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Önsöz
Bu projede biyouyumlu malzemeler kullanılarak kemik hasarlarında tedaviyi
hızlandırması amacıyla yeni biyomalzemeler geliştirilmiştir. Bu malzemelerin çeşitli
özelliklerinin

değerlendirilmesi

temelde

ODTÜ

Mühendislik

Bilimleri

laboratuvarlarında ve kısmen ODTÜ Merkez Laboratuvarında yapılmıştır.

Bölümü

Malzemelerin

canlı sistemde uygulanması ODTÜ Mühendislik Bilimleri Bölümü Deney Hayvanları
Laboratuvarında, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi tarafından
gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası tedavi etkinliğine yönelik testler de yine ODTÜ
Mühendislik Bilimleri Bölümü Biyomekanik Laboratuvarında ve ODTÜ Petrol ve Doğalgaz
Mühendisliği Bölümü Bilgisayarlı Tomografi Laboratuvarında yapılmıştır. Projenin tamamı
TUBITAK-MAG tarafından desteklenmiştir.
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Özet
Kemik dokusu, organik ve inorganik içeriğinin mikro ve makro düzeydeki karmaşık
uyumu nedeniyle taklit edilmesi en zor dokulardan biridir. Kemik dokusundaki bu
bileşenlerin hiçbiri tek başına uygulandığında kemik hasarlarında yeterli iyileşme
sağlayamamaktadır. Bu nedenle, bu dokuda tedavi amaçlı araştırmalar çoğunlukla
kompozitlerle yapılmaktadır. Bu çalışmada kemik dokusuna uyumlu değişik inorganik
(biyocam, kalsiyum sülfat) ve organik malzemeler (demineralize kemik matriksi, DKM, veya
hiyaluronan) içeren polimerik, Poli(-kaprolakton)-PCL, biyokompozitler geliştirilmiş ve
bunların hem hasarlı bölgeye gereken mekanik desteği sağlaması, hem de dokunun yeniden
oluşumunu hızlandırması özellikleri araştırılmıştır. Biyokompozitler, PCL, PCL+Biyocam,
PCL+Biyocam+DKM,

PCL+Biyocam+Kalsiyum

sülfat,

PCL+Biyocam+Hiyaluronan

karışımlarının kalıp içerisinde sıkıştırılmasıyla diskler şeklinde hazırlanmıştır. Biyokompozit
disklerin yapısal bütünlüğü, bozunma özellikleri, madde kaybı, su tutma kapasitesi ve yüzey
özellik değişimi in situ olarak araştırılmıştır. PCL+Biyocam+Hiyaluronan disklerinin su tutma
yüzdesinin en yüksek olduğu ve bu grup dışındaki bütün kompozisyonlarda 6 hafta boyunca
yapısal

bütünlüğün

(şeklin)

korunduğu

gözlenmiştir.

Biyokompozitlerin

mekanik

özelliklerinin sıvı ortamda zamana karşı değişimi de basma testleri ile belirlenmiş, sonucunda
sıfırıncı zamanda young modulünün PCL+BG < PCL < PCL+BG+CaS < PCL+BG+DKM <
PCL+BG+HYA sırasıyla arttığı, ancak bu sıralamanın zaman içerisinde korunmadığı ve
sadece ilk 2 grupta young modülündeki azalmanın başlangıçtakinin % 50’sinden az olduğu
görülmüştür. Bu değişimin içerikle doğrudan ilintili olduğu ve disk içeriğindeki sıkıştılabilir
özellikteki malzemeler (HYA-DKM-CaS) arttıkça young modüllerinin arttığı, bu tür
malzemelerin uzaklaşması ile de zamanla azaldığı bulunmuştur. Disk yapımında kullanılan
biyocamın ise sıkıştılabilirlik ve mekanik özelliğinin zayıf olması nedeniyle disklerin
mekanik özelliklerini azalttığı gözlenmiştir.
In vitro uygulamalarda, hazırlanan kompozit malzemelerinin biyouyumluluğu
osteosarkoma (Saos) hücrelerinde sitotoksite testleri (mikroskobik incelemeler ve MTT hücre
canlılık) ile incelenmiş implantlar biyouyumlu bulunmuştur.
Bütün biyokompozit grupları tavşan bacaklarında oluşturulan hasarlara yerleştirilmiş
ve 7 hafta sonunda kemiklerin radyoloji, bilgisayarlı tomografi, taramalı elektron
mikroskopisi ve biyomekanik analizleri yapılmıştır. Bu analizlerle kemik-implant arafaz
oluşumunun her grupta başladığı görülmüştür. Deneylerde PCL grubu beklenen sonuçlardan
daha başarılı bir iyileşme göstermiştir. Bunun sebebi yapısının daha homojen ve durağan
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olması ve kemik dokusuna bağlanmaya uyumlu düzgün bir yüzey oluşturması olarak
düşünülmüştür. Nitekim, disklerden hızlı bir şekilde çıkışı olan fakat yine hızla ortamdan
uzaklaşan malzemeler içeren gruplarda (kalsiyum sülfat, hyaluronan) implantın bağlanması ve
arafazın kuvvetlenmesi aşamalarının daha zor olduğu görülmüştür. Bunun sonucu olarak faz
arası bölgede mekanik özelliklerin PCL, PCL-BG, ve PCL-DKM gruplarında kuvvetli olduğu
ve bunların içerisinde DKM grubunun en yüksek değerde olduğu görülmektedir. Ayrıca bütün
gruplarda kemiğe yakın bölgelerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde boş defekt uygulanan
gruptan farklılık gözlenmiştir. Bununla birlikte grupların hiçbirisinde arafaz kemik
değerlerinin sağlıklı kemik düzeyine ulaşmadığı görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kemik İmplantları, Biyokompozit, Poli(-kaprolakton), Demineralize
Kemik Matriksi, Biyocam, Hiyaluronan, Kalsiyum Sülfat, Biyoaktivite, Biyomekanik
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Abstract
Bone is one of the most difficult tissues to be mimicked due to the highly complicated
well harmonization of organic and inorganic components at micro- and macrolevels.
Researches on bone defects are focused on the use of composites since when applied alone
none of these are able to induce complete healing. In this study, poly (-caprolactone) based
biocomposites of different inorganic (bioglass, BG and calcium sulphate, CaS) and organic
(DBM and Hya) phases mimicking the bone structure have been developed for giving
mechanical support and augmenting bone formation. Biocomposite discs namely PCL,
PCL+BG, PCL+BG+DBM, PCL+BG+CaS were prepared by compression molding. Mass
loss, water uptake, maintenance of structural integrity, changes in surface morphology of
discs in PBS were studied. Maintenance of structural integrity of the discs for all
compositions except PCL+BG+Hya which had the highest water uptake, were observed after
6 weeks. Time dependent changes in mechanical properties of the biocomposites were tested
by compression studies. The increasing order of Young moduli of the discs at time zero was
PCL+BG <PCL <PCL+BG+CaS <PCL+BG+DBM <PCL+BG+Hya and it has changed with
time. Only the first two groups’ young moduli were found to maintain the 50 % or more of
the initial value. The mechanical properties of the biocomposites were directly related to the
composition and as the compressible component (Hya-DKM-CaS) ratio increased young
moduli increased. However this parameter decreased intime with their removal. It was
observed that bioglass addition decreased mechanical strength of the discs due to its low
compressibility and weak mechanical properties.
Biocompatibility of the biocomposites were investigated with cytotoxicity tests
(microscopic evaluation and MTT viability assays) on Saos-2 and all the implants were
biocompatible.
Biocomposites were implanted to the defects on forelegs of rabbits and bones were
analyzed with radiological examination, computerized tomography, scanning electron
microcopy and biomechanical tests after 7 weeks. These test results revealed that boneimplant interphase formation have started for all the groups. PCL group showed better healing
than expected due to homegeneity and stability of the structure and its smooth surface for
attachment to bone. In aggreement with this, attachment of implant to bone and strenghtening
of the interface of the biocomposites with highly soluble components (CaS, Hya) tended to be
difficult due to their flush out. Hence, the bone interphase mechanical properties of PCL,
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PCL+BG, and PCL+DBM groups were found high with DBM being the highest.

