulanarak karşılaştırmışlar. Defetkler ePTFE membranı ile 

kapatılmıştır. 4 köpeğe yerleştirilmiş 24 implant ile gerçekleştirilen bu çalışma 

ıs. haftada kemik seviyeleri ölçülmek üzere hayvanlar sakrifiye edilmiş ve histolojik 

incelemeye alınmıştır. Büyüme faktörleri ile beraber kullanılan demineralize 

dondurulmuş kurutulmuş kemik grefti grubunda daha fazla yeni kemik elde edilmiştir. 

Kombine büyüme faktörleri kullanılan defektierde implant kemik kontakt alanı boş 

bırakılmış defektiere göre iki kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Kemik grefti 

kullanılan grupta anlamlı olmasa da implant kemik kontaktı sağlanmıştır. Yeni oluşan 

kemik ile implant yüzeyi arasındaki kontakt mesafe en fazla PDGF/IGF-I grubunda 

tespit edilmiştir. Yine bu grupta oluşan kemiğin dansitesi diğer gruplardan daha fazla 

saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda Trombosit Kaynaklı Büyüme faktörü ve İnsuline 

benzer Büyüme faktörünün implant çevresinde yeni kemik oluşumunda yeni metot 

olarak kullanılabilir olduğu kanısına vanımıştır (ı72). 

Sirnion ve ark. atrofiye mandibulada kritik boyutlu defektierde dikey 

ogmentasyonunu sağlamak için rhPDGF ve hayvan kaynaklı deproteinize blok greftini 

beraber uygulayarak bu büyüme faktörünün etkinliğini araştırmışlar.12 köpek 

mandibulasında 4 premolarlann çekerek, 3 ay sonra kritik boyutlu defekt elde etmişler. 

Kemik bloklanyla beraber her bölgeye 2 adet implant da yerleştirilmiştir. Çalışmada 4 

farklı grup oluşturulmuştur: ı) blok greft, 2) blok greft + kollojen membran, 

3) blok greft + rhPDGF, 4) blok greft + rhPDGF + kollojen membran. 5 ay sonra 

hayvanlar sakrifiye edilerek örnekler alınmış. Sonuç olarak ı ve 2. gruplarda dikey 

kemik rejenerasyonu sağlanmamış. 3. grupta ise anlamlı dikey kemik rejenerasyonun 

yanı sıra yoğun, iyi vaskülarize olmuş, yüksek kemik -implant kontağı, greft 

partiküllerinin yeni kemiği ile hızlı yerdeğişimi gözlemlenmiştir. 4. grupta ise kollojen 
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membranla örtülü greft bölgesinde sağlıklı yeni kemik miktan 3. grupa göre daha az 

rastlanmaktadır. Böylece periostun osteoprogenitor hücre kaynağı olması sebebiyle 

önemi ortaya kanmaktadır (176). 

Çalışmamızdan farklı olarak blok greft kullanılması, dolayısıyla materyalin 

damarianma gereksiniminin daha fazla olduğu için membran kullanımı sonuçlan 

etkilemiş olabilir. Çalışmamızda koyun tibiasında defektin hemen altında kemik 

iliğinden gelen endostial osteojenik hücre ve zengin kanlanma alanı olması dolayısıyla 

membran kullanırnın olumsuz etkisinin ortaya çıkacağı düşünülmemiştir. 

Schwarz ve ark. rh PDGF 'nün BDBG ile beraber kullanımını ve faktörün 

aktivitesine kollojen membran uygulamasının etkisinin olup olmadığını araştırmışlar. 4 

köpekte karşıt alt -üst çeneler olmak üzere 4 farklı grup oluşturulmuştur. Üst çene: 

BDBG + rhPDGF+ Kollojen membran (test); BDBG + rhPDGF(kontrol); Alt çene 

BDBG + rhPDGF+ Kollojen Membran ; rhPDGF+ Kollojen Membran olmak üzere 

gruplara ayrılmıştır. 3 hafta sonrasında histomorfolojik sonuçlara bakılmıştır. Alt çene 

test grubunda daha fazla mineralize kemik oluşurken, üst çene test grubunda yeni oluşan 

kemik hacminin yanı sıra yara çevresinde damadanınanın arttığı saptanmıştır. Sonuç 

olarak rhPDGF ile ısıatılmış BDBG kronik tipli lateral ark defekletinde kemik 

formasyonundakontrol gruplara göre daha olumlu sonuç verdiğine, kollojen membranın 

ıse büyüme faktörünün etkinliğinde değişiklik oluşturmadığına, sadece greft 

partiküllerinin stabilizasyonunda avantaj sağladığı kanısına vanımıştır ( 177). 

