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ÖZET 

Özer CB. Baş Boyun Radyoterapisi Görmüş Sıçanlarda Osteoradyonekroz ile SPMD1 

(sfingomyelin fosfodiesteraz1) geni varyasyonlarının ilişkisinin incelenmesi. İstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi AD, Doktora Tezi, 

İstanbul. 2019 

Osteoradyonekroz, radyoterapiye bağlı olarak ortaya çıkan en ciddi 

komplikasyonlardan biridir. Bu konuda birçok araştırma yapılmasına rağmen 

osteoradyonekrozun patongenezi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışma 

osteoradyonekrozun patogenezinde rol oynayan faktörlerin ve potansiyel tedavi 

modellerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 28 adet erişkin sıçan 

kullanılarak 2 deney grubu 2 kontrol grubu oluşturulmuştur. Sıçanlara genel anestezi 

altında uzaktan yüklemeli yüksek doz hızlı afterloading cihazı ile tek doz olarak sol 

mandibula molar dişler bölgesine 20Gy brakiterapi uygulanmıştır. Brakiterapi 

uygulamasından bir hafta sonra 1.deney grubunun sol mandibular molar dişleri, 2.deney 

grubunun sol maksillar molar dişleri, 1.kontrol grubunun sol mandibular molar dişleri 

ve 2. Kontrol grubunun sol maksillar molar dişleri çekilmiştir. Brakiterapi 

uygulamasından sonra 28. Günde sıçanlar sakrifiye edilmiştir. Sakrifikasyon sonrasında 

sıçanların gruplarına göre mandibula ve maksilla örnekleri %10’luk formaldehit 

solüsyonu içerisinde histopatololojik incelemeye alınmıştır. Sıçanların mandibula ve 

maksillalarından alınan doku örnekleri kriyotüp içine yerleştirilerek gen ekspresyonu 

açısından incelemeye gönderilmiştir. 

Histopatolojik incelemeler sonucunda iki deney grubundan alınan örneklerin 

tamamında osteoradyonekroz görülmüştür. “Genetik incelemeler sonucunda 1. deney 

grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamış, 

2. deney grubunda ise kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmüştür”. Literatürde daha önce benzeri olmayan bu çalışma, daha detaylı 

araştırmalar için ön çalışma niteliği taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: osteoradyonekroz, radyoterapi, sfingomyelinaz, sıçan, 

genetik inceleme 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 48832       



xiv 
 

ABSTRACT 

Özer CB. Evaluating The Relationship Between Osteoradionecrosis and SMPD1 

(sphingomyelin phosphodiesterase 1) gene variants in Rats Receiving Head and Neck 

Radiotherapy. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Oral and 

Maxillofacial Surgery, PhD Thesis, İstanbul.2019. 

Osteoradyonecrosis is one of the most important complications associated with 

radiotherapy. The pathogenesis of osteoradionecrosis is still not fully understood. This 

study was performed to investigate the effective factors and potential treatment 

modalities in the pathogenesis of osteoradionecrosis. 28 adult rats were assigned to 2 

study groups and 2 control group. The rats were appllied brachytherapy (20 Gy) with an 

HDR afterloading remote machine to the region of left mandibular molar teeth. One 

week after brachytherapy on 1. study group the left mandibular molar teeth and on 2. 

study group the left maxillary molar teeth of the rats were extracted. On 1. control group 

the left mandibular molar teeth and on 2. control group the left maxillary molar teeth of 

the rats were extracted. At 28
th 

day after brachytherapy the rats were sacrificed. 

Maxillary and mandibular tissue samples were fixed in formaldehyde solution (%10) for 

histopathological examination. Different maxillary and mandibular tissue samples were 

inserted into cryotube for examination of gene expression. 

The result of histopathological examination osteoradionecrosis was detected in 

all tissue samples of two study groups. The result of the examination of gene expression 

no statistically significant difference was found on 1. study group and a statistically 

significant difference was found on 2. study group compared to the control group. This 

study, which has never been before in the literature, is a preliminary study for further 

studies. 

Key Words: Osteoradionecrosis, Radiotherapy, Sphingomyelinase, rat, genetic 

examination 

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

No:48832 

 

 



 

 

1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kanser ile ilgili tarihteki ilk bilgilere milattan önce 1600’lü yıllarda, hastalık 

tanımlarının bulunduğu en eski belgeler olan Edward Smith papirüslerinde rastlanmıştır. 

Günümüzde kullanılan kanser teriminin, tümörleri karkinos veya karsinoma olarak 

adlandıran Hipokrat ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Karkinos kelimesi tümörün 

etrafını saran damarların görüntüsünün yengeç bacaklarına benzetilmesi sonucu ortaya 

çıkmıştır. Yunanca olan ‘karkinos’ kelimesi, Celsus tarafından Latincede yengeç 

anlamına gelen ‘cancer’ olarak çevrilmiş ve günümüzdeki halini almıştır(Weiss 2000). 

 Baş boyun kanserleri vücutta görülen tüm kanserlerin yaklaşık olarak %5-8’ini 

oluşturur. Dünyada en sık görülen 6. kanser türüdür(Jemal ve ark 2011). Genellikle ileri 

yaşlarda görülmekle beraber çocuklarda da karşılaşılabilir. Erkeklerde görülme oranı 

kadınlara göre daha fazladır. Sigara kullanımı ve alkol bağımlılığı, oluşmasında en 

önemli etkenlerdendir. Bunun yanında genetik yatkınlık, beslenme bozuklukları, kötü 

ağız hijyeni, uyumsuz protez kullanımı ve bazı virüsler (Epstein Bar Virüsü(EBV), 

Human Papilloma Virüsü (HPV)) de etyolojisinde rol oynamaktadır(Beyzadeoğlu ve 

ark 2010). 

 Baş boyun kanserlerinin tedavi yöntemlerinden biri olan radyoterapi(RT) uzun 

yıllardır kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Radyoterapi ile önceden belirlenmiş olan 

tümör hacmine, tümör dokusunu çevreleyen normal dokularda olabildiğince az hasar 

oluşturacak şekilde, önceden hesaplanmış iyonizan radyasyon dozunun uygulanması ile 

iyi bir yaşam kalitesi sağlamak ve kişinin sağ kalım süresinin arttırılması 

hedeflenmektedir(Mundt ve ark 2000). RT uygulaması sonucu tümör dokusuyla birlikte 

çevresindeki sağlam dokularda da toksik etkiler oluşmaktadır. Normal dokular üzerinde 

oluşan etkiler erken dönem ve geç dönem etkiler olarak ikiye ayrılır. Erken dönem 

etkiler RT uygulaması esnasında veya RT’nin hemen sonrasında ortaya çıkar. Geç 

dönem etkiler ise RT uygulandıktan aylar sonra görülmektedir. Geç dönem ortaya çıkan 

etkiler genellikle yavaş bölünen ve çoğalan hücrelerdeki hasarlar sonucu oluşur. 

Genellikle sinir, kas ve kemik dokusunda ortaya çıkar(Hendry ve ark 2006)
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RT’ye bağlı olarak ortaya çıkan en ciddi komplikasyonlardan biri 

osteoradyonekrozdur. Osteoradyonekroz ilk olarak doku yıkımına bağlı yara 

iyileşmesinin gerçekleşmemsi sonucu hipoksik, hipovasküler ve hiposellüler doku 

oluşumu olarak tanımlanmıştır. Daha sonra geliştirilen yeni hipoteze göre 

osteoradyonekroz, radyasyonun başlattığı fibro-atrofik mekanizma sonucu gelişen 

serbest radikal oluşumu, endotel disfonksiyonu, inflamasyon, mikrovasküler tromboz, 

fibrozis ve remodeling ile ortaya çıkan ve kemik nekrozuyla sonuçlanan bir durum 

olarak tanımlanmıştır. Ancak bugün hala osteoradyonekrozun patogenezi tam olarak 

anlaşılamamıştır(Madrid ve ark 2010). 

Osteoradyonekrozun gelişmesindeki en önemli nedenlerden biri hipovaskülerite 

ve lokal kan akımındaki azalmadır. Radyasyondan hemen sonra sfingomiyelinaz 

aktivitesinde artış görüldüğü bunun sonucu olarak da lokal kan akımında ve 

mikrovasküler yoğunlukta azalma görüldüğü bildirilmiştir. Aynı zamanda 

sfingomyelinaz aktivitesindeki artışa bağlı olarak apoptotik hücrelerde de artış 

görülmektedir(Xu ve ark 2012). Sfingomyelinaz radyoterapi, kemoterapi, 

proinflamatuar sitokinler gibi uyaranlara bağlı olarak aktive olur. Sfingomyelinazın 

etkisiyle sfingomyelin hidrolize olur ve seramide dönüşür. Seramid hücre bölünmesini 

engeller ve apoptozisi indükler(Spiegel ve Kolesnick 2002). Merkezi sinir sistemiyle 

ilgili çalışmalarda, iyonize radyasyonun erken endotel apoptozunu tetiklediği,  

sfingomiyelinaz eksikliğinin endotel tabakada radyasyonla indüklenen apoptozu 

azalttığı görülmüştür(Santana ve ark 1996). 

Bu çalışma osteoradyonekrozun patogenezinde rol oynayan faktörlerin ve 

potansiyel tedavi modellerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda 

sıçanlara brakiterapi yöntemiyle radyasyon verildikten sonra diş çekimleri yapılarak 

osteoradyonekroz oluşması planlanmıştır. Sıçanlardan alınan örneklerde histopatolojik 

ve genetik incelemeler yapılarak sfingomyelinaz aktivitesinin değerlendirilmesi 

hedeflenmiştir. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1.Baş Boyun Kanserleri 

Ağız boşluğu, tükürük bezleri, paranazal sinüsler ve burun boşluğu, farenks, 

nazofarenks, orofarenks, hipofarenks, larenks ve boynun üst kısmındaki lenf 

nodüllerindeki kanserler baş-boyun kanserleri olarak adlandırılır. 

Baş-boyun kanserleri (BBK) çoğunlukla bu bölgedeki yassı hücrelerden başlar. Bu 

sebeple yassı hücre kanserleri şeklinde de isimlendirilir. Bazı baş-boyun kanserleri ise 

grandüler hücreler gibi başka hücrelerden başlayabilir. 

BBK, bulundukları bölgeye göre de sınıflandırılır: 

a. Ağız boşluğu: Dudak, dilin 2/3’lük ön kısmı, gingiva, yanak mukozası, 

ağız tabanı bölgesi, sert damak ve retromolar üçgen 

b. Tükürük bezleri 

c. Paranazal sinüsler ve burun boşluğu 

d. Farenks 

- Nazofarenks; farenksin burnun arkasında kalan üst kısmı 

- Orofarenks; farenksin orta kısmı, yumuşak damak, dilin arka bölümü ve 

tonsiller 

- Hipofarenks; farenksin alt kısmı 

e. Larenks 

f. Boynun üst kısmındaki lenf bezleri: Bazen yassı kanser hücreleri, baş ve 

boynun farklı yerlerinde kanser olmadığı halde, boynun üst kısmındaki lenf 

nodüllerinde görülebilir. Bu durumda, primeri belli olmayan metastatik yassı hücreli 

boyun kanseri söz konusudur (Bilgel 2003, Karagöz 2015).  

Diğer major kanser türlerine göre baş-boyun kanserlerinin dünyada görülme 

oranı ile morbidite ve mortalitesi daha düşüktür. BBK’lerinin,  görülme sıklığı etyolojik 

faktörlerin artmasıyla giderek artmaktadır. Erkeklerde daha fazla görülmekte ve 

görülme sıklığı 50 yaş ve üzerinde artmaktadır.  
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Dünyada erkekler arasında en sık görülen BBK, ağız boşluğu kanserleri ikinci 

olaraksa larenk kanserlerdir. Kadınlarda en çok görülen türü ise orofarenks, hipofarenks 

ve ağız boşluğu kanserleridir. BBK’ların mortalite oranı, morbidite oranına göre 

nispeten daha düşüktür. Bu durum, bu kanser türüne yakalanan kişiler arasında beklenen 

yaşam süresinin uzun olduğunun göstergesidir.  

Türkiye’de BBK içerisinde en sık görülen, larenks kanseridir ve daha çok 

erkeklerde görülmektedir.  Ölümlere sebep olması bakımından da ayrıca önem taşıyan 

larenks ve ağız boşluğu kanserleridir. 

Baş-boyun kanserlerinin meydana gelmesinde en önemli risk faktörlerinin 

başında tütün ve alkol kullanımı gelmektedir. Bu maddelerin yaklaşık olarak %90’ı 

bilinen karsinojen olmakla birlikte önlenebilir özelliktedir(Decker ve Goldstein ve ark 

1982, Karagöz 2015, McCoy ve ark 1980). Sigara kullanımının yanında puro ve pipo 

içmek de benzer riskler taşımaktadır. Ancak tütün kullanımı bırakıldıktan sonra bu 

riskte azalma olmaktadır. 

Alkollü içeceklerin kullanılması da BBK riskini arttırmaktadır. Etanolün ara 

metabolitlerinden biri olan aynı zamanda hayvan karsinojeni olarak bilinen  

asetaldehitin kanser riskini arttırdığı düşünülmektedir (IARC Working Group 1998). 

Alkol ve tütünün beraber kullanımı ise karsinojenik etkiyi daha fazla arttırmaktadır. 

Human Papilloma Virüs (HPV) ve Ebstein Barr Virüs (EBV)’lerinin de bazı 

BBK’lerinin nedeni olduğu bilinmektedir. 

Yetersiz ağız bakımı ve ağız gargaralarının çok sık kullanılması diğer baş ve 

boyun kanserleriyle  ilişkilendirilmese de ağız kanserleri için risk faktörlerindendir 

(Guha ve ark 2007). 

Bunların yanında genetik yatkınlık, hava kirliliği, radyasyona maruz kalma ve 

diyet gibi faktörlerin de kanserojen etkinliği bilinmektedir (Karagöz 2015, McCoy ve 

ark 1980). 

 

2.2. Radyoterapinin tanımı ve tarihçesi 

Radyoterapi; kanser tedavisinde ve bazı kanser dışı tedavilerde x-ışınları, gama 

ışınları ve elektronlar gibi iyonize edici radyasyonun kullanıldığı bir tedavi 
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yöntemidir(Khan 2010). Radyoterapi(RT) ile önceden belirlenmiş olan tümör hacmine, 

tümör dokusunu çevreleyen normal dokularda olabildiğince az hasar oluşturacak 

şekilde, önceden hesaplanmış iyonizan radyasyon dozunun uygulanması ile iyi bir 

yaşam kalitesi sağlamak ve kişinin sağ kalım süresinin arttırılması hedeflenmektedir. 

RT tedavi etkisinin yanında, hastalık nedeniyle oluşan ağrı ve kanamayı gidermede de 

yardımcıdır. Küratif RT uygulamalarında, tümörün ortadan kaldırılması, tedavi edilen 

hastanın yaşam kalitesinin ve sağ kalım olasılığının artırılması amaçlanmaktadır. 

Palyatif RT uygulamalarıyla ise tümör hacminin azaltılması yoluyla tedavi edilen 

hastada gözlenen hastalığa ilişkin semptomların ortadan kaldırılması ve yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

RT’nin temelleri, 19. Yüzyılın son yıllarında Röntgen’in X-ışınlarını, 

Becquerel’in radyoaktiviteyi, Curie’nin radyumu keşfetmesine dayanmaktadır(Hall 

2000, Mundt 2000). 

 

Şekil 1. W. C. Rontgen ve elde ettiği ilk görüntü 

Röntgen 1895 yılında düşük basınçlı gazların içinden geçen elektrik akımı 

üzerine çalışırken; karanlık bir odada ışıktan korunma amaçlı siyah bir kartonla 

kapatılmış ve içi boşaltılmış bir tüpün önüne karısı, elini bir süre hareketsiz tuttuğu 

zaman, elindeki kemiklerin ve parmağındaki yüzüğün gölgesinin palete düştüğünü fark 

etmesiyle X ışınlarını keşfetmiştir.  
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1896 yılında Becquerel’in doğal radyoaktiviteyi, 1898 yılında ise Curie’ nin 

radyumu keşfetmesiyle iyonize radyasyonun tıp alanında kullanılmasıyla ilgili 

çalışmalar başlamıştır(Edward 2008). RT, Radyumun bulunmasının üzerinden on yıl 

geçmeden kanser tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak klinik olarak 

kullanılmaya başladıktan sonra ilk uygulamalarda sıklıkla yan etkilerin ortaya 

çıkmasından dolayı 1920’li yıllara kadar etkin olarak kullanılamamıştır. 

1922 yılında Coutard ve Hautant ilk defa, lokal ileri evre larenks kanserinin RT 

sonucu ileri derecede komplikasyonlar olmadan tedavi edilebildiğini göstermişlerdir. 

 1934 yılında Coutard günümüzdeki RT’nin temelini oluşturan doz-zaman ilişkisi 

kavramını içeren uzun süreli fraksiyonel tedavi metodunu geliştirmiştir(Edwards 2008, 

Mundt 2000). İlerleyen dönemlerde radyasyon fiziği açısından önemli gelişmeler 

görülmeye devam etmiştir. 1943 yılında betatron( yüksek enerjili X ışını ve elektronlar 

veren dairesel elektron hızlandırıcı), 1951’de kobalt-60 teleterapi ünitesi, 1952’de lineer 

hızlandırıcı gibi yüksek enerji üreten makinaların kullanıma girmesiyle RT 

uygulamalarında gelişmeler devam etmiştir. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte son 

olarak yoğunluk ayarlı ve multileaf kolimatörlü radyoterapi cihazları geliştirilmiş olup 

günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır(Edwards 2008). 

 

2.3. Baş boyun kanserlerinde tedavi yaklaşımları 

Baş boyun kanserlerinin tedavisi multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. 