The

mechanical strength of regions closer to bone in all groups were found statistically stronger
than empty defects. On the contrary, none of the groups had values of a healthy bone at the
interphase within the duration of treatment.
Keywords: Bone Implants, Biocomposite, Poly(-caprolactone), Demineralized Bone Matrix,
Bioglass, Hiyaluronan, Calcium Sulphate, Bioactivity, Biomechanics
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Giriş
Kemik hasarlarının doldurulmasında klinikteki uygulamalarda graft veya implant türü
materyaller kullanılmakla birlikte, kırık bölgesinde gerekli mekanik destek ve osteojenik
etkiyi bir arada sağlayan ideal bir malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede kemik
dokusuna uyumlu inorganik bir malzeme olan biyocam ve canlı yapısına uyumlu bir polimer
olan Poli(-kaprolakton) temelli, farklı kompozisyonlarda biyokompozit malzemeler
geliştirilmiş ve bunların kemik hasarları tedavisine yönelik temel özellikleri araştırılmıştır.
Projenin başlangıcında sadece kemik yapısına uygun organik ve inorganik malzemelerin
kullanılması ile bir kompozit geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak bu malzemelerin
şekillendirilmesinde karşılaşılan güçlükler ve canlı benzeri ortamda zamana karşı
dayanımlarının zayıf olması yapıya bir sentetik polimer eklenmesi gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır. Bu amaçla PCL’nun kemik için hazırlanacak biyokompozit yapıda kullanılması
uygun bulunmuştur. Polikaprolakton, biyouyumlu, biyobozunur ve uzun süre tedavi imkanı
sağlayabilecek geç bozunum süresine sahip bir polimerdir. Aynı zamanda bozunum
sonucunda diğer poliesterler gibi asidik bir çevre oluşturmaması ve böylece dokudaki protein
ve hücrelere hiçbir zarar vermemesi de istenilen rejenerasyona ulaşılması açısından önemli bir
özelliğidir. Ayrıca düşük camsı geçiş (Tg) sıcaklığından dolayı PCL’un kullanılması ile
biyoaktif