Çalışmamızda kullanılan greftlerin partikül şeklinde olması gerekçesi ile 

yukanda belirtildiği gibi membran kullanımıyla sakrifıkasyondan sonra defektierde 

stabilizasyonu sağlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca sakrifıkasyondan sonra defektler 

ortaya çıkanldığında greft partiküllerinin çevreye dağılmamış ve partiküllerin periosta 

yapışarak diseksiyon sırasında defektin doku bütünlüğünü bozulmamıştı. Bunlann 

kullanılan kollojen membranın avantajlan olabileceğini düşünmekteyiz. 
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Thoma ve ark. çalışmada kullandığımız Gem 21 S ile tavşanlann kafatasında 

kemik rejenerasyonunu incelemişler. 7 tavşanın kafatasına 4 adet 7mm yüksekliğinde ve 

6mm yançapında metal silindir yerleştirildi. Boş , {3 -TCP, (3 -TCP ve PDGF, Bio-Oss 

ve PDGF şeklinde greft materyalleri kombine şekilde kullanıldı. Yeni kemik oluşumu 

boş defektierde 13,9%, {3 -TCP- 24%, {3 -TCP + PDGF- 37,1%, Bio-Oss + PDGF 

grubunda ise 64,4% olarak tespit edildi. Metal silindir içinde geriye kalan greft 

partiküllerinin alan yüzdeleri ise Bio- Oss için 48,3% olarak rapor edildi. {3-TCP yalnız 

kullanıldığı silindirlerde 58% iken, PDGF ile beraber kullanılan silindirlerde ise 53,1% 

olarak saptanmıştır. Aynı çalışmanın çatısı altında gerçekleştirilen in-vitro denek 

sonucunda Bio-Oss'un {3 -TCP den daha fazla miktarda PDGF absorbe ettiğini rapor 

etmişler (178). Gerçekleştirdiğimiz çalışmada PDGF ile beraber kullanılarak en yüksek 

kemik oluşturma kapasitesi {3-TCP materyalinde tespit edilmesine karşın bu çalışmada 

aynı sonucu görmemekteyiz. Bizim kullandığımız zenogreft materyali Cerabone iken, 

bu çalışmada Bio-Oss kullanılmıştır. Greft materyalerinin zenogreft türünden olmasına 

karşın üretim aşama farklılıklannın sonucu etkileyebileceği düşünülebilir. Çalışmalar 

arasındaki en belirgin farklılıklardan birisi de bekleme süresidir. Bizim çalışmamızda 4. 

hafta sonu sonuçlan değerlendirilmeye alınır iken, bu çalışmada bu süre 8 haftaya 

çıkanlmıştır. Daha uzun bekleme süresi daha fazla yeni kemik oluşumuna sebep 

olmaktadır. Bizim çalışmamızda kemik greftleri kemik içi kritik boyutundaki defektiere 

yerleştirilirken bu çalışmada greft partiküllerini tavşan kafatasına yerleştirilen metal 

silindidere uygulanmıştır. Defekt duvarlanndan, tibia kemik iliği ve endostiumdan greft 

alanına daha fazla hücresel göç gerçekleşmektedir. ·Bu sebeple bu çalışmanın 

sonuçlannın bizim sonuçlarla birebir karşılaştınlması zordur. 

Thoma ve ark. tavşan kalvariyasında yaptıklan çalışmada geriye kalan greft 

materyali yüzdesi {3-TCP + PDGF (%53) , {3-TCP (%58) olarak saptanmıştır 

(178).Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre de 4 hafta sonunda {3-TCP ve {3-TCP 

+ PDGF arasında kalan greft partikülleri arasında istatistik farklılık saptanmıştır. PDGF 

ile beraber kullanılan {3-TCP partikülleri %5 oranında daha fazla rezorbe olmuştur. Bu 

fark BDBG ve CS arasında gözlemlenmemiştir. Sonuç olarak yeni kemik oluşumu 

arttıkça {3-TCP partiküllerinin daha fazla rezorbe olduğu sonucuna varmaktayız. 
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Klinik ortopedide sık kullanılan PDGF diş hekimliğinde ilk olarak 

periodontal tedavi endikasyonlannda uygulanılmıştır. 

