
 

 

 

 

 

 

 

G
Ü

L
Ş

A
H

 G
Ü

V
E

N
 

 
ĐS

T
A

N
B

U
L

 Ü
N
ĐV

E
R

S
ĐT

E
S
Đ  S

A
Ğ

. B
ĐL

. E
N

S
T

. 
 

 D
O

K
T

O
R

A
 T

E
Z
Đ 

 
 ĐST

A
N

B
U

L
-2012

Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt 

yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak 

Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya  

(sol yandaki gibi) olacak . 

Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK LĐSANS TEZĐ; 

Doktora ise  DOKTORA TEZĐ  ifadesi kalacak 

Adınızı soyadınızı giriniz 

Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız 



 

 

 

 

T.C. 

ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ 

SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 

DANIŞMAN  

PROF. DR. ÇETĐN KASAPOĞLU  

AĞIZ, DĐŞ VE ÇENE  CERRAHĐSĐ ANABĐLĐM DALI 

 

AĞIZ, DĐŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHĐSĐ 
PROGRAMI 

ĐSTANBUL-2012  

GÜLŞAH GÜVEN  

HEMOSTATĐK AJAN OLAN ANKAFERD BLOOD 
STOPER (ABS) 'IN KEMĐK VE YUMUŞAK DOKU YARASI 

ÜZERĐNE ERKEN VE GEÇ DÖNEM ETKĐLERĐNĐN 
HĐSTOPATOLOJĐK OLARAK ARAŞTIRILMASI  

( DOKTORA TEZĐ ) 



 ii 

TEZ ONAYI  

 



 iii

BEYAN 

 

 

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına 

kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri 

akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün 

bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine 

aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici 

bir davranışımın olmadığı beyan ederim.  

 

 

Gülşah GÜVEN 



 iv

ĐTHAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aileme ithaf ediyorum 

 

 



 v

TEŞEKKÜR 

Doktora eğitimim süresince özveriyle bilgisini, sabrını ve insani ilgisini 

esirgemeyen değerli hocam sayın Prof. Dr. Çetin KASAPOĞLU’na, 

Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen  Anabilim Dalı başkanımız sayın Prof.Dr. 

Cengizhan KESKĐN’e, 

Tezimin histopatolojik değerlendirmesini titizlikle takip eden ve yol gösteren 

Đ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı öğretim 

üyesi sayın Doç.Dr. Vakur OLGAÇ’a ve histopatolojik preperatların hazırlanmasında 

yardımcı olan Mehmet BOZOĞLU’na,  

Sonuçların istatistiksel değerlendirmesinde yardımlarından dolayı Emre 

ÜNAL’a, 

Doktora süresince her zaman yanımda olan değerli ağabeylerim Mehmet Ali 

ERDEM, Burak ÇANKAYA ve Cemil ĐŞLER’e, 

Deney çalışmalarında yardımlarından dolayı Esra EYÜPOĞLU, Serpil UYGUN 

ve Gözde BÜRÜMCEK’e, 

Doktora eğitimim boyunca her konuda desteklerini gördüğüm sevgili dostlarım 

Çiğdem Özçamur GÜNEŞ, Gizem GÜLGEZEN’e ve tüm çalışma arkadaşlarıma, 

Yaşamımın her anında destek ve sevgilerini eksik etmeyen, bu noktaya 

gelmemde en büyük etkiye sahip babam Nurettin HOROZ, annem Fatma HOROZ ve 

kardeşlerim Çiğdem HOROZ, Çağlar HOROZ ve Selman HOROZ’a 

Beni tanıdığı ilk günden bu yana, hayatımın her anında tüm güçlükleri benimle 

paylaşan, her zaman beni destekleyen ve hep yanımda olan biricik eşim Uğur 

GÜVEN’e sonsuz teşekkür ederim. 

 



 vi

ĐÇĐNDEKĐLER 

TEZ ONAYI ............................................................................................................... ĐĐ 

BEYAN ..................................................................................................................... ĐĐĐ 

ĐTHAF ....................................................................................................................... ĐV 

TEŞEKKÜR ................................................................................................................ V 

ĐÇĐNDEKĐLER .......................................................................................................... VĐ 

TABLOLAR LĐSTESĐ ................................................................................................ X 

ŞEKĐLLER LĐSTESĐ .................................................................................................. XĐ 

GRAFĐKLER LĐSTESĐ ........................................................................................... XĐV 

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĐSTESĐ ............................................................ XV 

ÖZET ...................................................................................................................... XVĐ 

ABSTRACT ........................................................................................................... XVĐĐ 

1. GĐRĐŞ VE AMAÇ .................................................................................................... 1 

2. GENEL BĐLGĐLER .................................................................................................. 2 

2.1. KEMĐK DOKUSU............................................................................................... 2 

2.1.1. Kemik Dokusunun Genel Özellikleri ............................................................... 2 

2.1.2. Kemik Dokusunun Kimyasal Yapısı ................................................................ 2 

2.1.2.1. Đnorganik Yapı ........................................................................................... 2 

2.1.2.2. Organik Yapı .............................................................................................. 3 

2.1.3. Kemik Hücreleri.............................................................................................. 3 

2.1.3.1. Osteoprogenitör Hücreler ........................................................................... 3 

2.1.3.2. Osteoblastlar .............................................................................................. 4 

2.1.3.3. Osteositler .................................................................................................. 4 

2.1.3.4. Osteoklastlar .............................................................................................. 5 

2.1.4. Kemik Dokusunun Morfolojik Özellikleri ....................................................... 6 

2.1.5. Periost ............................................................................................................. 6 

2.1.6. Endost ............................................................................................................. 6 

2.1.7. Kemik Dokusu Tipleri ..................................................................................... 7 

2.1.7.1. Kortikal ve Kansellöz Kemik...................................................................... 7 

2.1.7.2. Woven ve Lameller Kemik ......................................................................... 7 

2.1.8. Kemik Oluşumu  ve Gelişiminin  Evreleri ....................................................... 8 



 vii

2.1.8.1. Đntramembranöz Kemik Oluşumu(Doğrudan Kemikleşme) ........................ 8 

2.1.8.2. Endokondral Kemik Oluşumu .................................................................... 9 

2.1.9. Kemik Büyüme ve Gelişiminin Evreleri ........................................................ 10 

2.1.9.1. Modelling (Şekillendirme) ........................................................................ 10 

2.1.9.2. Remodeling (Yeniden şekillenme) ............................................................ 10 

2.1.10. Kemik Dokusunun Đyileşmesi ...................................................................... 10 

2.1.10.1. Đltihap Evresi .......................................................................................... 11 

2.1.10.2. Tamir Evresi ........................................................................................... 12 

2.1.10.3. Remodeling (Yeniden Şekillenme) Evresi .............................................. 14 

2.2. ANKAFERD BLOOD STOPPER...................................................................... 14 

ANKA .................................................................................................................... 14 

FERD ..................................................................................................................... 15 

2.2.1. FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE FARMASÖTĐK ÖZELLĐKLER ...................... 15 

2.2.1.1. Ürünün içerdiği maddelerin isimleri (IUPAC, INN gibi)........................... 15 

2.2.1.2. Ürünün üretim şekli, kontrol ve analiz yöntemleri .................................... 15 

2.2.1.3. Ürünün farmasötik formları ...................................................................... 16 

2.2.1.4. Saklama koşulları ..................................................................................... 17 

2.2.2. ANKAFERD BLOOD STOPPER’IN BĐLEŞĐMĐ .......................................... 17 

2.2.2.1. ISIRGAN (Urtica Dioica) ......................................................................... 18 

2.2.2.2. HAVLICAN (ALPĐNĐA OFFĐCĐNARUM) .............................................. 19 

2.2.2.3. KORUK (VĐTĐS VĐNĐFERA) ................................................................... 19 

2.2.2.4. KEKĐK (THYMUS VULGARĐS) ............................................................. 20 

2.2.2.5. MEYAN (GLYCYRRHĐZA GLABRA) ................................................... 21 

2.2.3. ABS’nin Etki Mekanizması ........................................................................... 22 

2.2.4. ABS’nin Etkileri ........................................................................................... 23 

3. GEREÇ VE YÖNTEM ........................................................................................... 26 

3.1. GEREÇ.............................................................................................................. 26 

3.2. YÖNTEM .......................................................................................................... 26 

3.2.1. Denek Seçimi ................................................................................................ 26 

3.2.2. Çalışma Planı ................................................................................................ 27 

3.2.3. Çalışma Grupları ........................................................................................... 27 

3.2.3.1. Deney Grubu ............................................................................................ 27 

3.2.3.2. Kontrol Grubu .......................................................................................... 27 



 viii

3.2.4. Cerrahi  Yöntem ............................................................................................ 28 

3.2.5. Histopatolojik Değerlendirme ....................................................................... 30 

3.2.5.1. Yumuşak Doku Đncelemesi ....................................................................... 30 

3.2.5.2. Kemik  Dokusu Đncelemesi ....................................................................... 32 

3.2.6. Đstatistiksel Değerlendirme ............................................................................ 32 

4. BULGULAR .......................................................................................................... 33 

4.1. HĐSTOPATOLOJĐK BULGULAR .................................................................... 33 

4.1.1. KONTROL GRUBU ..................................................................................... 33 

4.1.1.1. Kemik Dokusu Bulguları .......................................................................... 33 

5. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları ................. 33 

15. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları ............... 33 

30. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları ............... 33 

4.1.1.2. Yumuşak Doku Bulguları ......................................................................... 33 

5. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol  Grubunun Histopatolojik Bulguları ................ 33 

15. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları ............... 34 

30. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları ............... 34 

4.1.2. KONTROL GRUBU ..................................................................................... 37 

4.1.2.1. Kemik Dokusu ......................................................................................... 37 

4.1.2.2. Yumuşak Doku ........................................................................................ 40 

4.1.3. ANKAFERD GRUBU .................................................................................. 43 

4.1.3.1. Kemik Dokusu Bulguları .......................................................................... 43 

5. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları ................... 43 

15. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları ................. 43 

30. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları ................. 43 

4.1.3.2. Yumuşak Doku Bulguları ......................................................................... 43 

5. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları ................... 43 

15. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları ................. 44 

30. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları ................. 44 

4.1.4. ANKAFERD GRUBU .................................................................................. 47 

4.1.4.1. Kemik Dokusu ......................................................................................... 47 

4.1.4.2. Yumuşak Doku ........................................................................................ 53 

4.2. ĐSTATĐSTĐKSEL BULGULAR ......................................................................... 58 

4.2.1. Kemik  Dokusuna Ait Đstatistiksel Bulgular ................................................... 58 



 ix

4.2.2. Yumuşak Dokuya Ait Đstatistiksel Bulgular ................................................... 66 

5. TARTIŞMA ........................................................................................................... 73 

6. SONUÇ .................................................................................................................. 86 

KAYNAKLAR .......................................................................................................... 87 

ETĐK KURUL KARARI ............................................................................................ 99 

ÖZGEÇMĐŞ ............................................................................................................. 100 



 x

TABLOLAR LĐSTESĐ 

Tablo  2-1: Ampul ve tampon formunda Ankaferd Blood StopperR içerikleri ................ 16 

Tablo  2-2: Sprey formunda Ankaferd Blood StopperR içerikleri .................................. 17 

Tablo  4-1: Kontrol Grubu Kemik Dokusu Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi ........................................................................................................ 35 

Tablo  4-2: Kontrol Grubu Yumuşak Doku Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi: ....................................................................................................... 36 

Tablo  4-3: Ankaferd Grubu Kemik Dokusu Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi ........................................................................................................ 45 

Tablo  4-4:  Ankaferd Grubu Yumuşak Doku Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi. ....................................................................................................... 46 

Tablo  4-5: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .............................................. 58 

Tablo  4-6: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .............. 59 

Tablo  4-7: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................. 60 

Tablo  4-8: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 61 

Tablo  4-9: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .................................... 62 

Tablo  4-10: Yeni Kemik Yapımı Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ....................... 64 

Tablo  4-11: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 65 

Tablo  4-12: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 66 

Tablo  4-13: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............ 67 

Tablo  4-14: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ........................................... 68 

Tablo  4-15: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .......................................... 69 

Tablo  4-16: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı................................... 70 

Tablo  4-17: Epitel Rejenerasyon Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ....................... 71 

Tablo  4-18: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 72 

 



 xi

ŞEKĐLLER LĐSTESĐ 

Şekil  2-1: ABS'nin etki mekanizması ........................................................................... 23 

Şekil  3-1: Sıçanların traşlanmış sağ angulus bölgesinin antiseptik solüsyon ile silinmesi

 .................................................................................................................................... 28 

Şekil  3-2: Đnsizyon ve yumuşak dokuların disseksiyonundan sonra angulusun açığa 

çıkarılması  ve  defekt oluşturulması ............................................................................ 29 

Şekil  3-3: Angulus bölgesinde oluştrulan defekte ABS uygulaması ............................. 29 

Şekil  3-4: Defekt oluşturulduktan sonra yaranın dikişlerle kapatılması ........................ 30 

Şekil  4-1:(5. gün) Defekt bölgesinde, damardan zengin fibröz bağ dokusu ve defekt 

duvarlarından başlayan yeni kemik yapımı, H&E X100.- ............................................ 37 

Şekil  4-2: (15. gün) Defekt bölgesinde, damardan zengin aktif bağ dokusu içinde yeni 

kemik trabekülleri H&E X100. .................................................................................... 37 

Şekil  4-3: (30. gün) Defekt bölgesinde defekt alanını tümüyle dolduran yeni kemik 

trabekülleri, H&EX100. .............................................................................................. 38 

Şekil  4-4: (5. gün) Defekt bölgesinde, nekrotik artıklar altında, granülasyon dokusu 

içinde hafif yoğunlukta  TGF ekspresyonu, TGF-β X400............................................. 38 

Şekil  4-5: (15. gün) Defekt bölgesinde, yeni kemik trabekülleri arasında, yoğun TGF 

eksprese eden hücreler, TGF- β X400. ......................................................................... 39 

Şekil  4-6: (30. gün) Defekt bölgesini örten yeni kemik dokusu altında, orta şidette TGF 

eksprese eden hücreler, TGF- β X400. ......................................................................... 39 

Şekil  4-7: (5. gün) Yüzey epiteli ortadan kalkmış eksuda debris altında gevşek yapıda, 

damardan zengin bağ dokusu izlenmektedir, H&E X200. ............................................ 40 

Şekil  4-8: (15. gün) Yüzeyi örten çok katlı yassı epitel altında, liften zengin aktif bağ  

dokusu izlenmektedir. H&E X200. .............................................................................. 40 

Şekil  4-9: (30. gün) Doğal yapıda yüzey epiteli altında normal görünümlü bağ dokusu. 

H&E X200. ................................................................................................................. 41 

Şekil  4-10: (5. gün) Đnsizyon bölgesinde granülasyon dokusu içinde hafif şiddette TGF 

ekspresyonu eden hücreler, TGF-β X400. .................................................................... 41 

Şekil  4-11: (15. gün) Đnsizyon bölgesinde, genç mezenkim hücrelerinden oluşan 

granülasyon dokusu içinde yoğun TGF ekspresyonu, TGF- β  X400. ........................... 42 

Şekil  4-12: (30. gün) Đnsizyon bölgesinde, liften zengin bağ dokusu içinde hafif TGF- β 

X400. .......................................................................................................................... 42 



 xii

Şekil  4-13: (5.gün) Defekt bölgesinde yüzeyinde eksüdalı debris altında damardan 

zengin gevşek yapıda bağ dokusu ve defekt kenarlarından başlayan kemik yapımı 

(oklar), H&E X100 ...................................................................................................... 47 

Şekil  4-14: (5.gün) Gevşek yapıda bağ dokusu içinde çok sayıda bir kısmı eritrositlerle 

dolu bir kısmının lümeni henüz açılmamış damar kesitleri ve bol miktarda ekstravaze 

olmuş eritrositler, H&E X400 ...................................................................................... 47 

Şekil  4-15: (15. gün) Defekt bölgesinde defektin bir kenarını oluşturan kortikal 

kemikten başlayan ve ondan bir apozisyon çizgisiyle ayrılan yeni kemik trabekülleri, 

H&E X200. ................................................................................................................. 48 

Şekil  4-16: (15. gün) Defektin iki ucundan başlayarak defekt bölgesinin büyük kısmını 

dolduran yeni kemik trabekülleri, H&E X200. ............................................................. 48 

Şekil  4-17: (15. gün) Defekt bölgesinde damardan zengin fibröz bağ dokusu, H&E 

X400. .......................................................................................................................... 49 

Şekil  4-18: (15. gün) Defekt bölgesindeki damardan zengin fibröz bağ dokusu içinde 

nekrotik artıkları temizleyen klastik hücreler (ok), H&E X 200. .................................. 49 

Şekil  4-19: (30. gün) Defekt bölgesini bir köprü biçiminde kapatan ve arasında hücresel 

kemik iliği oluşan henüz remodele edilmemiş olgun kemik dokusu, H&E X100. ......... 50 

Şekil  4-20: (30. gün) Defekt bölgesini kapatan kemik dokusunun arasında kalan 

damarlanması azalmış liften zengin fibröz bağ dokusu ve bu doku içinde ekstravaze 

eritrositler ve hemoglobin yutmuş makrofajlar, H&E X400. ........................................ 50 

Şekil  4-21: (5.gün) Az derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β X400 ................ 51 

Şekil  4-22: (15. gün) Yüksek derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. .... 51 

Şekil  4-23: (30. gün) Orta derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400 .......... 52 

Şekil  4-24: (5. gün) Defekt bölgesinde yüzeyinde nekrotik artık ve debris bulunan 

damardan zengin gevşek yapıda bağ dokusu, H&E X400. ........................................... 53 

Şekil  4-25: (5. gün) Defekt bölgesinde iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren bağ dokusu 

içinde çok sayıda yeni damar kesiti, H&E X400. ......................................................... 53 

Şekil  4-26: (15. gün) Defekt bölgesini kapatan rejenere çok katlı yassı epitel, H&E 

X200. .......................................................................................................................... 54 

Şekil  4-27: (15. gün) Defekt bölgesini örten rejenere epitelde tomurcuklanmalar ve 

yüzeyinde hipergranülozis, H&E X400. ...................................................................... 54 



 xiii

Şekil  4-28: (15. gün) Defekt bölgesinde damardan zengin bağ dokusu içinde koyu 

eozinofil sütrüktürsüz madde çevresinde yabancı cisim dev hücreleri(oklar), H&E 

X400. .......................................................................................................................... 55 

Şekil  4-29: (30. gün) Defekt bölgesini örten rejenere çok katlı yassı epitel altında liften 

zengin damarlanması azalmış bağ dokusu. Bağ dokusu içinde rejenere olamayan 

adneksleri dikkat çekicidir, H&E X 100. ..................................................................... 55 

Şekil  4-30: (30. gün) Derindeki liften zengin bağ dokusu içinde hemosiderin pigmenti 

ve hemosiderofajlar, HH&E X400. .............................................................................. 56 

Şekil  4-31: (5. gün) Az derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. ............. 56 

Şekil  4-32: (15. gün) Yüksek derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. .... 57 

Şekil  4-33: (30. gün) Orta derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. ......... 57 

 



 xiv

GRAFĐKLER LĐSTESĐ 

Tablo  2-1: Ampul ve tampon formunda Ankaferd Blood StopperR içerikleri ................ 16 

Tablo  2-2: Sprey formunda Ankaferd Blood StopperR içerikleri .................................. 17 

Tablo  4-1: Kontrol Grubu Kemik Dokusu Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi ........................................................................................................ 35 

Tablo  4-2: Kontrol Grubu Yumuşak Doku Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi: ....................................................................................................... 36 

Tablo  4-3: Ankaferd Grubu Kemik Dokusu Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi ........................................................................................................ 45 

Tablo  4-4:  Ankaferd Grubu Yumuşak Doku Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 

Değerlendirilmesi. ....................................................................................................... 46 

Tablo  4-5: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .............................................. 58 

Tablo  4-6: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .............. 59 

Tablo  4-7: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................. 60 

Tablo  4-8: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 61 

Tablo  4-9: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .................................... 62 

Tablo  4-10: Yeni Kemik Yapımı Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ....................... 64 

Tablo  4-11: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 65 

Tablo  4-12: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 66 

Tablo  4-13: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............ 67 

Tablo  4-14: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ........................................... 68 

Tablo  4-15: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı .......................................... 69 

Tablo  4-16: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı................................... 70 

Tablo  4-17: Epitel Rejenerasyon Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ....................... 71 

Tablo  4-18: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı ............................................ 72 

 



 xv

SEMBOLLER / KISALTMALAR LĐSTESĐ  

IGF: Đnsülin büyüme faktörü 

TNF: Tümör nekrozitan faktör 

PDGF: Trombosit kaynaklı büyüme faktörü 

BMP: Kemik morfojenik protein 

IL: Đnterlökin 

PGE2: Prostoglandin E2  

ABS: Ankaferd Blood Stopper 

NSAĐĐ: Nonsteroid antiinflamatuvar 

POC: Proantosiyanidin 

CMV: Sitomegalovirüs 

TGF: Transforme edici büyüme faktörü 

H&E: Hematoksilen ve Eozin 

 



 xvi

ÖZET 

Güven G. Hemostatik ajan olan Ankaferd Blood Stopper (ABS)’ ın kemik ve yumuşak 

doku yarası üzerine erken ve geç dönem etkilerinin histopatolojik olarak araştırılması. 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş Çene Hastalıkları ve 

Cerrahisi ABD. Doktora Tezi. Đstanbul. 2012  

Çalışmamızın amacı, oral cerrahi işlemlerinde son yıllarda kanamayı kontrol altına 

almak, pıhtının organizasyonunu sağlamak ve sekonder kanama riskini ortadan 

kaldırmak amacıyla kullanılmakta olan Ankaferd Blood Stopper (ABS) isimli lokal 

hemostatik ajanın kısa ve uzun dönem doku iyileşmesi üzerine etkilerinin histopatolojik 

olarak incelenmesidir. 