Tedavi planlamasında baş boyun cerrahı, medikal onkolog, radyasyon onkoloğundan 

oluşan ekip çalışması gereklidir. Tam ve doğru evreleme sonrası, tümörün bölgesi ve 

hastanın durumu değerlendirilerek uygun tedavi yöntemine karar verilir. Güncel tedavi 

seçenekleri arasında cerrahi tedavi, RT ve kemoterapi yer almaktadır. Hastanın ve 

hastalığın durumuna göre tek başlarına veya kombine olarak kullanılabilmektedir. 

Tedavinin amacı tümörü ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini korumak ve daha sonra 

oluşabilecek primerlerin gelişimini engellemektir(Hermans 2008). Teorik olarak baş 

boyun kanserli hastalarda en iyi tedavinin seçimi; sınırlı hastalığı olanlarda yüksek 

bölgesel kontrol ve sağkalım oranı şekilnde olmalıdır. İlerlemiş hastalığı olanlarda ise 

artmış sağkalım, rezektabl ve unrezektabl tümörlerde artmış organ fonksiyonu koruma 

ve artmış terapötik oran(kür/toksisite) elde etme girişiminde olmalıdır(Corvo 2007). 
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Baş boyun kanserlerinin erken evrelerinde tek başına cerrahi ya da RT ile 

yüksek oranda hastalık kontrolü, fonksiyon ve sağkalım sağlanabilmektedir. Ancak ileri 

evre baş boyun kanserlerinde cerrahi tedavi ve RT kombinasyonları gerekmektedir. 

Bunlara ek olarak organ koruma amaçlı kemoterapi de uygulanabilmektedir. 

 

2.3.1. Cerrahi Tedavi  

Baş boyun kanserleri cerrahisinde amaç, hastada minimal fonksiyonel ve 

kozmetik hasar ile primer tümör ve sıklıkla drene olduğu lenfatiklerin tam olarak 

çıkarılmasıdır. Bu amaçla genelde primer tümörün geniş eksizyonla çıkarılması ve 

bilateral boyun diseksiyonunun yanı sıra rekonstrüksiyon yapılmaktadır. Erken evre 

kanserlerde cerrahi ile tek başına hedeflenen tedavi sonucuna ulaşılırken ileri evrede 

postoperatif RT ve/veya kemoterapi gerekebilmekedir. Cerrahi tedavi sonrasında kalıcı 

veya geçici konuşma, solunum, yutma ve çiğneme fonksyonlarında hasarlar meydana 

gelebilmektedir. Bunun yanında kozmetik olarak da ciddi problemler 

oluşabilmektedir(Beyzadeoğlu 2010, Chiang 1979). 

 

2.3.2. Kemoterapi 

İleri evre kanser tedavilerinde tek başına cerrahi ve/veya RT yetersiz 

kalabilmektedir. Kemoterapi radyoterapiyle kombine olarak neoadjuvan, eş zamanlı ve 

adjuvan olarak uygulanabilir. Kemoterapide en sık kullanılan ajanlar; sisplatin, 

bleomisin, fluorourasil, metotreksat, mitomisin ve hidroksiüredir (Adelstein ve ark 

2003). 

 

2.3.3. Radyoterapi  

Baş boyun kanserlerinin tedavisinde RT preoperatif, postoperatif ya da primer 

tedavi şeklinde uygulanabilir. RT ile erken evre kanserlerde cerrahi tedavi kadar etkili 

sonuçlar alınabilmektedir. İleri evre kanserlerde ise çoğu zaman cerrahi ile kombine 

olarak tercih edilmektedir. Preoperatif RT uygulamasındaki temel amaçlar; hastalığın 

cerrahi sınırlarda tekrarlama olasılığının azaltılması, cerrahi girişim sırasında tümör 

yayılımının önüne geçilmesi, subklinik hastalığın kontrol edilmesi ve teknik olarak 
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cerrahi rezeksiyon şansı olmayan ya da sınırda olan durumlarda hastalığın cerrahi 

girişim uygulanabilir aşamaya getirilebilmesidir (Jatin 2001, Khan 2010). Postoperatif 

RT uygulamalarında ise lokal hastalık bölgesinde, bölgesel lenf nodlarında ve cerrahi 

kesi bölgesinde varolan kalıntı tümör hücrelerini yok etmek ve nüksü engellemek 

amaçlanmaktadır(Paul 2009). 

Radyasyon, foton demetleri olarak adlandırılan enerji paketleri şeklinde hücreler 

üzerine uygulanır. Foton-hücre etkileşmeleri sonucunda ortaya çıkan serbest enerji, 

hücrelerin sitoplazma ve çekirdeklerinde yer alan Deoksiribonükleik asit (DNA) ve 

diğer yapılar üzerinde doğrudan (direkt etki) ya da serbest radikallerin aracılık etmesi 

yoluyla dolaylı olarak (indirekt etki) hücre hasarına yol açarak RT' ye bağlı hücre ölümü 

gerçekleşebilir (hall 2008). Radyasyona maruz kalan hücrelerde gelişen DNA hasarına 

bağlı olarak bölünme mekanizması bozulur. Hücre döngüsünün mitoz aşamasında 

radyasyona bağlı ölüm hemen gerçekleşirken, diğer aşamalardaki hücrelerde, hücre 

ölümü birkaç bölünmenin ardından gerçekleşir. Radyasyon hasarı DNA üzerinde 

gerçekleştiğinden, radyasyon kanser hücreleriyle birlikte sağlıklı dokular üzerinde de 

etki gösterir. Ancak sağlıklı hücrelerin radyasyon hasarını onarma ve rejenerasyon 

kapasiteleri daha iyidir. Kanser hücreleri ile sağlıklı dokular arasındaki bu farktan 

yararlanılarak tümör hücrelerinde hasar oluşturulurken, sağlıklı hücreler korunmaya 

çalışılarak terapötik kazanç elde edilir (Hall 2008, Mundt 2008). 

RT ile tümörün ortadan kaldırılması uygulanan ışın dozuyla orantılıdır. Işın dozu 

arttıkça tümörün kontrolü de artar. Klinik olarak RT günlük dozlar (fraksiyon) halinde 

uygulanır. Bunun amacı tümör çevresindeki sağlıklı dokularda ciddi hasar oluşturmadan 

tümörü yok etmektir. Sağlıklı dokular fraksiyonlar arasındaki zamanlarda radyasyona 

bağlı oluşan hasarı tümör dokusuna kıyasla daha etkili bir şekilde onarırken, hücre 

repopülasyonu sayesinde ölen hücreler yenilenmekte ve normal dokular kısmen RT’nin 

hasarından korunmaktadır(Perez 1998, Karadeniz 2000). 

Radyasyon tedavisi temel olarak iki şekilde uygulanır: 

1. Harici (eksternal) Radyoterapi (Teleterapi) 

2. Dahili (internal) Radyoterapi (Brakiterapi) 
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2.3.3.1.Harici Radyoterapi 

Harici RT,  radyasyon kaynağının odak noktası ile hastanın arasında belirli bir 

mesafe bırakılarak(2-100cm) uygulanan tedavi yöntemidir. En sık kullanılan RT 

yöntemidir. Bu mesafe tedavi tekniğine, kullanılan cihazın özelliklerine göre 

değişkenlik gösterir(Çetingöz 2012). Günümüzde eksternal RT uygulamaları için doğal 

radyoaktif kaynak bulunduran Kobalt-60 cihazlarıyla elde edilen gama ışınları ile ya da 

radyoaktif kaynak içermeyen lineer hızlandırıcılar aracılığıyla elde edilen X ışınları 

kullanılmaktadır(Mundt 2000).  

 Derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde ve geniş alan ışınlamasının gerektiği 

tüm kanser tedavilerinde kullanılabilirler. Radyoaktif ışınlar tümörü hedef alırken, 

yolları üzerindeki sağlıklı dokular üzerine de etki ederler. Ancak sağlıklı dokuda, 

genellikle belirli bir süre sonra iyileşme meydana gelir. Bu nedenle tedavi süresince 

verilecek doz birden fazla seansta ve ara verilerek uygulanır(Kalp 2016). 

 

2.3.3.2.Brakiterapi  

Brakiterapi Yunanca’da yakın tedavi anlamına gelmektedir. Radyoaktif 

kaynakların ya da kaynak taşıyan aygıtların vücuda veya tümöre değerek, doğal vücut 

boşluklarına yerleştirilerek ya da tümörün içinde olacak şekilde uygulanan RT 

yöntemidir. Kaynaklar tohum, tel, iğne ya da şerit şeklinde olabilmektedir(Kalp 2016). 

Bu yöntem için gama ışınları veren kapalı kaynaklar ve beta parçacıkları 

kullanılmaktadır. 

 Yöntemin amacı, radyasyon kaynağının hastanın cilt altına, vücut boşluğuna ya 

da doku içine yerleştirilerek o bölgede yüksek doz oluşturulmasını sağlamaktır(Seyrek 

2007). Böylece kaynakla temas halinde olan veya kaynağın yakınında bulunan tümör 

maksimum doz alırken, tümörün etrafındaki normal dokuların dozu çok düşük 

olmaktadır. 

 Brakiterapi, harici radyoterapiye tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabildiği gibi, 

tek başına tedavi amacıyla da uygulanabilir. Brakiterapi, harici radyoterapiye göre daha 

az yan etkiye sahiptir(Rivald 2009). En sık olarak jinekolojik ve prostat kanserlerinde 

olmakla birlikte cilt, dudak, dil, ağız tabanı, meme, prostat, ekstremite yerleşimli 
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yumuşak doku sarkomları, anal kanal kanserlerinde ve özafagus kanserlerinde 

uygulanmaktadır(Yavaş ve Yavaç 2014). 

Brakiterapi uygulama yöntemleri; 

 İnterstisyel brakiterapi 

 İntrakaviter brakiterapi 

 Süperfisiyel brakiterapi 

 İntraluminal brakiterapi 

 İntravasküler brakiterapi 

 İntraoperatif brakiterapi 

İnterstisyel brakiterapi, radyoaktif kaynakların doğrudan doku içerisine ya da 

çevresine yerleştirildiği brakiterapi yöntemidir. Radyoaktif kaynak genel anestezi ya da 

spinal anestezi altında, tümör dokusuna veya çevresine özel tüpler içinde doğrudan ya 

da sonradan yüklemeli sistemlerle yerleştirilir. Genellikle baş boyun bölgesi, prostat ve 

göğüs kanserinin tedavisin uygulanır. 

İntrakaviter brakiterapi, radyoaktif kaynakların doğal vücut boşluklarına 

yerleştirilerek uygulandığı bir yöntemdir. Kaynak özel bir aplikatör yardımıyla, vücut 

boşluklarına doku ile temas edecek şekilde yerleştirilir. Genellikle yarı ömrü uzun 

radyoizotoplar tercih edilir. Çoğunlukla jinekolojik kanserlerin, özefagus ve bronş 

kanserlerinin tedavisinde uygulanır. Aplikatörler yerleştirildikten sonra pozisyonunu 

kontrol etmek için röntgen alınır ve gerekirse pozisyonu yeniden düzenlenebilir. Tedavi 

başlamadan önce bölgeye yakın organlara problar yerleştirerek, alacakları dozlar 

monitör yardımıyla ölçülür ve istenenden fazla doz almalarına izin verilmez. Aplikatör 

yerleştirildikten sonra radyoaktif kaynak dışarıdan otomatik olarak yerleştirilir ve tedavi 

sonrasında otomatik şekilde geri alınır. Böylece personelin radyasyon alması 

engellenmiş olur(Seyrek 2007). 

Süperfisiyel brakiterapi, yüzeysel bir yöntem olup genellikle cilt ve göz 

kanserlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. 

İntraluminal brakiterapi, safra kesesi, ya da bronş içine yüksek debili kaynakların 

yerleştirilmesi ile uygulanan bir brakiterapi yöntemidir. Çoğunlukla endoskopi yardımı 

ile uygulanır.(Gerbaulet 2002) 
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İntravasküler brakiterapi, periferik damar tıkanıklıklarında, koroner damarlarda 

bypass yada anjiyoplasti sonrasında gelişen tıkanıklıkların açılmasında kullanılan bir 

yöntemdir. 

İntraoperatif brakiterapi, cerrahi operasyon sırasında doğrudan tümörün içine ya da 

üzerine özel bir aplikatör yerleştirilerek uygulanır. Tümör dokusunun makroskobik 

olarak görülerek yerleştirilmesi en büyük avantajıdır(Böttcher 1994). 

Doz hızlarına göre brakiterapi yöntemleri; 

 Düşük doz hızlı brakiterapi(Low Dose Rate(LDR) 

 Orta doz hızlı brakiterapi(Medium Dose Rate) 

 Yüksek doz hızlı bırakiterapi(High Dose Rate(HDR) 

Düşük doz hızlı brakiterapi, brakiterapinin ilk kullanılmaya başladığı yıllardan bu 

yana uygulanan bir yöntemdir. Doz hızı saatte 2Gray(Gy)’den daha düşüktür. Bu 

yöntemde tedavi süresi uzun olduğundan hastaların hastaneye yatırılması 

gerekmektedir. Dozun düşük olması akut reaksiyonların zayıf olmasını ve geç 

morbiditenin kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlamaktadır. 

Orta doz hızlı brakiterapi, doz hızının saatte 2-12 Gy arası değiştiği yöntemdir. 

Diğer yöntemlere kıyasla daha az kullanılan bir yöntemdir. 

Yüksek doz hızlı brakiterapi, sonradan yüklemeli uzaktan kumanda cihazların 

gelişmesiyle birlikte brakiterapinin değişik doz hızlarında uygulanabilmesine olanak 

sağlamıştır. Bu cihazlar sayesinde tedavi boyunca personel çok daha az süre radyasyona 

maruz kalmaktadır. Uzaktan kontrollü sonradan yüklemeli(afterloading) sistemlerde elle 

kaynak hazırlanmasına gerek kalmamakta ve gereksiz radyasyon dozuna maruz 

kalınmamaktadır. Sonradan yüklemeli sistemlerde minyatür bir radyoaktif kaynak, 

zırhlı konteynere bağlantılı tüpler ya da kataterler içinden geçerek aplikatöre otomatik 

olarak gönderilmektedir(40ın 8). Bu yöntemde doz hızı saatte 12Gy’in üzerindedir(32). 

En önemli avantajlarından biri tedavi süresinin kısa olması ve bu sayede hastanın 

hastaneye yatırılmadan tedavisinin mümkün olmasıdır. Ancak toplam doz tek bir 

uygulamayla değil, birkaç gün arayla 3-5 fraksiyona bölünerek verilmektedir(40ın 60). 

2.4. Radyasyonun kemik dokusu üzerine etkileri 

 RT, kanser hücrelerini etkisiz hale getirmekle birlikte aynı zamanda kanserli 

hücrelerin etrafında bulunan sağlıklı dokular üzerinde de toksik etkilere sebep 
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olmaktadır. Erken ve geç dönem olmak üzere birçok yan etki meydana gelmektedir. 

Geç dönemde ortaya çıkan etkiler genellikle yavaş bölünen ve çoğalan sinir, kas, kemik 

hücresi gibi alanlarda ortaya çıkar(Bloomer ve Hellman 1975). 

 Radyasyona maruz kalan kemik dokusunda vasküler ve hücresel değişiklikler 

meydana geldiği ve kırıklara duyarlılığının arttığı bilinmektedir(Hendry ve ark 2006). 

Osteoblastlar, osteositler, osteoprogenitör hücreler ve endotel hücreleri RT’den sonra 

apoptoza uğrar. Bunun sonucunda medullar alanlarda progresif hyalinizasyon ve 

fibrozis gelişir. Sonuç olarak kemik dokusunda vaskülarizasyonda azalmalar meydana 

gelir(Blanco ve Chao 2006, Koga ve ark 2008). 

 Osteoblast ve osteoklast aktivitesi arasındaki dengenin bozulması sonucu kemik 

yıkımları görülebilmektedir. Osteoblastlar osteoklastlara göre daha duyarlı olma 

eğilimindedir. Bu durum hücresel liziste artışa neden olmaktadır. Bunun sonucunda 

kemik matrisi oluşumu ve mineralizasyon süreci engellenir ve patolojik kırıklar 

meydana gelme ihtimali meydana gelir(Vissink ve ark 2003). 

 Radyasyona maruz kalan doku hasarıyla ilgili bilinen histolojik değişikliklerden 

biri parankimal hücre kaybı ve doku perfüzyonunu(hipoksi) azaltabilen vasküler endotel 

hasarıdır(Patan 2004). Radyasyona bağlı geç etkilerin en önemli nedenlerinden biri 

vasküler hasarlardır. Bu hasarlar anjiyogenez ve vaskülogenez yolları ile onarılabilir. 

Ancak endotel hücrelerinin proliferasyonu ve göçüyle gerçekleşen anjiyogenez ve 

endotel progenitör hücrelerin, endotel hücrelere dönüşmesiyle gerçekleşen 

vaskülogenez, bu hücrelerin hasara uğraması ve apoptozu sonucu etkilenir(Bastianutto 

ve ark 2007). Bununla birlikte vasküler endotel büyüme faktörü üretiminde, hücre 

sayılarında meydana gelen düşmenin etkisiyle azalma görülür(Dudziak ve ark 2000). 

Bunların sonucunda hipovaskülerite, kanlanmada bozulma ve atrofi meydana 

gelir(Dudziak ve ark 2000, Tokuda ve ark 2008).  