malzemelerle

bu

malzemelerin

yapısını

bozmayacak

bir

sıcaklıktayken

şekillendirilebilmesi mümkün olmuştur. Böylece (projede kullanılan boyutta) sıkıştırma
sisteminin olmadığı durumda bile 40C’de operasyon odasında hazırlanacak ve elle
sıkıştırılacak veya ufak boyuttaki hasarlarda o bölgeye yerleştirilip şekillendirilecek bir
karışımın klinik kullanıma da uygun olduğu düşünülmektedir.
Biyokompozitlerin analizleri sonucunda hiyaloranan içeren grup haricinde istenilen
süre boyunca yapısal bütünlüğünü koruduğu gözlenmiştir. Bunun özellikle iyileşmesi uzun
süren kemik hasarlarında dokuya destek sağlama yönünden olumlu olacağı düşünülmektedir.
Hazırlanan biyokompozit disklerin biyouyumluluğu da kemik hücrelerinde yapılan deneylerle
görülmüştür.
Projede oluşturulan biyokompozitin yapısındaki malzemeler grubumuzca daha önce
çalışılmamış olmasına rağmen bunlarla ilgili çok miktarda literatür bilgisi ve uygulama
tecrübesi kazanılmıştır. Projede kullanılan yöntemle hem organik çözücü hem de çapraz
bağlama kimyasallarına gerek kalmadan biyokompozit oluşturulabilmiştir. Biyokompozitlerin
özelliklerinin incelenmesi aşamalarının (in situ degredasyon, su tutma, ağırlık kaybı in vivo
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mekanik uyum v.b) uzun veya uygulaması zor işlemler olması nedeniyle hazırlanan
kompozitlerin her aşamada geriye yönelik optimizasyonu mümkün olamamıştır. Proje ekibi
daha önce hiç yapılmamış bir yöntemle ve canlıya zararlı hiçbir katkı içermeyen değişik
kompozisyonlarda biyokompozit geliştirilmesini başarmıştır. Bu yeni malzemelerin bütün
sonuçlar ışığında modifikasyonla daha kullanılabilir (başarı yüzdesi daha yüksek) formlarının
oluşturulabileceğine inanılmaktadır.
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Genel Bilgiler
Kemik defektlerinin doldurulmasında kullanılan greft ve implant materyallerinde
aranan başlıca özellikler; tek bir cerrahi işlemle istenilen miktarda greft elde edilebilmesi,
antijenik özelliğinin olmaması, revaskülarizasyon, osteoindüksiyon, osteokondüksiyon ve
osteogenesizi kolaylaştırması, defekte stabilite ve destek sağlaması, kolayca şekil
verilebilmesi, termal olarak nonkondüktif olması, radyolüsent bir görünüm vermesi ve uzun
süre saklanabilmesidir. Kemik hasarları tedavisinde dolgu malzemesini ortamdan hızlı
uzaklaşmasının kemikteki rejenerasyonu üç yolla olumsuz etkilediği söylenmektedir:
1) Malzemenin kemik interfazı oluşturabilecek kadar yeterli sürede ortamda kalmaması,
2) Dolgu malzemesinin bütünlüğünün kaybolması (disintegrasyon) ile kemik interfazının
sabitlenememesi,
3) Yüksek miktarda bozulma ürünü-parçacık ayrışması sonucu lokal enflamasyonun artması
(HING, 2007).
Kompozit malzemeler en az iki komponentten oluşur. Kompozit malzemeler
biyomedikal alanda, sertlik ve dayanıklılık gibi mekanik özelliklerin arttırılmasına yönelik
implant malzemesi olarak çok yaygın olarak uygulanmaktadır. Kompozitler için kullanılan
malzemeler metal, seramik, polimerik veya biyolojik kökenli olabilir. Metal ve seramikler
biyolojik sert dokulara göre daha dayanıklı ve serttir. Polimerler çoğunlukla sert dokulara
göre daha düşük modulusa sahiptir ve dayanıklılıkları ise yakındır. Kemik ve diş gibi
mineralize dokular doğal anisotropik ve mekanik özelliklerindeki kompozit malzemelerdir.
Mineralize sert dokuların oluşumunda ilk aşama olarak organik matriks oluşturulur ve daha
sonra içinde inorganik faz büyür. Bugüne kadar, sert dokuların ne biyomineralizasyon
mekanizması ne de anlaşılması güç kompozit mikroyapısı sentetik malzemeler ve teknoloji
tarafından birebir taklit edilememiştir. Biyoinert ve biyobozunur kompozit matrikslerin, uzun
süreli veya geçici olarak sert dokular yerine kullanılmasına yönelik birçok araştırma vardır.
Bonfield ve grubu yüksek moleküler ağırlığa sahip polietilen hidroksilapetitle hazırladığı
kompozitle kemik analog kavramını getirmiştir (BONFIELD, 1981 ve BONFIELD, 1988).
Bu kavramın oluşması sert doku kayıp ve hasar tedavileri için yük taşıyabilen, biyouyumlu ve
elastisite modülü ve diğer mekanik özellikleri kemiğe benzer malzemelerin geliştirilmesine
yönelik araştırmalara itici güç olmuştur. Kemik protezlerindeki mekanik uyum protezin
başarısı ve hastanın hayat kalitesi yönünden önemlidir.
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Doğal malzemeler ve sentetik polimerlerle oluşturulan biyokompozitler her iki
malzemenin olumlu özelliklerinin birleştirilmesi ile tekli uygulamalardan daha faydalı
sonuçlar

verme

potansiyeline

sahiptirler.

Bunların

başında

doğal

malzemelerin

biyouyumluluğu ve aktiviteleri ile sentetik malzemelerin kolay şekillenebilirliği ve kontrollü
modifikasyonları gelmektedir (COOMBES, 2002).
Kaynaması zor kemik kırıkları ve kemik kayıpları için geliştirilen implant
malzemelerin başarılarında en önemli faktörlerden birisi kullanılan ortopedik malzemenin
kemik ile bağlantı kurabilmesidir. Oluşturulacak olan mineralize yüzey (yüzeyde oluşan
biyoaktif kemiksi kalsiyum-fosfat katmanı) kemik dokusu ve ortopedik malzeme arasında
bağlantının oluşmasını sağlar (CAO, 1996). KOKUBO (1990 ve 1994) organik polimer veya
diğer malzemeler üzerinde apetit katmanını oluşturmak için bu biyomimetik yaklaşımı ilk
olarak kullananlardır. REIS (2003) gözenekli üç boyutlu yapıların doku mühendiliğinde
kemik doku rejenerasyonu için kullanılacak taşıyıcı matriksleri, bu biyomimetik yaklaşımı
modifiye ederek sodyum silikat jel ile kalsiyum–fosfat katmanını oluşturmakta kullanmıştır.
Poli(metil metakrilat), (PMMA), kemik dolgu malzemeleri protezlerin kemiğe
sabitleştirilmesinde veya kemik yerine kullanılmıştır. Zayıf mekanik özellikleri ve kemiğe
bağlanmaması ile kemik ve protez arasında oluşan yumuşak doku oluşması ile gevşemesi bu
malzeme kullanımında karşılaşılan en büyük sorunlardır (FREEMAN, 1982, SAHA ve PAL,
1984, HUISKES, 1993). Bu dezavantajların ortadan kaldırılması için yeni biyoaktif kemik
dolguları geliştirilmiştir. Biyoaktif dolgu maddeler olarak apetit, wollastonit içeren cam
seramik tozu (NAKAMURA ve grubu, 1985, SHINZATO, 2000, ve SHINZATO, 2004),
hidroksiapetit tozu (WANG, 2000, WONG, 2004), alumina tozu (SHINZATO, 2002) vardır.
Yüksek moleküler ağırlığa sahip PMMA ve biyoaktif cam boncuklardan oluşan kompozit
malzeme kemik oluşumunu indükleme ve biyouyumluluğu yönünden umut veren
malzemelerin başından gelmektedir (SHINZATO, 2001, 2002, 2004). Bu malzemelerin
değişik sürelerde in vivo yaşlandırma ile bozunma ve mekanik özellikleri üzerindeki etkisini
incelenmiştir (SHINZATO, 2004). Bu çalışmada yüke maruz kalan bölgelere uygulanacak
malzemelerin in vivo bozunma ve mekanik özelliklerinin ilişkilendirilmesinin malzeme
seçiminde önemli bir kriter olması gerektiğini göstermektedir. ROQUES ve grubu da (2004)
akustik emisyon tekniğinin kemik dolgu malzemelerinde bozunma sonucu oluşan çatlak
büyümesinin incelenmesinde klinik öncesi çalışmalar için önemli alternatif bir yöntem
olacağını göstermiştir.
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Projede kompozit yapımında kullanılan malzemelerin kemik hasarları tedavilerinde
kullanımları ile ilgili araştırmalar sırasıyla şöyledir:
1) Poli(-kaprolakton (PCL): alifatik poliesterler grubundan biyobozunur bir
polimerdir. PCL, aynı zamanda biyouyumlu bir polimer olmasından dolayı da biyomalzeme
araştırmalarında yıllardan beri kullanılagelmektedir. Yarı kristal bir yapıya sahip olan PCL’in
camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 60 oC’dir. Diğer poliesterlere göre daha yavaş bozunması daha
uzun süreli tedavi amacına yönelik tercih edilmesine sebep olmuştur. Ayrıca mekanik
özelliklerinin