Yaptığımız deneysel çalışmada, toplam 48 tane Wistar-Albino cinsi erkek sıçan 

kullanıldı. Bu sıçanların alt çene angulus bölgesinde kemik defekti oluşturduk. Defekt 

oluşturulan sıçanlar iki ayrı gruba ayrılarak, ilk gruptaki sıçanlara ABS topikal olarak 

uygulandı, diğer gruptaki sıçanlara ise herhangi bir ajan uygulanmadı. Çalışmamızda, 

doku iyileşmesini operasyondan sonraki 5.,15. ve 30. günlerde yaptığımız histopatolojik 

incelemeyle değerlendirdik. Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, ABS’in doku 

parametreleri üzerinde kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı fark 

oluşturmadığını tespit ettik.  

Sonuç olarak, ABS’in topikal uygulamasının doku iyileşmesini olumlu yada olumsuz 

yönde etkilemediği kanısına vardık.  

Anahtar Kelimeler : Ankaferd Blood Stopper, lokal hemostatik ajan, doku iyileşmesi, 

histopatolojik inceleme, sıçan 
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ABSTRACT 

Güven G. Histopathological investigation of effect of  Ankaferd Blood Stopper (ABS), 

hemostatic agent, on early and late phase bone and soft tissue wound. Đstanbul 

University, Institute of Health Science, Department of Oral and Maxillofacial Surgery 

Ph.D. thesis, Đstanbul. 2012. 

The aim of our study is histopathologically to investigate the short and long term effects 

of local hemostatic agent named Ankaferd which has recently been used to organize the 

clot, to eliminate secondary bleeding. 

In our experimental study, a total of 48  male Wistar-albino rats were used. Bone 

defects were created in the mandibular angle of the rats. The defects were divided into 

two groups. ABS was topically administered in the first group wheras no agent was 

administered in the other group. In our study, tissue healing was histopathologically 

examined on the 5th, 15th and 30th days Our findings revealed that there is not 

statistically significant difference between ABS and control group regarding tissue 

parameters. 

In conclusion we decided that the topical use of ABS has no effect on tissue healing. 

 

Key Words: Ankaferd Blood Stopper,local hemostatic agent, tissue healing, 

histopathological examination, rat 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Oral cerrahi işlemler sırasında çalışmayı engelleyen, cerrahinin uzun sürmesine 

ve postoperatif komplikasyonlara neden olabilen en büyük sorunlardan biri kanamadır. 

Kanamanın kontrol altına alınabilmesi ve hemostazın sağlanabilmesi için mekanik 

yöntemler, termal teknikler ve lokal hemostatik ajanlar oral cerrahi pratiğinde rutin 

olarak uygulanmaktadır (100,101). 

En sık kullanılan lokal hemostatik ajanlar kollajen esaslı ajanlar, selülozik 

yapıda olanlar, fibrin yapıştırıcılar ve traneksamik asit içeren ajanlardır. Bu ajanların 

hemostatik özelliklerini ve doku iyileşmesine etkilerini araştıran ve kıyaslayan 

çalışmalar mevcuttur (100,102).  

Bu çalışmanın amacı kanamayı durdurmak için kullanılan, beş bitki ekstresinin 

standart oranlarda karışımından oluşan ve Ankaferd Blood Stopper (ABS) ticari ismi ile 

patent alan bir hemostatik ajanın kısa ve uzun dönem doku iyileşmesi üzerine etkilerinin 

araştırılmasıdır. 

Oral cerrahide lokal hemostatik ajanlar, hemostazı sağlamak, pıhtıyı stabilize 

etmek, pıhtı oluşumunu hızlandırmak ve sekonder kanama riskini ortadan kaldırmak 

amacıyla uygulanmaktadır (104). 

Erçetin ve ark127. yaptıkları çalışmada, sistemik hastalığı olan hastalara oral 

cerrahi işlemlerden sonra topikal olarak ABS uygulamışlar ve yara iyileşmesini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, hiçbir hastada enfeksiyon görülmediği ve 

ABS’ nin doku iyileşmesini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir (127). 

Demircan ve ark128. yaptıkları deneysel çalışmada, ABS kullanımının erken 

dönem kemik dokusu iyileşmesini olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir (128). 

Arpacı129 ABS ve kitozan etken maddeli Celox adlı lokal hemostatik ajanın doku 

iyileşmesine etkilerini incelediği çalışmada, her iki hemostatik ajanında yabancı cisim 

reaksiyonu oluşturmadığını, dokular tarafından iyi tolere edildiğini ve kitozan esaslı 

ajanın daha kaliteli bir iyileşmeye sebep olduğunu, ABS’nin ise iyileşmeyi 

hızlandırdığını ifade etmişlerdir (129). 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. KEMĐK DOKUSU 

2.1.1. Kemik Dokusunun Genel Özellikleri 

Đskelet sistemi, kemikler ve bunları birbirine bağlayan bağ dokusundan oluşur. Sistemin 

çatısını oluşturan kemik dokusu, sertlik ve sağlamlık açısından bağ dokusundan farklılık 

gösterir. Diğer bağ dokularından farklı olarak kemik, yapısında bulunan hücrelerin ve ara 

maddenin üzerine organik ve inorganik tuzların çöktüğü, bu yüzden sağlamlık ve 

esneklik gibi özellikler kazanmış olan bir bağ dokusu türüdür (1,2). 

Kemik, insan vücudu için yapısal önem taşıyan, kan hücrelerini yapan kemik iliğini 

içeren ve vücuttaki bir çok süreç için gerekli olan kalsiyum, fosfor, sodyum, magnezyum 

depolayan sert bir dokudur. Kemik sağlam ve sert yapısı ile kranial ve toraks 

boşluklarındaki hayati organları korur, yüzeyine yapışan kas ve tendonlarla birlikte vücut 

hareketliliğini sağlar (1,3).  

Kemik dokusu kendisini yapısal olarak yenileyebilen, şeklini, hacmini ve içeriğini dıştan 

gelen mekanik uyaranlar doğrultusunda yönlendirebilme yeteneğine sahiptir. Bu 

fonksiyon sistemik olarak hormonlarla, lokal olarak da mekanik kuvvetler, sitokinler, 

büyüme faktörleri ve piezo elektriklenmeyle kontrol edilir (1,2). 

 

2.1.2. Kemik Dokusunun Kimyasal Yapısı 

 

2.1.2.1. Đnorganik Yapı 

Đnorganik matriksin kimyasal bileşimi büyük oranda hidroksiapatitten Ca10 (PO4)6(OH)2 

oluşur. Kemiğin mineral kısmı karbonat, sitrat, magnezyum, flor ve stansiyum 

kristallerini de kapsar (3,4). 

Hidroksi apatit kristalleri 25-75 nm uzunluğunda çok küçük boyutlardadır. Bu özellik çok 

fazla yüzey-hacim oranı sağlar. Hidroksi apatit kristallerinin yüzeyindeki iyonlar su ile 

karışıktır ve kristallerin etrafında su ve iyon tabakası oluşturur. Bu tabaka, yani hidrasyon 

kabuğu, kristaller ile vücut sıvıları arasındaki iyon değişimini kolaylaştırır (3,5). 
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2.1.2.2. Organik Yapı 

Kemiğin yapısal, biyokimyasal ve mekanik özelliklerini belirleyen organik matriksin 

yaklaşık %90’ını Tip I kollajen, geriye kalanını ise kollajen dışındaki diğer matriks 

proteinleri, minör kollajen tipleri, lipitler ve diğer makroproteinler oluşturur. Kollajen, 

dokuların şeklini korumasını sağlayan fibröz bir proteindir ve kemiğin lifli yapısını 

meydana getirir. Kemik organik matrikste 4 önemli non-kollajen protein grubu vardır. 

Bunlar, proteoglikanlar (kondroitin sülfat, keratin sülfat, hyalüronik asit), glikoproteinler 

( osteonektin, fibronektin, vitronektin, fibrinilin, osteopontin, kemik sialoproteini vb.), 

kemiğe özgü K vitamini bağımlı proteinler (osteokalsin, matriks glaprotein, protein S),  

büyüme faktörleri ve sitokinler (Đnsülin büyüme faktörü(IGF), tümör nekrozis faktör-

alfa(TNF-α), tümör nekrozis faktör beta(TNF-β), trombosit kaynaklı büyüme faktörü 

(PDGF), kemik morfojenik proteinleri (BMP), interlökinler (IL-1, IL-6)) gibi 

proteinlerdir. (2,6,7). 

 

2.1.3. Kemik Hücreleri 

Kemiğin mimari yapısının oluşmasında rezorpsiyonunda ve bu yapının devamlılığının 

korunmasında farklı hücreler görev alır. Kemikte her biri aynı fonksiyona sahip iki farklı 

soyda hücre vardır (8); 

• Osteojenik hücreler 

• Osteoklastik hücreler 

Osteojenik hücreler kemiğin oluşmasından ve devamlılığının korunmasından sorumlu 

olan osteoprogenitörler, preosteoblastlar, osteoblastlar, osteositler ve kemik yüzeyini 

döşeyen hücrelerden oluşur (9,10). 

 

2.1.3.1. Osteoprogenitör Hücreler 

Mezenkim kaynaklı ana hücrelerin bir alt grubudur. Mitoz yeteneğine sahip olup, olgun 

kemik hücrelerine farklılaşma kapasitesine sahiptir  (9). Bu hücreler rezorbe olmayan tüm 

kemik yüzeylerinde mevcutturlar. Periostun iç yüzeyinde endostta, Havers ve Volkmann 

kanallarının örtüsünde ve büyüyen kemiklerin metafizindeki kıkırdak matriksin 

trabeküllerinde bulunurlar (11,12,13). Elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar 

sonucunda iki tip osteoprogenitör hücre saptanmıştır. Bunlardan birincisi gelişmemiş 

endoplazmik retikulum ve az gelişmş  golgi cisimciği ile tanınan preosteoblastlardır. 
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Bu hücrelerden osteoblastlar gelişir. Diğerleri ise belirgin mitokondri ve serbest 

ribozomları ile tanınan hücrelerdir (11,14). Bu hücreler ise osteoblastlara öncülük eder. 

Özelleşmiş kemik hüzreleri kemiğin oluşumundan rezorbsiyonundan ve kemik yapısının 

devamlılığını sağlamaktan sorumludur (15). 

 

2.1.3.2. Osteoblastlar 

Osteoblastlar kemik matriksinin organik kısımlarının üretilmesinden sorumlu tek 

çekirdekli hücrelerdir. Kollajen fibriller, proteoglikan, glikoz aminoglikan ve 

glikoproteinleri içeren bu organik maddeye osteoit adı verilir. Kemik inorganik 

kısımlarının çökebilmesi osteoblastların varlığına bağlıdır. Kaynağını iskelet sistemi 

içindeki mezenkimal hücrelerden alan ve mitoz bölünme yeteneğine sahip osteoblast ön 

hücreleri kemik yüzeyine yakın periost, endost ve komşu ilik stromasında bulunurlar. 

Osteoblastların morfolojik görünümleri kemik sentezi durumunda olup olmamalarına 

göre değişir. Aktif olarak matriks sentezi ile uğraşırken, osteoblastlar kübik şekilden 

prizmatiğe kadar değişik şekle ve bazofilik sitoplazmaya sahiptirler. Üretim işlevleri 

azalmaya başladığında, yassılaşırlar ve sitoplazmadaki bazofilik özellik azalmaya başlar 

(11,13,16,17). 

Regülatör sitokinler ve büyüme faktörleri gibi önemli mediatörleri salgılayan 

osteoblastlar bu sayede osteoklastların ve çeşitli hemopoetik hücrelerin değişimini 

sağlarlar. Osteoblastlar paratiroid hormonu, prostoglandinle, D vitamini 

metabolizmasının yan ürünleri, adrenal ve gonadak steroidler, sitokinler ve lenfokinler 

gibi moleküllere özel reseptörler içerirler. 

Osteoblastlar kemik oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra osteositlere dönüşür veya 

periostta ve endostta varlıklarını sürdürürler (17,18,19,20). 

 

2.1.3.3. Osteositler  

Kemik yapımı sırasında osteoid madde içinde kalan osteoblastların organellerinin çoğunu 

kaybetmesiyle türeyen osteositler lakünalar içinde bulunurlar. Osteositler kemiğin esas 

hücreleri olup olgun kemik hücresi adını da alır. Osteositler sitoplazmik uzantılara 

sahiptirler ve kanalikuli adı verilen küçük kanalcıklar sayesinde komşu osteositler 

osteoblastlar, kemik yüzeyini döşeyen hücreler, periosta ait hücreler ve kan damarları ile 

iletişim halindedirler. Bu durum; kemiğin kalsifiye olmuş matriksi içerisinde gömülü 
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kalmış olan hücrelerin kan yoluyla gelen hormonlarla nasıl uyarılabildiğini ve bunlara 

hücrelerin nasıl yanıt verdiğini açıklamaktadır  (12,13,16,21). 

Osteositler yaşlanmayla birlikte östrojen hormonunun azalması ve glukokortikoid yapıda 

hormonların artması ile sayıca azalırlar. Osteositlerin yaşam ömrü bir kaç yıldır (22). 

Osteoblastlar  ile karşılaştırıldığında, yassı badem şeklindeki osteositler epeyce azalmış 

granüllü endoplazmik redikulumu golgi ve daha  koyulaşmış kromatin sergilerler (16). 

 

2.1.3.4. Osteoklastlar 

Kemik iliğinde bulunan granülosit-makrolaj prekürsorları dolaşıma monosit olarak 

katılırlar ve bazı senkronize olmayan füzyonlar sonucu osteoklast olarak bilinen çapları 

20-100 mm arasında değişen ve 5-50 arası çekirdek ihtiva eden dev hücrelere dönüşürler. 

Makrofajlardan farklı olarak kıvrımlı sınırları, kalsitonin reseptörleri vardır ve asit 

fosfataz üretirler (12,18,23). 

Osteoklastlar sıklıkla kemik rezorpsiyon kavitesi olarak adlandırılan “Howship lakünleri” 

nde bulunurlar. Osteoklastlar aktif veya pasif durumda olabilirler. Aktif durumda kemik 

matriksine bakan yüzey, düzensiz uzantılı kıvrımlar ile düzensiz katlanacak büzgülü 

kenarı meydana getirir. Büzgülü kenarı, hücre organlarını içermeyen, aktin 

filamanlarından zengin bir sitoplazma kuşağı çevreler. Bu kuşak osteoklastların kemik 

matriksine yapıştığı yerdir ve kemik erimesinin meydana geldiği mikro-çevreyi yaratır 

(2,17,24). 

Kemik rezorpsiyonu osteoklast çevresinde pH’ın yaklaşık 3,5 olduğu asidik bir ortamda 

gerçekleşir. Asidik ortamda inorganik kemik bileşenleri ayrıldıktan sonra organik 

bileşenler “Katepsin K” denen lizozomal  enzimlerle yıkılır. Bu rezorpsiyon aktivitesi, 

tam olarak açıklanamayan mekanizmalarla kontrol edilmektedir. Ama hücresel 

aktivasyon, hücresel cevaplar, faktör ekspresyonu, aktivitenin durması ve apoptozisin, 

osteoblastlar ve osteoklastlar arasındaki dinamik iletişim sayesinde olduğuna dair kanıtlar 

vardır (25,26). 

Osteoklastlar hormonal uyaranlara karşı oldukça duyarlı hücrelerdir. Bifosfonatlar, 

kalsitonin ve östrojen hormonları osteoklastların etkinliklerini azaltırken; tiroksin, 

paratiroid hormonları ve D vitamini bunun tersi etki yapar (2,27,28). 
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2.1.4. Kemik Dokusunun Morfolojik Özellikleri 

Kemikler makroskopik olarak uzun ve yassı kemikler olarak ikiye ayrılırlar. Uzun ve 

yassı kemikler dışarıdan farklı gibi görünseler de iç yapıları birbirine benzerdir. Tüm 

kemiklerin dış bölgesi kompakt tabaka ile sarılıdır ve orta kısımlarında medullar bir yapı 

bulunur. Medullar kavite, kan hücrelerinin oluşturduğu kırmızı kemik iliği ve yağ 

hücrelerinden oluşan sarı kemik iliği ile doludur. Tipik bir erişkin uzun kemiği, diafiz adı 

verilen ve merkezi konumlanan uzun bir silindirin iki ucunda yer alan daha geniş ve oval 

şekilli, epifiz olarak isimlendirilen bölümlerden oluşur. Diafizin her iki ucunun sonuna 

doğru kalınlaşarak epifizle birleşen kısımlarına metafiz adı verilir. Bu kısımların, kemiğin 

orta bölümlerine göre daha kalın ve hacimli olması, kıkırdak dokuya destek vererek vücut 

ağırlığının taşınmasını sağlar. Epifizler ince bir kompakt kemik tabakasıyla kaplanmış 

süngerimsi kemikten oluşmuştur. Diafizin ise hemen hemen tümü kompakt kemikten 

oluşur ve kemik iliği boşluğuna bakan yüzeylerinde çok az süngerimsi kemik vardır 

(29,30). 

2.1.5. Periost 

Eklem yüzeyleri dışında kemiğin dış yüzeyini örten bağ dokusu tabakasıdır. Aralarında 

keskin bir sınır olmayan iki tabakadan meydana gelir; iç tabaka( stratum cambium) ve dış 

tabaka(stratum fibrosum). Dış tabaka kollajen lifler ve fibroblastlardan oluşmuştur. 

Yoğun bağ dokusu olup, kan damarları ve lenfatiklere destek sağlar. Demetler halinde 

kollajen liflerden oluşan sharpey lifleri, matriks içine girerek periostu kemiğe bağlar. 

Hücreden daha zengin olan periostun iç tabakası bölünüp farklılaşarak osteoblastları 

oluşturabilme potansiyeline sahip olan yassı hücrelerden yana zengindir (1,31,32). 

Periosttaki fibroblastların sayısı ve fibröz tabakanın kalınlığı ile periostu döşeyen 

damarların sıklığı yaşlanma ile azalır. Damarsal içerik bakımından zengin olan periost 

dokusunda çok miktarda endotelyal perisit hücresi bulunur. Perisitler osteoblastlara 

farklılaşabilirler (24,33,34).  

2.1.6. Endost 

Kemiğin içindeki bütün boşlukları örter ve tek kat yassı osteoprogenitör hücreler ile çok 

az miktarda bağ dokusundan oluşur. Bu yüzden endost, periosttan daha incedir. Hem 

osteojenik, hem de hemopoetik potansiyeli vardır. Büyüme süresince endost aktiftir.  

Osteoklastların kalsiyum gereksinimine bağlı olarak aktivitesi devam eder (32). 
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Periost ve endostun temel işlevleri; kemik dokusunun beslenebilmesi, büyüyebilmesi ve 

onarımı için gerekli olan yeni osteoblastları aralıksız olarak sağlamaktır (35). 

 

2.1.7. Kemik Dokusu Tipleri  

2.1.7.1. Kortikal ve Kansellöz Kemik 

Kortikal kemik, mikroskopik boyutta kanalcıklar içeren, erişkin bir bireyin iskeletinin 

yaklaşık %80’ini oluşturan, kemiklerin dış yüzeyini örterek destek ve koruyucu görev 

gören sert bir dokudur. (Uzun kemiklerin sadece dış yüzeylerini örterken, yassı 

kemiklerin hem iç hem dış yüzeylerini kaplar) Kortikal kemik iç içe geçmiş halkalar 

biçimde, kemiğin uzun ekseni boyunca Havers kanalları etrafında konumlanmış olan 

lamel adı verilen mikroskobik matriks tabakaları içerir. Her lamel çok sayıda paralel 

sıralanmış kollajen liften oluşur. Komşu lamellar de, kollajen liften oluşur. Komşu 

lamellerde, kollajen lifler farklı yönlerde sıralanmışlardır. Çok sayıdaki kanalcığın farklı 

yönlerdeki lifleri, kemiğe büyük güç sağlar. Havers kanalları ve onu çevreleyen bu 

lamellerin bütününe “Havers Sistemi” ya da “osteon” adı verilir (1,36). 

Kemiğin yüzeyine dik olarak konumlanan; iç ve dış yüzey arasında bağlantı kuran diğer 

bir kanal yapısı ise Volkmann kanallarıdır. Bu iki kanal sistemi içindeki damar ağı 

birbirleriyle bağlantılıdır  (36,37). 

Kansellöz kemik, hacimsel olarak vücudun %20’ sini oluşturan kemik trabeküllerinin 

birbirleriyle anastamoz yaparak oluşturduğu süngerimsi bir yapıdır. Trabeküller arasında 

birbirleriyle bağlantılı irili ufaklı boşluklar ve bu boşluklar içinde kemik iliği vardır. 

Kansellöz kemikte osteon bulunmaz (36,38). 

Epifiz ve metafiz; çevresinde ince bir kortikal kemik bulunan geniş bir kansellöz kemik 

yapıdan oluşur. Diafiz ise temel olarak sadece kortikal kemikten oluşur. Farklı 

kemiklerdeki kortikal ve kansellöz kemik oranı çeşitlilik gösterir. Ayrıca kortikal ve 

kansellöz kemiklerin gelişim, yapı, fonksiyon, kemik iliğine yakınlık, damarlanma 

turnover süreleri, yaşa bağlı değişimlerin büyüklükleri ve kırık meydana gelmesi 

açılarından da birbirlerinden farklılık gösterirler (16,21). 

 

2.1.7.2. Woven ve Lameller Kemik 

Ağsı kemik, embriyonel kemik yada primer kemik olarak da adlandırılan woven kemik 

dokusu genellikle geçicidir ve yetişkinlerde kafadaki yassı kemik eklemleri, diş alveolleri 
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ve bazı tendonların kemiğe tutunduğu bölgeler gibi birkaç yer dışında yerini 3 yaşından 

sonra lameller kemiğe bırakır. Kollajen liflerinin düzensiz sıralanışı, lameller kemiğe 

nazaran daha az mineral ve daha fazla osteosit içermesi, birincil kemik dokusunun 

özelliklerindendir (36,39). 