 Radyasyon aynı zamanda enflamasyon sürecinde de bazı değişikliklere neden 

olur. Normal iyileşme sürecindeki enflamasyon reaksiyonları, fibroblastların sekretuar 

ve makrofaj özelliklerine sahip miyofibroblastlara farklılaşmasına neden olur. Ancak 

radyasyon uygulaması sonrasında miyofibroblastlar ilk fazda ortaya çıkar ve fibrotik faz 

boyunca devam eder(Gabbiani 1994).Bu miyofibroblastlar, yüksek çoğalma oranları, 

anormal içerikte ekstrasellüler matriks salgılanması ve bu bileşenlerin parçalanma 
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yeteneğinin azalması ile karakterizedir(Riley 1994). Bu durum RT’den uzun yıllar sonra 

bile ışınlanmış alanın daha kırılgan olmasına neden olmaktadır. 

Tüm hücresel, vasküler ve metobolik değişiklikler, kemiğin farklı bileşenlerinde 

ortaya çıkarak sonucunda nekroz gibi ciddi ve geri döndürülemez değişikliklere neden 

olabilmektedir(Jegoux ve ark 2010). 

 

2.5. Baş Boyun RT Sonucu Görülen Oral Komplikasyonlar 

RT sonucu oluşan yan etkiler, tedavi alanının genişliğine ve lokalizasyonuna, 

uygulanan günlük ve toplam doz miktarına, hastanın genel durumu ve yaşına bağlıdır. 

Tümör boyutundaki küçük artışlar komplikasyon oranında ciddi artışa sebep olabilir. 

RT’nin etkileri genel olarak akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut etkiler tedavi 

sırasında veya hemen sonrasında ortaya çıkar ve çoğu zaman geri dönüşümlüdürler. 

Kronik etkiler ise tedavi bittikten sonra aylar veya yıllar sonra ortaya çıkar. Genellikle 

geri dönüşümsüzdür ve yaşam kalitesinin etkilenmesine yol açar(Murad ve Katz 1996). 

RT ye bağlı en sık ortaya çıkan akut etkiler mukozit, tükürük bezi enfeksiyonu, tat alma 

bozukluğu ve mukozal enfeksiyonlardır. Kronik etkiler, yumuşak doku ve kemikteki 

hücresel ve damarsal değişikliklere bağlı olarak gelişen kollejen sentezindeki artış ve 

fibrozis sonucu gelişir. Bu değişimlerin ardından dokuda hipovaskülerite, hiposelülerite 

ve hipoksi meydana gelir. Etkilenen yumuşak doku ve kemikte yeniden şekillenme ve 

yenilenme kabiliyeti azalır ve sonucunda enfeksiyon ve nekroz gelişme riski artar. En 

sık görülen kronik etkiler, kserostomi, trismus, mukozal ve kütanöz fibrozis, diş 

çürükleri ve demineralizasyon, disfaji, osteoradyonekroz ve temperomandibular eklem 

rahatsızlıklarıdır(Mod ve ark 2013). 

 

2.5.1. Mukozit 

Mukozit, oral mukozanın ülserasyonu ve enflemasyonu ile karakterize, kanser 

tedavilerine bağlı gelişen, hayatı tehdit eden enfeksiyonların kaynağı olabilen önemli bir 

yan etkidir(Hancock ve ark 2003). Kemoterapi ve RT sonrası sık görülen 

komplikasyonlardan biridir. 

RT başlangıcından sonraki 2 hafta içinde mukozitin klinik olarak eritem ve 

ödemle karakterli erken bulguları ortaya çıkar. Hastaların bu dönemde yanma, sıcak ve 
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baharatlı yiyecekleri tolere edememe gibi şikayetleri oluşur. En sık olarak, yanakların iç 

yüzü, yumuşak damak ve dilin ventral yüzünde oluşur. RT’nin toplam dozu arttıkça 

eritem ülsere doğru ilerler. Ülsere olmuş alanlar ağrı ve yutma güçlüğü gibi problemlere 

ve hem oral hem de sistemik enfeksiyonlara kaynak oluşturabilir. Bu lezyonlar kendini 

sınırlayıcıdır, skar bırakmadan ortalama RT’nin bitiminden itibaren 2-3 hafta sonra 

kaybolur. Gelişen mukozitin şiddeti total RT’nin dozuna ve süresine, hastanın yaşına, 

beslenme durumuna, lokal irritasyon, sekonder enfeksiyon ve ağız kuruluğu varlığına 

bağlıdır. Hızlı ortaya çıkan mukozit genellikle uzun sürer(Engelmejer ve King 1983, 

Sonis ve Costa 2003). 

2.5.2. Kserostomi (Ağız Kuruluğu) 

Uyarılmamış tükürük salgısı miktarının 0.1 ml/dk’nın altına inmesi ağız 

kuruluğu olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda oral kavitenin pH değeri asidite yönüne 

kayar, tükürüğün elektrolit dengesi bozulur, İmmünglobulinA(IgA) sekresyonu azalır ve 

patojen bakterilerin üremesi kolaylaşarak diş çürüklerinde artış görülür(12nin 83,84ü). 

Bunların yanında dilde yanma hissi, kötü ağız kokusu, konuşma zorluğu, dudaklarda 

kuruma ve çatlamalar, yutmada güçlük, tat alma duyusunda azalma gibi fonksiyonel 

değişiklikler ortaya çıkar(Harrison 2003). 

 Özellikle parotis bezi gibi seröz tükürük bezlerindeki asiner hücrelere RT’nin 

etkisi sonucu ortaya çıkar. Yaygınlığı, süresi, geriye dönebilirliği RT’nin dozuna ve 

alanına bağlıdır. 12 aydan uzun sürdüğü durumlarda genellikle kendiliğinden 

düzelmez(Harrison 2003, Wijers ve ark 2002). 

 

2.5.3. Oral enfeksiyonlar  

Oral mukoza epiteli lokal enfeksiyonlara karşı önemli bir koruyucu bariyer 

oluşturmaktadır. RT sonucu mukoza epitelinin yıkıma uğramasıyla birlikte oral 

mukozada bulunan fırsatçı mikroorganizmalar lokal ve sistemik enfeksiyonların 

oluşmasına neden olur. En sık görülen fırsatçi patojen Candida Albicans’tır(Terezhalmy 

ve ark 1996). RT’ye bağlı olarak tükürük akışında görülen azalma oral kandidiyazis 

gelişme riskini daha da arttırmaktadır. Ayrıca tükürükteki granülositlerin bu 

mikroorganizmalara karşı fagositik aktivetisinin azalması kandidiyazis gelişmesinde 

etkili olmaktadır(Ramirez-Amador ve ark 1997). Klinik olarak mukozadan kolaylıkla 
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kaldırılabilen beyaz renkli plaklar şeklinde ya da atrofik ve eritematöz formda 

görülebilir. 

Oral kandidiyazisin tedavisinde sıklıkla topikal nistatin kullanılmaktadır. Bunun 

yanında klorheksidin içeren gargaraların da fungal enfeksiyon gelişmesinde ciddi 

oranda azalmaya neden olduğu belirtilmiştir(Terezhalmy ve ark 1996, Epstein ve ark 

1992). Topikal tedavinin yetersiz olduğu durumlarda flukonazol ve itrakonazolün 

sistemik olarak kullanımı önerilmektedir. Bu ilaçların profilaktik amaçlı kullanımının 

da kandida enfeksiyonu meydana gelme sıklığını azalttığı bildirilmiştir(Epstein 1996). 

RT uygulanan hastalarda oral enfeksiyona yol açan patojenlerden biri de herpes 

simpleks virüsüdür. Klinik olarak veziküler lezyonlarla başlayıp ağrılı ülserlere 

dönüşmektedir. Viral enfeksiyonların tedavisi için lokal ve sistemik asiklovir 

kullanılmaktadır(Karagöz 2015). 

RT uygulanan hastalarda bakteriyel enfeksiyonlara daha az rastlanmaktadır. 

Azalmış oral hijyen ve ağız kuruluğu nedeniyle en sık streptokokal enfeksiyonlar 

görülmektedir. Tedavisinde oral hijyenin düzeltilmesiyle birlikte antibiyotik 

kullanımından yararlanılmaktadır(Yavaş 2005). 

2.5.4. Tat Alma Bozuklukları 

Tat alma bozuklukları RT’den 2-3 hafta sonra hastayı etkilemeye başlamakla 

birlikte etkileri aylarca sürebilir. Mukozit ve ağız kuruluyla birlikte tat tomurcuklarında 

meydana gelen hasarın şiddeti de artmaktadır (Nelson 1998, Zheng ve ark 2002).  

Çinko sülfat takviyelerinin tat alma hissinin düzelmesinde yardımcı olduğu 

bildirilmiştir. Çinko sülfatın tat alma duyusundaki spesifik rolü bilinmemekle birlikte 

hücre organizasyonunda çeşitli düzeylerde yer aldığı bu şekilde tat alma 

bozukluklarının tedavisinde faydalı olduğu belirtilmiştir (Ripamonti ve ark 1998). 

2.5.5. Trismus  

Çiğneme kasları ve temperomandibular eklem, RT uygulanan alanın içinde 

kaldığında fibrotik değişiklikler meydana gelir. Bunun sonucunda ağız açmada ve 

çiğnemede zorluk görülür. Tedaviden sonraki 3-6 ay içinde trismusun şiddeti 

belirginleşir. Trismusun tedavisinde tahta ısırma çubuklarıyla birlikte yapılan çeşitli 

egzersizler önerilmektedir(Mod ve ark 2013). 
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2.5.6. Radyasyon Çürükleri  

RT sonucu tükürüğün miktarındaki azalma ve pH değerinin düşmesiyle birlikte 

oral kavite üzerindeki koruyucu etkisi azalmaktadır. Ayrıca tükürüğün yapısında 

bulunan ve dişin mine ve dentin tabakasındaki hidroksiapatit yapısının korunması için 

gerekli olan kalsiyum ve fosfat iyonları da azalmakta, tükürük tamponlama kapasitesi 

düşmektedir. Bütün bu değişiklikler dişlerde demineralizayona, hassasiyete ve çürüklere 

neden olmaktadır. 

Radyasyon çürüklerinde korunmak için, iyi bir oral hijyenin sağlanması, ağız 

kuruluğunu azaltmak için gerekli önlemlerin alınması, topikal florid ve 

remineralizasyon ajanlarının uygulanması önerilmektedir. Bunların yanında şeker 

tüketimi azaltılmalı, asitli, baharatlı yiyeceklerden, alkol ve sigara kullanımından 

kaçınılmalıdır(Mod ve ark 2013). 

2.5.7. Osteoradyonekroz  

RT sonrası çenelerde görülen osteoradyonekroz ilk olarak 1922 yılında Regaud 

tarafından yayınlanmıştır(Regaud 1922). O zamandan günümüze kadar ORN’yi 

açıklamak için histamin salınımı, radyasyon teorisi, travma ve enfeksiyona kadar birçok 

teori öne sürülmüş ve yakın zamanda en çok kabul gören hipoksi, hipovaskülerite ve 

hiposelülerite teorisi olmuştur(Marx 1983, Meyer 1970).   

ORN geri dönüşü olmayan ve RT’nin en zor baş edilen komplikasyonlarından 

biridir. ORN, radyasyon almış kemiğin üzerindeki deri veya mukoza iyileşmeden kemik 

dokusunun açığa çıkması ve nekroz olması olarak tanımlanmaktadır(Harris 1992). 

ORN’yi tanımlamak için yıllar boyunca pek çok klinik tanım yapılmıştır. İlk 

olarak 1922 yılında Regaud RT bağlı ORN geliştiğini bildirmiştir(Regaud 1922). 1926 

yılında Ewing radyasyon osteiti adıyla patolojisini tanımlamıştır(Ewing 1926). Daha 

sonra Meyer ORN’un osteomyelitin özel bir türü olduğunu belirtmiştir(Meyer 1970). 

Titterington, osteomyelitle ilişkili olarak ilk tanımlardan birini oluşturarak radyasyon 

almış kemiğin osteomyeliti olarak tanımlamıştır(Titterington 1971). Marx ORN’un 

patofizyolojisi üzerine yaptığı çalışmasında, en az 6 ay boyunca herhangi bir iyileşme 

belirtisi göstermeyen, ışınlanmış alandan 1cm’den fazla ekspoze olmuş kemik olarak 

tanımlamıştır(Marx 1983). Günümüzde ORN, primer tümör nekrozu, rekürrensi ya da 

metastatik tümör yokluğunda ortaya çıkan, radyasyon almış kemikte oluşan, çeşitli 
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derecelerde yumuşak doku nekrozuyla birlikte kemiğin iskemik nekrozu olarak 

tanımlanmaktadır(Wong ve ark 1997). 

Aşağıdaki belirtiler birçok araştırıcı tarafından ortak olarak kabul edilmiştir; 

- Etkilenmiş bölge mutlaka önceden ışınlanmış olmalı 

- Etkilenen bölgede tümör rekürrensi olmamalı 

- Mukozada iyileşme olmadan kemik dokusu ekspoze olmalı (radyasyon 

sonrası nadir görülen patolojik mandibular fraktürler hariç) 

- Açığa çıkan kemik dokusu nekroz olmalı 

- ORN olarak kabul etmek için selülit, fistül ya da patolojik kırık olması 

gerekmez.(Wong ve ark 1997) 

ORN, vaskülerizasonunun zayıf olması ve kemik yoğunluğunun yüksek olması 

sebebiyle en sık mandibulada görülmekle birlikte maksilla, hyoid kemik ve temporal 

kemikte de görülebilmektedir(Epstein ve ark 1992b). Mandibulada ORN görülme 

sıklığı %2-15 arasında değiştiği belirtilmiştir(Kluth ve ark 1988). RT ile ORN’un 

başlangıcı arasındaki zaman değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle RT sonrası 4.ay 

ile 2.yıl arasında meydana gelmektedir. Bunun yanında risk daha az olmasına rağmen 

hayat boyu devam etmektedir(Clayman 1997). Mandibulada premolar, molar ve 

retromolar bölgedeki bukkal korteks ORN açısından en savunmasız alanlar olarak 

tanımlanmıştır. Bu durum posterior mandibulanın yüksek mineral içerikli daha yoğun 

kemikten oluşmasına bağlı olması ve bu yüzden yüksek oranda radyasyon emilimi 

olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Özellikle orofarengeal kanserlerin tedavisinde 

mandibula sıklıkla radyasyon alanında kalmaktadır(Morrish ve ark 1981). 

ORN erken dönemlerde asemptomatik olabilmektedir. Genellikle deri veya 

mukozada ülserasyon, nekroz kemiğin açığa çıkması gibi durumlar ortaya çıkar. Bazı 

hastalarda şiddetli olmakla birlikte ağrı yaygın görülen bir semptomdur. Diğer 

semptomlar ise disestezi, halitozis, disguzi ve kemiğin açığa çıktığı alanlarda besin 

gömülmesidir. İleri vakalarda ise mukoza veya deride fistülizasyon, kemiğin tamamen 

nekrozu ve patolojik kırıklar görülebilir(Beumer ve ark 1979). 

ORN gelişiminde etkili olduğu düşünülen en önemli faktörler; tümörün 

bulunduğu alan ve tümörün boyutu, radyasyon dozu, diş çekimi, travma, beslenme 

bozuklukları, immün sistem yetersizliği ve enfeksiyondur. Oral kanserli hastaların 

büyük bölümünde uzun süre alkol ve tütün kullanımı hikayesi bulunmaktadır. Bunlar 
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kötü ağız hijyeni ve yetersiz beslenmeyle birleştiğinde ORN gelişme riski 

artmaktadır(Kluth 1988). 

Dental problemler dentoalveolar cerrahi özellikle de RT’den sonra yapılan diş 

çekimleri ORN için önemli predispozan faktörlerdir. ORN gelişme ihtimali edante 

hastalara göre dişleri varolan hastalarda 3 kat daha fazladır. Bunun temel nedeni 

periodontal hastalıklar sonrası gelişen enfeksiyonlar ve diş çekimi sonucu oluşan 

travmalardır. Diş çekimi sonrası gelişme riski posterior bölgede daha fazladır(Teng ve 

Futran 2005). Ancak bazı vakalarda travma olmaksızın ya da dental problemlere bağlı 

olmadan kendiliğinden de gelişebilmektedir. 

 

2.6. Osteoradyonekrozun Fizyopatolojisi ile İlgili Teoriler  

ORN’un patofizyolojisinin anlaşılması, 1920’lerin başlarında ortaya çıktığından 

beri tartışmalı bir konudur. Nasıl gerçekleştiği konusunda birçok teori oluşturulmuştur. 

ORN’la ilgili gerçekleştirilen ilk deneysel çalışmalarda, etkilenen dokuda bakteri varlığı 

görülmüş, mikroskobik boyutta doku değişiklikleri, arteryal damarlarda kalınlaşma, 

osteosit ve osteoblast kaybı ve kemik kavitelerinde inflamatuvar hücrelerin görüldüğü 

bildirilmiştir(Gowgiel 1960).  

Meyer 1970 yılında ORN’nin patofizyolojisini radyasyon, travma ve enfeksiyon 

üçlüsü ile açıklamış bununla birlikte ORN’nin oluşumunda bakterilerin rol oynadığı 

görüşü ön plana çıkmıştır(Meyer 1970). Meyer, ışınlanmış kemiğin bakteriyel 

enfeksiyona karşı direncinin zayıflamasından dolayı diş çekimi gibi travma oluşturan 

durumlardan sonra kemik dokusuna bakteri girişinin kolaylaştığını ve oluşacak 

enfeksiyonun hızla ilerleyebileceğini ileri sürmüştür. Birçok araştırmacı da Meyer’in 

görüşünü destekleyerek ORN’yi travmaya uğrayan devital kemiğin sekonder 

enfeksiyonu olarak tanımlamışlar ve radyasyona bağlı osteomyelit olarak 

isimlendirmişlerdir. Bu teori on yıl boyunca geçerliliğini korumuş ve ORN’nin 

tedavisinde cerrahi tedaviyle birlikte antibiyotiklerin kullanımı için temel 

oluşturmuştur(Titterington 1971). 