Cho ve ark. (86) beagle köpekleri üzerinde yaptıklan bir çalışmada molar 

dişlerde oluşturulan sınıf III furkasyon defektierine rejeneratif tedavi uygulamışlardır. 

Bir gruba yüzey pürüzlendirmesini takiben PDGF uygulanarak bölge politetrafloroetilen 

membran ile kapatılmıştır. Diğer grupta ıse aynı işlem PDGF olmadan 

gerçekleştirilmiştir. PDGF uygulanmayan grupta kökte rezorpsiyon ve ankilaz 

gözlenirken, uygulanan grupta periodontal ligament benzeri yeni doku oluşumu 

bildirilmiştir ( 179). 

Nevins ve ark. periodontal defeklerde uyguladıklan PDGF ve {3-TCP 

kombinasyonunu prospektif klinik deneyde 6 ay sonrasında incelenmişler. ll klinik 

merkezde 180 kişide 4 mm' den fazla kemik defektieri seçilmiştir. 3 gruba ayrılan 

bireyler 1) beta TCP + 0.3 mg/ml rh PDGF, 2) beta TCP + 1 mg/ml rh PDGF 3) beta 

TCP + kontrol solüsyon olarak sınıflandınlmış. Bağımsız radyolojik merkezlerde lineer 

kemik seviyesi, gingival resesyonu, klinik ataşman seviyesi incelenilmiştir. Klinik 

ataşman seviyesi ilk 3 ayda 1. grupta 3. Gruba göre daha fazla iken, 6 ay sonrasında 

gruplar arasında anlamlı farklılık oluşmamaktadır. 1. Grup 6 ay sonrasında lineer kemik 

kazanımı ve defektin dolumu bakımından 3. Gruba göre daha olumlu sonuçlar vermiştir. 

Gingival resesyon da da 1. Grupta 3 .gruba göre daha az görüldüğü saptanmıştır. 

Defektin k emikle do lma oranı 0.3 mg/ml PDGF grubunda %57, 1 mg/ml PDGF 

grubunda %34, kontrol grubunda ise %18 olarak saptanmışır. Çalışma sonucunda 

PDGF' un düşük konsantrasyonda kullanımı tavsiye edilmektedir (180). Deneyimizde 

de yukanda tavsiye edilen 0.3 mg/ml oranında PDGF kullanılmış ve {3-TCP ile beraber 

kullanımında başanlı sonuç elde edilmiştir. 

Benzer çalışma McGuire ve ark. tarafından klinik olarak gerçekleştirilmiştir. 

PDGF kullanılan greftlerle ogmente edilen dişlerde Şarpey liflerinin diş ve alveol 

kemiğine dik açıyla bağlandığı bildirilmiştir. Kontrol grubunda ise bu lifler dişin 

çevresinde paralel olarak seyretmektedir ( 181 ). 
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1 ayakumar ve ark. periodontal defekt bulunan 54 hasta üzerinde yaptıklan 

çok n1erkezli, randamize klinik çalışmada, bir gruba {3-TCP ve rekombinant PDGF, 

kontrol grubu hastalara ise sadece {3-TCP uygulamışlardır. Üç ve altıncı aylarda yapılan 

klinik değerlendirmede büyüme faktörü uygulanan grupta klinik ataçman kazancı ve 

kemik dolum miktannın kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu kaydedilmiştir (182). 

Oral ve Maksillofasiyal cerrahide büyük hacimli kemik defektierinin greft 

materyalleri ile rehabilite edilmesi son zamaniann en çok araştırılan konusu haline 

gelmiştir. Bu sebeple literatürde PDGF farklı blok veya partikül halindeki greft 

materyalleri ile kombine şekilde büyük hacimli defektierin tedavisi için uygulandığı 

araştırmalar giderek artmaktadır. 

B yun ve ark. benzeri klinik durumda maksiler lateral bölgeye implant 

yerleşimi sonrasında bukkal kemikte oluşan çatlak ve fenestrasyonun uzun dönemde 

oluşturacağı problemi çözmek için otojen kemik greft ile PDGF ve (3-TCP 

kombinasyonunu beraber kullanıldığı sandwich tekniğini rapor etmişler. 5 aylık 

iyileşme sonrasında bölge yeniden açılarak tam kemik iyileşmesi gözlemlenmiştir. Bu 

gibi vakalarda PDGF 'in kemik greftleri ile beraber kullanımının kemik 

rejenerasyonuna olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir (183 ). 