Lameller kemik her bir tabakası 3-7 mm kalınlığında, yapısındaki kollajen liflerin 

birbirlerine paralel veya bir damar kanalı etrafında dairesel olarak sıralandığı bir 

kemiktir. Lameller kemik yetişkin kemiğinde kortikal ve kansellöz kemik olarak iki farklı 

yapıdadır (40). 

2.1.8. Kemik Oluşumu  ve Gelişiminin  Evreleri 

Kemik oluşumu (osteogenez); intramembranöz ve endokondral olmak üzere iki şekilde 

gerçekleşir. 

2.1.8.1. Đntramembranöz Kemik Oluşumu(Doğrudan Kemikleşme) 

Đntramembranöz kemikleşme, mezenkim ya da bağ dokusu içinde doğrudan kemik 

oluşmasıdır. Osteogenezin en primitif formudur. Embriyonik dönemde, mezenkimal 

dokunun yoğunlaştığı bölgelerin içinde kemik trabeküllerinin ortaya çıkısı ile oluşur ve 

daima kan damarlarının bitişiğinde meydana gelir. Frontal ve pariyetal kemiklerin 

tamamı, oksipital ve temporal kemikler, mandibula ve maksillanın bazı kısımları 

intramembranöz kemikleşme ile meydana gelir. Đntramembranöz kemikleşmenin kısa 

kemiklerin büyümesinde ve uzun kemiklerin kalınlaşmasında da rolü vardır (15,41,42). 

Đntramembranöz kemik dokusuna dönüşecek mezenkim bölgesinde osteogenezin ilk 

belirtisi, dokunun kan damarlarından zengin bir hale dönüşmesidir. Böylece, mezenkim 

dokusu içinde bol miktarda kapiller görülür. Bunlar birbirleriyle anastomozlaşarak sık 

kapiller ağlarını yaparlar. Daha sonra kan kapilleri etrafındaki mezenkim hücreleri 

osteoblastlara dönüşürler. Osteoblastlar, kollajen lifleri ve kemik hücreleri arasındaki esas 

maddeyi salgılar. Bu şekilde meydana gelen henüz mineralize olmamış dokuya “osteoid 

doku” adı verilir. Osteoid doku mineralize oldukça lakünalar içinde bulunan osteoblastlar 

osteositlere dönüşür ve sitoplazmik uzantıları ile birbirleriyle bağlantı kurar. 

Osteoblastlar osteositlere dönüştükçe bunların yerini, çoğalmaya devam eden çevre 

mezenkim hücrelerinden farklılaşan yenileri alır; böylelikle kan damarları etrafında 

oluşan kemik trabekülleri giderek büyür. Trabekül yapı organize olarak spongiöz kemik 

yapısını oluşturur. Bu sırada kemik trabekülleri arasında kavitelerin içini dolduran 

mezenkim dokusu primer kemik iliğini meydana getirir. Spongiöz kemik yeterli 
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büyüklüğe ulaşınca, mezenkim membranın periferik kısmı spongiöz kemiği dıştan 

sararak periostu oluşturur. Periostun derin katlarındaki genç bağ dokusu hücreleri 

spongiöz kemik etrafında dizilir ve osteoblastları yapar. Sonunda spongiöz kemik 

etrafında periost tarafından tabaka tabaka birbiri üzerine yığılmış kompakt kemik kabuğu 

yapılmış olur (11,26,43,44,45). 

2.1.8.2.  Endokondral Kemik Oluşumu 

Klavikula dışında kalan uzun kemiklerin, kalça kemiklerinin, omurganın ve kafa 

tabanının kemikleşmesi bu yolla gerçekleşir. Uzun kemiklerin gelişiminde, önce bu 

kemiğin mezenkim doku kaynaklı hyalin kıkırdak yapıda küçük bir taslağı oluşur. Daha 

sonra kıkırdak taslak apozisyonel büyüme yoluyla daha uzun bir şekil alır. Kıkırdak 

modelin ortasındaki kondrositler büyüyerek kendilerini çevreleyen kıkırdağı rezorbe 

ederler. Geride kalan trabeküllü matriks kalsifiye olur. Periost kıkırdak taslağın üzerinde 

ince bir tabaka yeni kemik dokusu oluşturur. Kıkırdak taslakta ilkel mezenkim dokusu ve 

kan damarları çoğalır. Mezenkim dokusu daha sonra osteoblastlara ve kemik iliği 

hücrelerine farklılaşır. Osteoblastlar kıkırdak matriksin yüzeyinde bir hücre tabakası 

meydana getirerek ağsı kemik oluşturmaya başlar (13,33,46,47) 

Bu olaylar sonucunda ilk kıkırdak taslağın uç kısımları orta kısımdan primer kemikleşme 

merkezi adı verilen geniş bir alanla ayrılır. Ancak kıkırdağın her iki ucu büyümeye 

devam eder. Bu sırada orta kısmın uç bölümlerindeki kıkırdak değişime uğramaya ve 

kemikleşmeye başlar. Bu aşamada, gelişmekte olan kemik uzun bir diyafiz ve bunun her 

iki ucunda yarım ay şeklinde kıkırdak dokudan meydana gelen epifizlerden oluşur. 

Diyafiz ile her iki epifiz arasında yer alan bölgelere büyüme plağı ya da epifiz plağı adı 

verilir. Genel iskelet sisteminin olgunlaşmasıyla hormonal etkenlerle daha fazla kıkırdak 

oluşumunu engelleyerek büyüme plaklarının kemikleşmesini ve diyafiz ile epifizlerin 

birleşmesini sağlar. Gelişmekte olan epifizlerin içindeki kıkırdak dokusunun merkezinde 

diyafize benzer şekilde yeni kemik oluşumu meydana gelir. Bunun gerçekleştiği bölgeye 

sekonder kemikleşme merkezi adı verilir. Sonradan eklem kıkırdağına dönüşecek olan 

ince bir hyalin  kıkırdak doku epifizlerin yüzeyini örtmeye devam eder. Fonksiyonel 

streslerin etkisiyle, kalsifiye kıkırdak dokusu ve bunu çevreleyen düzensiz ağsı kemik 

yeniden şekillenerek kemiğin kompakt yapıda bir dış tabaka ve ortasında boşluk bulunan 

kansellöz yapıda bir iç tabakadan oluşmasını sağlar. Yaşlanma ile birlikte orta kısım 

rezorbe olarak kemik iliği ile dolu geniş bir boşluk haline gelir (48,49,50).  
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2.1.9. Kemik Büyüme ve Gelişiminin Evreleri 

 

2.1.9.1. Modelling (Şekillendirme) 

Şekillendirme, geniş kemik yüzeylerinde kemik yapım ya da yıkım olaylarını içine alır. 

Büyüme sırasında periostal kemik yapımı, endostel kemik yıkımından daha belirgin 

olarak gerçekleşir. Şekillendirme kemiklerin ve eklemlerin büyüklük, şekil, hacim, 

anatomi ve büyümesini kontrol eder. Korteks ve ilik kavitelerinin genişlemesi, uzun 

kemiklerin uç kısımlarının şekillendirilmesi, trabeküllerin kayması ve kraniyal boşluğun 

genişlemesi şekillendirme olgusunun birer sonucudur (51,52). Kemikte bulunan kuvvet 

(bükülme) çizgileri, olağan şekilendirme seviyesinin ve/veya sınırının dışına çıktığında, 

yapım işlevi olan mekanizma harekete geçer ve kemiğin kütle ve direncini arttırarak kırık 

meydana gelmesini önler. Bükülme kuvvetleri, şekillendirme sınırlarının altında kaldığı 

sürece mekanik olarak kontrol edilen yapım plakaları pasif halde kalırlar. Doğumdan 

olgunlaşma dönemine uzanan süreçte kemikleri etkileyen kuvvetler 20 kat artarken 

şekillendirme işlevleri sayesinde kemikler sürekli güçlendirilir ve mikro-makro 

hasarlardan korunur  (24, 53). 

2.1.9.2. Remodeling (Yeniden şekillenme) 

Kemiğin yeniden şekillenmesi ile biyomekanik ve metabolik olarak çevre şartlarında 

varlığını sürdürebilen kemik elde edilir. Ağsı kemiğin ya da yaşla kalitesi azalan kemiğin 

önce rezorbe olması sonra ilgili bölgede lameller yapıda yeni kemik oluşmasına yeniden 

şekillenme adı verilir. Kemiğin yeniden şekillendirme işlemlerinin ürünleri; katlanmış 

sement çizgileri, sekonder osteonlar, trabeküler katmanlar ve dokular arası yapraklardır. 

Yeniden şekillendirme olgusu bireyin hayatı boyunca devam eder. Erişkin bir bireye ait 

kortikal kemiğin turnover (kendini yenileme) hızı 20 yıl, kansellöz kemiğin ise 1-4 yıldır. 

Kemiğin belirli zaman dilimi içinde tamamen kendisini yenilemesi kuvvetlere direnç 

gösterilmesine ve ömür boyunca yapısal hasarların giderilebilmesi için gerekli kalsiyum 

dengesinin iskelet sistemi tarafından düzenlenip karşılanmasına olanak sağlar  (52,54).  

2.1.10. Kemik Dokusunun Đyileşmesi 

Organizmada herhangi bir nedenle hasar gören dokular belirli bir oranda kendilerini 

yenileyebilmektedir. Kemik dokusu bu onarım işini en iyi yapan dokulardandır. Kemik 
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defektlerinin iyileşme döneminde  bir dizi fizyolojik süreç gerçekleşir. Bu karmaşık 

sürecin en önemli özelliklerinden biri, yumuşak doku iyileşmelerinde görülen skar 

dokusunun meydana gelmemesidir. Kemik dokusunda oluşan hasarlar genelde iki şekilde 

iyileşir (55): 

1) Birincil (Primer) Đyileşme: Kırık parçalar temas halindedir. Đntramembranöz kemikleşme 

ile kortikal tabakaların doğrudan yeniden şekillenmesi gerçekleşir. Klinik uygulamalarda 

kırık bölgesinin kompresyon plakları, miniplaklar v.b gibi çeşitli mekanizmalarla 

tespitinin sağlandığı durumlarda primer kemik iyileşmesi elde edilir.   

2) Đkincil (Sekonder) Đyileşme: Endokondral kemikleşme görülür. Değişik özelliklere sahip 

hücre topluluklarının çoğalarak, farklılaşarak ve matriksi oluşturarak birlikte işlev 

görmelerini gerektirir. Đltihap, onarım ve yeniden şekillenme olarak tanımlanan 3 evrede 

gerçekleşir. 

2.1.10.1. Đltihap Evresi 

Kemik kırığı matrikste hasara, hücrelerde ölüme, periost ve endosteum yırtıklarına ve 

kırık kemik uçlarında yer değişimine neden olur. Tüm doku travmalarında, dolayısıyla 

kırıklarda, ilk verilen yanıt ‘enflamasyon’ yani ‘iltihap’dır. Travmanın şiddetine bağlı 

olarak, kırık uçları komşuluğundaki periost ve çevre yumuşak dokular yırtılarak, 

damarlar yaralanır. Kırık uçlarını karşılıklı çaprazlayan kan ve lenf damarlarının 

yaralanmasıyla bu uçlar arasındaki kemik iliğinde ve etrafında kan ve lenf sıvısı toplanır. 

Bu sıvı birikerek periostu kaldırır. Kanamanın durmasını ve pıhtılaşmayı sağlamak için 

trombosit ve trombositik faktörlerin toplanmasıyla moleküler aracılar yaralanma 

bölgesinde salınır. Kanamanın pıhtılaşması ile kırık uçları arasında, periost altında ve 

periost yırtılmışsa bunun etrafında hematom oluşur. Hematom sağlam yumuşak dokular 

tarafından sarılır (1,56).  

Kırık hematomunun, kırık iyileşmesinde önemli bir rolü vardır. Hematomun basıncı kırık 

uçlarının bir arada tutulmasına yardım eder. Açık kırıklarda, hematomun dışarıya 

boşalması ile kırık iyileşmesi gecikir veya hiç olmaz. Deneysel olarak hematom organize 

olduktan sonra çıkarıldığında osteojenik uyarının büyük bir kısmının yok olduğu öne 

sürülmüştür. Kırık hematomu, onarım hücrelerinin gücünü kolaylaştıracak fibrinden bir 

yapı iskeleti sağlamaktadır. Ayrıca kırık hematomu ortamındaki trombositler ve 

hücrelerden büyüme faktörü ve diğer proteinler salınır. Bunlar, kırık onarımında yeri olan 
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hücre göçünde, periostal hücre çoğalmasında ve onarım dokusu matriksinin sentezinde 

aracıdırlar (57,58). 

Kırık oluştuktan sonra geçici bir arterioler daralmayı, arteriol, kılcal damar ve venüllerin 

genişlemesi izler. Bunun nedeni ise dokudaki mast hücrelerinin kırık bölgesine histamin 

salgılamasıdır. Ayrıca kılcal damarların zar geçirgenliği artar. Vazodilatasyon ve plazma 

eksüdasyonuna bağlı olarak, kırık bölgesinde ilk 24 saat içinde ödem oluşur. Polimorf 

çekirdekli lökositler, monosit ve lenfositleri içeren akut enflamasyon hücreleri, ödemli 

bölgeye doğru göç eder (56, 58). 

Komşu Haversian sistemler arasında fazla anastomoz olmadığından, kırık hattının her iki 

tarafında belirli bir mesafeye kadar olan bölgede dolaşım durur. Buradaki osteositler 

piknotik hale gelir ve lizise giderek boş lakunalar bırakırlar. Sonuçta kırık uçlarında, 

kemik dokuda daha geniş olmak üzere nekroz bölgesi oluşur. Kırık ve çevre dokudan 

prostoglandinlerin salınımı yanı sıra nekrotik materyalin varlığı akut enflamasyonun 

başlatılmasında önemli rol almıştır (2, 57). 

Kırık bölgesindeki hematom 48 saat içinde organize olup fibrinden bir yapı oluşturur. 

Fibrinojen, eklenen lizin, fenilalanin, gamaglobin ve albuminle fibrine dönüşür. Polimorf 

çekirdekli lökositler ve makrofajaların diyapedezi ile fibrin matriks oluşur. Makrofaj, 

histiosit ve fibroblastların yaptığı kollajen de fibrin matriksi oluşumunda etkilidir. Fibrin 

ağından da kemik yapımı için hücre çoğalması başlar. Bu dönemde fibrin matriksi 

içindeki öncü hücreler, lokal biyolojik etkilerle değişik dokuları oluşturmak için 

farklılaşmaya hazırdır. Kırık bölgesi pH’sı asitken, daha sonra yavaş yavaş nötrale döner 

ve ılımlı bir alkali seviyede kalır (58). 

Büyük kırıklarda makrofaj monositler, bütün vücudu etkileyen bir sitokin olan IL-1 

salgılar. IL-1 yaralanma bölgesinde lenfositlerin göçünü, kemik geri emilimini 

(rezorpsiyon) sağlar ve orta beyin aracılığıyla ateş meydana getirir. IL-1 ayrıca kaslardan 

prostoglandi E2 oluşumunu arttırır (56).    

2.1.10.2. Tamir Evresi 

Organize olan hematom dokusunun çevresinde kılcal damarların genişlemesi ile 

hiperemik ve hızlı bölünen hücreleri içeren granülasyon dokusu oluşur ve onun yerini 

alır. Lokal aracı mekanizmalarla hassaslaşan öncü hücreler, yeni damar,fibroblast, 

hücreler arası madde, destek hücreleri ve diğer hücreleri oluşturmak üzere farklılaşmaya 

ve düzenlenmeye başlarlar.  Kırık bölgesindeki mezenkimal hücre çoğalması ilk 16 saatte 
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saptanmıştır. Bu çoğalma, kırık sonrası 32 saatte en üst düzeye çıkar. Tamir safhası, kırık 

oluşumundan sonraki ilk saatlerde başlasa da yapısal olarak tipik hale gelmesi 7-12 gün 

sürer (56,59). 

Periost ve endosteumun osteojenik hücreleri ile fibrin matriksin içindeki fibroblastların, 

granülasyon dokusu oluşumunda önemli rolleri vardır. Fibroblastlar kollajen 

sentezlerken, kondroblastlar kollajen ve glikozaminoglikan, osteoblastlar ise osteoidi 

salgılarlar. Kallus adı verilen bu yapı, fibröz dokudan, kıkırdaktan ve olgunlaşmamış 

kemik dokusundan oluşur, damarlanması çoktur. Yara bölgesini bir kılıf gibi çevreleyen 

bu oluşumun, kırık hatlarının hareket etmemesini sağlayarak iyileşmeye yardımcı olduğu 

düşünülmektedir (57,59). 

Tamir evresi esnasında bölgedeki damarlanma ve buna bağlı oksijen tutulumu büyük 

önem taşır. Đyileşmesinin ilk dönemlerinde periostal damar, geç dönemdeyse besleyici 

damarlar, kılcal damar tomurcuklanmasına yardımcı olur. Fakat kılcal damar gelişimi 

osteojenik hücre çoğalması kadar hızlı olmadığından beslenmenin daha iyi olduğu 

kemiğe yakın seviyedeki hücreler, osteoblastlara dönüşür. Kemiğe yakın olmayan, kırığın 

orta kısmındaki hücreler dolaşım yönünden fakirdir. Bu bölgedeki kılcal damarların 

gelişim hızı, hücre çoğalmasının hızına uyum gösteremediğinden, hücreler kondroblast ve 

kondrosite farklılaşarak kıkırdak dokuyu oluşturur. Osteoblast haline gelen, kanlanmanın 

yeterli olduğu bölgelerdeki hücrelerse trabeküller oluşturur. Böylece en dış tabakada 

kıkırdak dokunun üstünü örten periostun derin tabakasından çoğalan osteojenik hücreler, 

orta tabakada kıkırdak doku, daha derinde ise kemik trabekülleri bulunur. Zamanla her iki 

kırık parçasının ucunda oluşan yakalık tarzındaki kitle birleşerek, kırığa bütünlük 

sağlayan dış kallusu oluşturur. Dış kallusun devam eden gelişimi esas olarak kemik 

hücrelerinin çoğalmasına ve kıkırdak dokudaki (orta tabakada) interstisiyel büyümeye 

bağlıdır. Aynı şekilde ilik boşluğunda da aynı olaylar birbirini takip eder. Endosteum ve 

iliğin osteojenik hücresinden gelişen trabeküllerle, iliğin köprülenmesi oluşur ve iç kallus 

meydana gelir. Đyileşmesinin ilk dönemlerinde periosteal damar, geç dönemdeyse 

besleyici damarlar, kılcal damar tomurcuklanmasına yardımcı olur. Fakat kılcal damar 

gelişimi osteojenik hücre çoğalması kadar hızlı olmadığından beslenmenin daha iyi 

olduğu kemiğe yakın seviyedeki hücreler, osteoblastlara dönüşür. Kemiğe yakın 

olmayan, kırığın orta kısmındaki hücreler dolaşım yönünden fakirdir. Bu bölgedeki kılcal 

damarların gelişim hızı, hücre çoğalmasının hızına uyum gösteremediğinden, hücreler 

kondroblast ve kondrosite farklılaşarak kıkırdak dokuyu oluşturur. Osteoblast haline 
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gelen, kanlanmanın yeterli olduğu bölgelerdeki hücrelerse trabeküller oluşturur. Böylece 

en dış tabakada kıkırdak dokunun üstünü örten periostun derin tabakasından çoğalan 

osteojenik hücreler, orta tabakada kıkırdak doku, daha derinde ise kemik trabekülleri 

bulunur. Zamanla her iki kırık parçası da ucunda oluşan yakalık tarzındaki kitle 

birleşerek, kırığa bütünlük saglayan dış kallusu oluşturur. Dış kallusun devam eden 

gelişimi esas olarak kemik hücrelerinin çoğalmasına ve kıkırdak dokudaki (orta tabakada) 

interstisiyel büyümeye bağlıdır. Aynı şekilde ilik boşluğunda da aynı olaylar birbirini 

takip eder. Edosteum ve iliğin osteojenik hücresinden gelişen trabeküllerle, iliğin 

köprülenmesi oluşur ve iç kallus meydana gelir. Mineralizasyon (kalsifikasyon) olayında 

ortak teori; osteoiddeki matriks vezikülleri aracılığıyla oluşan minerilizasyondur ve 

hücresel düzeyde osteoblast ve kondrositlerden kaynaklanan matriks vezikülleri ile 

başlayıp devam eder (1,56,58,60). 

Onarım evresinin ortasında, kallusun gereksiz ve etkisiz kısımlarının geri emilimi ve 

trabeküler kemiğin stres çizgileri boyunca uzanması ile yeniden şekillenme evresi 

(remodeling) başlar (60). 

 

2.1.10.3. Remodeling (Yeniden Şekillenme) Evresi 

Bu safha kemik iyileşmesinin en uzun süren evresidir. Tamir evresi sırasında oluşan, 

mekanik olarak kuvvetli ancak mikroskobik olarak düzensiz kallusun, normal kemiğin 

lameller içeriği ile değişmesi bu evrede gerçekleşir. Kalsifiye kıkırdak doku, 

osteoklastların rezorpsiyonu sonucu trabeküller kemik dokusuna dönüşür. Daha sonra 

lameller kemik oluşur ve kas kuvvetleri ile mekanik etkenlere paralel olarak dizilen 

osteonlar içerir. Kemik iliğinin bulunduğu bölgedeki kallus dokusu osteoklastlar 

tarafından rezorbe edilir ve kemik dokusu olağan görünüm kazanır. Remodeling, 

normalde tamir evresinin ortalarında başlayıp, 4-16 hafta sürerken, yıllar  boyunca da 

devam edebilir (56,57). 