çok

kuvvetli

olmaması

nedeniyle

mekanik

mukavemet

gerektiren

biyomalzemelerde tekbaşına kullanımı kısıtlıdır. Ancak bu özelliklerinin geliştirilmesi için
farklı polimerlerle karışım (blending) veya kopolimerizasyon yapıldığı görülmektedir
(SINHA, 2004). Kemik implantları olarak en yaygın araştırılan sentetik polimerlerin başında
PLA, PGA ve PLGA bulunmaktadır. Bunları takibeden grupta ise PCL baştadır. PCL ile
çözücü uzaklaştırma (solvent leaching) yöntemi ile yapılan gözenekli matrikslerin mekanik
özelliklerinin (young modülleri ve çekme mukavemetinin) yüksek olduğu görülmüş ve
PLGA’nın mekanik özelliklerini arttırmak için bu polimerle birlikte kompozit yapımında
kullanılmıştır (LEE, 2007).
Kemik rejenerasyonunda önemli bir faktör de başlangıçta kemikteki yükü perdeleyen
malzemenin mekanik özelliğinin iyileşme sürecini engellemeyecek şekilde zamanla
azalmasıdır. Yeni oluşan kemik dokusunun sürekli malzeme tarafından korunması yeterli
güce ulaşmasını engelleyecektir. Bu özellik kemik rejenerasyonunda biyobozunur
malzemelerin özellikle metallere karşı tercih edilmesinin sebebini açıklamaktadır.
PCL osteblastlarla çok uyumlu bir polimerdir. Ayrıca bozunma süresinin uzun olması
nedeniyle de mekanik özellikleri biyoseramik fiberlerle kuvvetlendirildiğinde iyileşmesi uzun
süren kemik dokusuna çok uygun bir implant malzemesi olarak önerilmektedir (CORDEN,
2000)
2) Demineralize Kemik Matriksi, DKM: Günümüzde otojen kemik graftı en üstün
graft materyali olarak kabul edilmesine rağmen operasyon süresinin ve komplikasyonlarını
arttırması, istenilen miktarda elde edilememesi, donor bölgede problemler, vb. sorunları
yaratmaktadır. Bu dezavantajlarından dolayı alternatif graft materyalleri için araştırmalar
yoğun bir şekilde sürmektedir. En yaygın kullanılan malzemelerden biri DKM’dir. DKM
klinikte kullanımı olan osteoindükte aktiviteye sahip tek materyaldir. Kemik tedavisinde
kemik indükleyici madde olarak kullanımı 1965 de Urist tarafından öne sürülmüştür. İnsan
kaynaklı DKM, kemikte büyüme ve füzyonu geliştirerek osteojenik aktivite göstermektedir
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(COOK, 2002). Ticari olarak bir kaç türü bulunan DKM, genellikle otojenik iliac göğüs
kemiğinden elde edilen graftlara destek malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bazı hastalarda da
otojenik graft kullanımının yerine tamamen DKM graft kullanılmaktadır. Kemik içerisinde
precursör (öncü) hücreleri osteojenik bir çizgide farklılaştırmak için gerekli malzemeler
bulunmalıdır. Demineralizasyon işlemi bu maddeleri veya kemik morfojenik proteinleri
kemik matriksi içerisine salar. DKM’in heterotrofik ve orthotrofik bölgelerde kemik
indükleyici olduğu birçok hayvan deneyinde gösterilmiştir. Kemik indükleyici etkisi ile
kemik implantı içerisine doğru daha hızlı ve fazla kemik gelişimi sağlar. Pek çok çalışmada
da DKM yüz ve ortopedik rekonstrüksiyon cerrahilerde başarıyla sonuç vermiştir. Ne var ki
bazı araştırmalar aynı malzemenin uygulama özelliklerinin zayıflığı (poor handling), kemikte
etkinlik bilgisinin yetersizliği, operasyon bölgesinden uzaklaşması kaygıları gibi sorunları da
belirtmektedir.
DKM kuru toz olarak üretilmektedir. İmplantasyondan hemen önce su ile karıştırılarak
parçaların etrafa dağılması önlenir. Bu işlem aynı zamanda malzemenin uygulanacak bölgeye
yerleştirilmesini de kolaylaştırırsa da malzemenin genel kullanım özelliklerine bir gelişme
sağlamaz. Sulu çözeltilere alternatif olarak kullanılan gliserol DKM’in jelsi bir yapıya
dönüşmesini ve böylece uygulanmasının daha kolay olmasını sağlar.
Cook ve ark. (2002) yaptıkları bir araştırmada DKM ‘in gözenekli ve ya gözeneksiz HA kaplı
implant yüzeylerinde kemik indükleyici etkisi bulunmadığını belirtmiş, bunun nedeni olarak
da DKM’in, gözenekli yüzeyde kemik oluşumundan önce erimesinin gecikmesinden
kaynaklandığını belirtmişlerdir.
Bostrom ve ark. değişik DKM malzemelerini (Grafton Jel, Grafton Putty, Dynagraft
Jel, Dynagraft Putty, Osteofil Jel, Opteform) kemik indükleyici etkinlik yönünden
karşılaştırmak amacıyla ratlarda kas içerisine ve deri altına implante ederek 4 hafta sonunda
kemik gelişimini histolojik ve radyolojik değerlendirmişlerdir. Grafton malzemesinin