Fagan ve ark. maksiler kesici dişin endodontik tedaviye yanıt vermediği ve 

apikal lezyon tespit edilmesi üzerine çekimi sonrasında bukkal kemiğin de kaybıyla 

oluşan defekti PDGF ve Dondurulmuş kurutulmuş mineralize kemik allogrefti karışımı 

ile ogmente ettiklerini rapor etmişler. Ayrıca diğer vaka sunumlanndan farklı olarak 

soket duvarlarını PDGF solusyon ile ıslattıklannı belirtmişler. Operasyondan 7 ay 

sonrasında implant uygulaması için bölgeye yeniden cerrahi işlem yaparak kemik 

biopsisi elde etmişler. Yeni kemik oluşum yüzdesi %48 olarak rapor edilirken, geriye 

kalan greft miktan ise %14 olarak bildirilmiştir. Çalışmamızda büyüme faktörleri ile 

kombine kullanılan greftler arasında en fazla yeni kemik oluşum yüzdesi {3-TCP ve 

PDGF grubunda o/o41,67±7,63 olarak tespit edilmiştir. Araştırma gereç ve yöntem 

farklılığı ve allogreftlerin osteoinduktif özellikleri dikkate alınırsa aradaki fark olağan 

kabul edilebilir. Belirtilen çalışmada soket duvarlarına PDGF solusyonu ile ısiatmanın 

sonuca nasıl etkilediği ile alakah bilgi verilmemiştir ( 1 84 ). 
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Sirnion ve ark. bir başka çalışmalarında maksiller sol lateral ve kanin 

bölgesinde onkolojik cerrahi görmüş bir hastaya yapılan ogınentasyon işleminde BDBG 

ile rhPDGF 'nün beraber uyuglamasını vaka olarak sunmuşlardır. Komşu dişierin 

servikal çizgilerinden 20 mm mesafede bulunan ve nazal kaviteyi içeren büyük hacimli 

defekte ı: ı oranında otojen kemik ve deproteinize sığır kemik partikülleri 

kombinasyonunu rhPDGF ile karıştırarak uygulanmış. Titanyumla desteklenmiş rezarbe 

olmayan memranla kaplanan defekt 6 aydan sonra ikinci cerrahisi gerçekleştirerek 2 

adet implant başarıyla yerleştirilmiştir (ı85). 

MeAliister ve ark. çekim sonrası defektierinde PDGF 'nün kullandığı serı 

vakaları sunmuş ve histolojik incelemişler. 20 premolar çekilen sakete 

0.3 mg/mL rekorubinant PDGF sığır kaynalı demineralize zenogreft veya beta 

trikalsiyum fosfat ile beraber kullanılarak yerleştirilmiştir. 3 ay sonra histolojik 

inceleme yapılmış zenogreft ve beta trikalsiyum fosfatla ogmente edilmiş defektierde 

benzer miktarda yeni kemik oluşumu elde edilmiştir(% 2ı- o/o24). PDGF kullanımı yan 

etkisiz gerçekleşmiş ve ilave greft uygulamasına gerek kahnmadan ı OO%ı implant 

başansı sağianılmıştır (ı86). 

Yaptığımız çalışmanın sonuçlan ile yukaradaki klinik araştırmada elde edilen 

verileri karşılaştırdığımızda, partikül er BDBG ve {3-TCP greftlerini PDGF ile beraber 

kullanımının daha fazla yeni kemik oluşturduğunu görm~kteyiz. Çalışmamızda farklı 

olarak aynı hayvan modelde BDBG ve {3-TCP greft materyallerini bir birileriyle 

karşılaştırarak kemik rejenerasyonu ve greft rezorpsiyon değerleri karşılaştınldı. 

Çalışmamızın sonuçlarını baz alarak {3TCP ve BDBG 'in PDGF ile kombine 

kullanırnın daha fazla yeni kemik oluşturduğu için klinik olarak horizontal ve vertikal 

ogmentasyonlarda denenınesi gerektiğini düşünmekteyiz. Sirnion ve ark. iki hastanın 

aşın rezarbe olmuş çeneisinde blok halindeki zenogreft materyalini PDGF ile beraber 

uygulamışlardır. İlk hastada blok greft vakum ortamında PDGF solusyonuna 

ısiatıldıktan sonra iki fiksasyon vidası ile defek bölgesine sabitlenmiştir. 5 ay bekleme 

süresinden sonra hem radyografik, hem de histolojik olarak blok greftin kemiğe entegre 
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olduğu rapor edilmiştir. Daha sonra uygulanan 2 implant ile protetik rehabilitasyon 

hayata geçirilmiştir. Sorunsuz iyileşme rapor edilmiştir (187). 