 

2.2. ANKAFERD BLOOD STOPPER 

ANKA 

Doğu mitolojiler ve efsanelerinde Sirenk, Simurg, Zümrüd, Zümrüdü Anka, Tuğrul, 

Anka-yi  Mugrip, Huma kuşu, Devlet kuşu, Batı kültürlerinde ise Phoenix  adlarıyla 
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anılan ve Kaf Dağı’nın tepesinde yaşadığına inanılan efsanevi bir kuştur. Adı uzun boynu 

veya boynundaki beyaz halkadan gelir. Her hayvandan bir iz taşıyan, rengarenk tüylü, 

yüzü insana benzeyen mitolojik bir hayvandır. Batı’da M.Ö. V.y.y’ dan itibaren mitolojik 

anlatımları başlayan Anka kuşu Hıristiyanlıkta yeniden dirilmenin sembollerinden biri 

olarak görülmüştür (61). 

FERD 

Ferd kelimesi sözlükte tek, bir tek, çiftin yarısı manasına gelir (61). 

 

2.2.1. FĐZĐKSEL, KĐMYASAL VE FARMASÖTĐK ÖZELLĐKLER 

2.2.1.1. Ürünün içerdiği maddelerin isimleri (IUPAC, INN gibi) 

Ankaferd BloodStopper® (ABS) folklorik olarak geleneksel Türk hekimliğinde hemostatik 

ajan olarak kullanılmış bir bitkisel ekstrakttır. ABS; Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, 

Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitkilerinin standardize karışımından 

oluşmaktadır (61). 

2.2.1.2. Ürünün üretim şekli, kontrol ve analiz yöntemleri 

Öncelikle bitkiler toplanır, ardından kümeler halinde depolanan bitkilerin uygunluk 

bakımından kalite kontrol işlemi eşzamanlı olarak gerçekleştirilir. Kalite kontrol 

sürecinin ardından bitkiler aşağıda listelendiği şekilde parçalara ayrılırlar: 

1. Isırgan (kurutulmuş kök) 

2. Koruk (kurutulmuş yaprak) 

3. Meyan (kurutulmuş yaprak) 

4. Havlıcan (kurutulmuş yaprak) 

5. Kekik (kurutulmuş ot) 

Parçalara ayırma işleminin tamamlanmasını takiben ekstraksiyon ve damıtma 

(distilasyon) işlemlerine geçilir. Fiziksel ve kimyasal özellikler açısından yapılan kalite 

kontrolünün ardından dolum ve ambalajlama işlemleri başlar ve ardından son ürün, 

kontrol ve analiz için tekrar laboratuvara gönderilir. Kontrol ve analiz işlemlerinden 

geçerek depolanan ürün aşağıda belirtilen ticari takdim şekillerinde hazırlanır. 

Sterilite testi: T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığınca, 

ABS numunesinin Avrupa Farmakopesi 5.0’ye göre yapılan sterilite testi bakımından 
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uygunluğu bildirilmiştir (2006; Rapor No 6) (61). 

 

2.2.1.3. Ürünün farmasötik formları 

Ankaferd BloodStopper® ampul, tampon ve sprey olmak üzere 3 farklı farmasötik 

formda hazırlanmıştır: 

1. Ankaferd® BloodStopper® ampul 2 mL 

2. Ankaferd® BloodStopper® tampon 

• 2.5 cm x 7 cm – 3 mL 

• 5 cm x 7.5 cm - 10 mL 

• 20 cm x 20 cm – 100 mL 

3. Ankaferd® BloodStopper® sprey 

• 5 mL 

• 10 mL 

• 25 mL 

• 50 mL 

• 200 mL 

Birim farmasötik formda bulunan etkin madde miktarları Tablo 2-1 ve Tablo 2-2’de 

özetlenmiştir. 

Tablo 2-1: Ampul ve tampon formunda Ankaferd Blood StopperR içerikleri 

 Etkin madde miktarı (mg) 
 

Etkin madde adı Ampul Tampon 

 2 mL 2,5 X 7 cm 
3 mL 

 

5 X 7,5 cm 
10 mL 

 

20 X 20 cm 
100 mL 

Isırgan(Urtica 
dioica)1 

0,12 0,18 0,6 6 

Koruk(Vitis 
vinifera)2 

0,16 0,24 0,8 8 

Meyan(Glycrrhiza 
glabra)2 

0,18 0,27 0,9 9 

Havlıcan(Alpinia 
officinarum)2 

0,14 0,21 0,7 7 

Kekik(Thymus 
vulgaris)3 

0,10 0,15 0,5 5 

1. kurutulmuş kök ekstresi, 2. kurutulmuş yaprak ekstresi, 3. kurutulmuş ot ekstresi 
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Tablo 2-2: Sprey formunda Ankaferd Blood StopperR içerikleri 

 Etkin madde adı   Etkin madde miktarı 

 (mg/mL) 

 Isırgan(Urtica dioica)1  0,06 

 Koruk(Vitis vinifera)2  0,08 

 Meyan(Glycrrhiza glabra)2  0,09 

 Havlıcan(Alpinia officinarum)2  0,14 

 Kekik(Thymus vulgaris)3  0,10 

 

1. kurutulmuş kök ekstresi, 2. kurutulmuş yaprak ekstresi, 3. kurutulmuş ot ekstresi 

 

Pazarlama izni: Her üç form için de, TC Sağlık Bakanlığı Đlaç ve Eczacılık Genel 

Müdürlüğü’nden, “kozmetikler, tedaviye yönelik olmayan bitkisel ürünler, beslenmeyi 

destekleyici ürünler, nutrasötikler ve topik uygulanan ilaç dışı ürünler” kategorisinde 

pazarlama izni alınmıştır (Mayıs 2007) (61). 

 

2.2.1.4. Saklama koşulları 

Ürün oda sıcaklığında, ortam sıcaklığının 30°C’yi geçmediği ve 15°C’nin altında 

olmadığı koşullarda saklanmalıdır. Raf ömrü 24 aydır (61).  

 

2.2.2. ANKAFERD BLOOD STOPPER’IN BĐLEŞĐMĐ 

Hemostatik ajan olarak bilinen ABS;  Urtica Dioica, Alpinia Officinarum, Vitis Vinifera, 

Glycyrrhiza Glabra ve Thymus Vulgaris adlı beş farklı bitki özünün değişik oranlarda 

standardize edilmiş karışımlarından oluşmaktadır. Bu bitkilerin tümü tek başına 

endotelyum, kan hücreleri, damar oluşumu(angiogenesis), hücresel üreme, vasküler 

dinamikler ve mediatörler üzerinde etkilidir (62,63). 
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2.2.2.1. ISIRGAN (Urtica Dioica) 

 

Yeşilimsi- beyaz kümeler halinde çiçekleri olan, 60-150 cm uzunluğunda güçlü bir köke 

sahip, meyvesi küçük tek tohumlu bir bitkidir. Dünya üzerinde ılıman bölgelerde yaygın 

olarak bulunmaktadır.Isırganın çiçekli bitki kısımları histamine, serotonin, asetilkolin , 

formik asit, lökotrienler, flavanoidler, silisik asit, uçucu yağlar, potasyum iyonları ve 

nitratlar kök kısmı ise steroidler, lektinler, polisakkaridler, hidroksi -kumarinler, lignanlar 

ve seramidler içermektedir.   Bitkinin tıbbi olarak kullanılan kısmı taze, kurutulmuş çiçek 

açmış bitki ve kökleridir (64,65). 

 Bitkinin taze yapraklarından elde edilen ısırgan suyu yeterli sıvı alımı ile birlikte diüretik 

özellik gösterir. Taze yapraklarda bulunan batıcı tüyler antiinflamatuvar ve analjezik 

etkilidir. Obertreis ve ark.(66) ısırgan yapraklarından elde ettikleri ekstre ile fenolik bileşen 

olan kafeik malik asitin, araşidonik asit metabolitlerinin biyosentezini inhibe etme 

yeteneği açısından karşılaştırdıkları in vitro çalışmada, ısırgan yapraklarından elde 

ettikleri ekstrenin siklooksijenazdan türeyen reaksiyonlarda konsantrasyona bağımlı 

güçlü bir inhibitor etki gösterdiği, lökotrien B4 sentezinide yine konsantrasyona bağlı 

şekilde inhibe ettiği ve Urtica dioica’nın antifilojistik özelliklerinin birden fazla 

enzimatik reaksiyon yolu üzerinden gerçekleştirdiğini ifade etmişlerdir (64,66). 

Isırganın kök kısmında bulunan lektinin antifungal etki gösterdiği  ve in vitro koşullarda 

HIV-1, HIV-2, CMV, RSV ve Đnfluenza A virüsünü inhibe ettiği bildirilmiştir (67,68). 

Osteoartrit, romatoid artrit ve gut ile ilişkili akut ağrısı olan hastalarda yapılan bir 

çalışmada, ısırgan yaprağı ekstresinin diklofenak ile sinerjistik etki gösterdiği  

bildirilmiştir (69). Ramm ve ark.(70) artroz ve romatoid artrit olan 1258 hastada yaptıkları 

çalışmada tek başına ısırgan yağı kullanımının, hastalardaki semptomlar üzerinde, diğer 

nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAĐĐ) kombinasyon şeklindeki tedaviye benzer 

şekilde iyileşme sağladığını belirtmişlerdir. Đn vivo yapılan bir çalışmada ısırgan 

bitkisinin yapraklarının plazmada bulunan toplam kolesterol ve düşük yoğunluklu 

lipoprotein(LDL) miktarını azalttığı bulunmuştur (65). 

Isırganın çiçekli bitki kısımlarının üriner system infeksiyonları, romatizmal hastalıklar,  

böbrek ve mesane taşlarında, kök kısmının  ise prostat şikayetlerinde kullanım 

endikasyonu vardır (71). 
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2.2.2.2. HAVLICAN (ALPĐNĐA OFFĐCĐNARUM) 

 

Koyu, kızıl-kahve rengi yaklaşık 1-2 cm eninde ve 3-6 cm boyunda silindirik rizomlara 

sahip çok yıllık bir bitkidir. Gövdesi kabarık halkalı kısa aralar ile belirgindir ve 1.5 m’ye 

kadar uzunlukta olabilen beyaz veya kırmızı renkte, orkideye benzer çiçekleri olan dar 

uzun yapraklar içerir. Đçinde daha koyu bir merkezi kolonun bulunduğu soluk renkli 

rizom sert ve dayanıklıdır. Keskin ve acı tadı vardır ve kokusu aromatiktir. Bitki Çin’de 

doğal olarak yetişirken Avrupa’ya Orta Çağda Hindistan ve arabistan aracılığı ile 

girmiştir. Bitkinin tıbbi olarak kullanılan kısmı rizomudur. Havlıcan uçucu yağ, 

diarilheptanoidler, gingerol, nişasta ve tanen içermektedir. Bitkinin antiinflamatuvar, 

antioksidan, antikanser, antiemetik ve antibakteriyel etkileri olduğu bildirilmiştir (64). 

Zhang ve ark.(72) yaptıkları bir çalışmada, havlıcandan elde edilen 3 farklı 

diarilheptanoidler preperatının Helicobakter pylori üzerinde güçlü antibakteriyel etki 

gösterdiğini ifade etmişlerdir . 

2.2.2.3. KORUK (VĐTĐS VĐNĐFERA) 

 

Birleşik sıkı salkımların içinde çiçekleri olan, taç yaprakları yaklaşık 5 mm uzunluğunda 

ve çanak yapraklar gibi sarkık, meyvesi yumurta veya küre şeklinde, 6-22 mm 

uzunluğunda, koyu mavi-mor, kırmızı, yeşil veya sarı renkte, tatlı veya ekşi ham 

üzümdür. . Çekirdekler armut şeklinde, sert kabukludur ve yanda iki uzun çubukları 

vardır. Asma 30 cm yüksekliğinde sarmaşık şeklinde, dallanmış köklü ve odunsu 

gövdelidir. Yapraklar yuvarlak, genellikle 3-5 loblu veya ince uzun yapraklıdır. Kökleri 

derin çentiklidir. Yaprakların üst yüzeyleri  pürüzsüz, alt yüzeyleri ise tüylüdür.Bitkinin 

içeriğini flavonoidler, tanenler, non-flavonoidler, meyve asitleri ve fenil akrilik asit 

türevleri oluşturmaktadır.  Avrupa’nın güneyi ve Asya’nın batısında doğal olarak 

yetişirken, bugün dünyanın tüm ılıman bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bitkinin tıbbi 

olarak kullanılan kısmı yapraklar, meyve ve meyvenin suyudur (64). Üzüm çekirdeği 

ekstresi, peripheral venöz yetmezliğe karşı, antioksidan olarak, variköz venlerde, kapiller 

incelme, diyabetik retinopatinin de dahil olduğu retina hastalıkları , ödem, okular stres ve 

premenstrual sendromda pozitif etkiler göstermektedir. In vitro ve hayvan deneylerinde 

antioksidan, vasküler, sitotoksik kemopreventif ve sitoprotektif etkileri 

gösterilmiştir.Ayrıca üzüm çekirdeği ekstresinin çok iyi olan antioksidan etkileri 
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arterosklerozis ve kanser gibi diğer kronik dejeneratif hastalıklara karşı koruyucu olarak 

önerilmektedir (73,74,75). 

Üzüm çekirdeği ekstresindeki proantosiyanidin (POC) serbest oksijen radikalleri üzerinde 

konsantrasyon bağımlı inhibisyon yapmaktadır. Bagchi ve ark. yaptıkları çalışmada, 

proantosiyanidinin antioksidan etkisinin vitamin C ve vitamin E süksinat ile 

karşılaştırıldığında daha potent olduğu görülmüştür. Bu sonuç PCO’ ların mikrovasküler 

hastalıkların terapötik kontrolünde kullanımı için güçlü bir gerekçe oluşturmaktadır 

(76,77). Facino ve ark.(75) yapmış oldukları in vitro çalışmada, ekstravasküler matriks, 

kollajen, elastin ve hyaluronik asidin temel yapı içeriklerinin  indirgenmesine neden olan 

bazı proteolitik enzimlerin aktivitesini prosiyanidinlerin inhibe ettiğini belirtmişlerdir . 

Üzüm çekirdeği ekstresinin bazı kanser hücrelerine karşı sitotoksisite gösterdiği, 

kemoterapötik ajanların toksik etkilerini düzeltebildiği, kıl folikülü hücrelerinin 

proliferasyonunu arttırdığı bildirilmiştir. POC’in asetaminofenin indüklediği karaciğer 

DNA hasarını, karaciğer hücrelerinn apoptotic ve nekrotik hücre ölümünü anlamlı olarak 

azalttığı deneysel hayvan modellerinde gösterilmiştir (78,79). 

2.2.2.4. KEKĐK (THYMUS VULGARĐS) 

Bodur ağaç görüntüsünde olan kekik bitkisi çimenlik tarla kıyılarında ve çayırlardaki 

karınca yuvalarının üstünde yer almaktadır. Dik, odunumsu, çok dallı çalı 

görüntüsündedir.Kokusu aromatik, tadı biraz acıdır. Timol (%50 civarında), karvakrol, 

borneol, cymol, pimen, tanen ve flavonlar içermektedir.  Bitki Akdeniz Bölgesi ve komşu 

ülkeleri, Kuzey Afrika ve Asya’nın bir kısmında yetiştirilir. Bitkinin tıbbi olarak 

kullanılan kısmı çiçek açmış bitki, kurutulmuş yapraklar ve dilimlenmiş kuru 

yapraklaradan elde edilen yağdır (64,80,81). 

Kekik balgam sökücü, salgıyı uyaran, spazmolitik, antioksidan, antifungal, bakterisit, ağrı 

kesici ve kanamayı durdurucu etkiye sahiptir. Kekiğin antioksidan etkisi, bileşiminde 

bulunan fenolik asitler ve monoterpenik fenollerden kaynaklanır. Alkollü özünün bazı 

viral hastalıklara ve parazitlere karşı etkili olduğu saptanmıştır. Kekik bitkisinin ana 

bileşiği olan karvakrol güçlü ağrı kesici etkiye sahiptir. Kekik yağının yara iyileştirici 

etkisinin belirlenmesi gerçekleştirilen çalışmalarda 1-10 mg/ml karvakrolün fibroblast 

hücrelerinde çoğalmayı arttırdığı görülmüştür (82,83,84). 
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2.2.2.5. MEYAN (GLYCYRRHĐZA GLABRA) 

 

Aksiller çiçekleri dik ve sivrimsi, çiçeklerin her biri 5-15 cm boyunda, mavimsi soluk 

mor renkli, tüylü yapraklı, meyvesi baklamsı 7-10 cm uzunlukta, 4-6 mm genişlikte, 

yassı, üzeri çıplak   fakat dikenli olmayan ve 3-5 kahverengi çekirdeği olan Avrupa’nın 

güneyine özgü otsu bir bitkidir. Akdeniz ülkelerinde, Đran, Rusya ve ABD’nin bazı 

bölgelerinde özel olarak üretilir.  Özellikle dere ve nehir kenarlarındaki kumluklarda 

yetişir. Meyanın içeriğinde; Triterpen saponinler, flavonoidler, izoflavonoidler, kümestan 

türevleri, hidroksikumarinler ve steroidler bulunmaktadır. Bilimsel adı Yunanca tatlı kök 

anlamına gelen ‘Glycyrrhiza’ sözcüğünden kaynaklanır. Bitkinin tıbbi olarak kullanılan 

kısımları soyulmamış kurutulmuş kök ve saçakları, soyulmuş kurutulmuş kökler ve köklü 

rizomlarıdır (64,85). 

Meyan içerisindeki glikofenol ve glikoisoflavon gibi fenol bileşiklerinin metisiline 

dirençli Staphylococcus aureus türleri üzerinde, glabridin, glabrin, licochalcone A, 

licoridine ve licoisoflavon B bileşiklerinin ise Klaritromisin ve Amoksisiline dirençli 

Helicobacter pylori türleri üzerinde antibakteriyel etkili olduğu bildirilmiştir (86). Meyan 

kökü ve yapraklarındaki etanol bileşiklerinin su bazlı bileşiklere göre daha güçlü 

antifungal ve antibakteriyel etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir (87,88). Meyanın etken 

maddelerinden olan Glycyrrhizik asit atopik dermatit, kaşıntı ve derinin parazit 

enfeksiyonu sonucu gelişen kistlerin tedavisinde kullanılmaktadır (86). Đn vitro yapılan 

çalışmalarda, insan hepatoma hücrelerinde glycyrrhizik asitin Hepatit A virüs antijen 

ekspresyonunu tamamen baskıladığı bildirilmiştir. Glycyrrhizik asit HIV, Herpes Zoster, 

Varicella Zoster ve CMV(cytomegalovirüs) üzerindeki etkinliğini viral replikasyonu 

inhibe ederek göstermektedir (86,89). Meyan bitkisi gastrit ve mide ülserinde, peptik 

ülser profilaksisinde ve tedavisinde antiflojistik (inflamasyonu önleyici) ve 

antispazmodiktir. Antiflojistik etki glycyrrhizik asit ve aglikonu glisiretik asitten ileri 

gelmektedir. Ayrıca her iki madde de adrenal kortekste endokrin hücreler tarafından 

salgılanan ve sodyum-potasyum metabolizması üzerinde etkili olan, iltihaplanmayı 

azaltmaya yardım eden iki steroid olan aldosteron ve kortison üretimini stimuli eder. 

Antispazmodik etki ise içeriğindeki flavonlardan ileri gelir (86). Meyanın gastrik 

mukozadan mukus sekresyonunu arttırdığı ve antiülser için potansiyel bir mediator olan 

endojen sekretin salınımını sağladığı bildirilmiştir (90). Meyan kökünden elde edilen 

ekstrenin in vitro hücre dizilerinde anjiogenezi inhibe ettiği, vasküler endotelyal büyüme 
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faktörü üretimini azalttığı, sitokinlerle indüklenen neovaskülarizasyonu azalttığı ifade 

edilmiştir (91). 

 

2.2.3. ABS’nin Etki Mekanizması 

 

ABS’nin temel etki mekanizmasını; eritrositlerin, plazma ve serumda ‘’protein ağı’’ 

oluşturması neticesinde gösterdiği bilinmektedir. ABS’nin etkisi çok hızlı başlamakta, 

eritrosit ve kan proteinlerinin birleşmesiyle  meydana gelen protein ağı formasyonu bir 

saniyeden daha kısa sürede meydana gelmektedir. 

ABS uygulandığı bölgede doku oksijenasyonuyla birlikte herhangi bir bireysel 

pıhtılaştırıcı faktörü devreye sokmadan fizyolojik hemostatik süreci sağlamaktadır. 

Bundan dolayı ABS hem normal hemostaz parametrelerine sahip bireylerde hem de 

primer ve/veya sekonder hemostaz yetersizliği olan hastalarda etkilidir. 

Yapılan in vitro çalışmalarda, plazmaya ABS eklenmesinin pıhtılaşma faktörleri üzerinde 

(koagülasyon factor II,V,VII,VIII, IX,X,XI ve XIII) etkili olmadığı, thrombin zamanı 

uzamasına parelel olarak, plazma fibrinojen aktivitesinin düştüğü ve serumda total 

protein, albumin ve globulin düzeylerinin anlamlı derecede azaldığı görülmüştür (63). 

ABS’nin etki mekanizması Şekil 2-1’ de şematik olarak verilmiştir. 
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Şekil 2-1: ABS'nin etki mekanizması 

2.2.4. ABS’nin Etkileri 

 

ABS ile yapılan ilk in vivo çalışmada; ABS’nin  kedi ve köpekler üzerinde insizyon 

yaralarında kanamanın durdurulmasına olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada insizyon 

bölgesine ABS solüsyonu dökülmüş veya ABS gazlı beze emdirilerek tampon şeklinde 

değişik sürelerde uygulanmıştır. Sonuç olarak ABS’nin kedi ve köpeklerinin insizyonel 

yaralarında kanamanın kontrolü  ve durdurulmasında güvenle kullanılabilecek bir madde 

olduğu ifade edilmiştir (92). 