uygulandığı 9 rattan 8’inde mortalite gözlenmiştir (BOSTROM, 2001). Benzeri bir çalışmada
yine Grafton DKM’in rat modelinde doza bağlı ölüm oranı araştırılmış ve LD50 değeri
0.00469 mL/g olarak belirlenmiştir. Bu değer gliserolün LD50 değeri olan 0.00442 mL/g‘a
çok yakındır. Böylece toksisitenin gliserol kökenli olduğu desteklenmektedir. Omurga
ameliyatlarında en sık kullanılan allograftlardan biri olan grafton putty DKM demineralize
edilip gliserol ile birleştirilen insan kemik dokusundan oluşmaktadır. İçerisinde yaklaşık %
79-85 oranında gliserol bulunur. Gliserolün kas dokusu üzerinde toksik etkisi ile miyonekroza
sebep olduğu ve kas dokusunun yıkımı ile ortaya çıkan rhabdomyoliz ve myoglobin ürenin
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renal yetmezliğe sebep olduğu bilinmektedir. Ancak bugüne kadar insanda graft DKM
kullanımından ölüm sonucu görülmemiştir. İnsanda kullanılan maksimum doz güvenlik
sınırları içerisindedir (minimum güvenilir dozun yarısı) (WANG, 2001).
Grafton DKM’lerin klinik kullanımı ile ilgili bir özet bu malzemelerin güvenilirliğini
kanıtlayan 24 orjinal yayını referans vermektedir. Bu çalışmalarda vakaların hiçbirinde
gliserolden kaynaklanan bir toksisite şikayetine rastlanmamıştır. 10 yıllık bir klinik geçmişi
olan DKM bugüne kadar 400.000 grafting işleminde kullanılmış, hiçbirinde olumsuz sonuç
görülmemiştir (RUSSEL, 2001).
3) Biyocam: Biyoseramikler, biyoinert ve biyoaktif olarak ikiye ayrılır. Biyoaktif
seramik, doku ve implant arasında kimyasal bağ oluşumunu sağlayan seramik tipidir. Yapısal
işlevlerine göre seramikler üçe ayrılır. Bunlardan cam seramikler, silika temelli,
lityum/alüminyum veya magnezyum/alüminyum kristalleri içeren camlardır. Biyocam gibi
biyoaktif camlarda silika gruplarının bazıları kalsiyum, fosfor veya sodyum ile yer
değiştirmiştir. Bu nedenle biyoaktif camlar kemik ile implant arasında kimyasal bağ
oluşturabilmektedir (VOGEL, 2001, ZHANG, 2002, KOKUBO, 2003). Hücre kültür
çalışmalarıyla in vivo uygulamalarda biyoaktif camların kemik oluşumuna olumlu katkılarının
hidroksiapatit oluşarak kemik-implant bağlantısını oluşturmanın yanında silisik asit formunda
silikonun ortama verilmesiyle ortam pH’sının alkalileşmesi ve bunun sonucunda kollajen
sentezi ve çapraz bağlanma oranının artışına bağlı olduğu düşünülmektedir (SILVER, 2001,
LOSSDÖRFER, 2004). Biyoseramikler, sert doku tamiri ve yenilenmesinde geniş uygulama
alanı bulmaktadır. Karşılaşılan en temel dezavantaj ise klinik uygulamalarda yavaş ilerleyen
çatlaklar, yorulma ve değişik darbelere dayanma kuvvetlerinin belirlenmesinde yaşanılan
sıkıntılardır. Bu olumsuzlukların önlenmesi için biyoaktif kompozit veya biyoaktif seramik
kaplama yaklaşımları kullanılmaktadır (KOBAYASHİ, 1999, DUCEHEYNE, 1999,
HAMADOUCHE, 2000, ALDINI, 2002).
Biyoaktif cam SiO 2 , Na 2 O, CaO ve P 2 O 5 bileşenlerinden oluşan kemiğe bağlanma
özelliğine sahip bir grup cam malzemenin genel adıdır. Biyocamda bu bileşenler sırasıyla %
45, % 24.5, % 24.5 ve % 6 oranındadırlar. Biyocamın kemik bağlanma özelliği yüksek
reaktivitesinden kaynaklanır. Bunun sonucu olarak kırılan silikon bağlarının yerine CaP
tabakası camın yüzeyine bağlanır ve daha sonra hidroksikarbonat apatit kristallerine dönüşür
(HCA). Mekanik özelliklerinin kemiğe çok uygun olmamasından dolayı genellikle başka
seramiklerle kuvvetlendirilir. Biyoaktif camın bozunumu temelde çözünürlüğe bağlı bir
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reaksiyon olmakla beraber parçacık boyutu, biyocam türü ve bulunduğu ortamla da değişiklik
gösterir. Ancak genelde biyobozunumları yavaştır (HABRAKEN, 2007)
4) Hiyaluronik asit, Hya: Hiyaluronik asit (hiyaluronan) hücredışı bir matriks
elemanı olup deride, eklemlerde ve korneada bulunur. Hiyaluronik asit (Hya) osteoartirit gibi
eklem kıkırdak hasarlarının tedavisinde, oftalmoloji uygulamalarında ve cilt bakımı amaçlı
kullanılmaktadır. Hiyaluronan olarak da anılmasının sebebi Hya’nın serbest asit formu yerine
polianyon formunda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak yüksek molekül
ağırlığında (600000-1000000 dalton) bulunmaktadır. Hya’nın yüksek su tutma kapasitesi ve
yüksek