1983 yılında Marx, Meyer’in teorisini incelemiş ve travma ya da enfeksiyon 

bulunmayan ORN vakalarının bu teorideki yerini sorgulamıştır. Bunun üzerine 

ORN’nin fizyopatolojisini anlamanın yeni bir yolu olarak, hipoksi, hipovaskülerite ve 
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hiposelülerite teorisini ortaya koymuştur(Marx 1983). Hipotezini test etmek için 26 

ORN vakasından örnekler almış ve mikrobiyolojik analiz gerçekleştirmiştir. 

İncelemelerin sonucunda tüm örneklerde bakterilerin kemik yüzeylerinde görüldüğü 

ancak nekrotik alanlarda görülmediği bildirilmiştir. Bu durum mikroorganizmaların 

ORN’nin fizyopatolojisinde küçük bir rol oynadığını göstermiştir(Marx 1983, Meyere 

1970). 

Marx ORN’un patofizyolojisini radyasyon, hipoksi ve hiposelüleritenin 

gelişmesi, dokuların hipovaskülarizasyonu ve doku yıkımı (hücre yapımından daha 

fazla hücre ölümü ve kollajen yıkımı) sıralamasıyla açıklamıştır. Doku yıkımının kronik 

iyileşmeyen yaralara neden olabilecek kalıcı hipoksi yoluyla gerçekleştiğini belirtmiştir. 

Bu teori, ORN tedavisinde hiberbarik oksijen kullanımının ortaya çıkmasında temeltaşı 

oluşmuştur(Reher 1999). 

İlerleyen yıllarda ortaya atılan radyasyona bağlı fibroatrofik teoriye göre ORN, 

radyasyonun başlattığı fibroatrofik mekanizma sonucu gelişen serbest radikal oluşumu, 

endotel disfonksiyonu, inflamasyon, mikrovasküler tromboz, fibrozis ve remodeling ile 

ortaya çıkan ve kemik nekrozuyla sonuçlanan bir durum olarak tanımlanmıştır(Madrid 

2010). Bu teori üç ayrı safhayla açıklanmaktadır. Başlangıç safhasında akut inflamatuar 

yanıt ile birlikte endotelyal hücre değişiklikleri yoğun olarak görülmektedir. İkinci 

safhada anormal fibroblastik aktivite ve ekstrasellüler matriks yapımında düzensizlik 

gözlenmektedir. Geç fibroatrofik faz olarak adlandırılan üçüncü safhada ise dirençsiz, 

lokal yaralanma durumlarında ciddi iltihabi yanıt riski taşıyan yeni doku oluşumu söz 

konusudur. Bu teori Marx’ın teorisine benzemekle beraber ondan farkı çıkış noktasının 

hipoksi değil fibroatrofi olmasıdır(Dambrain 1993). 

Radyasyona bağlı fibroatrofik teori, ORN’un ilerlemesindeki önemli noktanın 

önceden ışınlanmış bir alanda atrofik dokuya yol açan fibroblastik ativitenin bozulması 

olduğunu ileri sürmektedir. RT’den sonra endotel hücreleri hem direkt olarak 

radyasyondan hasar görür hem de radyasyonla üretilen reaktif oksijen türleri veya 

serbest radikaller tarafından dolaylı olarak hasar görürler. Hasar gören endotel hücreleri 

akut bir inflamatuar yanıtı tetikleyen sitokinler üretir ve reaktif oksijen türlerinin daha 

fazla salınımına neden olurlar. Endotel hücrelerinin tahribi vasküler tromboz ile devam 

ederek mikrodamarların nekrozuna, lokal iskemiye ve doku kaybına yol açar. Endotel 

hücre bariyeri kaybı fibroblastların miyoblastlar haline gelmesine neden olan çeşitli 
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sitokinlerin salınımına yol açar. Reaktif oksijen türleri, tümör nekrotizan faktörü alfa 

(TNF-α), trombosit kökenli büyüme faktörü, fibroblast büyüme faktörü beta, interlökin-

1(IL-1), IL-4, IL-6, transforme edici büyüme faktörü beta1, bağ dokusu büyüme faktörü 

gibi sitokinlerin salınımına yol açar ve bu süreç düzensiz fibroblastik aktivasyon ve 

miyofibroblast oluşumu ile sonuçlanır(Dambrain 1993). Bu miyofibroblastlar, yüksek 

çoğalma oranları, anormal içerikte ekstrasellüler matriks salgılanması ve bu bileşenlerin 

parçalanma yeteneğinin azalması ile karakterizedir(Riley 1994). 

Mandibulanın ORN gelişimine yatkın olduğu düşünülmektedir. Bu durumun 

esas olarak, oluşan fibrozisin inferior alveoler arterin obliterasyonuna neden olması ve 

fasiyal arterin de bu durumu tolere edememesi neticesinde oluştuğu düşünülmektedir. 

Oluşum ve yıkım arasındaki dengesizlik, radyasyon almış dokularda özellikle kemikte 

oldukça dramatiktir. RT sonrası osteoblastların ölümü, yeni osteoblast yapımındaki 

yetersizlik ve miyoblastların aşırı çoğalması hep birlikte kemik matriksinde bir 

azalmaya ve fibröz dokularla replasmanına neden olur(Delanian 1994).  

Sonuç olarak miyofibroblastlar apoptozise uğramakta ve RT’den yıllar sonra bile 

kemik hiposellüler, hipovasküler ve fibröz bir yapıya sahip olabilmektedir. Radyasyon 

almış ve sonrasında iyileşmiş alanlar dirençsiz ve zayıf olarak kalmakta ve herhangi bir 

fizikokimyasal travmadan sonra gelişebilecek inflamasyonlara açık olabilmektedir. Bu 

nedenle radyasyon tedavisinden uzun yıllar sonra da ORN meydana 

gelebilmektedir(Riley 1994). 

 

2.7. Osteoradyonekrozun Önlenmesi ve Tedavisi  

 Bir çok araştırmacı, iyi bir oral hijyen ve doğru diş hekimi yönetimiyle ORN 

insidansının azaldığını bildirmiştir. Bu nedenle, baş boyun kanseri nedeniyle RT gören 

hastalara oral hijyenin sağlanması, tedavi öncesi ve sonrası düzenli kontrollerin 

yapılmasının önemi vurgulanmaktadır(Curi ve Dib 1997, Murray ve ark 1980 ). ORN 

riskinin en aza indirilmesi için erken intraoral muayenenin, gerekli ise diş ve dişeti 

tedavilerinin RT’ye başlamadan önce yeterli iyileşme süresi de göz önünde 

bulundurularak kısa sürede gerçekleştirilmesi önerilmektedir(Murray ve ark 1980). RT 

alması planlanan hastaların dental tedavi planlaması mümkün olduğunca konservatif bir 

yaklaşımla yapılmalıdır(Epstein ve ark 1999, Epstein ve Stevenson-Moore 2001)). 

Yapılan araştırmalarda ORN’un RT’den hemen önce veya sonra yapılan diş 
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çekimlerinden sonra gelişme riskinin daha fazla olduğu bildirilmiştir(Coutard 1932). 

Ancak bazı durumlarda konservatif yaklaşımlar yetersiz kalmakta ve diş çekimi 

gerekebilmektedir.  

 

 RT öncesinde diş çekiminin gerekli olduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir; 

- Restore edilemeyen çürüklerin varlığı 

- Aktif ya da yaygın kronik periapikal hastalıklar 

- Orta ve ileri derecede periodontal hastalıklar (5 mm’den fazla cep derinliği 

olan bölgeler) 

- Kısmen sürmüş ya da gömük kalmış fokal enfeksiyon kaynağı olabilecek 

dişler 

RT öncesinde diş çekimi planlanan hastalarda diş çekimi ile tedavinin başlaması 

arasında geçen zaman kritik önem taşımaktadır. Bu hastalarda, diş çekimleri 

tamamlanmasından sonra en az iki ideal olanı ise üç hafta sonra tedavinin başlanması 

önerilmektedir (Mainous ve Hart 1975, Bedwinek ve ark 1976, Van Merkesteyn 1995). 

Yapılan deneysel çalışmalarda diş çekimi sonrasında epitel onarımının tamamlanması 

ve çekim soketlerinde osteoidlerin oluşması için 3 hafta geçmesi gerektiği belirtilmiştir 

(Marx ve Johnson 1987, Epstein ve ark 1987,Hupp 1993). Ancak çoğu araştırmacıya 

göre RT’nin daha fazla geciktirilmemesi açısından, yaklaşık iki hafta süren planlama ve 

hazırlık aşamasının çekim sonrası kabul edilebilir bir süre olduğu 

düşünülmektedir(Coffin 1983, Hutchinson 1996). 

 ORN riskini azaltmak için önemli konulardan biri de proteze bağlı aşırı basınç 

noktaları sonrası olaşan ülserlerden korunmak için protezlerin stabilitesinin ve 

oklüzyonun sağlanmasıdır(Pasquier 2004). 

 RT gören hastalar tedavi sırasında haftalık olarak, tedavi bittikten sonra özellikle 

ilk 6 ay boyunca aylık muayenelerle kontrol altında tutulmalıdır. Tüm hastalar oral 

hijyen konusunda titiz davranmaları konusunda uyarılmalı ve tüm hastalarda topikal flor 

uygulamaları düzenli olarak kullanılmalıdır(Nadella 2015). 

 RT tedavisinden sonra vasküler kayıpların ve ilerleyen fibrozisin kısmen 

iyileşmesi ve doku tamiri için yalaşık 6 aylık bir süreye ihtiyaç vardır. Bu süre boyunca 

mümkün olduğunca diş çekimleri önerilmemektedir(Marx 1987). RT’den sonra diş 
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çekimi gerektiğinde mümkün olduğunca atravmatik yaklaşılmalıdır. Minimal travma, 

kemik çıkıntılarının bırakılmaması ve gerilimsiz primer kapatma gibi önlemlerle 

postoperatif komplikasyonlar ve ORN gelişme riski en aza indirilir(Oh ve ark 2004, 

Makkonen 1987). Bunun yanında bazı araştırmacılar ORN oluşma riskini azaltmak için 

profilaktik olarak diş çekiminden önce ve sonra hiperbarik oksijen tedavisini 

önermektedir(Epstein 1987, Marx 1983,). 

Yapılan vaka sunumları, RT tamamlandıktan uzun yıllar sonra bile ORN gelişme 

riskinin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle RT görmüş hastalar ömür boyu düzenli 

takip edilmeli ve tüm cerrahi işlemler bu konuda deneyimli cerrahlar tarafından 

yapılmalıdır(Coffin 1983, Makkonen 1987). 

 RT’ye bağlı gelişen ağız kuruluğu, diş çürüğü ve sonucunda ORN’a neden olan 

önemli bir faktördür. Bu nedenle ağız kuruluğunun önüne geçilmesi ORN’u önlemek 

için oldukça önemlidir(Jolly 2004). Tükürük bezlerinde meydana gelen hasar aldığı ışın 

süresi ve miktarıyla orantılıdır. Tedavi esnasında majör tükürük bezlerinden ez azından 

bir bölümünü RT alanının dışında tutmak tükürük salgısını kabul edilebilir seviyelerde 

tutmaya yardımcı olabilir. Şekersiz sakız ve farmokolojik uyaranlar tükürük bezlerinin 

fonksiyonel aktivitesini arttırabilir. Günde 3 defa 5mg pilokarpin kullanılması ağız 

kuruluğu semptomlarının azalmasında etkili olabilir. Ayrıca hastaların tükürük 

salgılanması etkileyen ilaçlardan, tütün ve alkolden kaçınması önerilmektedir(Scully 

2001).  

 ORN’un tedavi yöntemleri; 

- Konservatif tedavi 

o Hiperbarik oksijen tedavisi 

o Ultrason tedavisi 

o Pentoksifilin ve tokoferol tedavisi 

- Cerrahi tedavi 

ORN gelişen durumlarda başlangıç tedavi yaklaşımı konservatif olmalıdır. 

Öncelikli olarak iyi bir oral hijyen sağlanması esastır. Sonrasında lokal yara bakımıyla 

birlikte topikal ve sistemik antibiyotiklerin kullanımı büyük önem taşır. Özellikle 

penisilin, metronidazol ve tetrasiklin gibi antibiyotiklerin kullanımı önerilmektedir. Her 

cerrahi işlem nekrotik kemik dokusunun iyileşme sürecini uzatacağı için sökestırın 

kendiliğinden uzaklaşmasına izin verilmeli ya da atravmatik olarak kaldırılması 



23 
 

sağlanmalıdır(Scully 1996, Shaw 2000). Erken evrede müdahale edilen vakaların 

%60’ının bu yöntemle iyileşebildiği bildirilmiştir(Epstein 1987, Morrish 1980). 

Ultrason tedavisi, doku rejenerasyonunun uyarılması, kronik iskemik kaslarda 

kan akışının arttırılması, iskemik varikoz ülserlerin iyileşmesi, tendon onarımı, kırık 

iyileşmesinin hızlandırılması gibi pek çok alanda kullanılmaktadır(Heckman 1994, 

Hogan 1982). İskemik dokularda yeni damar ve hücre oluşumuna aracılık eder. Telfah, 

ultrason tedavisi alan ORN’li hastaların metabolik aktivitelerinde (deoksihemoglobin 

konsantrasyonlarının iyileşmesi gibi) belirgin düzelmeler olduğunu belirtmiştir(Telfah 

1995). 

Hiperbarik oksijen tedavisi(HBO), ORN’un konservatif tedavi yöntemlerinden 

biridir. HBO tedavisi%100 oksijenin mutlak basıncın 1,5 atmosfer arttırılmasıyla, tipik 

olarak 2-3 mutlak atmosfer basınç altında uygulanmasıdır. HBO tedavisi, hasta 

tarafından kısa dönemde yüksek dozda oksijen solunması ile solunum ve kan dolaşımı 

yoluyla oksijenin sistemik olarak dağılması sonucu etki oluşturur. 1973 yılından bu 

yana radyasyona maruz kalmış çenelerin iyileşmesini sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır(Freiberger 2009). 

HBO tedavisi dokular üzerinde kısa ve uzun dönemde farklı fizyolojik etkiler 

oluşturur. Hedef dokularda kısa dönemde vazokonstrüksiyon, artmış oksijen dağılımı, 

ödemin azalması ve fagositozisin aktivasyonu şeklinde sıralanabilen antiinflamatuar 

etkiler meydana gelir. Uzun dönemde ise neovaskülerizasyon ve fibroblastların kollajen 

üretimini uyararak osteogenezisin artmasını sağlar(Bennet 2012, Bhutani 2012). 

RT ile HBO tedavisinin beraber kullanımı klinik olarak iki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. 

1. Radyosensitif olarak; HBO tedavisi RT ile aynı anda ya da RT’den daha 

önce uygulandığında hipoksik tümör hücrelerini RT’ye hassas hale getirir. 

2. Terapotik ajan olarak; HBO, RT’nin geç dönem yan etkilerinin azaltılması 

amacıyla kullanılır(Mayer 2005). 

HBO tedavisi, yaygın olmamakla birlikte geçici miyop, nöbetler ve hava 

embolisine neden olan otik ya da pulmoner barotravma meydana getirebilir. Ayrıca 

klostrofobi, viral enfeksiyon, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında kısmen 

kontrendikedir(Scully 1996, Shaw 2000). 



24 
 

Son yıllarda ORN’un tedavisi için metilksantin türevi antioksidan ajan olan 

pentoksifilin kullanımı önerilmiştir. Pentoksifilin anti tümör nekroz faktörü alfa etkisi 

oluşturur, inflamatuar mekanizmaları, fibroblastların çoğalmasını ve hücre dışı matriks 

oluşumunu inhibe eder(Silvestre-Rangil ve Silvestre 2011). RT’ye bağlı yumuşak doku 

hasarlarının tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılır. Ancak ORN tedavisindeki 

etkinliği hala tartışılmaktadır. Onunla birlikte tokoferol kullanımının sinerjik etki 

gösterdiği bildirilmiştir. 

Delenian ve arkadaşları 54 hastaya ORN tedavisi için uzun süreli olarak 

800mg/gün pentoksifilin ve 1000IU/gün tokoferol kullandırmış ve 12 ay sonunda 

etkilenen kemik dokusunda %89 azalma olduğunu gözlemlemişlerdir(Delanian 2011b). 

Cerrahi tedavi yöntemi orta ve ileri evre ORN geliştiği durumlarda sık 

uygulanan bir yöntemdir. Genellikle antibiyotik kullanımı, gargaralar, HBO tedavisiyle 

kombine edilir. Ağrılı geniş intraoral lezyonlar, fistül oluşumu, patolojik kırık varlığı 

gibi durumlarda cerrahi tedavi ve rekonstrüksiyon gerekebilmektedir. Cerrahi 

seçenekler sökestrektomiden, alveolektomi, orokütanöz fistüllerin kapatılması, büyük 

rezeksiyonlar ve hemimandibulektomiye kadar değişmektedir(Morton 1986). Nekroz 

kemik çıkarılıp sağlıklı, kanayan kemik ortaya çıkana kadar cerrahi sınırlar genişletilir. 

Kanama, kalan dokunun canlılığı için en iyi yol göstericidir(Zarem 1983). 

 

2.8. Osteoradyonekrozun sınıflandırılması 

ORN’nin şiddetini belirlemek ve tedaviye rehber oluşturmak için birçok sınıflama 

yapılmıştır. Marx’ın yaptığı ilk sınıflandırma yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak bu 

sınıflama HBO tedavisine dayalı olduğundan her vakayı kapsamayan sınırlı bir 

sınıflandırmadır (Epstein 1987, Marx 1983).  