ABS’nin antikoagülan verilmiş sıçanlarda arka bacak amputasyon modelinde hemostatik 

etkisinin incelendiği çalışmada, topikal ABS uygulaması ampüte bacakta kanama 

zamanını, antikoagüle almış grupta daha belirgin olarak azalttığı belirtilmiştir (93). 

ABS’nin ürolojik cerrahi uygulanan sıçan modellerindeki kanama durdurucu özelliğinin 

ve histopatolojik değişimlerinin incelendiği çalışmada, ABS uygulamasının hemostaz 
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kontrolünü sağladığı, histopatolojik olarak dev hücre reaksiyonu, akut inflamasyon, 

fibrozis, kalsifikasyon, glomerüler nekroz saptanmadığı, eritrosit agregasyonu ve 

mikrovasküler proliferasyon gibi böbrek histopatolojisinde olumlu değişiklikler 

gözlendiği bildirilmiştir (94). 

ABS klinikte ilk olarak, hemofili A tanısıyla takip edilen ve sünnet sonrası sızıntı 

tarzında kanaması olan 16 yaşındaki erkek hastada uygulanmıştır. Hasta; operasyon 

sonrası verilen yüksek dozda faktör VIII tedavisine yanıt vermeyince ilave olarak 

siklofosfamid ile prednizolon verildiği fakat bu önlemlere rağmen kanaması devam ettiği 

için ABS’nin kanayan yere yüzeyel olarak uygulandığı ve uygulamadan bir kaç dakika 

sonra kanamanın tamamen durduğu ifade edilmiştir (95). Glanzman trombasteni, kalıtsal 

trombositopeni ve afibrinojenemi olan olgularda kanamaların ABS uygulaması ile kontrol 

altına alındığı ifade edilmiştir (96). ABS ile normal steril tamponun cilt-cilt altı 

kesilerinde meydana gelen kanamanın kontrolü üzerine etkileri arasında fark olup 

olmadığının araştırılması için yapılan bir in vivo çalışmada normal steril tampon 

kullanılan hastalarda kanama durana kadar geçen sürenin ABS’li tampon kullanılanlara 

göre yaklaşık 4 katı daha uzun olduğu  ve daha fazla oranda tekrarladığı bildirilmiştir 

(97).  

 

Koroner arter bypass greft cerrahisinde protamin infüzyonunu takiben, kanama alanına 

ABS çözeltisi püskürtülerek protein ağı oluşturulması hedeflenen hastalarda, kanama 

alanı dahil olmak üzere tüm mediastinal yapılardan kanamanın durduğu, şiddetli kanama 

nedeniyle cerrahi revizyon gereksinimi olmadığı ve mediasten kanamasının ciddi bir 

sorun teşkil ettiği açık kalp ameliyatlarında ABS’nin kanama kontrolü için umut vadeden 

bir ajan olduğu bildirilmiştir (98). 

Erçetin ve ark(99). klinik uygulamalarda, edinsel kanama bozuklukları olan ya da 

antikoagülan kullanan hastalarda çekim sonrası gelişen kanamaların kontrolünün topikal 

ABS uygulamasıyla sağlandığını belirtmişlerdir . Erçetin ve ark(95). yapmış oldukları bir 

diğer çalışmada,  kanama diyatezi olan  Von Willebrand hastasında çekim sonrası 

uygulanan ABS’nin ampul formuyla kanamanın kontrol altına alındığını bildirmişlerdir . 

ABS’nin doku iyileşmesi üzerine etkilerini inceleyen çalışmalarda, ABS’nin doku 

iyileşmesini olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (61). 

Biz de çalışmamızda son yıllarda kanama durdurucu olarak kullanılan ABS adlı lokal 

hemostatik ajanı; sıçanların alt çenesinde oluşturduğumuz deneysel defektlere topikal 
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olarak uygulayarak erken ve geç dönemde kemik ve yumuşak doku iyileşmesi üzerine 

etkisini araştırmayı amaçladık. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

Çalısmada kullanılan gereçler şunlardır: 

 

� 48 adet Wistar Albino cinsi ortalama 350g±50g ağırlığında 

yetişkin erkek sıçan 

� Ketanest® flakon (Ketamin hidroklorür, Park.e Davis, Berlin, 

Almanya) 

� Rhompun® flakon (Xylazine hydrocloride, Bayer Türk Kimya San. 

Ltd.Sti. Đstanbul, Türkiye) 

� 2 mm çapında çelik frez 

� Tasınabilir motor ve piyasemen (Micro NX, Kore) 

� Ameliyat seti (bisturi sapı , bisturi ucu , cerrahi dişli penset, 

periost elevatörü, presel, kıvrık hemostat, portegü, cerrahi makas) 

� Ankaferd Blood Stopper ® (Ankaferd Đlaç Kozmetik Üretim Pazarlama A.Ş., 

Kağıthane, Đstanbul, Türkiye) 

� 10 cc’lik insülin enjektörleri 

� 4,0 prolene dikiş ipliği (Ethicon, Medikal-Market, Levent-Đstanbul) 

� Formaldehit (% 10’luk formol) 

� Dietil eter 

� % 0.9 serum fizyolojik (NaCl solüsyonu) 

3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Denek Seçimi 

Çalışmamızda 48 adet (350±50) gr. ağırlığında 6 aylık, erkek Wistar Albino sıçanlar 

kullanıldı. Sıçanlar normal su (çesme suyu) ve Đstanbul Yem Sanayi tarafından 

hazırlanan %21 oranında protein içeren yemlerle beslendi. 

 

Araştırmamızı Đstanbul Üniversitesi, Đstanbul Tıp Fakültesi, Deneysel Tıp Araştırma 

Enstitüsü Laboratuvarı, Đ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji 

Anabilim Dalı’nda gerçekleştirdik. 
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Çalışma Đstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Etik Komitesi’nin 24.09.2009 

tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylandı. 

 

3.2.2. Çalışma Planı 

 

Çalışmamızda kullanılan 48 adet denekte, her denekte  sağ angulus mandibulanın dış 

yüzeyine 2X2X1mm ölçülerinde defekt bölgesi açılarak toplam 48 adet deney bölgesi 

oluşturuldu. Bu deney bölgeleri, kullanılan ilaçlar, kontrol için bırakılan bölgeler ve 

farklı inceleme günleri (5.gün, 15.gün, 30.gün)  baz alınarak toplam 6 gruba ayrıldı.  

 

3.2.3. Çalışma Grupları 

 

3.2.3.1. Deney Grubu 

 

1. Grup: Angulus mandibuladaki defekt bölgesine Ankaferd Blood Stopper ®  

lokal hemostatik ajan uygulanan ve 5. günde sakrifiye edilen grup (n=8). 

2. Grup: Angulus mandibuladaki defekt bölgesine Ankaferd Blood Stopper ®    

lokal hemostatik ajan uygulanan ve 15. günde sakrifiye edilen grup (n=8). 

3. Grup: Angulus mandibuladaki defekt bölgesine Ankaferd Blood Stopper ®   

lokal hemostatik ajan  uygulanan ve 30. günde sakrifiye edilen grup (n=8). 

 

3.2.3.2. Kontrol Grubu 

1. Grup: Angulus mandibuladaki defekt bölgesine herhangi bir  lokal hemostatik 

ajan uygulanmayan ve 5. günde sakrifiye edilen grup (n=8). 

2. Grup:  Angulus mandibuladaki defekt bölgesine herhangi bir  lokal hemostatik 

ajan uygulanmayan ve 15. günde sakrifiye edilen grup (n=8). 

3. Grup: Angulus mandibuladaki defekt bölgesine herhangi bir  lokal hemostatik 

ajan uygulanmayan ve30. günde sakrifiye edilen grup (n=8). 
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3.2.4. Cerrahi  Yöntem 

 

Sıçanlara veteriner denetiminde anestezik olarak 100mg/kg dozunda ketamin ve hem 

analjezik hem de anestezik olarak 10mg/kg ksilazin intraperitonal enjekte edilerek genel 

anestezi sağlandı. Standart postüre getirilen sıçanların sağ angulus mandibulanın dış  

yüzeyi traşlanıp iyod solüsyonu ile dezenfekte edildi (Resim 3-1). 

 

Şekil 3-1: Sıçanların traşlanmış sağ angulus bölgesinin antiseptik solüsyon ile silinmesi 

Angulus mandibulanın distal yüzeyine ulaşmak amacıyla 15 mm. uzunluğunda 

longitudinal cilt, cilt altı ve periost kesisi yapıldı. Künt diseksiyonla mandibulanın dış 

yüzeyi açığa çıkarılıp yumuşak dokular ekarte edildi. Çevre yumuşak dokuların frezden 

hasar görmesini  önlemek için mandibulanın lingual yüzeyine periost elevatörü 

yerleştirildi. Tur motoruna bağlı piyasemene takılan 2 mm çapındaki yuvarlak uçlu 

paslanmaz çelik frezle, steril serum fizyolojik çözeltisi irrigasyonu altında 2 mm 

uzunluğunda 2 mm genişliğinde, kemiğin korteks ve medulla tabakalarını içine alan 

kemik defektleri oluşturuldu (Resim 3-2). Defekt bölgesi açıldıktan sonra, deney 

grubuna ampül formundaki 1 ml Ankaferd Blood Stopper  ®  topikal olarak uygulanıp 

(Resim 3-3), 2 dakikalık bir süre steril tamponla kompres yapıp beklendikten sonra cilt 

4/0  prolen dikişler ile kapatıldı (Resim 3-4) . Kontrol grubunda, defekt bölgesi 

açıldıktan sonra steril gaz tamponla 2 dakika  tampone edilip cilt 4/0  prolen dikişler ile 

kapatıldı. Denekler 2’şerli olarak metal kafeslerde uyanma odasına alındı. 
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Şekil 3-2: Đnsizyon ve yumuşak dokuların disseksiyonundan sonra angulusun açığa 
çıkarılması  ve  defekt oluşturulması 

 

 

Şekil 3-3: Angulus bölgesinde oluştrulan defekte ABS uygulaması 
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Şekil 3-4: Defekt oluşturulduktan sonra yaranın dikişlerle kapatılması 

 

Cerrahi işlemden sonra 5., 15. ve 30. günlerde yüksek doz ketamin verilen deneklerde  

fetal etki görüldükten sonra tüm deney ve kontrol gruplarının sakrifikasyon işlemleri 

tamamlandı. Sıçanların alt çene sağ angulus bölgeleri çıkarıldıktan sonra, histolojik 

değerlendirmeler için materyaller  %10’luk formaldehite kondu.   

  

3.2.5. Histopatolojik Değerlendirme 

Araştırmamızı Đstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tümör Patolojisi ve 

Onkolojik Sitoloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirdik. 

3.2.5.1. Yumuşak Doku Đncelemesi 

 

Materyaller % 10’luk tamponlanmış formalinde fiske edildi. Diseksiyon sonucu alınan 

parçalar rutin doku takibinden geçirildikten sonra hazırlanan parafin bloklardan elde 

edilen 5-7 mikron kalınlığındaki kesitler Hematoksilen ve Eozin (H&E) ve 

immunhistokimyasal olarak CD 31, CD34, Transforme edici büyüme faktörü- β (TGF-

β) primer antikorları ile boyanıp ışık mikroskobunda incelendi.  
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Dokuların mikroskobik incelemesinde iltihap, nekroz ve fibrozis kapladıkları alana göre 

her kesitte 5 büyük büyütme alanında ortalaması alınarak incelendi. Kapladıkları alana 

göre değerlendirildi. Bu değerlendirmede; 

 

• % 0= (-) 

• % 5-30= (1) 

• %31-60= (2) 

• >60= (3) olarak skorlandı. 

 

Yabancı cisim reaksiyonu var (+), yok (-) olarak değerlendirildi. Epitel rejenerasyonuda 

defekt bölgesinde epitel rejenerasyonu yok (0), defekt bölgesinin 1/3’ü epitelle 

kapanmış (1), defekt bölgesinin yarısı epitelle kapanmış (2) ve  defekt bölgesinin 

tamamı kapanmış (3) olarak değer verildi. Damarlanma ise CD 31, CD 34 ile boyanan 

preperatlarda 5 büyük büyütme alanında sayılarak ortalamaları alındı. TGF-β yoğunluğu 

ise granülasyon dokusu içinde hafif (1), orta (2) ve yoğun (3) olarak değerlendirildi. 
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3.2.5.2. Kemik  Dokusu Đncelemesi 

 

Kemik dokusundan alınan materyallere ise diseksiyon öncesi %50’lik formik asit ve 

%20’lik sodyum sitrat çözeltisinin eşit karışımlarından hazırlanan solüsyon ile 

dekalsifikasyon işlemi yapıldı. Diğer basamaklar yumuşak doku ile aynı uygulandı.  

 

Değerlendirme kriterlerinde yumuşak dokudan farklı olarak epitel rejenerasyonu yerine 

yeni kemik yapımı incelendi ve 1 büyük büyütme alanında kapladığı bölgeye göre 0 (-), 

%1-30 (1), %30-60 (2) ve >60 (3) olarak değerlendirildi. 

 

Diğer H&E ve immun histokimyasal kriterler yumuşak doku ile aynı uygulandı.  

 

3.2.6. Đstatistiksel Değerlendirme 

Tüm istatistiksel analizler SPSS 19.0 (Statistical Package for Social Sciences) ve 

MsExcel 2010 paket programları ile yapıldı. Çalışmanın genel analizinde tanımlayıcı 

istatistiklerden ortalama ve standart sapma kullanıldı. Her bir faktörün, ortalama etkisi 

çizgi grafiği ile gösterildi. Tüm faktörler ve ölçüm düzeyleri  (5.gün, 15.gün, 30.gün) 

için, çalışma ve kontrol grubu karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi; grup içi 

çoklu karşılaştırmalarda Friedman testi,  farklılığa neden olan grubun tespitinde ise 

Wilcoxon testi kullanıldı. Faktörlerin arasındaki ilişki Spearman korelasyon katsayısı ile 

test edildi. Sonuçlar %95’lik güven aralığında değerlendirildi (p1<0,05). Farklılığa 

neden olan grubun tespitinde Bonferroni düzeltmesi kullanıldı (3 grup için, p2=0,05/3 = 

0,017). 
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4. BULGULAR 

4.1. HĐSTOPATOLOJĐK BULGULAR 

4.1.1. KONTROL GRUBU 

4.1.1.1. Kemik Dokusu Bulguları 

5. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Defekt bölgesinde iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren gevşek yapıda bol damarlı bağ 

dokusu izlenmekteydi. Defekt duvarlarından başlayan yeni kemik trabekülleri yanı sıra 

az sayıda, defektin orta bölümlerinde görülen trabeküler yapıda yeni kemik dokusu 

izlenmekteydi. Yeni kemik dokusu defektin 1/3’ünü doldurmaktaydı (Resim 4-1). 

Arada küçük nekroz alanları görülmekteydi. TGF ekspresyonu hafif yoğunluktaydı 

(Resim 4-4).  

15. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Defekt bölgesinde hafif iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren damardan zengin bağ 

dokusu saptanmaktaydı. Trabeküler yapıdaki kemik dokusu defektin yarısını doldurmuş 

durumdaydı (Resim 4-2). TGF boyanması orta yoğunluktaydı (Resim 4-5). 

 

30. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Defekt bölgesi trabeküler yapıda yeni kemik dokusu ile doldurulmuştu. Çevrede tek tük 

osteoklastlara rastlanmaktaydı. Trabeküller arasında genç mezenkim hücrelerinden 

oluşan damardan orta derecede zengin aktif fibröz doku görülmekteydi. Đki denekde 

küçük alanlarda enkondral kemikleşme odakları vardı (Resim 4-3). TGF ekspresyonu 

hafif-orta düzeyde bulundu (Resim 4-6). 

4.1.1.2. Yumuşak Doku Bulguları 

5. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol  Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Đnsizyon bölgesinde yüzeyi eksuda-fibrin ve debris örtmekteydi. Yara kenarlarında 

tomurcuklanma biçiminde başlayan epitel rejenerasyonu görülmekteydi. Bunun altında 

damardan zengin gevşek yapıda, yoğun iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren bağ dokusu 

saptanmaktaydı (Resim 4-7). Bir denekde yabancı cisim reaksiyonu görülmekteydi. Bir 
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kaç alanda küçük nekroz alanları izlenmekteydi. TGF boyaması hafif yoğunlukta 

bulundu (Resim 4-10). 

15. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Yüzeyi kalınca rejeneratif epitel dokusu örtmekteydi. Bunun altında kollajen liften 

zengin bol damarlı aktif fibröz doku görülmekteydi (Resim 4-8). Bir denekde yabancı 

cisim reaksiyonu görüldü. TGF ekspresyonu orta-kuvvetli  yoğunlukta bulundu (Resim 

4-11). 

30. Günde Sakrifiye Edilen Kontrol Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Yüzeyi doğal yapıda çok katlı yassı epitel örtmekteydi. Bunun altında liften zengin, 

damarlanması orta derecede yoğunlaşmış bağ dokusu izlenmekteydi (Resim 4-9). 

Đltihapsal hücre infiltrasyonu hafif düzeydeydi. Đki denekde yabancı cisim reaksiyonu 

izlenmekteydi. TGF ekspresyonu orta-hafif düzeyde bulundu (Resim 4-12). 
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Tablo 4-1: Kontrol Grubu Kemik Dokusu Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 
Değerlendirilmesi 

         
Kontrol Đltihap 

Y.C. 
Rek. Nekroz fibrozis Damar 

Y.K. 
Yap TGF -β 

 5Gün 1 2 0 0 2 59 1 1 

 5Gün 2 2 0 0 2 34 1 2 

 5Gün 3 1 0 1 1 45 1 2 

 5Gün 4 2 0 1 1 32 1 1 

 5Gün 5 1 0 1 1 53 1 1 

 5Gün 6 2 0 0 2 44 1 2 

 5Gün 7 2 0 1 2 49 1 1 

 5Gün 8 1 0 0 2 38 1 1 

 

 15gün 1 1 0 0 1 45 1 2 

 15Gün 2 1 0 0 2 26 2 2 

 15gün 3 2 0 2 2 37 2 2 

 15gün 4 1 0 1 1 33 2 2 

 15gün 5 1 0 0 2 38 2 2 

 15gün 6 0 0 0 2 31 1 2 

 15gün 7 0 0 0 2 22 2 3 

 15gün 8 0 0 0 2 30 2 2 

 

 30Gün 1 0 0 0 2 40 3 2 

 30Gün 2 1 1 0 1 23 3 1 

 30Gün 3 0 0 0 1 44 3 2 

 30Gün 4 0 0 0 1 41 3 2 

 30Gün 5 1 0 0 2 50 3 2 

 30Gün 6 1 0 0 1 37 3 1 

 30Gün 7 0 0 0 1 35 3 2 

 30Gün 8 0 0 0 0 41 3 2 

 Ort (5 gün) 1.63 0.00 0.50 1.63 44.25 1.00 1.38 

 Ort (15 gün) 0.75 0.00 0.38 1.75 32.75 1.75 2.13 

 Ort (30 gün) 0.38 0.13 0.00 1.13 38.88 3.00 1.75 

 Stdev (5 gün) 0.52 0.00 0.53 0.52 9.35 0.00 0.52 

 Stdev (15 

gün) 0.71 0.00 0.74 0.46 7.25 0.46 0.35 

 Stdev (30 

gün) 0.52 0.35 0.00 0.64 7.85 0.00 0.46 
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Tablo 4-2: Kontrol Grubu Yumuşak Doku Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 
Değerlendirilmesi:  

        
Kontrol Đltihap 

Y.C. 
Rek. Nekroz Fibrozis Damar E. Rej TGF -β 

5Gün 1 3 yok 1 2 43 1 1 

5Gün 2 3 yok 2 1 37 1 2 

5Gün 3 3 yok 1 2 32 1 1 

5Gün 4 3 var 0 2 48 1 2 

5Gün 5 2 yok 1 1 45 0 1 

5Gün 6 2 yok 0 2 49 1 1 

5Gün 7 2 yok 1 2 52 1 2 

5Gün 8 3 yok 1 2 58 1 2 

15gün 1 1 yok 0 3 40 3 2 

15Gün 2 2 yok 0 3 41 3 2 

15gün 3 1 var 0 3 25 3 2 

15gün 4 2 yok 1 3 27 3 2 

15gün 5 2 yok 0 2 37 3 2 

15gün 6 2 yok 1 2 28 3 3 

15gün 7 1 yok 0 2 32 3 2 

15gün 8 2 yok 0 2 22 3 2 

30Gün 1 1 yok 0 1 42 3 1 

30Gün 2 0 var 0 2 25 3 2 

30Gün 3 1 yok 0 1 38 3 2 

30Gün 4 0 yok 0 1 25 3 1 

30Gün 5 1 yok 0 1 40 3 2 

30Gün 6 0 yok 0 2 25 3 1 

30Gün 7 1 yok 0 2 21 3 2 

30Gün 8 1 var 0 1 37 3 2 

Ort (5 gün) 2.63 

 

0.88 1.75 45.50 0.88 1.50 

Ort (15 gün) 1.63 

 

0.25 2.50 31.50 3.00 2.13 

Ort (30 gün) 0.63 

 

0.00 1.38 31.63 3.00 1.63 

Stdev (5 gün) 0.52   0.64 0.46 8.26 0.35 0.53 

Stdev (15 

gün) 0.52 

 

0.46 0.53 7.15 0.00 0.35 

Stdev (30 

gün) 0.52   0.00 0.52 8.38 0.00 0.52 
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4.1.2. KONTROL GRUBU 

4.1.2.1. Kemik Dokusu 

 

Şekil 4-1:(5. gün) Defekt bölgesinde, damardan zengin fibröz bağ dokusu ve defekt 
duvarlarından başlayan yeni kemik yapımı, H&E X100.-  

 

 

Şekil 4-2: (15. gün) Defekt bölgesinde, damardan zengin aktif bağ dokusu içinde 
yeni kemik trabekülleri H&E X100. 
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Şekil 4-3: (30. gün) Defekt bölgesinde defekt alanını tümüyle dolduran yeni kemik 
trabekülleri, H&EX100. 