viskoelastisitesi

biyolojik

kökenli

maddeler

arasında

önemini

arttırmıştır

(www.glycoforum.gr.jp/ science/ hiyaluronan/ hyaluron). Hya’nın en başarılı tıbbi
uygulamalar arasında osteoartirit tedavisine yönelik sodyum hiyaluronatın enjeksiyonu
(BARBUCCI, 2002, CAMPOCCIA, 1998), hidroksi apatit, kollajen vb ile birlikte kemik
dolgu malzemesi olarak uygulanmasıdır (BALAZS, 1989, BAKOS, 1999).
Düşük molekül ağırlıklı Hya’nın anjiyogenez aktivitesi olduğu gösterilmiştir (WEST,
1984). Hya’nın progenitör hücrelerin göçünü ve çoğalmasını kolaylaştırıp, doku
yenilenmesini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Hya yüksek su tutabilmesi yeteneğinden
dolayı (osteoblastların matriks oluşumuna katkı) doku yenilenmesini etkiler ve arttırır
(ENGSTROM, 2000). Kuang ve grubu (2003) hiyaluronanın moleküler ağırlığa ve doza bağlı
olarak kaval kemik iliğinden elde edilmiş kök hücreler üzerinde osteoindüktif ve osteojenik
aktivitesi olduğunu göstermiştir. Osteokondral hasarların tedavisinde hiyaluronan temelli
polimer kullanımı, Hya’nın uygun taşıyıcı olması ve tercih edilir bir mikro çevre olması
dolayısıyla mümkündür. Sodyum hiyaluronatın taşıyıcı olduğu DKM-HA macununun
otograftlara katılmasıyla daha iyi bir kemik üretimi ve başarılı bir kaynama sağlanmıştır
(CAMPOCCIA, 1998, YEE, 2003). Hya’nın farklı ticari formları mevcuttur (SOLCHAGA,
2000).
Doku mühendisliği alanında hiyaluronik asit tek başına veya biyoaktif maddelerle
beraber (bazik fibroblastik büyüme faktörü, kemik morfojenik protein, vb) özellikle kemik ve
kıkırdak hücre taşıyıcısı olarak kullanılmış ve kemik oluşumuna pozitif etkisi gösterilmiştir
(RADICE, 2000, CAMPOCCIA, 1998, LISIGNOLI, 2001, 2002, GRIGOLI, 2002, ZOU,
2004).
Hiyaluronik asitin hücrenin hücredışı matriksi ile olan etkileşiminde çok önemli bir
rolünün olduğu pek çok araştırma ile gösterilmiştir. Ancak hiyaluronan kullanılan
kompozitlerde hiyaluronanın biyolojik sıvılarda hızla çözünmesinden dolayı genellikle
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çarpraz bağlanması yöntemine başvurulmuştur. Birçok biyokompozit biyolojik malzemelerin
benzer sorunu nedeniyle kimyasal çarpraz bağlama gerektirmektedir. Bu yöntemler ise
genelde yapıda toksik veya reaksiyona girmemiş malzeme kalması riskini içermektedir.
(COOMBES, 2001) Sentetik polimerlerle yapılan araştırmalarda ise çoğunlukla çözücünün
organik olması gerekliliği vardır. Benzer şekilde bunlarda yapıda az miktarda da olsa kalarak
biyomalzemenin güvenilirliğini azaltmaktadır. (COOMBES, 2001)
5) Kalsiyum Sülfat: Kalsiyum sülfat, vücut tarafından emilebilen güvenilir ve kolay şekil
verilebilir bir malzemedir. Bir çok kontrollu klinik araştırmada advoke edilmiş ve kemik
rejenerasyonunda etkili bulunmuştur. Ne var ki bu malzemenin periodontal uygulamalarında
çelişkili sonuçlar bulunmustur. Pecora (1997)’de kalsiyum sülfat kullanarak çene kemiğinde
oluşturdukları defektleri örterek farklı zamanlardaki kemik rejenerasyonuna bakmışlardır. 3
hafta sonunda kısmi veya tamamen iyileşme elde etmişlerdir. Kalsiyum sülfat, vücut
tarafından çabuk emilen bir malzeme olduğu için uzun süre uygulandığında 3 boyutlu
malzeme taşıyıcı özelliğini kaybetmektedir.
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Gereç ve Yöntem
Gereçler
Biyocam, Perioglass, US Biomaterials Cor., ABD’den, Demineralize kemik
matriksi, LifeNet (ABD) firmasından, Poli(ε-kaprolakton)-(Mol. Ağ.14000g/mol), kalsiyum
sülfat ve hiyaluronan ise Sigma-Aldrich (Almanya) firmasından alınmıştır.
Deneylerde kullanılan diğer genel sarf malzemeler ise şunlardır:
In situ Deney Malzemeleri: Trizma hidroklorür (TRIS-HCl); Sodyum azid;
Potasyum fosfat (tekbazlı, KH 2 PO 4 ); formik asit; tripan mavisi çözeltisi (% 0.4); sodyum
klorür; potasyum klorür; sodyum hidrojen karbonat (NaHCO 3 ); hidroklorik asit (HCl);
kalsiyum klorür-2 sulu (CaCl 2 .2H 2 O) Sigma-Aldrich firmasından; AcryFix kalıplama kiti
Struers firmasından (Danimarka) alınmıştır.
Hücre Kültürü Malzemeleri: Sodyum prüvat çözeltisi; Fetal kalf serum; DMEM
glucose

(4.5

g/L)-glutaminli;

laboratuvarlarından

(Avusturya)

Tripsin

EDTA

alınmıştır.

ve

Ayrıca

Penisilin/Streptomisin
magnezyum

sülfat-yedi

PAA
sulu

(MgSO 4 .7H 2 O) ve etanol (absolüt) Merck (Almanya) firmasından; 3-(4,5-dimethylthiazol2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolyum bromit (MTT bromür) Gerbu Biotechnik GmbH (Almanya)
firmasından; dimetil sulfoksit AppliChem (Almanya) firmasından, Dipotasyum Hidrojen
Fosfat ve formaldehit çözeltileri de Fluka (Isviçre) firmasından temin edilmiştir.
Ameliyat malzemeleri: In vivo deneylerde kullanılmak üzere 40 adet beyaz erkek
tavşan Lemali Hayvancılık Şti.’den alınmıştır. Ayrıca ameliyat ve sonrası için xylazine
hidroklorür (Alfazyne %2) ve ketamine hidroklorit (Alfamine %10) EgeVet firmasından,
(Türkiye); Vicryl (3/0), Ethicon firmasından (UK); propilen, (3/0), Doğuş firmasından
(Türkiye); Pentotal, Abbott firmasından (İtalya) ve terramisin toz (Neoterramycine), Pfizer
firmasından (Türkiye) alınmıştır.
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Yöntem
1. Biyokompozit Yapımında Kullanılan Malzemelerin Parçacık Boyutlarının
Küçültülmesi ve Analizleri
Parçacık boyut analizlerinde öncelikle öğütülmemiş biyocamın boyutları ODTÜ
Merkez Laboratuvarında bulunan Parçacık Boyut Analiz Cihazı ile incelenmiştir. Daha
sonra 300 mg biyocam 25 Hz frekansla 30 dakika boyunca seramik toplu öğütücüyle
küçültülmüş ve bu ilk deneme sonucunda elde edilen yeni parçacıkların boyut dağılımı da
elde edilmiştir. Parçacık boyutlarının daha küçültülmesi amacıyla yine biyocam örnekleri
25 Hz frekansta 2 saat kuru ve saf etil alkol içerisinde olmak üzere iki ayrı set halinde
öğütülmüştür.
Ancak bu analiz sonucunda da örneklerde ölçüm sırasında köpürme olması nedeniyle
cihazda ikinci bir dağılım görülmüştür. Bu okuma hatasının analiz uzmanı tarafından
köpürme nedeniyle olduğu belirtilmiştir. Bu tür hataların önlenmesi için (çözücü
kullanılmış olan öğütmelerde) en son ölçümlerde köpürme önleyici (antifoaming)
malzemeler kullanılılarak tekrarlanmıştır.
Ayrıca DKM ve Hiyaluronanın alkol veya suda çözülürlüğünün olması nedeniyle
kuru öğütme yapılmasına karar verilmiştir. Özellikle biyoaktif malzemelerde ısınma
sonucu oluşabilecek olası bozunmaların göz önünde bulundurulmasıyla öğütme süresi 2
saat olarak seçilmiştir.
2. Biyocam: Kalsiyum Sülfat Kompozit Disklerin Hazırlanması ve In situ
Dayanımının Değerlendirilmesi
Yukarıda bahsedilen koşullarda (2 saat, 25 frekans ve kuru ortamda) ayrı ayrı
öğütülen malzemeler karıştırılarak 0.5 cm çaplı pellet kalıp içerisinde 20 kN kuvvetle
sıkıştırılarak