Epstein ve ark (Epstein ve ark 1987) 1987 yılında ORN’yi klinik seyre göre, 

Schwartz ve Kagan (Schwartz ve Kagan 2002) 2002 yılında klinik değerlendirme ve 

fiziksel bulgulara dayalı olarak ve Notani (Shaw ve Danda 2010) klinik muayene ve 

röntgen bulgularına göre sınıflandırmıştır. Son olarak 2014’te Lyons (Lyons ve ark 

2014) tarafından ORN’nin kapsamı ve tedavisinin derecesine göre bir sınıflandırma 

yapılmıştır. Sınıflandırmaların detayları tablo1 tablo 2, tablo 3, tablo 4 ve tablo 5’te 

verilmiştir. 
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Seviye  Tanım  

I Patolojik kırık içermeyen, hiperbarik oksijen tedavisine cevap veren 

ekspoze olmuş alveol kemiği 

II Hiperbarik oksijen tedavisine yanıt vermeyen sökestrektomiye gerek 

duyulan kemik  hasarı 

III Genellikle etrafındaki sağlam dokuyla birlikte rezeksiyon ve 

rekonstrüksiyon gerektiren, patolojik kırık da içerebilen geniş kemik 

hasarı  

Tablo 1. Marx’ın ORN sınıflaması 

 

Seviye  Tanım  Tedavi  

I İyileşebilen ORN Takip, rekürrensin önlemek 

için koruyucu önlemler 

II Kronik, 3 aydan daha uzun süren, 

nonprogresif ORN 

Lokal yara bakımı, 

antiseptik, antibiyotik 

kullanımı 

III Aktif, progresif ORN Lokal yara bakımı, 

antiseptik, analjezik, 

antibiyotik kullanımı, 

Hiperbarik oksijen tedavisi 

Tablo 2. Epstein’in ORN sınıflaması 
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Seviye   Tanım  Tedavi  

I Yüzeysel tutulum, sadece 

kortikal kemik etkilenir, 

minimal yumuşak doku 

ülseri 

Konservatif tedavi 

II 

        a: Minimsl yumuşak 

doku ülserasyonu 

        b:Yumuşak doku 

nekrozu 

Lokalize kortikal ve 

medullar kemik tutulumu, 

orokütanöz fistül oluşumu 

Konservatif tedavi, cerrahi 

tedavi ya da hiperbarik 

oksijen tedavisi 

III        

        a: Minimsl yumuşak 

doku ülserasyonu 

        b:Yumuşak doku 

nekrozu 

Kemiğin yaygın tutulumu, 

patolojik kırık ve 

orokütanöz fistül oluşumu 

Cerrahi tedavi, rezeksiyon, 

rekonstrüksiyon 

Tablo 3. Schwartz ve Kagan’ın ORN sınıflaması 

 

Seviye  Tanım  

I Dentoalveolar kemik ile sınırlı lezyonlar 

II Alveol kemiği ya da inferior alveolar sinirin üzerinde kalan kemiği 

içeren lezyonlar 

III İnferior alveolar sinirin altında kalan kemiği içeren veya patolojik 

fraktür ya da fistül görülen lezyonlar 

Tablo 4. Notani’nin sınıflaması; klinik muayene ve panoramik röntgenden sonra 

mandibular ORN vakalarına hızlı bir şekilde uygulanmak için hazırlanmıştır. 
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Seviye  Tanım  Tedavi 

I <2.5cm uzunluğunda etkilenmiş kemik. 

Asemptomatiktir. 

Konservatif tedavi 

II >2.5cm uzunluğunda etkilenmiş kemik. İnferior 

alveolar sinir veya patolojik kırık ya da her 

ikisini de içeren lezyon. Aseptomatiktir. 

Enfeksiyon, ve açık 

nekrotik kemik olmadığı 

sürece konservatif tedavi 

III >2.5cm uzunluğunda etkilenmiş kemik. 

Semptomatiktir.  

Cerrahi tedavi ve flep 

uygulaması 

IV >2.5cm uzunluğunda etkilenmiş kemik. 

Patolojik kırık, inferior alveolar siniri de içeren 

ve orokütanöz fistül bulunan lezyon. 

Cerrahi tedavi, 

rekonstrüksiyon ve serbest 

flep uygulaması 

Tablo 5. Lyon’un ORN sınıflaması 

 

2.9.Apoptoz  

Hem prokaryot hem de ökaryot organizmalarda yaşam, belli başlı kısımlardan 

oluşmaktadır. Bunlar; doğum, büyüme, üreme, yaşlanma ve ölümdür. Yaşamın bu 

şekilde sürdürülebilmesi için canlıyı oluşturan hücrelerin sayısal dengesi çok önemlidir. 

Canlıda yeni hücreler oluşurken, varolan hücrelerin bir kısmı da hücre ölümü ile ortadan 

kaldırılmakta, böylelikle sabit denge korunmaktadır. Varolan bu hücreler fizyolojik, 

programlanmış hücre ölümü olan apoptoz ve patolojik hücre ölümü nekroz gibi çeşitli 

hücre ölüm tipleriyle yok olmaktadır (Bellamy ve ark 1995,Ellis ve ark 1991). 

 

Vücudumuzdaki her hücre belli bir süre yaşar ve zamanı gelince ölür. Hücre 

ölümüyle hücre çoğalması arasında kontrollü bir denge vardır. Hücre ölüm tiplerinden 

biri olan apoptoz yunanca ağaçtan veya çiçekten düşen yaprak anlamına gelir. Apo: 

ayrı, Ptosis: düşme demektir. Apoptoz terimi ilk kez 1972 yılında Avusturalyalı bir 

patolog olan Kerr tarafından tanımlanmıştır (Kerr ve ark 1972). Apoptoz genel olarak 

hücrelerin kendi kendilerini yok ettikleri, genlerle düzenlenen, programlı, RNA, protein 

sentezi ve enerjiye gereksinim duyan, organizmada homeostazı koruyan bir olaydır. 
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Apoptozis fizyolojik ve patolojik olarak yaşamın her döneminde görülebilir. 

Anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında el ve ayak parmakları başlangıçta birleşiktir. 

Zamanla parmakların arasındaki hücrelerin apoptozise uğrayarak kaybolmasıyla 

parmakların birbirinden ayrılmasında, yaşlılığa bağlı gelişen organ atrofilerinde, 

laktasyon sonrası meme bezlerindeki gerilemelerde ve proliferasyona uğrayan hücre 

topluluklarında fizyolojik bir süreç olarak düşünülür. Patolojik olarak ise; parankimatöz 

organlarda kanal tıkanmaları sonucu gelişen atrofide, radyasyon, kemoterapi ve hipoksi 

aracılığı ile oluşan hücre ölümlerinde, insülin bağımlı diabetes mellitusta, iskemik 

hasarlarda (Miyokard İnfarktüsü) görülmektedir (Öktem ve ark 2004, Elmore 2007, 

Cruchten ve ark 2002). 

 

Diyabet, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, bağışıklık sistemi hastalıkları, 

folliküler atrezi, viral enfeksiyonlar, tümör oluşumu,  Acquired Immune Deficiency 

Syndrome(AIDS), aterosklerozis, miyokard infarktüsü, organ transplantasyonları, 

oksidatif stres, alkolizm, X ışınları ve radyasyon canlıda patolojik apoptoza neden olan 

faktörlerdir (Blanch ve ark 1999, Kannan ve Jain 2000). 

 

Apoptoz hücrenin kendini yok etmek için bir takım metabolik ve fizyolojik 

işlemleri devreye soktuğu bir olaydır. Apoptoz uyarısı alan hücre bulunduğu ortamdan 

uzaklaşır, komşu hücrelerle bağlantısını koparır ve büzüşür, kromatini yoğunlaşır 

piknotik bir görünüm alır. DNA’sı nukleozomlarından kesilir jel elektroforezinde tipik 

merdiven bant görünümü alır. Ancak hücre organelleri yapısal bütünlüklerini korur. 

Hücre zarı yapısında bulunan fosfotidil serin hücre zarının iç yüzünden dış yüzüne 

transloke olur. Çekirdek küçülür, parçalara ayrılır. Hücre zarla sarılı tomurcuklar 

halinde kopar, apoptotik cisimciklere ayrılır. Apoptotik cisimcikler makrofajlar 

tarafından tanınır ve fagosite edilir, ancak enflamasyon görülmez (Bellamy ve ark 

1995,Ellis ve ark 1991). 

 

Genel olarak apoptozun düzenlenmesinde kalsiyum, seramid, Bcl-2 ailesi gibi 

moleküller, p53, kaspazlar, sitokrom-c gibi proteinler ve mitokondriyonlar rol oynar. 

Apoptotik süreç boyunca hücre içine sürekli kalsiyum girişi olur. Kalsiyum iyonları; 

endonükleaz, proteaz ve transglutaminaz aktivasyonunda, gen regulasyonunda ve hücre 

iskeleti organizasyonunda rol alır. 
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2.9.1.Apoptoz Mekanizması 

 

Apoptoz iki yolla gerçekleşir; 

I- İnstrinsik (Mitokondriyal) yol 

II- Ekstrinsik yol 

Apoptozu tetikleyen hücre içi sinyaller; deoksiribo nükleik asitDNA hasarı, 

hücre içi kalsiyum düzeyi artışı, pH azalışı, metabolik ve/veya hücre siklus bozuklukları 

ve hipoksidir. Hücre dışı sinyaller ise büyüme ve üreme faktörlerinin yetersizliği, ölüm 

reseptörlerinin aktivasyonu (FAS – FAS ligand aracılığı ile apoptoz, TNF aracılığı ile 

apoptoz), sitotoksik T lenfosit ve dış etkenler (İskemi, toksinler, Ultraviyole(UV), 

kemoterapötik ilaçlar, radyasyon)’dir. Her iki sinyal yolunda da kaspazlar görev 

almaktadır(Kroemer ve ark 2007, Smaili ve ark 2000). Kaspazlar inaktif prekürsör 

şeklinde sitoplazmada bulunan ve aktif merkezlerinde sistein olduğundan sistein proteaz 

olarak da bilinen bir grup enzimdir. Şu ana kadar 14 kaspaz tanımlanmıştır ve bunların 

birçoğu apoptozda görev almaktadır( Engin ve Özyardımcı 2006). Hücre içi sinyaller 

intrinsik apoptoz yolunu devreye sokarken, hücre dışı sinyaller ekstrinsik yol ile 

apoptozu indükler (Kroemer ve ark 2007, Smaili ve ark 2000). 

2.9.1.1.İntrinsik yol 

Hücrenin kendi içinden gelen sorunlu duruma yanıt olarak oluşmaktadır. İç 

yoldaki apoptotik iletimde mitokondrinin ana rolü bulunmaktadır. Mitokondri, hücre 

içinde adenozin trifosfat(ATP) üretiminin kaynağı olmasının yanı sıra, hücre içi ya da 

dışı yollardan gelen ölüm sinyallerinin üzerinde birleştiği bir organeldir. Mitokondri iç 

ve dış zarla çevrili yapıdadır, bu zarlar tıpkı hücre zarında olduğu gibi bir zar 

potansiyeline sahiptir. Dış zar geçirgenliğinde artış sonucu mitokondri zarı 

potansiyelinin bozulması dış zarda hızlı bir şişmeyi izleyerek iki zar arasında bulunan 

çeşitli proteinlerin hücre sitoplazmasına çıkmasına yol açar. Bu kaçış, ya zarda bulunan 

por aracılığıyla ya da dış zarın patlamasıyla oluşabilir (Ow ve ark 2008). Mitokondride 

dış zar potansiyelinin değişmesi Bcl-2 ailesi adı verilen bir protein grubu tarafından 

düzenlenir. Hücrede antiapoptotik aile üyeleri olan Bcl-2, Bcl-x, yine aynı ailenin 

üyeleri olan Bad, Bim, Bmf, Bid ve BH-3 only proteinleri gibi proapoptotik proteinler 

tarafından baskılanır. Ailenin proapoptotik üyeleri normal koşullarda inaktif 
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durumdadır, bu nedenle mitokondriyal zar geçirgenliği Bcl-2 ve benzerlerinin etkisi 

sayesinde değişmez. Ancak çeşitli uyarılar (büyüme faktörünün uzaklaştırılması Bad’ın, 

kalsiyum artışı Bim’in, UV ışın Bmf’nin) proapoptotik grubun aktifleşmesine yol 

açarlar (Xu ve ark 2005). Hücre içi sinyallerle apoptotik uyarı alınmasından sonra 

proapoptotik proteinlerden Bid, Bcl-2‘yi inaktive eder, Bax ve Bak’ı aktifleştirir. 

Aktifleşen Bax ve Bak mitokondriyon membranında por oluşumunu indükleyip zar 

potansiyelini değiştirir (Spierings ve ark 2004). Böylelikle mitokondriyon 

membranındaki porlardan sitokrom-c, Smac (Second mitochondria-derived Activator of 

Caspase), Endo-G (Endonukleaz-G), Ca++ ve AIF (Apoptoz indükleyici faktör) 

salınımını uyarır. Sitokrom-C, oksidatif fosforilasyon için elektron taşır. SMAC, IAF 

(İnhibitör apoptotik faktör)’yi inhibe eder ve apoptozu hızlandırır. IAF’nin ortamda 

bulunması ise kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivasyonunu engeller. AIF, çekirdeğe transloke 

olur ve parçalara ayırır. ENDO-G de DNA’yı parçalar. Mitokondriyal porlardan salınan 

sitokrom-c, Apaf-1 (Apoptotik proteaz aktive eden faktör) ve ATP’nin katılmasıyla 

sitozolde Apoptozom denen bir kompleks oluşturur (Adams ve Cory 2001, Smaili ve 

ark 2000, Strasser ve ark 2000). Apoptozom kaspaz- 9’u keserek aktifleştirir. Kaspaz-9 

da prokaspaz-3’ü aktif kaspaz-3 haline getirir. Aktif kaspaz-3 de ICAD (İnaktif kaspaz 

aktive edici DNAz)‘ı inaktifleştirerek CAD (Kaspaz aktive edici DNaz)’ı serbestleştirir. 

CAD ise çekirdekte kromatin yoğunlaşmasına ve DNA’nın nukleozomal alt birimler 

halinde parçalanmasına neden olur(Adams ve Cory 2001, Smaili ve ark 2000) 

 

Endoplazmik retikulum (ER) da, apoptotik süreci başlatabilen organellerden 

diğeridir. Protein katlanmasında temel bir işlev yapan ER da bu katlama işlevi 

bozulduğunda, katlanmamış proteinlerin yol açtığı bir stres ortaya çıkar. Bu stresin aşırı 

olması ya da uzaması, proteaz ve kinazların doğrudan aktivasyonu ve hücre içi 

kalsiyumun artışıyla mitokondriyal yolu aktive eden bir etki oluşturur (Xu ve ark 2005). 

ER ile mitokondri arasında yer değiştirerek hücre içinde çok düşük bir derişimde tutulan 

kalsiyumun da önemli bir apoptotik düzenleyici olduğunu gösteren bulgular vardır. 

Hücre içinde ER depolarında kalsiyum düzeyi düşükse seramid, oksidatif stres gibi 

apoptotik uyarılar ölüme yol açmamaktadır. Çalışmalar ER den salınan kalsiyumun 

mitokondride düzeyinin arttığını ve bunun da mitokondriyal apoptotik yolu uyardığını 

düşündürmektedir (Demaurex ve Distelhorst 2003).  
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Yukarıda belirtilen yollarla aktiflenen kaspazlar hücre iskeletinin bileşenleri olan 

aktin, miyozin, spektrin gibi proteinleri keserek apoptozun ilk döneminde gözlenen 

morfolojik bulgular olan hücrenin küçülmesi ve yapıştığı ortamdan ayrılması sonucunu 

verir. Aktin ve miyozinin etkileşimi, hücrenin zarla sarılı tomurcuklar halinde kopuşuna 

yol açar. Kaspazlar çekirdek laminasını parçalar, endojen DNAz lar ise DNA yı 200 ya 

da 200 ün katları baz çiftlik parçalar halinde keser. Bu nedenle apoptotik hücrelerin 

DNA sı jel elektroforezinde 200 ve katı olan baz parçaları halinde sıralanır, buna 

merdiven kalıbı (ladder pattern) adı verilir. Transkripsiyon faktörleri gibi proteinler, 

ribozomlar, RNA, Golgi ve endoplazmik retikulum gibi tüm organeller parçalanır. 

Mitokondri zar potansiyelinin bozulmasının hemen ardından normal hücrede çift 

tabakalı hücre zarının dış katında bulunmayan bir fosfolipid olan fosfatidilserin dış 

yaprağa geçer ve oksitlenir. Bu değişim apoptotik hücrelerin makrofajlar ya da komşu 

hücreler tarafından fagosite edilmesi için bir sinyal oluşturur. Zarla sarılı apoptotik 

cisimlerin fagositozuyla apoptotik süreç tamamlanmış olur(Taylor ve ark 2008). 

 

2.9.1.2.Ekstrinsik yol 

Bu apoptotik sinyal yolu, ölüm reseptörleri adı verilen birbiriyle yapısal olarak 

akraba olan birkaç reseptör tarafından aktif olarak uyarılır. En iyi bilinen örnekleri 

TNFα ve Fas reseptörleridir. Ölüm reseptörleri hücre zarı içine tutunmuş, bir ucu hücre 

dışına, bir ucu hücre içine bakan, hücre içi tarafında prokaspaz 8 in aktiflenmesini 

sağlayan bir ölüm bölgesi (death domain) bulunan reseptörlerdir. Hücre zarında bulunan 

kendileri için özgün reseptörlere bağlanan ligandlar reseptörün trimerik (üç bileşenden 

oluşan) bir yapıya dönüşmesine yol açarlar ve hücre içinde adaptör moleküller adı 

verilen bir dizi molekülle etkileşerek prokaspaz 8 in uzun ve kısa kollarının kesilmesine 

ve aktif kaspaz 8 oluşumuna yol açarlar. Başlatıcı kaspaz denen aktif kaspaz 8, inaktif 

durumdaki proenzimler olan kaspaz 3, kaspaz 6 ve kaspaz 7 nin bir zincir biçiminde 

aktiflenmesine yol açar. Aktiflenen tüm kaspazlar hücre makromoleküllerini 

parçalayarak tipik apoptoz morfolojisinin oluşumuna yol açarlar (Elmore 2007). 