Cardaropoli mandibular kesici diş bölgesinde 9 mm' lik defekt boşluğuna 

deproteinize sığır kaynaklı blok şeklindeki kemik greftini PDGF ile birlikte uygulanmış 

ve 6 ay beklendikten sonra implantın greft bloğuna osseointegre olduğu rapor edilmiştir 

(188). 

Bu çalışmadan yola çıkarak PDGF ile blok greftlerin kombine kullanımı 

horizontal ve vertikal ogmentasyonda otojen kemiğe alternatif oluşturula bileceği 

bildirilmektedir. Otojen kemik greftleri ideal rejenerasyon özellikleri banndırmasına 

rağmen ikinci arneli yat alanına, operasyon sonrası daha fazla ağn ve ödem 

şikayetlerinin artmasına, hastanın morbititesinin yüksek olmasına sebep 

olmaktadır (84, 85). {3-TCP ve BDBG greft materyallerinin PDGF ile kombine 

kullanımının daha fazla yeni kemik rejenerasyonu sağladıklannın tespit edilmesi, bu 

materyalierin blok şeklinde PDGF ile beraber kemik eksikliğini gidermek amaçlı, yatay 

ve dikey ogmentasyonda uygulanarak otojen blok greftlerine alternatif 

oluşturabilineceğini düşünmekteyiz. Benzer materyal ve metodla koyun modellerinde 

ileri cerrahi işlemleri gerçekleştirerek blok greftlerde PDGF etkinliğinin araştınlmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. 



95 

6 SONUÇLAR 

• Çalışma süresince hayvan modeli olarak kullandığımız koyun tibiası 

herhangi bir olumsuzluk, kamplikasyon ve enfeksiyon yaşanmadan başanlı şekilde 

kullanılmıştır. 

• 4. hafta sonu boş defektteki en düşük yeni kemik oluşum yüzdesi koyun 

tibiasında oluşturduğumuz 7x6 mm büyüklüğündeki defektierin kritik defekt boyutunda 

olduğunu göstermektedir. 

• Otojen kemik greftleri 1. ve 4. hafta sonrasında en yüksek kemik 

rejenerasyonu değerlerine sahiptir. 

• {J-TCP ve BDBG, 4 hafta sonrasında yeni kemik oluşturma değerleri 

istatistiksel olarak farklılık göstermemesine karşın, PDGF ile beraber kullanıldıklannda 

anlamlı farklılık oluşturmaktadırlar. 

• PDGF , {J-TCP greft materyali ile beraber kullanıldıklannda BDBG ve 

es 'ye göre daha fazla yeni kemik rejenerasyonu sağlamaktadır. 

• Çalışma sonuçlanna göre {J-TCP ve BDBG, PDGF için taşıyıcı olarak 

başanlı şekilde kullanılabilir. 

• 4 hafta sonra otojen kemik rezorpsiyonu diğer defektiere göre anlamlı 

derecede artmıştır. 
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• PDGF, BDBG ve es materyallerinin rezoprsiyonunda etken olarak 

istatistiksel farklılık göstermemektedir. {3-TeP ile beraber kullanılan altgrupdaki 

rezorpsiyon oran, {3-TeP yalnız kullanıldığı altgruba göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 

• es, 4 duvarlı defektierde yeni kemik rejenerasyonu sağlamasına rağmen 

diğer iki greft materyaline göre PDGF için daha zayıftaşıyıcı özelliğe sahiptir. 

• Bu sonuçlara dayanarak PDGF, (3-TeP ve BDBG ile beraber 

kullanıldığında daha fazla yeni kemik oluşturmaktadır. 

• Otojen blok greftlerin hastalarda yüksek morbidite göstermesi sebebi ile 

alternatif olarak; horizontallvertikal ogmentasyon işlemlerinde, sinus lifting gibi ileri 

cerrahi ameliyatlarda PDGF ve BDBG/ {3-TeP blok greft materyallerinin kombine 

kullanılması için hayvan ve klinik çalışmalanna ihtiyaç duyulmaktadır 
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