 

 

 

Şekil 4-4: (5. gün) Defekt bölgesinde, nekrotik artıklar altında, granülasyon 
dokusu içinde hafif yoğunlukta  TGF ekspresyonu, TGF-β X400. 
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Şekil 4-5: (15. gün) Defekt bölgesinde, yeni kemik trabekülleri arasında, yoğun 
TGF eksprese eden hücreler, TGF- β X400. 

 

 

 

Şekil 4-6: (30. gün) Defekt bölgesini örten yeni kemik dokusu altında, orta şidette 
TGF eksprese eden hücreler, TGF- β X400. 
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4.1.2.2. Yumuşak Doku 

 

Şekil 4-7: (5. gün) Yüzey epiteli ortadan kalkmış eksuda debris altında gevşek 
yapıda, damardan zengin bağ dokusu izlenmektedir, H&E X200. 

 

 

 

Şekil 4-8: (15. gün) Yüzeyi örten çok katlı yassı epitel altında, liften zengin aktif 
bağ  dokusu izlenmektedir. H&E X200. 
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Şekil 4-9: (30. gün) Doğal yapıda yüzey epiteli altında normal görünümlü bağ 
dokusu. H&E X200. 

 

 

 

Şekil 4-10: (5. gün) Đnsizyon bölgesinde granülasyon dokusu içinde hafif şiddette 
TGF ekspresyonu eden hücreler, TGF-β X400. 
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Şekil 4-11: (15. gün) Đnsizyon bölgesinde, genç mezenkim hücrelerinden oluşan 
granülasyon dokusu içinde yoğun TGF ekspresyonu, TGF- β  X400. 

 

 

 

Şekil 4-12: (30. gün) Đnsizyon bölgesinde, liften zengin bağ dokusu içinde hafif 
TGF- β X400. 
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4.1.3. ANKAFERD GRUBU 

4.1.3.1. Kemik Dokusu Bulguları 

5. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Defekt bölgesinde, orta derecede iltihap hücresi infiltrasyonu içeren aktif bağ dokusu 

içinde çok sayıda damar kesitleri izlenmekteydi (Resim 4-14). Defekt kenarlarından 

başlayan ve defektin orta bölümlerine uzanan yeni kemik trabekülleri seçilmekteydi 

(Resim 4-13). Bu kemik trabekülleri  defektin yaklaşık 1/3’ünü kapatmaktaydı. Çenede 

küçük adacıklar halinde nekroz alanları görülmekteydi. TGF antikoru ile boyama 

sonunda olguların genelinde hafif yoğunlukta boyama görülmekteydi (Resim 4-21). 

15. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Defekt bölgesinde genç mezenkim hücrelerinden oluşan damardan zengin bağ dokusu 

izlenmekteydi (Resim 4-17,18). Bir denekde yoğun, bir denekde ise hafif iltihabi 

infiltrasyon izlenmekteydi. Diğer deneklerde belirgin iltihap hücresi infiltrasyonu 

saptanmadı. Defektin yaklaşık yarısı yeni kemik trabekülleri ile doldurulmuştu (Resim 

4-15,16). TGF boyaması yüksek yoğunluktaydı (Resim 4-22).   

30. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Defekt bölgesinde genç mezenkim hücrelerinden oluşan aktif bağ dokusu içinde defekti 

dolduran trabeküler yapıda yeni kemik dokusu izlenmekteydi. Damarlanma bu gruptada 

yüksek düzeyde bulundu (Resim 4-19,20). TGF boyanması orta-hafif yoğunluktaydı 

(Resim 4-23). 

 

4.1.3.2. Yumuşak Doku Bulguları 

5. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Đnsizyon bölgesinde yara yüzeyi eksuda, debris ile örtülüydü. Yara kenerlarından 

başlayan rejeneratif epitel tomurcuklanmaları izlenmekteydi. Bunların altında yoğun 

iltihap hücresi infiltrasyonu içeren gevşek yapıda bağ dokusu görülmekteydi.  Bu doku 

içinde çok sayıda ince çeperli damar kesitleri saptanmaktaydı (Resim 4-24,25). Đki 

denekde az sayıda yabancı cisim dev hücreleri dikkati çekmekteydi. Hafif yoğunlukta 

TGF ekspresyonu görüldü (Resim 4-31).  
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15. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Đnsizyon bölgesinin yüzeyi rejenere epitelle örtülmüştü. Bu epitelin akantotik olduğu 

dikkati çekmekteydi (Resim 4-26,27). Bunların altında genç mezenkim hücreleri ve 

paralel seyirli kollajen lifler içeren bol damarlı fibröz doku yer almaktaydı. Üç denekde 

yabancı cisim reaksiyonu saptanmaktaydı (Resim 4-28). TGF ekspresyonu orta 

yoğunluktaydı (Resim 4-32). 

 

30. Günde Sakrifiye Edilen Deney Grubunun Histopatolojik Bulguları 

Yüzey epiteli rejenerasyonu tamamlamıştı. Altında liften zengin hücresel bağ dokusu  

izlenmekteydi (Resim 4-29,30). Bağ dokusu damardan orta derecede zengindi. Beş 

denekde yabancı cisim reaksiyonu izlenmekteydi.  TGF ekspresyonu hafif-orta 

düzeydeydi (Resim 4-33). 
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Tablo 4-3: Ankaferd Grubu Kemik Dokusu Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 
Değerlendirilmesi 

        
Ankaferd Đltihap 

Y.C. 
Rek. Nekroz fibrozis Damar 

Y.K. 
Yap TGF -β 

5Gün 1 2 0 1 1 32 1 1 

5Gün 2 2 0 1 2 58 1 1 

5Gün 3 2 0 0 2 33 1 1 

5Gün 4 1 0 1 2 46 1 2 

5Gün 5 0 0 0 2 48 1 1 

5Gün 6 1 0 1 2 52 1 1 

5Gün 7 1 0 0 2 49 1 1 

5Gün 8 1 0 1 2 55 1 2 

        15gün 1 0 0 0 2 28 2 2 

15Gün 2 0 0 0 2 42 2 2 

15gün 3 3 0 2 1 32 1 2 

15gün 4 1 0 1 2 36 2 2 

15gün 5 0 0 0 2 33 2 2 

15gün 6 0 0 0 2 30 2 2 

15gün 7 1 0 0 2 24 2 3 

15gün 8 0 0 0 2 31 2 2 

        30Gün 1 0 0 0 1 19 3 2 

30Gün 2 0 0 0 2 39 3 2 

30Gün 3 0 0 0 1 40 3 2 

30Gün 4 0 0 0 1 45 3 1 

30Gün 5 0 0 0 1 44 3 2 

30Gün 6 0 0 0 1 42 3 2 

30Gün 7 0 0 0 1 38 3 2 

30Gün 8 0 0 0 0 39 3 2 

Ort (5 gün) 1.25 0.00 0.63 1.88 46.63 1.00 1.25 

Ort (15 gün) 0.63 0.00 0.38 1.88 32.00 1.88 2.13 

Ort (30 gün) 0.00 0.00 0.00 1.00 38.25 3.00 1.88 

Stdev (5 gün) 0.71 0.00 0.52 0.35 9.53 0.00 0.46 

Stdev (15 

gün) 1.06 0.00 0.74 0.35 5.37 0.35 0.35 

Stdev (30 

gün) 0.00 0.00 0.00 0.53 8.17 0.00 0.35 
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Tablo 4-4:  Ankaferd Grubu Yumuşak Doku Đyileşmesine Ait Değerlerin Günlere Göre 
Değerlendirilmesi. 

        
Çalışma Đltihap 

Y.C. 
Rek. Nekroz fibrozis Damar E. Rej TGF –β 

5Gün 1 3 var 2 2 34 1 1 

5Gün 2 3 yok 2 2 41 1 1 

5Gün 3 3 yok 2 2 44 1 1 

5Gün 4 3 var 2 2 46 1 2 

5Gün 5 1 yok 1 1 41 0 1 

5Gün 6 2 yok 1 2 59 0 1 

5Gün 7 2 yok 1 2 44 1 1 

5Gün 8 3 yok 1 2 42 1 2 

        15gün 1 2 yok 0 3 42 3 2 

15Gün 2 2 yok 0 3 23 3 2 

15gün 3 2 yok 0 3 30 3 2 

15gün 4 2 var 0 3 30 3 2 

15gün 5 1 yok 0 2 25 3 2 

15gün 6 2 var 0 2 32 3 3 

15gün 7 1 yok 0 2 33 3 2 

15gün 8 2 var 0 2 28 3 2 

        30Gün 1 1 var 0 1 24 3 2 

30Gün 2 1 var 0 2 40 3 2 

30Gün 3 1 var 0 1 26 3 1 

30Gün 4 1 var 0 1 37 3 2 

30Gün 5 1 yok 0 1 35 3 1 

30Gün 6 1 yok 0 1 29 3 1 

30Gün 7 1 yok 0 1 35 3 2 

30Gün 8 1 var 0 1 22 3 2 

Ort (5 gün) 2.50 

 

1.50 1.88 43.88 0.75 1.25 

Ort (15 gün) 1.75 

 

0.00 2.50 30.38 3.00 2.13 

Ort (30 gün) 1.00 

 

0.00 1.13 31.00 3.00 1.63 

Stdev (5 gün) 0.76   0.53 0.35 7.08 0.46 0.46 

Stdev (15 

gün) 0.46 

 

0.00 0.53 5.78 0.00 0.35 

Stdev (30 

gün) 0.00   0.00 0.35 6.63 0.00 0.52 
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4.1.4. ANKAFERD GRUBU 

4.1.4.1. Kemik Dokusu 

 

Şekil 4-13: (5.gün) Defekt bölgesinde yüzeyinde eksüdalı debris altında damardan 
zengin gevşek yapıda bağ dokusu ve defekt kenarlarından başlayan kemik 
yapımı (oklar), H&E X100 

 

Şekil 4-14: (5.gün) Gevşek yapıda bağ dokusu içinde çok sayıda bir kısmı 
eritrositlerle dolu bir kısmının lümeni henüz açılmamış damar kesitleri ve bol 
miktarda ekstravaze olmuş eritrositler, H&E X400 
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Şekil 4-15: (15. gün) Defekt bölgesinde defektin bir kenarını oluşturan kortikal 
kemikten başlayan ve ondan bir apozisyon çizgisiyle ayrılan yeni kemik 
trabekülleri, H&E X200. 

 

 

 

Şekil 4-16: (15. gün) Defektin iki ucundan başlayarak defekt bölgesinin büyük 
kısmını dolduran yeni kemik trabekülleri, H&E X200. 
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Şekil 4-17: (15. gün) Defekt bölgesinde damardan zengin fibröz bağ dokusu, H&E 
X400. 

 

 

Şekil 4-18: (15. gün) Defekt bölgesindeki damardan zengin fibröz bağ dokusu 
içinde nekrotik artıkları temizleyen klastik hücreler (ok), H&E X 200. 
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Şekil 4-19: (30. gün) Defekt bölgesini bir köprü biçiminde kapatan ve arasında 
hücresel kemik iliği oluşan henüz remodele edilmemiş olgun kemik dokusu, H&E 
X100. 

 

 

 

Şekil 4-20: (30. gün) Defekt bölgesini kapatan kemik dokusunun arasında kalan 
damarlanması azalmış liften zengin fibröz bağ dokusu ve bu doku içinde 
ekstravaze eritrositler ve hemoglobin yutmuş makrofajlar, H&E X400. 
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Şekil 4-21: (5.gün) Az derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β X400 

 

 

 

Şekil 4-22: (15. gün) Yüksek derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. 
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Şekil 4-23: (30. gün) Orta derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400 
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4.1.4.2. Yumuşak Doku 

 

Şekil 4-24: (5. gün) Defekt bölgesinde yüzeyinde nekrotik artık ve debris bulunan 
damardan zengin gevşek yapıda bağ dokusu, H&E X400. 

 

 

 

Şekil 4-25: (5. gün) Defekt bölgesinde iltihapsal hücre infiltrasyonu içeren bağ 
dokusu içinde çok sayıda yeni damar kesiti, H&E X400. 
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Şekil 4-26: (15. gün) Defekt bölgesini kapatan rejenere çok katlı yassı epitel, H&E 
X200. 

 

 

 

Şekil 4-27: (15. gün) Defekt bölgesini örten rejenere epitelde tomurcuklanmalar ve 
yüzeyinde hipergranülozis, H&E X400. 
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Şekil 4-28: (15. gün) Defekt bölgesinde damardan zengin bağ dokusu içinde koyu 
eozinofil sütrüktürsüz madde çevresinde yabancı cisim dev hücreleri(oklar), 
H&E X400. 

 

 

 

Şekil 4-29: (30. gün) Defekt bölgesini örten rejenere çok katlı yassı epitel altında 
liften zengin damarlanması azalmış bağ dokusu. Bağ dokusu içinde rejenere 
olamayan adneksleri dikkat çekicidir, H&E X 100. 
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Şekil 4-30: (30. gün) Derindeki liften zengin bağ dokusu içinde hemosiderin 
pigmenti ve hemosiderofajlar, HH&E X400. 

 

 

 

 

Şekil 4-31: (5. gün) Az derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. 
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Şekil 4-32: (15. gün) Yüksek derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. 

 

 

 

Şekil 4-33: (30. gün) Orta derecede yaygınlıkta TGF sekresyonu, TGF-β  X400. 
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4.2. ĐSTATĐSTĐKSEL BULGULAR 

4.2.1. Kemik  Dokusuna Ait Đstatistiksel Bulgular 

Grafik 4-1: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı  

 

Tablo 4-5: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Đltihap 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,25 0,71 1,63 0,52 0,263 
15. gün 0,63 1,06 0,75 0,71 0,452 
30. gün 0,00 0,00 0,38 0,52 0,063 

  Ankaferd Kontrol   
Đltihap P P   
Grup içi ölçümler 0,011* 0,009* 
5. gün-15. Gün 0,129 0,053 
5. gün-30. Gün 0,015** 0,015** 
15. gün-30. Gün 0,102 0,257   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15.gün ve  30.gün iltihap ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5.gün, 15.gün ve 30.gün iltihap ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5.gün’e göre 30.gün’deki düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu. 

Kontrol grubu 5.gün, 15.gün ve 30.gün ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 5.gün’e göre 30.gün’deki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu . 
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Grafik 4-2: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-6: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Y.C. Rek. 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
15. gün 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 
30. gün 0,00 0,00 0,13 0,35 0,317 

  Ankaferd Kontrol   
Y.C. Rek. P P   
Grup içi ölçümler -0.00 0,368 
5. gün-15. Gün - - 
5. gün-30. gün  - - 
15. gün-30. Gün  -  -   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve 30. gün yabancı cisim reaksiyon ölçümleri, Ankaferd ve kontrol 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün yabancı cisim reaksiyon ölçümleri arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün yabancı cisim reaksiyon ölçümleri arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 
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Grafik 4-3: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-7: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Nekroz 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 0,63 0,52 0,50 0,53 0,626 
15. gün 0,38 0,74 0,38 0,74 1,000 
30. gün 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

  Ankaferd Kontrol   
Nekroz P P   
Grup içi ölçümler 0,042* 0,092 
5. gün-15. Gün 0,480  
5. gün-30. gün  0,025*  
15. gün-30. Gün 0,180    
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve  30. gün nekroz ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün nekroz ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün’e göre 30. gün’deki düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün nekroz ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. 
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Grafik 4-4: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-8: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Fibrozis 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,88 0,35 1,63 0,52 0,264 
15. gün 1,88 0,35 1,75 0,46 0,535 
30. gün 1,00 0,53 1,13 0,64 0,653 

  Ankaferd Kontrol   
Fibrozis P P   
Grup içi ölçümler 0,006* 0,156 
5. gün-15. Gün 1,000  
5. gün-30. Gün 0,020*  
15. gün-30. Gün 0,020*    
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve  30. gün fibrozis ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün fibrozis ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ve 15. günlere göre 30. gün’deki düşüş istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün fibrozis ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. 
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Grafik 4-5: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı  

 

Tablo 4-9: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Damar 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 46,63 9,53 44,25 9,35 0,599 
15. gün 32,00 5,37 32,75 7,25 0,792 
30. gün 38,25 8,17 38,88 7,85 1,000 

  Ankaferd Kontrol   
Damar P P   
Grup içi ölçümler 0,005* 0,044* 
5. gün-15. Gün 0,012** 0,017** 
5. gün-30. Gün 0,036* 0,141 
15. gün-30. Gün 0,079 0,036*   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15.gün ve  30.gün damar sayısı ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5.gün, 15.gün ve 30.gün damarlanma ölçümleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5.gün’e göre 15.gün’deki düşüş istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 
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Kontrol grubu 5.gün, 15.gün ve 30.gün damarlanma ölçümleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5.gün’e göre 15.gün’deki düşüş istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 15. gün’e göre 30.gün’deki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu . 
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Grafik 4-6: Yeni Kemik Yapımı Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-10: Yeni Kemik Yapımı Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Y.K. Yap 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,00 9,53 1,00 0,00 1,000 
15. gün 1,88 5,37 1,75 0,46 0,535 
30. gün 3,00 8,17 3,00 0,00 1,000 

  Ankaferd Kontrol   
Y.K. Yap P P   
Grup içi ölçümler 0,000* 0,001* 
5. gün-15. Gün 0,008** 0,014** 
5. gün-30. Gün 0,005** 0,005** 
15. gün-30. Gün 0,007** 0,008**   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve  30. gün yeni kemik yapımı ölçümleri, Ankaferd ve kontrol 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün yeni kemik yapımı ölçümleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5. gün, 15. gün ve 30. gün ölçümlerinin tüm ikili 

karşılaştırmalardaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün yeni kemik yapımı ölçümleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5. gün, 15. gün ve 30. gün ölçümlerinin tüm ikili 

karşılaştırmalardaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
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Grafik 4-7: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-11: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

TGF –β 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,25 0,46 1,38 0,52 0,602 
15. gün 2,13 0,35 2,13 0,35 1,000 
30. gün 1,88 0,35 1,75 0,46 0,535 

  Ankaferd Kontrol   
TGF –β P P   
Grup içi ölçümler 0,012* 0,055 
5. gün-15. Gün 0,020* - 
5. gün-30. Gün 0,059 - 
15. gün-30. Gün 0,157 -   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve  30. gün TGF -β ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün TGF -β ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün’e göre 15. gün’deki artış istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün TGF -β ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. 
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4.2.2. Yumuşak Dokuya Ait Đstatistiksel Bulgular 

Grafik 4-8: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-12: Đltihap Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Đltihap 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 2,50 0,76 2,63 0,52 0,854 
15. gün 1,75 0,46 1,63 0,52 0,602 
30. gün 1,00 0,00 0,63 0,52 0,063*** 

  Ankaferd Kontrol   
Đltihap P P   
Grup içi ölçümler 0,002* 0,001* 
5. gün-15. Gün 0,014** 0,023* 
5. gün-30. Gün 0,014** 0,011** 
15. gün-30. Gün 0,014** 0,038*   
*p1<0,05, **p2<0,017, , ***p3<0,10 

5. gün, 15. gün ve 30. gün iltihap ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün iltihap ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün, 15. gün ve 30. gün ölçümlerinin tüm ikili 

karşılaştırmalarındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün iltihap ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 15. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
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Grafik 4-9: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-13: Yabancı Cisim Reaksiyonu Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Y.C. Rek. 
Ankaferd Kontrol   

Var Yok Var Yok P 
5. gün 2 6 1 7 0,535 
15. gün 3 5 1 7 0,264 
30. gün 5 3 2 6 0,143 

  Ankaferd Kontrol   
Y.C. Rek. P P   
Grup içi ölçümler 0,247 0,779 
5. gün-15. Gün - - 
5. gün-30. Gün - - 
15. gün-30. Gün - -   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve  30. gün yabancı cisim reaksiyonu ölçümleri, Ankaferd ve kontrol 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün yabancı cisim reaksiyonu ölçümleri 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün yabancı cisim reaksiyonu ölçümleri arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 
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Grafik 4-10: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-14: Nekroz Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Nekroz 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,50 0,53 0,88 0,64 0,059*** 
15. gün 0,00 0,00 0,25 0,46 0,143 
30. gün 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 

  Ankaferd Kontrol   
Nekroz P P   
Grup içi ölçümler 0,000* 0,030* 
5. gün-15. Gün 0,010** 0,132 
5. gün-30. Gün 0,010** 0,020* 
15. gün-30. Gün 1,000 0,157   
*p1<0,05, **p2<0,017, ***p3<0,10 

 

5. gün, 15. gün ve 30. gün nekroz ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün nekroz ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 5. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün nekroz ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki düşüş istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 
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Grafik 4-11: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-15: Fibrozis Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Fibrozis 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,88 0,35 1,75 0,46 0,535 
15. gün 2,50 0,53 2,50 0,53 1,000 
30. gün 1,13 0,35 1,38 0,52 0,264 

  Ankaferd Kontrol   
Fibrozis P P   
Grup içi ölçümler 0,001* 0,009* 
5. gün-15. Gün 0,025* 0,034* 
5. gün-30. Gün 0,014** 0,180 
15. gün-30. Gün 0,009** 0,024*   
*p1<0,05, **p2<0,017 

5. gün, 15. gün ve  30. gün fibrozis ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.  