Aktif kaspaz 8, Bcl-2 ailesi proteinlerinden biri olan Bid in de proteolitik olarak 

aktifleşmesine yol açar. Bid, mitokondriden sitokrom c, bazı başka proteinlerin (SMAC) 

ve kalsiyumun serbestlemesine yol açar. Böylece ölüm reseptörleri yolu mitokondriyal 

yolu da aktiflemiş olur. Hücreye sitotoksik T reseptörleri yoluyla ulaşan Fas ligandı, ya 
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da TNF alfa, hücre yüzeyinde bulunan kendine özgü reseptörlerine bağlanarak apoptozu 

uyarabilir. Fas reseptörünün ligandı aktiflenmiş T lenfositlerde ayrıca dalak, testis, 

karaciğer ve böbrek hücrelerinin yüzeyinde ifade edilir (Suda ve Nagata 1994). Bir 

hücrede p53 ün aktiflenmesi sonucu Fas reseptörünün ifadesi, o hücrenin sitotoksik T 

lenfositler tarafından öldürülmesini sağlar. FAS ve TNF alfa dışında  TNF'yle ilişkili 

Apoptozu Uyaran Bağ(TRAİL) ve TRAİL reseptörleri de hücre içinde benzer yollarla 

ölümü uyarabilir. TRAİL reseptörlerinin FAS reseptöründen farklı olarak karaciğer, 

nöronlar, miyositler, kolon, bronş epiteli, Leydig hücreleri gibi dokularda yapısal 

biçimde ifade edildiği ve TRAİL in de bu dokularda bulunduğu gösterilmiştir (Spierings 

ve ark 2004) 

Hücre dışından gelen sinyallerin hücre içinde apoptotik mekanizmayı 

çalıştırmasına aracılık eden yollardan biri de sfingolipid yoludur. Sfingomiyelin, hücre 

zarının yapıtaşlarından biridir. Radyasyon ve kemoterapinin yanı sıra ölüm reseptörleri 

aracılığıyla da aktiflenebilen bir enzim olan sfingomiyelinaz tarafından seramid’e 

dönüştürülür. Seramid, ayrıca serin palmitol transferaz tarafından da sentezlenebilir. 

Seramid ve seramidaz enzimiyle seramidden oluşturulan sfingozin, Bid yapımını 

değişik yollarla artırarak mitokondriyal yol üzerinden apoptozu tetikler (Taha ve ark 

2006). 

 

2.10. Sfingolipidler  

 

Prokaryotik ve ökaryotik tüm canlı hücrelerin, içeriğini koruyan ve dış ortam 

için yarı gözenekli bir bariyer görevi gören plazma membranı vardır. Bu membran 

hücre bileşenlerini bir arada tutan ve diğer maddelerin içeri girmesini önleyen bir sınır 

olarak işlev görür. Uzun yıllardır, plazma membran proteinlerinin hem sinyal iletimi 

hem de yapısal moleküller olarak hareket ettiği kabul edilirken, lipidlerin çoğunlukla 

hücresel zarların hareketsiz bileşenleri olarak görüldüğü düşünülmüştür. 

Lipidlerin rolüyle ilgili bu görüşler 1970li yıllara kadar devam etmiştir (Berridge 

1984). Fosfoinositid döngüsünün keşfi ile hücre sinyal iletiminde lipidlerin önemli bir 

rolü olduğu görülmüştür. Bu noktadan itibaren diğer lipid molekülleri biyolojik aracı ve 

modülatör olarak kabul görmekle birlikte bunların arasından bir grup lipid önemli sinyal 

molekülü olarak ortaya çıkmıştır. Bu grubun adı sfingolipiddir (Perrotta ve Clementi 

2010). 
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Sfingolipidler uzun zincirli sfingoid baz iskeletinden (sfingozin gibi), değişik 

zincir uzunluğundaki (genellikle uzun veya orta uzunlukta) amid bağlı yağ asidi, ve 

çeşitli polar başlı (seramid için hidroksil, sfingomiyelin için fosforilkolin ve 

glikosfingolipidler için karbonhidrat kalıntıları) gruplardan oluşan lipid membran 

ailesindendir (Verzijl ve ark 2010). Sfiingolipidler hücre yüzeyini dış çevrenin zararlı 

etkilerine karşı, iki tabakalı lipid plazma membranının en dış kısmı ile korurlar. Sentezi 

endoplazmik retikulumda başlar golgi aygıtında devam eder ve tüm hücre içi zar 

yapılarında bulunurlar (Tani ve ark 2007). 

 Sfingolipidlerin hücre büyümesi, göçü, farklılaşması ve ölümü gibi çeşitli 

görevlerde hücre içi yolaklardaki sinyal molekülleri gibi davrandığı ve hastalıklarla 

ilgili sonuçlar doğurduğu kanıtlanmıştır (Hannun ve Obeid 2008). 

Sfingolipidler arasında seramid, hem hücre sinyal iletiminde kilit rol alarak hem 

de diğer sfingolipidlerin öncüsü olarak işlev görür (Merrill 2002). Seramidler hücre 

büyümesi, farklılaşması, yaşlanması, ile birlikte nekroz, proliferasyon ve apoptozun 

düzenlenmesinde de etkili olmaktadır(Hetz ve rk 2002, Obeid ve ark 1993). Seramid 

için birincil sfingolipid kaynağı sfingomyelindir. Sfingomyelin fosforik asit, sfingozin 

ve kolinin birleşmesiyle meydana gelir. Sfingomyelini seramide dönüştüren enzim olan 

sfingomyelinazların seramid ile aktive olan apopotojenik sinyal oluşumunun 

başlamasında kritik rolü olduğu bildirilmiştir(Perrotta ve Clementi 2009). 

Seramid oluşumunda farklı metabolik yolların başında sfingomyelinaz yolu 

gelmektedir. Sfingomyelinazlar, sfingolipid mekanizmasında en çok çalışan 

enzimlerdir(Kitatani ve ark 2008). 

 Sfingomiyelinaz, bir fosfokolin baş grubunun fosfatidilkolinden çıkarılarak 

seramid ve diaçilgliserol oluşturarak plazma membran bileşenlerinden sfingomiyelinin 

hidrolizinden sorumlu enzimdir. 

 

2.11.Seramid yolu 

  2.11.1.Asit sfingomiyelinaz 

Asit sfingomiyelinaz(ASMase), sfingolipit metabolizmasında anahtar rol 

oynamaktadır.  

Çeşitli stres uyarılar örneğin radyasyon, proinflamatuvar sitokinler ve 

kemoterapi ilaçları sfingomiyelinazı aktive eder, sfingomiyelinazın etkisiyle 



34 
 

sfingomiyelin hidrolize olur ve seramide dönüşür. Seramid, hücre büyümesini engeller, 

strese cevabı ve apoptozisi indükler (Spiegel ve Kolesnick 2002). Apoptozis veya 

programlanmış hücre ölümü, bazen de novo seramid sentezi ile yönetilir. Seramid, 

seramidaz ile sfingozine metabolize olur. Sfingozin protein kinaz C inhibisyonuna 

neden olur ve apoptozisi indükler.(Hofmann ve ark 2000, Horinouchi ve ark 1995) 

SPMD1 geni(sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal), 

sfingomyelini seramide çevirir. Söz konusu protein ayrıca fosfolipaz C aktivitesinde de 

etkilidir. Sfingomiyelinaz eksikliği, sfingolipid metabolizması ile birlikte metabolik 

yolakları etkilemektedir. Sfingomiyelin metabolizması ile kolesterol metobolizması 

yakın ilişkilidir. Asit sfingomiyelinaz varlığına ve seramid oluşumuna bağlı olarak 

lipopolisakkarit ve radyasyonun endotelde proapoptotik etkileri gözlenirken, asit 

sfingomyelinaz genetik mutasyonla inaktif olduysa seramid oluşumu ve apoptoz 

gözlenmez. Seramid ayrıca sekonder massenger görevi de olup apoptozun 

tetiklenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Merkezi sinir sistemiyle ilgili çalışmalarda, 

iyonize radyasyonun erken endotel apoptozunu tetiklediği, sfingomiyelinaz eksikliğinin 

endotel tabakada radyasyonla indüklenen apoptozu azalttığı görülmüştür(Santana, 

1996). 
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                      3.   GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç 

3.1.1. Sıçanlar Üzerinde Gerçekleştirilen Deney Aşamasında Kullanılan Gereçler 

o 28 adet Spraque Dawley cinsi 250+_20gr ağırlığında 10-12 haftalık erkek sıçan 

o Ketamin HCl (Ketalar flakon, Parke Davis, Berlin, Almanya) 

o Ksilazin hidroklorid (Rompun flakon, Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti, İstanbul, 

Türkiye) 

o Gentamisin (Gentavet 50ml enjeksiyonluk çözelti, Vetaş Veteriner ve Tarım 

İlaçları A.Ş, Türkiye) 

o Tramadol HCl (Contramal 50mg kapsül, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 

A.Ş., Türkiye) 

o İnsülin enjektörleri 

o Bistüri ucu(15 numara) 

o Steril gaz tamponlar 

o Formaldehit çözeltisi 

o Batikon 

o Tıbbi elastik flaster 

 

Şekil 2. Sprague Dawley türü sıçanın görüntüsü 

3.1.2. Brakiterapi uygulaması için kullanılan gereçler 
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o Uzaktan yüklemeli yüksek doz hızlı afterloading cihazı (Nucletron 

Microselectron HDR Brakiterapi Cihazı) 

 

Şekil 3. Uzaktan yüklemeli HDR brakiterapi cihazı 

3.1.3.Gen ekspresyonu için kullanılan Gereçler 

o Primer çifti 

o RNA izolasyon kiti 

o cDNA sentez kiti 

o qPRC Green master  

o plate ve sealer 

o 10ul pipet ucu 

o 100ul pipet ucu 

o 1000ul pipet ucu 

 

3.1.4. Histolojik İncelemelerde Kullanılan Gereçler 

o Pul parafin (Kimetsan, 58,5 derece) 

o Absolut alkol (Merck 2,5 litre) 

o Toluol (Merck 2,5 litre) 

o Sodyum sitrat (Merck 500g) 

o Formik asit (F0507-Sigma) 

o Mikrotom bıçağı (R35) 

o Işık mikroskopu 

o Şarjlı lam, lamel (Isotherm) 
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o Mayer hematoksilen boya (Bio-Optica 1litre) 

 

3.2. Yöntem  

Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma 

Enstitüsü’nde (DETAE) hayvan modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

etik kurul onayı, İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından 

verilmiştir (Dosya No:  2014/81). 

Çalışmada kullanılan sıçanlar, Spraque Dawley türü sıçanlar olup İstanbul 

Üniversitesi Aziz Sancar DETAE’de üretilmiş ve deneylerin diş çekimi ve 

sakrifikasyon aşamaları burada gerçekleştirilmiştir. Deney gruplarındaki hayvanlara 

uygulanan brakiterapi işlemi İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon 

Onkolojisi Anabilim Dalı’nda hayvanlardan elde edilen numunelerin histopatolojik 

incelemeleri İstanbul Üniversitesi İstanbul Onkoloji Enstitüsü Patoloji Anabilim 

Dalı’nda, gen anlatımlarının incelemeleri ise İstanbul Üniversitesi Moleküler Tıp 

Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. 

3.2.1. Grupların Oluşturulması 

Çalışmamızda kullanılan sıçanların brakiterapi ve diş çekimi işlemleri sonrası 

bakımları İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar DETAE Deney Hayvanları Biyolojisi ve 

Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı’ndaki hayvan barınaklarında yapıldı. 

Deney hayvanları 22±1°C sıcaklıkta, bağıl nem oranı %40-60, 12 saat aydınlık, 12 saat 

karanlık ortamı sağlayacak şekilde otomatize edilmiş odada kafeslerde saklanmışlardır. 

Deney süresince sıçanlar standart laboratuar yemi ve çeşme suyu ile beslendi. Sıçanlar 

deney sonlandırılana kadar her kafeste 3 adet sıçan olacak şekilde muhafaza edildi. 

Hayvanların her grup için %30 kaybı söz konusu olduğunda deneyin sonlandırılması 

planlandı. 

Çalışmamızda deney ve kontrol gruplarındaki hayvan sayıları istatistiksel olarak 

anlamlılık sağlayacak şekilde belirlendi. Bu sayılar belirlenirken bir istatistiksel yöntem 

olan power analizi gerçekleştirildi. Çalışmada gereken minimum örneklem sayısı power 

değeri optimum(%80) tutulması sonucu ortaya çıkarıldı. Bununla birlikte etik kurul 

açısından da uygunluk kriterleri değerlendirilmesi sonucu çalışmamızda 28 adet 

Sparque Dawley türü sıçan kullanılmasına karar verildi. 
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Çalışmaya dahil edilen 28 adet sıçan 2 deney grubu ve 2 kontrol grubu olmak 

üzere 4e ayrıldı: 

1. Deney grubu (Mandibula) : 8 sıçandan oluşan bu grupta sol mandibular 

bölgeye brakiterapi uygulanması ve sonrasında sol mandibular 1.,2. ve 3. 

molar dişlerinin çekimi planlanmıştır. 

 

2. Deney Grubu (Maksilla) : 8 sıçandan oluşan bu grupta sol mandibular 

bölgeye brakiterapi uygulanması ve sonrasında sol maksillar 1.,2. ve 3. 

molar dişlerinin çekimi planlanmıştır. 

 

3. Kontrol Grubu (Mandibula) : 6 sıçandan oluşan bu grupta brakiterapi 

uygulaması yapılmadan sol mandibular 1.,2. ve 3. molar dişerinin çekimleri 

planlanmıştır. 

 

4. Kontrol Grubu (Maksilla) : 6 sıçandan oluşan bu grupta brakiterapi 

uygulaması yapılmadan sol maksillar 1.,2. ve 3. molar dişerinin çekimleri 

planlanmıştır. 

 

3.2.2. Deney Protokolü  

Deney gruplarındaki sıçanlar çalışmanın ilk aşaması için kafeslerle İstanbul 

Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’na götürüldü. 

Sıçanların genel anestezisi 10mg/kg Ksilazin HCl (Rompun, Bayer) ve 100mg/kg 

Ketamin’in(Ketalar, Parke Davis) intramusküler enjeksiyonu ile sağlandı. Daha sonra 

sıçanlara uzaktan yüklemeli yüksek doz hızlı afterloading cihazı ile anestezi altında 

immobilizasyon sağlandıktan sonra tek dozda sol mandibula molar dişler bölgesine 20 

Gy brakiterapi uygulaması yapıldı. İşlem sonrası ışın kaynağı cihaza geri dönerek 

sıçanların üzerinde ışın kaynağı bırakılmadı. Sorunsuz uyanma seansı sonrası deney 

hayvanları yardımcı personel tarafından kafeslerine yerleştirilip barınaklarına götürüldü. 

 

 



39 
 

 

Şekil 4. Sıçanların genel anesteziyle brakiterapi uygulaması için sabitlenmesi 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Brakiterapi aplikatörü 
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Şekil 6. Sıçan mandibulalarına brakiterapi uygulanması 

 

Deney hayvanlarına uygulanan brakiterapiden bir hafta sonra tüm sıçanların diş 

çekimleri gerçekleştirildi. Sıçanların genel anestezisi 10mg/kg Ksilazin HCl (Rompun, 

Bayer) ve 100mg/kg Ketamin’in(Ketalar, Parke Davis) intramusküler enjeksiyonu ile 

sağlandı. Sonrasında 1. ve 3.grupta sol mandibular 1.2. ve 3. molar dişlerin, 2. ve 4. 

grupta sol maksillar 1.2. ve 3 molar dişlerin çekimleri gerçekleştirildi. 

 

 

Şekil 7. Diş çekimi öncesi sıçanların hazırlanması 
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Şekil 8. Diş çekimi uygulaması 

 

 

Şekil 9. Brakiterapi uygulamasından sonra çekilmiş molar dişler 

 

Diş çekimleri sonrası postoperatif enfeksiyonu engellemek amacıyla operasyon 

sonrası ve takip eden 2 gün intraperitonal gentamisin (Gentavet 10mg/kg) ve ağrıyı 

azaltmak amacıyla trimadol HCl (Contramal 2mg/kg) verildi. Diş çekimlerinin ardından 

sorunsuz uyanma seansı sonrası deney hayvanları yardımcı personel tarafından 

kafeslerine yerleştirilip barınaklarına götürüldü. Hayvanların sakrifikasyonu 

gerçekleştirilene kadar yem ve suların gerekli miktar ve zamanlarda verilmesi, 

kafeslerin bakımı ve temizliği yardımcı personel tarafından sağlandı. 
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Şekil 10. Sıçanların 28. Günde yüksek doz Ketamin HCl ve Ksilazin 

enjeksiyonu ile sakrifiye edilmesi 

 

 

 

Deney hayvanları brakiterapi uygulamasından sonraki 28.günde yüksek doz 

ketamin HCL ve ksilazin enjeksiyonu ile sakrifiye edildi. Sakrifikasyon günü 

brakiterapi uygulanan alanda tüm sıçanlarda alopesi görüldü. Sakrifikasyon işlemi 

sonrasında deney hayvanlarının gruplara göre mandibula ve maksilla örnekleri 

histolojik inceleme için %10’luk formaldehit solüsyonu içerisinde önceden etiketlenmiş 

biyopsi kapları ile saklandı. Alınan bu örnekler histopatolojik inceleme için İstanbul 

Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Patoloji Anabilim Dalı laboratuarına gönderildi. 
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Şekil 11. Brakiterapi uygulanan alanda görülen alopesi 

Maksilla ve mandibuladan alınan doku örneklerinin bir kısmı gen ekspresyonu 

incelemeleri için -80 derece ya da sıvı azot içinde saklanmak üzere cryotube içine 

yerleştirildi. Kriyotüp içine yerleştilen dokular -80 derecede saklanmak üzere İstanbul 

Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı 

laboratuarına gönderildi. 