yaklaşık

60

mg

ağırlığında;

20:20:20

mg

ağırlık

oranlarında

(Hya:CaS:Biyocam) ve 20:20:20 mg ağırlık oranlarında (DKM:CaS:Biyocam) diskler
hazırlanmıştır. Bu disklerin vücut koşullarını taklit eden şartlarda vücut sıvısı benzeri
ortamda (simulated body fluid), 37 oC de In situ dayanıklık deneyleri yapılmıştır. Deney
sonuçları, zamana karşı yapısal bütünlük, ağırlık değişimi, mekanik özelliklerdeki değişim
ve yüzeyde apatit kristalleri oluşumu (taramalı elektron mikroskopisi) yönünden
incelenmiştir.
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3. PCL: Biyocam Kompozit Disklerin Hazırlanması ve Özelliklerinin
İncelenmesi
Polimer ve biyocam temelli disklerin hazırlanması için Polikaprolakton (PCL),
teflon bir kap içerisinde ısıtılarak 40°C’de eriyik faza geçirilmiş ve daha önceden öğütülmüş
olan diğer malzemelerle homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra tam soğumadan 0.5 cm
çaplı metal kalıba aktarılmıştır. Bu karışımın 2 kN kuvvetle sıkıştırılması ile kompozit
diskler elde edilmiştir (şekil 1). Değişik kompozisyonlarda hazırlanan biyokompozitlerin
(Tablo 1) mekanik özellikleri, bioaktiviteleri ve bozunma özellikleri mekanik, mikroskopik
ve gravimetrik test yöntemleri ile incelenmiştir.
3.1.Biyoaktivite Analizleri:
Kompozit disklerin yüzey mineralizasyonu, değişik sürelerde simule vücut sıvısı
(SBF) ile inkübasyonu sonucu elde edilmiştir. SBF çözeltisi, 700 ml distile suda şu
malzemelerin çözülmesi ile hazırlanmıştır: KCl (0.298g), NaCl (7.013g), NaHCO 3 (0.454g),
MgSO 4 .7H 2 O (0.247g), CaCl 2 .2H 2 O (0.368g), TRIS-HCl (6.058g), NaN 3 (1g) ve KH 2 PO 4
(0.136g). Çözeltinin pH’sı oda sıcaklığında 7.75-7.85’a ayarlandıktan sonra hacim distile su
ile 1000 ml’ye tamamlanmıştır. Oda sıcaklığında 7.75 - 7.85 pH’ya sahip SBF çözeltisinin
son kompozisyonu, [Na+] = 142mmol/l; [K+] = 5mmol/l; [Ca2+] = 2.5mmol/l; [Mg2+] =
1mmol/l; [Cl-] = 131mmol/l; [HCO 3 -] = 5mmol/l; [SO 4 2-] = 1mmol/l ve [HPO 4 2-] = 1mmol/l
olarak beklenmektedir. SBF’in pH’sı sıcaklığa bağlıdır ve 37C’da 7.3-7.4 pH’ya sahip çözelti
elde etmek için; oda sıcaklığında 7.75-7.85 pH’ya sahip çözelti hazırlanmıştır. (MÜLLER,
2006).
Her gruptan bir disk, 37C’ da sallamalı su banyosunda 20 ml SBF çözeltisi ile 1, 7 ve
15 günlük üç farklı sürede inkübe edilmiştir. Her gruptan bir disk SBF ile inkübe edilmeden
sıfırıncı zamandaki kontrol olarak kullanılmıştır. Belli zamanlardaki inkübasyondan sonra,
ana yapıdaki değişiklikler mikroskobik ve ağırlık değişimleri gravimetrik olarak
incelenmiştir.
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Şekil 1. Biyokompozit disklerin boyutları ve kalıptan çıkarılırken genel görünümü
(Çap: 5 mm, Yükseklik: 2 mm)
Tablo 1. In situ deneyler için hazırlanan PCL:Biyocam Disklerin Kompozisyonları
Oran
1
2.5:1
2.5:1:1
2.5:1:1
2.5:1:1

Disk Kompozisyonu
PCL
PCL+Biyocam
PCL+Biyocam+CaS
PCL+Biyocam+DKM
PCL+Biyocam+HYA