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün fibrozis ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ölçümleri arasındaki artış istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 5. gün ile 30. gün ve 15. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün fibrozis ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 15. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
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Grafik 4-12: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-16: Damarlanma Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

Damar 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 43,88 7,08 45,50 8,26 0,462 
15. gün 30,38 5,78 31,50 7,15 0,958 
30. gün 31,00 6,63 31,63 8,38 0,751 

  Ankaferd Kontrol   
Damar P P   
Grup içi ölçümler 0,010* 0,034* 
5. gün-15. Gün 0,017** 0,025* 
5. gün-30. Gün 0,012** 0,036* 
15. gün-30. Gün 0,889 1,000   
*p1<0,05, **p2<0,017 

5. gün, 15. gün ve  30. gün damar ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün damar ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 5. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün damar ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 5. gün ile 30. gün ölçümleri arasındaki 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
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Grafik 4-13: Epitel Rejenerasyon Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-17: Epitel Rejenerasyon Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

E. Rej 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 0,75 0,46 0,88 0,35 0,535 
15. gün 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 
30. gün 3,00 0,00 3,00 0,00 1,000 

  Ankaferd Kontrol   
E. Rej P P   
Grup içi ölçümler 0,000* 0,000* 
5. gün-15. Gün 0,008** 0,007** 
5. gün-30. Gün 0,008** 0,007** 
15. gün-30. Gün 1,000 1,000   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve 30. gün epitel rejenerasyonu ölçümleri, Ankaferd ve kontrol 

gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün epitel rejenerasyonu ölçümleri arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 5. gün ile 30. gün 

ölçümleri arasındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün epitel rejenerasyonu ölçümleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ve 5. gün ile 30. gün ölçümleri 

arasındaki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
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Grafik 4-14: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

 

Tablo 4-18: TGF-ß Değerlerinin Gruplara Göre Dağılımı 

TGF –β 
Ankaferd Kontrol   

Ort Ss Ort Ss P 
5. gün 1,25 0,46 1,50 0,53 0,317 
15. gün 2,13 0,35 2,13 0,35 1,000 
30. gün 1,63 0,52 1,63 0,52 1,000 

  Ankaferd Kontrol   
TGF –β P P   
Grup içi ölçümler 0,011* 0,074 
5. gün-15. Gün 0,020* - 
5. gün-30. Gün 0,083 - 
15. gün-30. Gün 0,102 -   
*p1<0,05, **p2<0,017 

 

5. gün, 15. gün ve  30. gün TGF -β ölçümleri, Ankaferd ve kontrol gruplarında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. 

Ankaferd grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün TGF -β ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu. 5. gün ile 15. gün ölçümleri arasındaki artış istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. 

Kontrol grubu 5. gün, 15. gün ve 30. gün TGF -β ölçümleri arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. 
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5. TARTIŞMA 

 

Oral cerrahi işlemler sırasında çalışmayı engelleyen, cerrahinin uzun sürmesine 

ve postoperatif komplikasyonlara neden olabilen en büyük sorunlardan biri kanamadır. 

Kanama, doku bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak damar içinde dolaşan kanın 

damar dışına çıkmasıyla meydana gelir (100).  

Kanamanın kontrol altına alınması, vücudun hemostaz mekanizması sayesinde 

gerçekleşir. Hemostazın, vazokonstrüksiyon, primer veya sekonder hemostaz ve 

fibrinolitik sistemden oluşan üç komponenti vardır. Damarın zedelenmesi ile oluşan 

kanamada hemostaz, bu sistemlerin devreye girmesi ile sağlanır. Travmaya bağlı doku 

bütünlüğünün bozulmasıyla, ilgili bölgedeki damar duvarında vazokonstrüksiyon olur 

ve kan akımı yavaşlar. Bu spazm süresince trombositler hasarlı bölgeye gelerek 

adezyon, sekresyon ve agregasyon fonksiyonlarını yerine getirerek primer hemostazı 

sağlarlar. Trombosit tıkacının kanamayı durdurmakta yetersiz kaldığı durumlarda, 

sekonder hemostaz sistemi devreye girer. Sekonder hemostaz, oluşan trombosit 

tıkacının fibrin yapıya dönüşmesini sağlayan plazma koagülasyon sistem 

reaksiyonlarını içerir. Kanama durduktan birkaç gün sonra, fibrinolitik sistemin 

harekete geçmesi ile fibrin plazmin tarafından eritilir (22,101,102,103). 

Oral cerrahi işlemlerinde, doğal mekanizmalarla kanama durdurulamadığında 

kanamanın kontrol altına alınabilmesi ve hemostazın sağlanabilmesi için mekanik 

yöntemler, termal teknikler ve kimyasal ajanlar (farmakoterapi ve lokal hemostatik 

ajanlar) uygulanır. Kompresyon, sütur gibi mekanik yöntemler, kanama alanı rahatlıkla 

fark edilebiliyorsa kullanılabilecek yöntemlerdir. Termal yöntemlerde ise koter ve lazer 

kullanımı tercih edilebilir. Epinefrin, vitamin K, aminokaproik asit, traneksamik asit ve 

lokal hemostatik ajanlar hemostazın oluşmasına yardım eden kimyasal ajanlardır 

(100,102).  

Lokal hemostatik ajanlar oluşan pıhtıyı stabilize etmek, pıhtı oluşumunu 

hızlandırmak ve sekonder kanama riskini ortadan kaldırmak amacıyla oral cerrahi 

girişimlerde rutin olarak uygulanmaktadır. En sık kullanılan lokal hemostatikler 

kollajen esaslı ajanlar, selülozik yapıda olanlar, fibrin yapıştırıcılar ve  traneksamik asit 

içeren ajanlardır (104). 
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Bu ajanların etkilerinin canlı organizmada vereceği sonuçlar incelenirken 

çoğunlukla laboratuar hayvanlarından yararlanılmıştır. Đn-vivo modellerde, genel olarak 

büyük hayvanların biyomekanik testler ya da yeni aygıt tasarlanmasında tercih 

edildiğini, küçük hayvanların  ise daha çok kemik iyileşmesinin moleküler 

mekanizmaları ve moleküler genetiğinde kullanılması konusunda fikir birliği 

sağlanmıştır (105). Bugüne kadar köpek, koyun, domuz ve tavşan modelleri üzerinde 

çalışmalar yapılmış olsa da, büyük hayvanlar pahalı olmaları, bakımlarının zor olması 

gibi bir çok dezavantaja sahiptir.  Tek bir hayvan modelinin ideal olmasını beklemek  

yerine, çalışmanın amacına yönelik uygun modelin seçilmesi daha doğru bir yaklaşım 

olacaktır. Çalışmamızda, temin edilebilme kolaylığı, ucuz olmaları, büyük hayvanlara 

göre daha kolay manipüle edilmeleri, daha fazla örnek alınabilme imkanı sunmaları, 

fizyolojileri hakkında yeterli kaynak bulunması ve enfeksiyona olan dirençleri gibi 

avantajları nedeniyle sıçan modeli kullanılmıştır. Bir türe ait immatür hayvanlar, matür 

hayvanlara oranla kemik iyileşmesini daha hızlı tamamlar; bu nedenle kemik 

iyileşmesine etkisi incelenecek olan materyal hakkında doğru bilgilere ancak matür bir 

hayvanda test edilerek ulaşılabilir (106). Dişi memeli hayvanların da dönemsel 

hormonal farklılıklara bağlı olarak stabil olmayan bir metabolizmaları vardır. Tüm bu 

nedenler göz önünde bulundurularak, bu çalışmada yetişkin erkek sıçanlar 

kullanılmıştır. Sıçanlarda, kemik modeli olarak, manipülasyon kolaylığı, cerrahi olarak 

kolay ulaşılabilirlilikleri ve morfolojik yapıları ile histopatolojik preperatların 

hazırlanabilirliğinin kolaylığı gibi nedenlerle endokondral kemikleşen uzun kemikler 

(tibia, femur) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra nadiren de olsa intramembranöz 

kemikleşen kraniofasiyal kemikler de (mandibula, zigoma, kalvaria) kullanılmıştır. 

Hemostatik ajanların kemik iyileşmesine etkilerinin incelendiği çalışmalarda 

intramembranöz kemikleşme gösteren mandibulada yapılmış çok az çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu nedenle, ABS’in kemik ve yumuşak doku iyileşmesine etkilerini 

incelemek için, çalışmamız sıçan mandibulası üzerinde yapılmıştır.    

Hemostatik ajanların hemostatik özelliklerini ve doku üzerine etkilerini 

değerlendiren ve birbirleriyle kıyaslayan çalışmalar mevcuttur, fakat ABS’nin doku 

iyileşmesini inceleyen çok az çalışma vardır. Biz çalışmamızı daha çok ABS ile yapılan 

çalışmalarla  karşılaştırdık.   

Zirna ve ark.(107) yaptıkları çalışmada, jelatin  sünger ve kemik mumu olmak üzere iki 

farklı lokal hemostatik ajanın ayak cerrahisi sonrasındaki ödem ve ağrı üzerine etkilerini 
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incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, jelatin sünger kullandıkları hastaların % 

91’inde, kemik mumu kullandıkları hastaların ise % 80’ inde postoperatif olarak ödemin 

azaldığını, postoperatif ağrının ise kemik mumu kullanan hastaların % 90’ında, jelatin 

sünger kullanan hastaların % 75’inde azaldığını tespit etmişlerdir . 

Harris ve ark.(108) yaptıkları klinik çalışmada, kalça cerrahisinde kullandıkları üç farklı 

lokal hemostatik ajanın (Gelfoam pat, Sığır trombin + Gelfoam sünger ve Mikrofibriller 

selüloz) kemik dokusu iyileşmesindeki etkilerinin farklı olmadığını ifade etmişlerdir . 

Howard ve ark.(109) yaptıkları çalışmada, sıçan tibialarında oluşturdukları deneysel 

kemik kavitelerinde lokal hemostatik ajan olarak kullandıkları kemik mumunun kemik 

dokusundaki iyileşmeyi inhibe ettiğini belirtmişlerdir . 

Geary ve Frantz(110) yaptıkları çalışmada, köpeklerde deneysel olarak oluşturdukları 

kaburga kırıklarında kemik mumunun kırık iyileşmesini engellediğini ve yabancı cisim 

reaksiyonuna neden olduğunu bulmuşlardır .  

Finn ve ark(111). dört farklı lokal hemostatik ajanın (jelatin sünger, mikrofibriller selüloz, 

okside rejenere selüloz ve kemik mumu) kemik rejenerasyonu üzerine etkilerini 

radyolojik ve histolojik olarak karşılaştırdıkları çalışmada, jelatin sünger, okside 

rejenere selüloz ve mikrofibriller selüloz ajanlarının kullanıldıkları bölgelerde yeni 

kemik yapımının olduğunu, kemik mumunun kullanıldığı bölgede ise yeni kemik 

yapımının inhibe olduğunu ve yabancı cisim reaksiyonun görüldüğünü belirtmişlerdir . 

Bizim çalışmamızda ise ABS’nin kemik yapımını inhibe etmediğini, ABS ve kontrol 

grubunda görülen yabancı cisim reaksiyon farkının istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığını gördük.  

Orgill ve ark.(112) yaptıkları çalışmada, iki farklı lokal hemostatik ajanı (polietilen glikan  

+ mikrofibriller kollajen, kemik mumu) tavşanların kafatasında oluşturdukları deneysel 

kemik kavitelerine uygulamışlar ve hemostatik özellikleri, kemik rejenerasyonları 

açısından değerlendirmişlerdir. Hemostaz açısından iki materyalinde etkili olduğunu 

fakat kemik rejenerasyonu açısından polietilen glikan  + mikrofibriller kollajenin daha 

iyi olduğunu bulmuşlardır .  

Haasch ve ark.(113) selüloz ve kollajen yapıda iki farklı lokal hemostatik ajanın kemik 

dokusu iyileşmesi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada, 400-450 g ağırlığında 

42 tane erkek sıçan kullanılmıştır. Sıçanların tibialarında deneysel kemik kavitesi 

oluşturularak, bir gruba kollajen esaslı lokal hemostatik ajan, diğer gruba ise selüloz 

esaslı hemostatik ajanı lokal olarak uygulamışlardır. Herhangi bir hemostatik ajan 
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uygulamadıkları grubu ise kontrol grubu olarak değerlendirmişlerdir. Sıçanlar cerrahi 

operasyondan 7, 14, 28, 60, 90 ve 120 gün sonra sakrifiye edilmiştir. Araştırmacılar, 7. 

gün sonunda kollajen esaslı hemostatik ajan uygulanan grupta görülen inflamasyon 

değerlerinin kontrol grubu ile aynı olduğunu, selüloz esaslı hemostatik ajan uygulanan 

grupta ise diğer iki gruba göre daha fazla inflamasyon görüldüğünü tespit etmişlerdir. 

Ayrıca selüloz esaslı hemostatik ajan uygulanan uygulanan grupta görülen doku 

iyileşmesinin diğer iki gruba oranla daha az olduğunu gözlemlemişlerdir. 14. gün 

sonunda selüloz esaslı hemostatik ajanın büyük bir kısmının kemik kavitesinde 

görüldüğünü belirtmişlerdir. 28. günde, kollajen uygulanan grupta görülen yeni kemik 

oluşumunun selüloz uygulanan gruba göre daha fazla olduğu izlenmiştir. 60. gün 

sonunda kollajen uygulanan grupta kemik rejenerasyonunun tamamlandığı ve kontrol 

grubu ile aynı olduğu fakat selüloz uygulanan grupta halen kemik kavitesinin ortasında 

artık hemostatik materyal olduğu ve iyileşmenin tamamlanmadığı gözlemlenmiştir.  

Selüloz yapıdaki hemostatik ajanın 120. gün sonunda tamamen rezorbe olmadığı tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, selüloz uygulanan grupta yabancı cisim reaksiyonun 

görüldüğünü ve buna bağlı olarak iyileşmenin geciktiğini  belirtmişlerdir. Çalışmamızda 

ABS grubunda yabancı cisim reaksiyonu görüldü; fakat, buna bağlı kemik 

iyileşmesinde gecikme olmadığını gördük. Bu sonuç Haasch ve ark.’nın çalışmaları ile 

uyumluluk göstermemektedir. 

Mattson ve ark.(114)  tavşanlarda yaptıkları çalışmada, üç farklı lokal hemostatik ajanın 

(Astroplast, Hemastojen, Kemik mumu)  doku uyumu üzerine etkilerini histopatolojik 

olarak incelemişlerdir. Çalışmada 3 kg ağırlığında tavşanlar kullanılmıştır. Tavşanların 

alt çenesinde yaklaşık 2 mm çapında 4 defekt oluşturulmuş ve  her bir kaviteye sadece 

bir lokal hemostatik ajan uygulanmış, bir kaviteye ise herhangi bir ajan 

uygulanmamıştır. Denekler 1., 2., 4., ve 8. haftalarda sakrifiye edilmiş ve alt çeneler 

histopatolojik incelemeye alınmıştır. Defekt oluşturulduktan sonra 1 haftalık 

histopatolojik bulgularda kontrol grubunda hücreden zengin granülasyon dokusunun 

kemik kavitesini doldurduğu görülürken, bu alanda çok çekirdekli dev hücrelere 

rastlanılmıştır. Astroplast uygulanan grupta iyi organize olmuş fibröz ağ, gevşek yapıda 

bağ dokusu içinde çok çekirdekli dev hücreler ve kemik yüzeyinin dışındaki çizgide az 

sayıda makrofaj izlenilmiştir. Hemastojen grubunda yoğun bağ dokusu içinde çok 

çekirdekli dev hücreler ve orta şiddette inflamasyon görülmüştür. Kemik mumu 

grubunda ise bağ dokusu içinde çok çekirdekli dev hücreler, çok sayıda makrofaja 
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rastlanılmıştır. Bu grupta inflamasyon görülmemiştir. 2 haftalık histopatolojik 

bulgularda, kontrol grubunda deney gruplarına göre daha fazla trabeküler yapıda kemik 

yapımı izlenilmiştir. Ayrıca deney gruplarında fazla sayıda çok çekirdekli dev hücrelere 

ve makrofajlara rastlanılmıştır. 4 haftalık histopatolojik bulgularda ise kontrol grubunda 

kavitede tamamen kemik yapımı görülürken deney gruplarında tam anlamıyla kemik 

yapımı görülmemiştir. Araştırmacılar bu bulgular doğrultusunda üç ajanın doku 

iyileşmesini geciktirmekle beraber klinik avantajlarının kabul edilebilir olduğunu 

bildirmişlerdir . 

Alpaslan ve ark.(115) okside rejenere selüloz, kollajen sünger ve jelatin sünger esaslı 

hemostatik ajanları sıçanların sırtlarına subkütan olarak implante ederek, bu ajanların 

doku iyileşmesi üzerine etkilerini değerlendirdikleri çalışmada, bu üç ajanın yabancı 

cisim reaksiyonuna neden olmadığını ve doku iyileşmesini geciktirmediğini ifade 

etmişlerdir . 

Dauglas ve ark.(116) yaptıkları deneysel çalışmada, jelatin sünger, jelatin film ve kollajen 

film olmak üzere üç farklı lokal hemostatik ajanın biyo-uyumluluğunu araştırmışlardır. 

Çalışmada 100-200 g ağırlığında sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanların orta kulağına 

postauricular yaklaşımla bu üç hemostatik ajandan biri implante edilmiştir. Sıçanların 

herhangi işlem yapılmayan kulağı kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. 

Đmplantasyondan 6, 8, ve 10 hafta sonra alınan doku örnekleri fibrozis, damarlanma ve 

subepitelyal tabakada kalınlaşma kriterlerine bakılarak histopatolojik olarak 

incelenmiştir. Jelatin sünger grubunda 6 hafta sonra sakrifiye edilen deneklerde orta 

derecede fibrozis görüldüğünü, 10 hafta sonra sakrifiye edilen 5 denekten 2’ sinde 

şiddetli fibrozis ve subepitelyal tabakada kalınlaşma görüldüğünü ifade etmişlerdir. Bu 

grupta 6., 8. ve 10.haftalarda  fibrozis  değerleri  arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulunmamıştır. Jelatin film ve kollajen film uygulanan grupta fibrozis değerlerinin 

ve subepitelyal tabakada kalınlaşmanın normal olduğu ve kontrol grubuyla aralarında 

fark olmadığı  gözlenmiştir.  Tüm gruplarda damarlanmanın normal olduğu 

bildirilmiştir. Çalışmanın sonucunda jelatin film ve kollajen film uygulanan gruplarda 

fibrozis değerlerinin normal olmasından dolayı bu ajanların dokular tarafından daha iyi 

tolere edildiklerini bildirmişlerdir .       

Bjorenson ve ark.(117) yaptıkları çalışmada, okside rejenere selüloz, jelatin sünger ve 

kemik mumu olmak üzere üç farklı lokal hemostatik ajanın heparinize kan, plazma ve 

serum pH değerleri ve yara iyileşmesi üzerine etkilerini değerlendirmişlerdir. 
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Çalışmanın sonucunda sadece okside rejenere selülozun pH seviyesini anlamlı derecede 

aşağıya çektiğini ve buna bağlı olarak bu ajanın uygulandığı kemik kavitelerinde yoğun 

inflamasyon sonucu yara iyileşmesinde gecikme olduğunu  tespit etmişlerdir . Bizim 

çalışmamızda da ABS grubunda inflamasyon görülmesine rağmen bu yara iyileşmesini 

olumsuz yönde etkilemedi.        

Krishnan ve ark.(118) yaptıkları deneysel çalışmada, okside rejenere selüloz, jelatin 

sünger, fibrin esaslı lokal hemostatik ajanların sıçanlarda doku iyileşmesi üzerine 

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmalarında deneklerin karaciğerinin ön lobunda 0,5 cm 

çapında yara yüzeyi oluşturmuşlar ve bu bölgeye lokal hemostatik ajanları implante 

etmişlerdir. Denekler 15 gün sonra sakrifiye edilmiş. Yapılan histopatolojik incelemeler 

sonucunda fibrin esaslı ajanın etrafında granülasyon dokusu içinde nadiren yabancı 

cisim dev hücreleri ve hafif derecede kronik inflamasyon izlenmiştir. Jelatin sünger 

uygulanan grupta ise iç organlarda şiddetli adezyon ve implante edilen materyal 

çevresinde kapsül oluşumu tespit edilmiştir. Okside rejenere selüloz grubunda ise çok 

sayıda yabancı cisim dev hücrelerine rastlanmıştır. Ayrıca karaciğerin iki lobu arasında 

adezyon görülürken diğer iç organlarda adezyon görülmemiştir. Sonuç olarak 

araştırmacılar  fibrin esaslı hemostatik ajanların diğerlerine göre doku tarafından daha 

iyi tolere edildiğini bildirmişlerdir . Çalışmamızda ABS uygulanan grupta yabancı cisim 

dev hücreleri ve hafif derecede iltihap görülsede ABS, dokular tarafından iyi tolere 

edildi. 