  

 

Şekil 12. Maksillada nekrotik kemiğin klinik kontrolü 
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Şekil 13. Mandibulada nekrotik kemiğin klinik kontrolü 

3.2.3. Histopatolojik inceleme 

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

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

çözeltilerinden 1’er ölçek alınarak hazırlanan solusyonda dekalsifiye edildi. Dekalsifiye 

parçalar rutin doku takibinden geçirildikten sonra hazırlanan parafin bloklardan elde 

edilen 5-7 mikron kalınlığındaki kesitler hematoksilen – eozin yöntemiyle boyanıp ışık 

mikroskobunda incelendi. 

İncelenen sıçan maksilla ve mandibulaları, kemiklerde nekroz varlığı açısından 

değerlendirildi. 

3.2.4. Genetik incelenme 

RNA İzolasyonu 

 RNA izolasyonu için hazır ticari solüsyonlar kullanıldı. MRC (Kanada menşeli 

Cat. no: RN190) firmasının RNAzol RT solüsyonu kullanılarak total RNA izolasyonu 

aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirildi. 

 Dokular -80 dereceden çıkartılarak buz üzerine konuldu.  
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 Daha sonra yaklaşık 100 mg doku alınarak 5 ml tüp içerisine konuldu ve üzerine 

1mL RNAzol RT solüsyonu koyularak el homojenizatörü kullanılarak dokular 

homojenize edildi. 

 Sonra lizat üzerine 400 ul su eklenerek karışım 15 saniye boyunca 

çalkalandıktan sonra 15 dakika bekletildi. 

 Karışım santrifüje koyularak 12000 g de 15 dakika santrifüj edildi. 

 Santrifüj sonunda elde edilen 1mL süpernatant alınıp başka bir eppendorf tüpe 

konuldu. 

 Süpernatant üzerine 5 ul 4-bromoanisole(BAN) eklenerek 15 saniye boyunca 

çalkalandıktan sonra 4 dakika bekletildi. 

 Sonra santrifüje konularak 12000 g de 10 dakika santrifüj edildi. 

 Santrifüj sonunda elde edilen 750 ul süpernatant alınarak başka bir eppendorf 

tüpe konuldu. 

 Süpernatant üzerine yine aynı oranda 750 ul isopropanol eklendi ve 15 dakika 

bekletildi. 

 Sonra santrifüje konularak 12000 g de 15 dakika santrifüj edildi. 

 Santrifüj sonunda üstte kalan süpernatant pipet ile atılarak çökelti üzerine 400 ul 

%75 etanol eklendi. 

 Sonra santrifüje konularak 4000 g de 3 dakika santrifüj edildi. 

 Bu işlem bir kez daha tekrarlandı. 

 Santrifüj sonunda alkol pipet ile atılarak çökelti üzerine 50 ul RNAse free su 

eklenerek karışım oda ısısında 2-3 dakika vortekslenerek iyice çözüldü. 

RNA izolasyonu yapıldıktan sonra tüm örneklerin RNA konsantrasyonları ve 

saflıkları Thermo Scientific Nanodrop 2000 cihazı ile ölçüldü. 1ul RNA örneği alınıp 

cihaza konularak konsantrasyon miktarı ve 260/280 ve 260/230 oranlarına bakılarak 

saflıkları belirlendi.  
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 Ölçüm yapıldıktan sonra RNA lar -80 dereceye konularak saklandı. 

cDNA Sentezi 

 

 RNA eldesinden sonra diğer işlem olan cDNA işlemi için hazır ticari kitler 

kullanıldı. Jena Bioscience firmasının ( Alman menşeili Cat no: PCR511) script 

cDNA sentez kiti kullanılarak cDNA sentezi gerçekleştirildi. Tüm işlemler buz 

içerisinde gerçekleştirildi. 

 

cDNA reaksiyonu 

 

 cDNA sentezi öncesi tüm RNA konsantrasyonları 300mg/ul olacak şekilde 

eşitlendi. 

 Toplam hacim 20 ul olacak şekilde reaksiyon örnek başına aşağıdaki gibi 

gerçekleştirildi. 

 RNAse free su………………………. 10 ul 

 Script RT buffer...………………….. 4 ul 

 dNTP mix .....................…………. 1 ul 

 Oligo dT Primer.........…………….. 0.5 ul 

 DTT .........................................  1 ul 

 RNAse Inhibitor ......................  1 ul 

 Enzim ...........................………… 0.5 ul 

 RNA ürün………………………………..2 ul 

 Enzim eklemeden önce tüpe konulan tüm reaktifler birkaç kez pipet ile 

karıştırıldı. 

 Tüm reaktifler ve örnek tüpe konulduktan sonra tüpler Bio-Rad termal cycler 

cihazına konularak cDNA reaksiyonu aşağıda belirtilen sıcaklık ve sürelerde 

gerçekleştirildi. 

 50 derecede                           60 dakika  

 42 derecede                           10 dakika  

 70 derecede                           10 dakika  

 Bu süre sonunda elde edilen ürün -20 derecede saklandı. 
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Real Time PCR Reaksiyonu 

 

 cDNA eldesinden sonra diğer işlem olan Real Time PCR işlemi için hazır ticari 

kitler kullanıldı. Jena Bioscience firmasının ( Alman menşeili Cat no: PCR306) 

qPCR GreenMaster with UNG/lowROX kiti kullanılarak Real time PCR 

gerçekleştirildi. Tüm işlemler buz içerisinde gerçekleştirildi. 

 Toplam hacim 20 ul olacak şekilde ayarlandı. 

 PCR grade Su……………..……….... 6.8 ul 

 Real Time Master Mix.....………  10 ul 

 Forward Primer...........…………… 0.6 ul 

 Reverse Primer...........……………. 0.6 ul 

 cDNA ürün……………………………… 2 ul 

 Daha sonra 96 well plate içine konulan standart ve örnek karışımları Biorad 

CFX Connect cihazına konularak reaksiyon aşağıdaki şekilde gerçekleştirildi. 

 50 derecede                          2 dakika  

 95 derecede                          2 dakika  

 95 derecede                          15 saniye                       

 55 derecede                          40 saniye 

 72 derecede                          30 saniye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 siklus  

ssiklus 
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4. BULGULAR 

4.1.Histolojik bulgular  

Kontrol grubu  

Mandibula ve maksillar diş çekim bölgelerinden alınan örneklerin histopatolojik 

incelemelerinde örneklerin tamamında sağlıklı doku oluşumu görüldü.  Çekim soketinin 

yüzeyinde epitel rejenerasyonunun tamamlandığı ve altında yeni kemik yapımının 

izlendiği saptandı. 

 

Şekil 14 . Kontrol grubunda yüzeyinde epitel rejenerasyonu tamamlanmış, 

altında aktif fibröz doku ve yeni kemik yapımı izlenen çekim bölgesi ( H&E X40 ). 
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Şekil 15. Kontrol grubunda Remodelling sürecinde aktif osteoklastlar ( H&E 

X400) 

Deney grubu 

Mandibula ve maksilla deney gruplarından alınan örneklerin tamamında diş 

çekimi bölgelerinde nekrotik alanlar saptandı. İncelenen dokularda çekim boşluğu 

etrafında nekrotik alanlar ve çevresinde iltihabi hücre infiltrasyonu içeren bağ dokusu 

görüldü. 

 

Şekil 16 . Deney grbunda çekim bölgesinde nekrotik kemik dokusu ve sağ 

tarafında kısmen rejenere olan çok katlı yassı epitelyum ve çevrede akut iltihabi hücre 

infiltrasyonu içeren bağ dokusu ( H&E X 200). 
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Şekil 17. Deney grubunda, Yüzeyinde bakteri kolonileri görülen, nekrotik kemik 

dokusu ve çevresinde iltihaplı bağ dokusu içeren ,çekim boşluğu ( H&E X 100). 

 

Şekil 18. Deney grubunda çekim boşluğu içindeki nekrotik kemik çevresinde 

apoptotik görüntüde osteoklast ( H&E X200). 

 

4.2.Genetik bulgular  

Verilerin istatistiksel analizi SPSS 17.0 paket programı kullanılarak yapıldı.  

Kategorik özellikler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler ortalama ve standart sapma 

olarak verildi.  

Gruplar arasında sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında, Shapiro Wilk testi 

yapılarak parametrik mi yoksa non-parametrik mi oldukları belirlendi. Sonrasında 

Parametrik olanlar için Student T testi ve duruma göre One sample T testi, parametrik 

olmayanlar için Mann Whitney U testi ile analizleri gerçekleştirildi. Tüm testlerde 

p<0,05 olan değerler istatistiksel açıdan anlamlı olarak kabul edildi.  
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 Mandibula 

Kontrol (n:6) 

Ort ±SS 

Mandibula 

Çalışma (n:8) 

Ort ±SS 

SMPD1 Ct 30,9567 30,2655 

Gapdh Ct 24,5306 25,5586 

dCt 6,4261 4,7070 

ddCt ,0000 -1,7230 

2ddCt 1,0000 8,0142 

 

Tablo 6. Mandibula kontrol ile mandibula çalışma gruplarının değerlendirilmesi 

 

 

 Maksilla 

Kontrol (n:6) 

Ort ±SS 

Maksilla 

Çalışma (n:8) 

Ort ±SS 

SMPD1 Ct 25,7892 
 

26,3559 

Gapdh Ct 27,7467 23,4056 

dCt 3,5558 6,0636 

ddCt 0,0000 2,2681 

2ddCt 1,0000 0,3778 

 

Tablo 7. Maksilla kontrol ve Maksilla Brakiterapi çalışma gruplarının değerlendirilmesi  
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 z değeri p değeri 

SMPD1 Ct -0,429 0,668 

Gapdh Ct -0,714 0,475 

 

 t değeri p değeri 

dCt 1,398 0,190 

 

Tablo 8.  Mandibula kontrol ve Deney grupları arasında p değerleri ve anlamlılıkları  

 

Açıklama: Mandibula kontrol ve Deney grubu arasında SMPD1Ct açısından anlamlı bir 

sonuç bulunamamıştır, aynı şekilde GapdhCt açısından da anlamlı sonuç 

bulunamamıştır.  Bunun yanı sıra dCt değeri Mandibula kontrol ve çalışma grubu 

arasında karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar görülememiştir. 

Ancak örneklem sayısı artırılırsa daha fazla sayıda kontrol ve çalışma grubu temin 

edilirse çalışmanın sonucunda anlamlı verilerin elde edilebileceği kanısındayız. 

 

 z değeri p değeri 

SMPD1 Ct -0,059 0,953 

Gapdh Ct -1,532 0,126 

 

  t değeri p değeri 

 dCt -1,609 0,132 

 

Tablo 9. Maksilla kontrol ve deney grupları arasında p değeri ve anlamlılıkları 

 

Açıklama: Maksilla kontrol ve deney grubu arasında SMPD1Ct ve GapdhCt açısından 

anlamlı sonuç bulunamamıştır. Bunun yanı sıra dCt değeri Maksilla kontrol ve çalışma 

grubu arasında karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar 

görülememiştir. Ancak örneklem sayısı artırılırsa daha fazla sayıda kontrol ve çalışma 

grubu temin edilirse çalışmanın sonucunda anlamlı verilerin elde edilebileceği 

kanısındayız. 

Nonparametrik değer olduğu için burada 

Mann Whitney U testi yapıldı 

Parametrik değer olduğu için 

burada student T testi yapıldı 

Parametrik değer olduğu için 

burada student T testi yapıldı 

Nonparametrik değer olduğu için 

burada Mann Whitney U testi  

yapıldı 
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Referans 

parametreler 

t değeri p değeri %95 GA 

Lower  -   Upper 

2ddCt  1.278 0,249 (-6.4180) – 

(20.4464) 

 

Tablo 10.  2ddCt değerleri ile Mandibula deney çalışma grubu arasında 

değerlendirilmesi (referans ölçüm değeri =1 olarak alındığında)  (one- sample test 

yapıldı) 

 

Açıklama: Mandibula grubunda tedavi gören grup ile kontrol grubu spmd1 gen anlatım 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p>0,05). 

 

 

Referans 

parametreler 

t değeri p değeri %95 GA 

Lower  -   Upper 

2ddCt  -4.245 0.003 (-0.9602) – (-

0.2842) 

 

Tablo 11. 2ddCt değerleri ile Maksilla deney çalışma grubu arasında değerlendirilmesi 

(referans ölçüm değeri =1 olarak alındığında)  (one- sample test yapıldı) 

 

Açıklama: Maksilla grubunda tedavi gören grup ile kontrol grubu spmd1 gen anlatım 

düzeyleri karşılaştırıldığında tedavi gören grupta spmd1 gen anlatım düzeylerinin 

kontrol grubuna göre arasında istatistiksel olarak azaldığı gözlemlenmiştir (p=0.003). 
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Tanımlayıcı 

istatistik 

verileri 

Grup 
 

N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

1,0 

SMPD1 Ct 8 27,13 33,41 30,9567 2,27483 

Gapdh Ct 8 20,86 28,23 24,5306 2,58266 

dCt 8 2,61 9,81 6,4261 2,61624 

ddCt 8 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

2ddCt 8 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

Valid N (listwise) 8 
    

2,0 

SMPD1 Ct 8 26,90 33,70 30,2655 2,61292 

Gapdh Ct 8 23,52 28,41 25,5586 2,03268 

dCt 8 1,08 6,70 4,7070 1,80415 

ddCt 8 -5,35 ,27 -1,7230 1,80415 

2ddCt 8 ,83 40,79 8,0142 14,52374 

Valid N (listwise) 8 
    

3,0 

SMPD1 Ct 6 ,00 34,16 25,7892 12,74995 

Gapdh Ct 6 23,44 33,08 27,7467 3,96083 

dCt 6 ,00 5,76 3,5558 2,29445 

ddCt 6 ,00 ,00 ,0000 ,00000 

2ddCt 6 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

Valid N (listwise) 6 
    

4,0 

SMPD1 Ct 6 ,00 33,92 26,3559 10,36845 

Gapdh Ct 6 12,09 29,07 23,4056 5,00323 

dCt 6 ,00 11,19 6,0636 3,30575 

ddCt 6 -,30 6,92 2,2681 2,54577 

2ddCt 6 ,00 1,23 ,3778 ,43969 

Tablo 12. Bütün gruplardaki sıçanların gen ekspresyon değerleri 
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5. TARTIŞMA 

 

RT, baş boyun kanserlerinin birçok evresinde tedavi yöntemi olarak önemli bir 

yer tutmaktadır. Erken evrelerinde tek başına tedavi yöntemi olarak uygulanabildiği 

gibi, ileri durumlarda cerrahi tedavi ya da kemoterapiyle kombine olarak 

kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise palyatif olarak kitleyi küçültmek, ağrıyı azaltmak 

ya da diğer alanlara baskıyı azaltmak için uygulanabilmektedir(Hall 2000, Mundt 

2000). 

RT’nin tüm olumlu özelliklerinin dışında birçok yan etkisi de meydana 

gelmektedir. RT uygulanmak istenen alanla birlikte çevresindeki dokular da aldıkları 

doza ve süreye göre etkilenmekte ve fonksiyonlarında bozukluklar görülebilmektedir. 

Bu yan etkiler, RT uygulaması sırasında ve hemen sonrasında ortaya çıkan akut etkiler 

ve tedavi sonrasında ya da yıllar sonra ortaya çıkan kronik etkiler olmak üzere ikiye 

ayrılır. Mukozit, deride meydana gelen yanıklar, tükürük bezlerinde fonksiyon 

bozukluğu, tat duyusunda azalma, fungal ve viral enfeksiyonlar, yutma zorluğu, ciltte 

kıl dökülmesi gibi problemler hızlı değişim döngüsüne sahip hücre sistemleri üzerinde 

meydana gelen akut olarak etkilerdir. Kronik yan etkiler ise yumuşak doku ve kemikteki 

hücresel ve damarsal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkar. En sık görülen kronik 

etkiler trismus, diş çürükleri, ORN, temporamandibular eklem rahatsızlıklarıdır(Mod ve 

ark 2013). 

ORN baş boyun RT’sinin en zor baş edilen komplikasyonlarından biridir. ORN 

ilk olarak doku yıkımına bağlı yara iyileşmesinin gerçekleşmemesi sonucu hipoksik, 

hipovasküler ve hiposellüler doku oluşumu olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 

geliştirilen yeni hipoteze göre, radyasyonun başlattığı fibro-atrofik mekanizma sonucu 

gelişen serbest radikal oluşumu, endotel disfonksiyonu, inflamasyon, mikrovasküler 

tromboz, fibrozis ve remodeling ile ortaya çıkan ve kemik nekrozuyla sonuçlanan bir 

durum olarak tanımlanmıştır. Ancak günümüzde hala ORN’nin patogenezi tam olarak 

anlaşılamamıştır(Madrid 2010). Bu durum RT’nin potansiyel zararlarının tam olarak 

anlaşılması ve bunların çözümleri üzerine araştırmalar yapılması gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. ORN’nin patofizyolojisinin hücresel düzeyde net olarak anlaşılamaması 

tedavi seçenekleri sınırlandırmakta ve ciddi morbidite riski devam etmektedir(Tamplen 

2011). Bu çalışma ORN’nin patofizyolojisine ışık tutabilmek ve farklı noktaları ele 
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alabilmek için planlanmıştır. Bu yönüyle çalışmamız literatürde daha önce benzer 

çalışmanın çok az olması nedeniyle farklı çalışmalarla kıyaslamanın mümkün olmadığı 

bir yol gösterici niteliğindedir. 

Hayvan modelleri potansiyel terapötik stratejilerin araştırılması ve hastalıkların 

hücresel mekanizmalarının incelenmesi amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

İnsanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda hasta popülasyonunun homojen olamaması ve 

çok sayıda değişkenin olması hayvan modellerinin tercih edilmesinde önemli etkendir. 

Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalar, insanlar üzerinde yapılanlara göre çok daha kısa 

sürede sonuçlanabilmektedir. Bunun yanında kanser hastalarının çalışmalarda programa 

uyumunu sağlayabilmek zordur(Roach ve ark 1989). ORN’un patolofizyolojisinin 

anlaşılabilmesi için son yıllarda yapılan çeşitli in vivo çalışmalarda sıklıkla hayvan 

modelleri kullanılmıştır. Biz de bu sebeplerden dolayı deneysel hayvan modeli ile 

çalışmayı uygun gördük. 

Literatürde deney hayvanı olarak sıçanların kullanıldığı, kemik iyileşmesi ve 

ORN ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Sıçanların temin edilmesinin kolay ve 

düşük maliyetli olması, kemik iyileşmesinin insan kemiğinde meydana gelen 

iyileşmeyle benzer olması, deney hayvanı olarak sıçanları seçmemizde önemli etken 

olmuştur(Badalov 2014, Bongio ve ark 2013). 

Çalışmamızda cinsiyetle ilişkili metabolizma farklılıklarının kemik iyileşmesi 

üzerine etkisi olabileceğinden ve dişi sıçanların menstüral sikluslarına bağlı olarak 

ortaya çıkan hormonal değişikliklerin yara iyileşmesini etkileme olasılığını ortadan 

kaldırma amacıyla sadece erkek deney hayvanları kullanılmıştır.(Atikler 2015, Khadra 

ve ark 2004) 

Literatürde kemik iyileşmesinin genç bireylerde yaşlılara göre daha iyi 

olduğunun bildirilmesi nedeniyle tüm sıçanların 10-12 haftalık yaklaşık 250±20 gr 

olmasına dikkat ederek yaş farklılığının kemik oluşumu üzerinde gösterebileceği olası 

değişikliklerin elimine edilmesi amaçlanmıştır(Atikler 2015, Hosny ve  Sharawy 1985, 

Irwing ve ark 1981). 

ORN gelişiminde etkili olduğu düşünülen en önemli faktörler; tümörün 

bulunduğu alan ve tümörün boyutu, radyasyon dozu, diş çekimi, travma, beslenme 

bozuklukları, immün sistem yetersizliği ve enfeksiyondur. Oral kanserli hastaların 

büyük bölümünde uzun süre alkol ve tütün kullanımı hikayesi bulunmaktadır. Bunlar 
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kötü ağız hijyeni ve yetersiz beslenmeyle birleştiğinde ORN gelişme riski 

artmaktadir(Kluth ve ark 1988). 

Dental problemler, dentoalveolar cerrahi özellikle de RT’den sonra yapılan diş 

çekimleri ORN için önemli predispozan faktörlerdir. ORN gelişme ihtimali edante 

hastalara kıyasla dişleri varolan hastalarda 3 kat daha fazladır. Bunun temel nedeni 

periodontal hastalıklar sonrası gelişen enfeksiyonlar ve diş çekimi sonucu oluşan 

travmalardır. Diş çekimi sonrası gelişme riski posterior bölgede daha fazladır (Beumer 

1983b, Murray 1980). Ancak bazı vakalarda travma olmaksızın ya da dental 

problemlere bağlı olmadan kendiliğinden de gelişebilmektedir.  

Bu çalışmada, deney sonucunda ORN gelişimini kesin olarak görebilmek için 

literatürdeki çalışmalar doğrultusunda sıçanlarda dentoalveolar travma yaratmak 

amacıyla sıçanların 1., 2. ve 3. molar dişlerinin çekimi gerçekleştirilmiştir. 

Da Cunha ve ark. RT’nin kemik dokusu üzerindeki etkilerini incelemek 

amacıyla wistar cinsi sıçanların sağ bacaklarına eksternal olarak RT uygulamışlardır. 

RT’den altı hafta sonra sıçanlar sakrifiye edilmiş ve ışınlanmış olan sağ bacak ve 

ışınlanmamış sol bacakları çıkarılmıştır. Alınan örneklerin radyolojik incelemeleri 

sonrasında ışınlanmamış tarafta kemik yoğunluğu ve femur kalınlığının daha fazla 

olduğu belirtilmiştir. Yapılan histolojik analizde ise ışınlanmış bacaklarda osteosit 

sayısında ve havers kanallarında ciddi bir azalma olduğu bildirilmiştir (Da Cunha ve ark 

2007). 

Armin ve ark RT’nin radyolojik ve klinik olarak maksilladaki etkilerini 

incelemek amacıyla sıçanlar üzerinde ORN modeli oluşturmaya çalışmışlar ve bu 

amaçla yetişkin Sprage Dawley türü sıçanlar üzerinde deneylerini gerçekleştirmişlerdir. 

ORN oluşturabilmek amacıyla, sıçanların diğer organlarının etkilenmemesi ve sadece 

istenen bölgede yüksek doz etki göstermesi için brakiterapi yöntemiyle RT 

uygulanmıştır. HDR cihazıyla tek doz olarak sıçanların sol maksillasında molar 

bölgesine 20Gy radyasyon verilmiştir. Brakiterapi uygulamasından bir hafta sonra 

sıçanların maksillar sol ikinci molar dişleri atravmatik bir şekilde çekilmiş ve deneyin 

28. gününde sıçanlar sakrifiye edilmiştir. Bu çalışmada brakiterapi uygulanan grubun 

tamamında diş çekimi sonucu ORN görüldüğü bildirilmiştir (Armin ve ark 2012). 

Niehoff ve ark. radyasyon sonucu oluşan kemik hasarını değerlendirmek ve yeni 

tedavi seçeneklerini test etmek için standart bir deney modeli oluşturmak amacıyla 
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çalışma yapmışlardır. HDR cihazı ile sıçanların sağ mandibulalarına tek doz 20Gy 

radyoterapi uygulanmıştır. Bu çalışmada sıçanların sakrifikasyonu 100 gün sonra 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda tek doz 20Gy brakiterapi uygulamasının 

sıçanlar tarafından iyi tolere edildiği bildirilmiştir. HDR brakiterapi modelinin kemik 

hasarı için uygun ve güvenilir bir model olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 

yöntemle sıçanların diş ve kemik dokusundaki değişikliklerin etkili bir şekilde 

kıyaslanabildiği görülmüştür. Yazarlar tarafından bu model, kemik yapılarında 

anjiyogenez faktörlerinin analizi ve yapısal kemik hasarlarının değerlendirilmesi için 

uygun bir model olarak önerilmektedir (Niehoff ve ark 2008). 

Yüksek doz hızlı brakiterapi modelinin radyasyon kaynaklı kemik hasarı için 

uygun ve güvenli bir model olduğunu düşünmekteyiz. Bu yöntemle radyasyonun 

etkileri ışınlanmış bölge ile sınırlı kalmakta ve mortalite oranı uygun doz verildiğinde 

daha düşük olarak saptanmaktadır. Yapılan çalışmalar bu model ile ışınlanmış kemik 

yapılarının ve anjiyogenez faktörlerinin analizi için uygun olduğunu bildirmektedir. Bu  

çalışmada da ORN modeli oluşturmak için hayvanların refahını en az etkileyen sınırlı 

bölgede yüksek etki gösteren brakiterapi yöntemini tercih edilmiştir. 

Kurihashi ve ark. ORN’yi incelemek için bir hayvan modeli oluşturmuşlardır. 

Bu modelde 18 adet sıçan iki gruba ayrılarak yarısına 10Gy ışın uygulanmış diğer grup 

ise kontrol grubu olarak ayrılmış ve ışınlama yapılmamıştır. Tüm hayvanların sol 

maksillar birinci molar dişleri çekilmiş ve çekimden 3,7,14 gün sonra sakrifiye edilecek 

şekilde alt gruplara ayrılmıştır. Çalışmanın sonunda ışınlanmış grupta daha yavaş bir 

yara iyileşmesi ve kemik rezorpsiyonunda artış olduğu bildirilmiştir. Ancak bu 

çalışmanın sonucunda örneklerde nekroz görülmediği ve ORN çalışmaları için daha 

yüksek doz gerektiği bildirilmiştir (Kurihashi ve ark 2002). 

Jacobsson ve ark. farklı dozlarda radyasyon uygulayarak kemik dokusunun 

rejenerasyonu açısından doz yanıt ilişkisini kurmak için bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Tavşanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada tavşanların 

tibialarına 5,8,11,15 ve 25Gy ışın verilmiş ve sonrasında defektler oluşturulmuştur. 

İyileşmekte olan kemik dokusundan örnekler alınıp yapılan incelemeler sonucunda 

15Gy üzerindeki dozlarda kemik üzerindeki etkinin maksimum olduğu bildirilmiştir 

(Jacobsen ve ark 1985Jin ve ark. yaptığı bir başka çalışmada sıçanlara 30Gy tek doz 
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radyasyon uygulamış ve deney sonucunda %43 oranında mortalite görüldüğü 

bildirilmiştir (Jin ve ark 2015). 

Yapılan literatür araştırmasında 15Gy’ in altındaki dozlarda kemik üzerindeki 

istenilen etkinin yetersiz kaldığı, 30Gy ve üzerindeki çalışmalarda sıçanların mortalite 

oranının arttığı sonucuna varılmıştır. Birçok ORN çalışmasında kemik dokusunda 

beklenen etkilerin net olarak ortaya çıktığı ve sıçanların yaşam kalitesinin mimimum 

etkilendiği sonucuna varılmış ve 20Gy brakiterapi uygulanmıştır.  

Bu çalışmada da literatürler doğrultusunda 20Gy HDR brakiterapi uygulanarak 

tüm sıçanlarda ORN oluşumunu gözlemlenmiştir. 

Ekternal radyoterapi özellikle küçük deney hayvanlarında beyin, kalp gibi hayati 

organları da etkileyebildiğinden çalışmada ciddi hayvan kayıplarına neden 

olabilmektedir. Brakiterapi yöntemiyle çok daha kısıtlı bir alana yüksek doz radyoterapi 

uygulanabilmekte ve çevre dokulara minimal hasar vererek deney süresince hayvan 

kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Çalışmamızın sonunda 20Gy tek doz brakiterapi 

uygulamasıyla tüm hayvanlarda osteoradyonekroz elde etmeyi başarmakla beraber 

hiçbir deney hayvanı kaybedilmemiştir. 

Cabrini ve ark çalışmalarında, farelerin üç molar dişini çekmişler ardından tüm 

kafa bölgesine radyasyon uygulamışlardır. Fareleri farklı gruplara ayırarak birinci 

grupta diş çekimlerinden hemen sonra ışınlama yapılmış, ikinci grupta diş 

çekimlerinden 3 gün, üçüncü grupta ise 7 gün sonra ışınlama yapılmıştır. Çalışmanın 

sonunda radyasyondan 1 gün önce çekim yapılan grupta 7 gün önce çekim yapılan 

gruba kıyasla yara iyileşmesinde anlamlı derecede gecikme görüldüğü bildirilmiştir. Bu 

çalışmayla birlikte baş boyun kanseri tedavisi için RT uygulanacak hastaların tedaviden 

en az 2 hafta önce diş çekimi yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır 

(Cabrini ve ark 1986).  

Iwata ve ark. sıçanlar üzerinde yaptıkları çalışmada RT uygulamasını takiben 

sıçanları iki gruba ayırarak diş çekimi gerçekleştirmişlerdir. Birinci grupta ışınlamadan 

1 gün sonra ikinci grupta ise 7 gün sonra molar dişlerinin çekimi yapılmıştır. 

Çalışmanın sonunda radyasyonun etkisinin 7 gün sonra diş çekimi yapılan grupta diğer 

gruba göre yara iyileşmesini daha fazla etkilediği bildirilmiştir (Iwata ve ark 2001). 



60 
 

Diş çekimi zamanlaması için, ışınlamadan önce ya da hemen sonra yapılmasının 

diş çekimine bağlı oluşan ilk enflamasyonun radyasyon hasarının analizinde yanıltıcı 

faktörlere yol açabileceği belirtilmiştir (Tamplen ve ark 2011). 

Bu çalışmada da RT uygulamasının etkilerini görebilmek için sıçanlara HDR 

brakiterapi uygulamasını takiben literatür doğrultusunda ışınlamadan 7 gün sonra diş 

çekimleri gerçekleştirilmiştir. 

Tamplen ve ark. mandibulada ORN gelişimini incelemek amacıyla sıçanlar 

üzerinde bir model oluşturmuşlardır. Bu çalışmada sıçanların sol mandibular ikinci 

molar bölgesine 20Gy radyasyon uygulanmış ve bir hafta sonra sol mandibular ikinci 

molar dişlerinin çekimi gerçekleştirilmiştir. Diş çekiminden 21 gün sonra sıçanlar 

sakrifiye edilmiş ve kemik yoğunluğu ve histolojik inceleme için örnekler alınmıştır. 

Micro CT ile yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerinde radyasyon alan grupta azalma 

olduğu görülmüştür (Tamplen ve ark 2011). 

Cohen ve ark. HDR brakiterapi kullanarak mandibular ORN’u incelemek için 

hayvan modeli oluşturmuşlardır. Sıçanların yalnızca sol mandibular bölgesine tek doz 

30Gy brakiterapi uygulanmış, takip eden günde sol mandibular üç molar dişi atravmatik 

bir şekilde çekilmiştir. RT uygulamasından sonra 28. günde sıçanlar sakrifiye edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda gerçekleştirilen histolojik ve radyolojik incelemelerde kontrol 

grubuna kıyasla kemik oluşumunda ve yoğunluğunda azalma olduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca çalışmada sıçanlarda mortalite oranı  %16 olarak belirtilmiştir (Cohen ve ark 

2011).  

Grimmy ve ark. yaptıkları araştırmada radyasyon uygulamasından sonra hücre 

dejenerasyonunun belirtilerinin ortaya çıkabilmesi için 4 haftalık bir sürenin 

gerekliliğini bildirmiştir(Grimm 1970). 

Bu çalışmada da sakrifikasyon işlemi literatüre benzer şekilde RT 

uygulamasından 28 gün sonra gereçekleştirilmiştir. 

Yeni kemik oluşumu ve kemiğin yeniden şekillenmesinde, oksijen taşınmasında, 

endotel hücrelerinin osteoprogenitör hücreler ve osteoklastlarla iletişim kurmasında 

vaskülerizasyon çok önemlidir (Villars ve ark 2002). 

Xu ve ark çenelerde görülen ORN’nin erken dönem patolojik değişikliklerini 

incelemek için minipiglere tek doz 25 Gy radyasyon uygulamış ve sonrasında birinci 
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molar dişlerini çekmişlerdir. Bu çalışmada morfolojik değişiklikler, kemik 

remodelingiyle ilişkili gen ekspresyonu, sfingomyelinaz aktivitesi ve lokal kan akımını 

değerlendirmişlerdir. Radyasyondan sonra ışınlanmış dokuda sfingomyelinazın ilk 4 

saate anlamlı derecede arttığı ancak bir gün sonra kontrol grubuyla kıyaslandığında 

anlamlı derecede azaldığı ve 15 gün sonra lokal kan akımının normal seviyenin %50 

altına düştüğü bildirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda ORN’nin başlangıcında küçük kan 

damarlarında oluşan hasarın anahtar rol oynadığı ve kemik remodelingindeki 

dengesizliğin kan akımındaki azalmaya ve hipovasküleriteye bağlı olabileceği 

belirtilmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar tarafından sfingomyelinazla ilgili 

daha detaylı çalışmaların gelecekte ORN’nin aydınlatılmasında önemli olabileceği 

bildirilmiştir. (Xu ve ark 2012). 

Sonuç olarak bu çalışmada maksilla grubunda tedavi gören hayvanlarda gen 

ekspresyon düzeyi çalışılan SMPD1 geninin, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı derecede azaldığı görülmüştür. Bu sonuca göre SMPD1 ekspresyon düzeyinde 

azalma ve bunun sonucu dokuyu apoptoza götüren ve seconder messenger görevi de 

olan seramid’in oluşumunda azalma olacağı anlamı taşımaktadır. Bunun sonucunda 

uygulama yapılan bölgede nektorik dokuların oluşumu gözlemlemlenmiştir. Mandibula 

deney grubunun kontrol grubuna kıyasla ekspresyon sonuçlarında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Çalışmamızın geliştirip örnek sayısının arttırılma imkanı dahilinde 

sonuçların daha anlamlı ve değerli olacağı kanısındayız.   

Geçmişten günümüze osteoradyonekrozun gelişimiyle ilgili birçok teori ortaya 

atılmış ancak hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu sebeple osteoradyonekrozdan 

korunmak için hala tam olarak bir yol bulunamamıştır. Bu tez çalışmasına başlarken 

hedefimiz, baş boyun radyoterapisi görmüş hastalarda önemli komplikasyonlardan biri 

olan osteoradyonekrozun meydana gelmesinde rolü olabileceğini düşündüğümüz 

sfingomyelinaz aktivitesini değerlendirmekti. Bu amaçla yapılmış ve literatürde daha 

önce benzeri olmayan bu tez çalışması, daha detaylı yani araştırmalar için ön çalışma 

niteliği taşımaktadır. Osteoradyonekrozun patogenezi ve gelecekte yeni tedavi modelleri 

oluşturulabilmesi için daha detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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