Kasaboğlu ve ark.(119) 8 erişkin köpek üzerinde  yaptıkları çalışmada, fibrin doku 

yapıştırıcı, sodyum kalsiyum bazlı aljinat ve tip 1 kollajen hemostatik pedin kemik 

iyileşmesi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Deneklerin  sağ-sol alt  çene birinci ve 

ikinci küçük azı dişleri çekilerek dört adet çekim soketi oluşturulmuştur. Oluşturulan 

soketlerden üçüne üç farklı hemostatik ajanı yerleştirmişlerdir. Her denekte hemostatik 

ajan kullanılmayan dördüncü soket kontrol kavitesi olarak boş bırakılmıştır. Hemostatik 

ajanların erken ve geç dönem kemik onarımına etkileri 7., 15., 21. ve 90. günlerde  

histopatolojik olarak incelenmiştir. Araştırmacılar birinci hafta sonunda fibröz 

bileşenden zengin granülasyon dokusunu fibrin yapıştırıcı ve kalsiyum aljinat çin aynı 

yoğunlukta olup kollajen grubunda ise daha yoğun olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca 

tüm deney materyallerinin birinci ve ikinci haftaya ait kesitlerinde herhangi bir 

inflamatuar reaksiyonu düşündürecek boyutta mononükleer hücre infiltrasyonu 

izlememişlerdir. Mevcut mononükleer hücre infiltrasyonu cerrahi travmaya 
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bağlamışlardır. Örnekler ince kemik trabekülleri içeren örgü kemik bulgusu açısından 

değerlendirildiğinde birinci hafta sonunda fibrin yapıştırıcı sistem ve sodyum kalsiyum 

aljinat kullanılan örneklerde herhangi bir farklılık gözlenmezken kollajen kullanılan 

örneklerde ise bu parametreyi daha yoğun tespit etmişlerdir. Üçüncü haftada, kalın 

trabeküler içeren gelişmiş örgü kemik ve gelişmiş Havers sistemleri ile tanımlanan 

kompakt kemik görüntüsü, kollajen kullanılan örneklerde, diğer gruplara ve kontrol 

grubuna göre daha yükse skorlarda izlenmiştir. 90. gün sonunda alınan kesitlerde ise 

tüm gruplarda aynı matür kemik görüntüsü gözlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, tüm 

materyallerin kemik dokusu tarafından iyi tolere edildiğini, kontrol grubu ve kendi 

aralarında karşılaştırıldığında yara iyileşmesi üzerine olumsuz yada olumlu bir etki 

göstermediğini bildirmişlerdir . 

Armstrong ve ark.’nın(120) yaptıkları deneysel çalışmada, okside rejenere selüloz, 

mikrofibriler kollajen ve sentetik alkaline okside kopolimer olmak üzere üç farklı 

hemostatik ajanın kemik iyileşmesi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada New 

Zealend cinsi, 2.5 kg ağırlığında tavşanlar kullanılmıştır. Tavşanların her bir tibiasında 

2.7 mm çapında 2’şer defekt oluşturulmuştur. Her bir tibiada oluşturulan defektlere aynı 

hemostatik ajanı uygulamışlardır. Ayrıca hemostatik ajan uygulanmayan defektler 

kontrol kavitesi olarak boş bırakılmıştır. Hemostatik ajanların kemik iyileşmesine 

etkileri cerrahi işlemden 17 gün sonra histopatolojik inceleme ile değerlendirilmiştir. 

Araştırmacılar 17. gün sonunda kontrol ve alkaline okside kopolimer grubunda defekt 

alanının büyük bir kısmında hücresel aktiviteden zengin woven kemik oluştuğunu ve 

hemostatik ajandan geriye artık kalmadığını gözlemlemişlerdir. Okside rejenere selüloz 

grubunda defekt alanının yaklaşık yarısını woven kemiğin kapladığını, mikrofibriler 

kollajen grubunda ise sadece defekt kenarlarında kemik oluşumunun varlığını tespit 

etmişlerdir. Ayrıca mikrofibriler kollajen grubunda kavitede artık mikrofibriler 

kollajene rastladıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak sentetik alkaline okside kopolimer 

ajanının diğer ajanlara  göre daha hızlı kemik iyileşmesi sağladığını ifade etmişlerdir . 

Bizim çalışmamızda ise Armstrong ve ark.’nın yaptığı çalışmanın tersine ABS ve 

kontrol grubunda görülen kemik iyileşmesi arasında istatistiksel olarak fark görülmedi. 

Emmez ve ark.(121) çalışmada, iki farklı lokal hemostatik ajanı (okside rejenere selüloz 

ve mikroporöz polisakkarit hemosfer) tavşanların beyninde oluşturdukları defektlere 

uygulamışlar ve bu ajanların yara iyileşmesi üzerine etkilerini 24 saat sonra 

histopatolojik ve MR incelemesi ile değerlendirmişlerdir. Histopatolojik incelemede bu 
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ajanların, kontrol grubu ile ve kendi aralarında kıyaslandığında belirgin farklılık 

olmadığı, radyolojik incelemede ise mikroporöz polisakkarit hemosfer ve okside 

rejenere selüloz grubunda iyileşmenin kontrol grubuna göre daha iyi olduğu sonucuna 

varmışlardır . 

Sawan ve ark.(122) yaptıkları çalışmada, lokal hemostatik ajan olan  alkaline kopolimer 

ve kemik mumunun kemik iyileşmesi üzerine etkilerini histopatolojik olarak 

incelemişlerdir. Bu amaçla 1 kg ağırlığındaki tavşanların alt çenesinde defektler 

oluşturulmuştur. Oluşturulan defektlere alkaline kopolimer veya kemik mumunu topikal 

olarak uygulamışlardır. Herhangi bir hemostatik ajan uygulanmayan defektler kontrol 

kavitesi olarak boş bırakılmıştır. Tavşanlar cerrahi operasyondan 1,2,3,6 ve 12 hafta 

sonra sakrifiye edilmiştir. Araştırmacılar, 1. hafta sonunda kontrol grubunda 

granülasyon dokusu , alkaline kopolimer grubunda granülasyon dokusu içinde yaygın 

kollajen lifler gözlendiğini, kemik mumu grubunda ise defekt bölgesinde herhangi bir 

değişiklik gözlenmediğini tespit etmişlerdir. Kontrol grubunda 2 ve 3 hafta sonunda bağ 

dokusu içinde olgun granülasyon dokusu ile birlikte az organize olmuş kemik 

trabekülleri, alkaline kopolimer grubunda ise 2,3 ve 6. haftalar sonunda organize kemik 

trabekülleri izlendiğini bildirmişlerdir. Kemik mumu grubunda 2 ve 3. hafta sonunda 

kemik trabekülü formasyonu oluşmadığını ve inflamatuar hücre infiltrasyonu 

görüldüğünü belirtmişlerdir. 12. hafta sonunda kontrol ve alkaline kopolimer 

gruplarındaki defekt bölgesinin çevresindeki kemik dokusu ile aynı özellikler 

gösterdiğini, kemik mumu grubunda ise abse formasyonu, kemik rezorpsiyonu ve çok 

sayıda inflamatuar hücre tespit etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, alkaline kopolimerin 

kemik iyileşmesini olumlu yada olumsuz yönde etkilemediğini, kemik mumunun ise 

yabancı cisim reaksiyonuna neden olup kemik iyileşmesini olumsuz yönde etkilediğini 

bildirmişlerdir . 

Okçu ve ark.(123) sığır protein faktörleri ihtiva eden lokal hemostatik ajanın (FastAct) 

yara ve doku iyileşmesi üzerine etkisini inceledikleri çalışmada, sıçanların sırtına 

kutanöz insizyon yaparak bu ajanı lokal olarak uygulamışlar ve 7 gün sonra 

histopatolojik olarak incelemişlerdir. Histopatolojik inceleme sonucunda, bu materyalin 

kontrol grubu ile kıyaslandığında yara iyileşmesi üzerinde olumlu etkisinin olduğunu 

belirtmişlerdir . 

Dinçer’ in(124) yaptığı çalışmada, kitozan ve kitozan-klindamisin jellerin deneysel olarak 

oluşturulan kemik defektlerine uygulayarak, kemik iyileşmesine etkilerini histopatolojik 
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olarak incelemiştir. Sonuç olarak kitozan ve kitozan-klindamisin jel, kemik 

defektlerinin kapanması ve iyileşmesi açısından karşılaştırıldığında, kendi aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla beraber, kitozan- klindamisin jel biraz 

daha etkili, kontrol grubuna göre ise her ikisi içinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Kitozan ve kitozan-klindamisin jel, kemik içi enfekte kavitelerin, 

osteomyelitis kavitelerinin, enfekte dişlerin çekim sonrası kavitelerin tedavisi, implant 

sırasında oluşturulan kavitelerin iyileşmesi, otojen kemik defekti uygulamalarında 

kullanılabileceği kanısına varmışlardır . 

Güvercin(125), çene yüz cerrahisinde büyük önemi olan, yaraların sekonder epitelizasyon 

ile iyileştirilmesinde kitozanın membran formunu kullanarak yara sahasında kısa sürede 

daha iyi iyileşme sağlayabilmeyi ve kitozanın yumuşak doku iyileşmesindeki etkisini 

ortaya koymayı amaçladığı çalışmanın in vivo bölümünde; kitozan uygulanan gruplarda 

iyileşmenin kontrol gruplarına göre anlamlı derecede daha iyi olduğunu, çalışmanın in 

vitro bölümünde ise; kitozan membranın dişeti hücrelerinin tutunması, çoğalması ve 

yaşamasında iyi bir ortam oluşturucu olduğu ve kitozana ilişkin faktörler ile hazırlama 

koşullarının sonuçlar üzerinde etkili olduğunu görmüştür. Sonuç olarak kitozanın; yara 

iyileşmesini hızlandıran bir örtücü ve dişeti hücrelerinin çoğalmasında alternatif bir 

membran olabileceği, yumuşak doku cerrahisinde ve periodontal doku mühendisliğinde 

kullanılabileceği kanısına varmıştır . 

Gönül(126) yaptığı çalışmasında, toplam 41 hastayı, dört ayrı gruba ayırarak, üç gruptaki 

hastalara  jelatin, kollajen ve granül halde bulunan kitozan esaslı hemostatik ajanları 

ağızda yarı gömük olarak bulunan 3. molar dişlerin çekimini takiben çekim soketlerine 

uygulamış, kontrol grubundaki hastaların çekim soketlerine herhangi bir ajan 

uygulamamıştır. Hastalardan, çekimi takiben ve çekim sonrası 8. günde elde edilen 

dişeti dokusu parçaları ve çekimden hemen önce, çekim sonrası 1. saatte, çekim sonrası 

3. günde ve 8. günde elde edilen tükürük örnekleri biyokimyasal ve histolojik olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, sadece kitozan grubunda, 3. günde alınan tükürük 

pH’sındaki artışın işlem öncesi, 1. saat ve 8. günde alınan tükürük örneklerinin 

pH’larına göre anlamlı fark gösterdiğini ve tükürük pH değerinin bazik yöne 

kaymasının Catt iyonlarının çözünmesini azaltacağından ilgili bölgede kemik 

iyileşmesine pozitif katkı sağlayabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca kollajen miktarının 

kontrol grubunda 8. günde yara iyileşme sürecine bağlı olarak anlamlı derecede 

arttığını, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber kollajen ve jelatin gruplarındaki 
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azalmaya rağmen kitozan’ın iyileşme potansiyeline olan pozitif etkisi sayesinde 

olabileceğini belirtmişlerdir. Sonuç olarak, histolojik incelemelerde uygulanan ajanların 

doku parametreleri üzerinde kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar 

oluşturdukları, vücut tarafından iyi tolere edildikleri ve bu ajanlar arasında iyileşme 

sürecine en iyi etkinin kitozan esaslı lokal hemostatik ajan tarafından sağlandığı 

kanısına varılmıştır .    

Yukarıda sunmuş olduğumuz araştırma örnekleri hemostazın sağlanmasına yardımcı 

olan ajanların doku iyileşmesi üzerine olumlu ya da olumsuz yönde etkilerinin de 

olabileceğini savunmaktadır. 

Bizim çalışmamızın amacı son yıllarda kanama durdurucu olarak kullanılan ABS adlı 

lokal hemostatik ajanın kısa ve uzun dönem doku iyileşmesi üzerine etkisinin 

araştırılmasıdır. Bu konu ile ilgili şimdiye kadar az sayıda yapılmış farklı araştırmalar 

mevcuttur.  

Erçetin ve ark.(127) yaptıkları çalışmada, sistemik hastalığı olan hastalara oral cerrahi 

işlemlerden sonra topikal olarak ABS uygulamışlar ve yara iyileşmesini 

değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, hiçbir hastada enfeksiyon görülmediği, 

klinik olarak hastaların % 31.8’ inde mükemmel, % 13.6’ sında beklenenden daha iyi ve 

% 54.6’ sında beklendiği gibi yara iyileşmesi görüldüğü belirtilmiştir . 

Ulaş (101) yaptığı çalışmada, sıçanlara sağ frontal kraniotomi yaparak bir gruba serebral 

doku üstüne 1 ml serum fizyolojik ve diğerine  (ABS) uygulamış ve 15 gün sonra ödem, 

inflamatuar hücre, nöronal dejenerasyon varlığı ve nöron sayısı kriterlerini 

histopatolojik olarak değerlendirmiştir. Çalışmadaki bulgulara göre serebral doku 

üzerine ABS ve serum fizyolojik uygulamasında belirgin bir farklılık gözlenmediği ve 

ABS’ in beyin cerrahisi ameliyatlarında hemostaz için kullanılabileceği kanısına 

varılmıştır . 

Demircan ve ark.(128) ABS’nin erken dönem kemik dokusu iyileşmesi üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. 240±20 g ağırlığında Wistar-Albino cins sıçanların kullanıldığı 

çalışmada, deneklerin sağ ve sol tibialarına 5 mm uzunluğunda 3 mm genişliğinde birer 

defekt oluşturulmuştur. Oluşturulan defektlerden sağ tibiadakine yumuşak doku 

kapatılmadan önce ABS uygulanmış sol tibiadaki defekt ise ABS uyulaması olmaksızın 

kapatılmıştır. Tüm denekler post-op 7. günde sakrifiye edilmiştir. Elde edilen kemik 

dokusu örnekleri iltihap, nekroz, fibrozis, yeni kemik yapımı ve yabancı cisim 

reaksiyonu açısından histopatolojik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmacılar 7. gün 
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sonunda ABS grubuna ait örneklerde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

derecede düşük iltihap ve nekroz oranları izlemişlerdir. Yeni kemik yapımı ABS 

grubunda anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. ABS ve kontrol gruplarının fibrozis 

skorları dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Sonuç 

olarak, ABS uygulamasının erken dönem kemik iyileşmesini olumlu yönde etkilediğini 

bildirmişlerdir. Bu çalışma sıçanlarda ABS’nin erken dönem kemik dokusu 

iyileşmesine etkilerini inceleyen ilk çalışmadır .  

Arpacı(129), Ankaferd Blood Stopper (ABS) ve kitozan etken maddeli Celox adlı iki 

hemostatik ajanın doku iyileşmesine etkilerini incelediği çalışmada, 24 adet sıçandan 

sağ ve sol olmak üzere ikişer tane alt 1. azı dişi çekmiş ve toplam 48 adet çekim 

bölgelesi oluşturmuştur. Bu bölgeleri üç gruba ayırarak , iki gruba eşit miktarda ve 

topikal olarak ABS ve Celox uygulamış, bir grubuda kontrol olarak bırakmıştır. Bu üç 

gruptan alınan örnekler 2., 7. ve 21. günlerde inflamasyon, nekroz, fibrozis, epitel 

rejenerasyonu ve yeni kemik oluşumu değerlerine bakılarak histolojik olarak 

değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, inflamasyon değerlerinin Ankaferd uygulanan çekim 

soketlerinde daha düşük olduğunu, nekroz değerlerinin ise Ankaferd grubu için 2. 

günden itibaren kontrol ve kitozan gruplarına göre daha yüksek bulunduğunu, kitozan 

uygulanan grupta ise 2.günden 21. güne kadar artan bir düşüş tespit edildiğini ifade 

etmişlerdir. Ayrıca kitozan grubunda fibrozis değerlerinin Ankaferd ve kontrol 

grubundaki değerlere kıyasla anlamlı derecede düşük olduğunu, bununda kitozan 

grubundaki çekim soketlerinde daha geç fakat iyi bir iyileşmeyi gösterdiğini 

belirtmişlerdir. Epitel rejenerasyonun kitozan grubunda diğerlerine oranla daha yüksek, 

Ankaferd grubunda ise daha düşük seviyelerde olduğunu bulmuşlardır. Yeni kemik 

oluşumu değerlerinin 2. ve 7. günlerde tüm gruplarda eşit düzeyde saptandığını, 21. 

günde  kitozan ve kontrol gruplarına göre Ankaferd grubunda daha yüksek olması 

ABS’nin doku iyileşmesini olumlu yönde etkileyen ve hızlandıran bir ajan olduğunu 

belirtmişlerdir. Sonuç olarak, iki lokal hemostatik ajanın da yabancı cisim reaksiyonu 

oluşturmadığını, dokular tarfından iyi tolere edildiğini ve kitozan esaslı ajanın daha 

kaliteli bir iyileşmeye sebep olduğunu, ABS’ in ise iyileşmeyi hızlandırdığını ifade 

etmiştir .  

Demircan ve Arpacı çalışmalarında yeni kemik yapımı skorlarının Ankaferd grubunda 

kontrol grubuna göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise yeni 

kemik yapımı değerlerini her iki grupta eşit düzeyde tespit ettik. Fibrozis değerleri 
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bakımından çalışmamızdaki bulgular Demircan ve Arpacı’nın çalışmalarını destekler 

doğrultuda bulunurken, nekroz değerleri bakımından bulduğumuz bulgular Arpacı ve 

Demircan’ın çalışmalarını destekler doğrultuda bulunmadı.  

Çalışmamızda, kontrol ve Ankaferd grupları, iltihap skor dağılımı bakımından, kendi 

aralarında ve 5., 15. ve 30. günler arasında ayrı ayrı karşılaştırıldı. Gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasa da,  Ankaferd grubundaki iltihap skorları 

kontrol grubuna göre belirgin olarak fazlaydı. Zamana bağlı olarak ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir farka rastlanmadı. Nekroz skorları dağılımı bakımından Ankaferd ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Elde ettiğimiz 

bulgular yukarıdaki araştırmacıların sonuçlarıyla paralellik göstermemektedir.  

Transforme edici büyüme faktörü- beta (TGF-β) kırık iyileşmesi ve kemiğin yeniden 

şekillenmesinde gerekli olan düzenleyici bir proteindir. Bu protein mezenkimal kök 

hücrelerin proliferasyonu, diferansiyasyonu ve ekstrasellüler matriks üretimini arttırır. 

Kemik hücreleri üzerinde kemotaktik etkiye sahiptir (130,131). Sarahrudi ve ark(132). 

kırık iyileşmesinin moleküler mekanizmasını araştırmak için yaptıkları bir çalışmada, 

kırık iyileşmesinin normal olduğu ve kırık uçlarının tam olarak birleşmediği hastalarda 

serum TGF-β konsantrasyonunu ölçmüşlerdir. Ölçümler kırığın cerrahi tedavisinden 

1,2,4,6,8,12 ve 24 hafta sonra yapılmıştır. 1. haftada serum TGF-β konsantrasyonunun 

her iki grupta eşit ve minimum düzeyde olduğunu, iyileşmenin normal olduğu grupta 

serum TGF-β konsantrasyonunun 2. haftada en yüksek seviyeye ulaştığını, 4. haftada bu 

seviyenin giderek azaldığını, 8. haftada tekrar seviyenin minimuma ulaştığını ve 24. 

haftada ise ikinci kez en yüksek konsantrasyona ulaşırken, tam olarak iyileşmenin 

sağlanmadığı grupta serum TGF-β seviyesinin 2. haftada en yüksek konsantrasyona 

ulaştığını, 4. haftada ise 1. hafta değerlerine düştükten sonra 6. haftada ikinci kez en 

yüksek konsantrasyona ulaştığını ve bundan sonraki haftalar da giderek azaldığını 

bildirmişlerdir . Çalışmamızda, TGF-β yoğunluğunun 2. haftada en fazla olduğunu, 4. 

haftada ise bu yoğunluğun azaldığı, fakat 1. hafta değerlerine ulaşmadığını gördük. Bu 

bulgu da bize ABS uyguladığımız defektlerdeki iyileşmenin normal süreçte olduğunu 

göstermektedir. Yara iyileşmesinin erken döneminde hematom içindeki trombositlerden 

salgılanan TGF-β, daha sonraki dönemlerde ise iyileşme süresince osteoblastlar ve 

kondrositlerden sentezlenir. TGF-β en yüksek seviyeye hücre proliferasyonunun ve 

diferansiyasyonunun fazla olduğu proliferasyon fazında ulaşır. Bu durum kırık 
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iyileşmesinin 15. gününde TGF-β’nın  en yüksek seviyeye ulaşmasının nedenini 

açıklamaktadır.    
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6. SONUÇ 

 

1. Araştırmamızda, kontrol ve Ankaferd grupları arasında yumuşak dokuda 

görülen iltihap skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasa 

da, Ankaferd grubundaki iltihap değerleri kontrol grubuna göre belirgin 

olarak fazlaydı. Bu iltihap  uyguladığımız ABS’nin oluşturduğu normal 

doku reaksiyonuna bağlıdır.  

2. TGF-β doku iyileşmesinin normal proseste olup olmadığını gösteren bir 

parametredir ve iyileşmenin 2. haftasında en yüksek seviyeye ulaşır ve 4. 

haftasında bu seviye azalır, fakat birinci hafta değerlerine ulaşmaz. 

Bizim çalışmamızda ABS ve kontrol grubunda TGF- β seviyesi 15. 

günde en yüksek değerine ulaştıktan sonra 30. günde bu seviyenin 

düştüğü fakat 5. gün değerlerine ulaşmadığı görüldü. Bu da bize ABS 

uyguladığımız defektlerde iyileşmenin normal proseste olduğunu 

göstermektedir. 

3. Çalışmamızda yabancı cisim reaksiyonu, nekroz, fibrozis, damarlanma, 

epitel rejenerasyonu ve yeni kemik oluşumu değerleri açısından ABS ve 

kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı.  

Biz bu sonuçlar çerçevesinde;  

• Çalışmamızda kullandığımız ABS’ın yabancı cisim reaksiyonu 

oluşturmaması nedeniyle ve bulunan sonuçlar doğrultusunda dokular 

tarafından iyi tolere edildiğini, 

• ABS’ın doku iyileşmesini olumlu yada olumsuz yönde 

etkilemediğini, 

• Ancak bu materyalin etki mekanizmasının tam olarak aydınlatılması 

ve potansiyel yararlarının geliştirilmesi için konunun farklı 

yönleriyle ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 
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