3.2. In situ Bozunma Analizleri
Her gruptan hazırlanmış diskler, 37C’de sallamalı su banyosunda (ST402, Nüve,
Türkiye) 20 ml PBS çözeltisi (10 mM, pH 7.4) ile 4 ve 6 haftalık iki farklı sürede inkübe
edilmiştir. Bütün In situ bozunma testleri üçlü çalışma şeklinde tekrarlanmıştır. Disklerin
bozunurluğunu belirlemek ve karşılaştırmak için, her inkübasyon süresinde yapısal
devamlılık, su alması, ağırlık kaybı ve gözenek boyutu dağılımı incelenmiştir.
3.3. PCL: Biyocam Disklerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
PBS çözeltisinde (10 mM, pH 7.4) In situ olarak 4 ve 6 hafta inkübasyon sonucu
kompozit disklerin mekanik dayanımındaki değişimler, LR50K mekanik test cihazında
(LR50K Lloyd Instruments, İngiltere) basma testi uygulanarak incelenmiştir. Basma testi,
ASTM D 695 rigit plastiklerin basma özellikleri için standart test metoduna kullanılan örnek
boyutları dışında uygun olarak yapılmıştır. Bu testte kullanılan örnek boyutları 2:1 boy/çap
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oranında hazırlanmayıp 1:2 boy/çap oranında hazırlanmıştır. 4. ve 6. haftanın sonunda her
gruptan üç diske basma testi uygulanmıştır. Ayrıca, her gruptan PBS ile inkübe edilmemiş üç
diskte sıfırıncı zaman kontrol grubu olarak test edilmiştir. Basma testinde yükleme hızı
1mm/min olarak uygulanmıştır.
3.4 Biyokompozit Disklerin In Vitro Sitotoksisite Deneyleri
Hazırlanan kompozit disklerin biyouyumlulukları ISO10993-5 standardına göre
incelenmiştir.
3.4.1. Disklerden Ekstratların Hazırlanması ve Osteosarkoma Hücre Kültüründe
Uygulanması
Sitotoksite testlerinde Saos-2 (kemik) hücre hattı kullanılmıştır. Saos-2 hücreleri %10
fetal kalf serum ve % 1 sodyum pürivat içeren DMEM vasatı içinde 37°C’de karbondioksit
etüvünde kültive edilmiştir.
Kompozit diskler; % 70’lik etil alkol (150 unit/ml antibiyotik eklenmiştir) içinde 2
saat bekletildikten sonra yarım saat ultraviole ışımaya maruz bırakılarak sitotoksite
testlerinden önce steril edilmiştir. Steril edilen diskler fetal serum içermeyen vasat içinde (0.2
g kompozit/ml) 24 saat 37°C’de inkübe edilmiştir.
Sitotoksite testleri için hücreler 96 kuyucuklu petri plakalarına 75 000 hücre/kuyucuk
olarak ekilmiştir. Ekilmiş olan hücreler üzerine ekstratlar eklenerek karbon dioksit etüvünde
24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda malzemeden kaynaklanacak toksik etki hücre
içi vakul oluşumu, morfoloji değişimi, yüzeyden kalkma kriterleri yönünden mikroskop
altında

incelenerek

fotoğrafları

çekilmiştir.

MTT

[3-(4,5-dimetilthiazol-2-yl)-2,5-

difeniltetrasodyum bromide] testi ile hücre sayısı tayin edilmiştir. Bu test için 0, 50 000, 100
000, 250 000, ve 500 0000 hücre/kuyucuk standartları hazırlanarak kalibrasyon eğrisi
çizilmiştir (Şekil 2).
MTT çözeltisi 100 µl, 5 mg/ml olacak şekilde fosfat tampon çözeltisi içerisinde hazırlanmış
ve her kuyucuğa eklenerek 37°C’de karbondioksit etüvünde karanlıkta 4 saat inkübe
edilmiştir. Daha sonra oluşan mavi formazan reaksiyon ürünü 100 µl DMSO ile çözülerek
550 nm’de Eliza okuyucusu (BioTek μQuant, ABD) ile absorbans tayini yapılmıştır.
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Şekil 2. Saos-2 hücreleri için hazırlanan kalibrasyon eğrisi
Bu kalibrasyon eğrisinden, ekstrat eklenen hücrelerdeki hücre sayısındaki değişim
hesaplanarak kompozit malzemelerin uygulandığı hücrelere herhangi bir toksik etki yapıp
yapmadığı incelenmiştir.
3.5. Biyokompozit Disklerin In Vivo Deneyleri
3.5.1. Disklerin

Tavşanlarda

Oluşturulan

Ön

Kol

Kemik

Hasarlarına

Uygulanması
Bu çalışma 40 adet 8 aylık erkek rat üzerinde gerçekleştirilmiş ve çalışmada
kullanılacak denekler için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurul
Başkanlığı’nın 27.04.2004 tarih ve 2004/19 sayılı kararı ile izin alınmıştır.
Deneklerin anestezisi 2 mg/kg Xylazine hidroklorür (Alfazyne % 2) ve 10 mg/kg
Ketamine hidroklorür’ün (Alfamine % 10) kombine kas içi uygulaması ile yapılmıştır.
Deneklerin bilateral humerus bölgesi traş ve dezenfekte edilerek, önce sol, sonra sağ
humerus’a standart cerrahi yaklaşım ile ulaşılıp tüm deneklerin humerus’un diafizer
proksimal 1/3 bölgesinde standart 5.0 mm çapında delik açılarak, unikortikal kemik defekt
modeli oluşturulmuştur. Defektler Tablo 1’de belirtilen değişik implantlar ile (her
implanttan 10 adet, sağ ve sol tarafta eşit sayıda olacak şekilde) doldurulduktan sonra
(Şekil 3) bölgedeki kas ve diğer deri altı dokular emilen dikiş materyali ile (Vicryl, 3/0),
deri ise emilmeyen dikiş materyali ile (Propilen, 3/0) uygun şekilde kapatılmıştır. Sağlıklı
(pozitif) kontrol grubu olarak 10 adet operasyon geçirmemiş tavşan kullanılmıştır. Negatif
kontrol olarak ise yine 10 adet humerusda sadece hasar oluşturulup boş bırakılmıştır.
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Denekler standart ebatlardaki tavşan kafeslerinde serbest dolaşımda ve tüm deney
boyunca standart pelet yem-su ile beslenmişlerdir. Deneklere postoperatif 4 hafta süreyle
terramycine toz (Neoterramycine) peros yolla su ile verilmiştir.
Deneklerin, postoperatif 50. gününde standart ön ekstremite radyografileri alınmış
ve alınan radyografilerde defekt bölgesinin durumu, iyileşme, kemik dokudaki durum ve
diğer komplikasyonlar değerlendirilmiştir.
Denekler postoperatif 50. günde yukarıdaki genel anestezi protokolü ile yüksek
doz thipentotal’in (Pentotal) intraperitoneal uygulaması ile sakrifiye edildikten sonra humerus
kemikleri dikkatle diseke edilmiş ve izotonik çözelti ile ıslatılmış sargı bezine sarılarak analiz
gününe kadar -20 C’de saklanmıştır.

(a)

(b)

Şekil 3. Implant bölgesinde (a) defekt oluşturulması, (b) implantın
yerleştirilmesi.
3.5.2. In Vivo Uygulama Sonrası Kemiklerin Biyomekanik Özelliklerinin Üç
Noktalı Bükme Testi ile İncelenmesi
Bilgisayarlı Tomografi (CT) analizden sonra bütün kemiklere üç noktalı bükme testi
uygulanmıştır. Test sırasında diğer örnekler 2-4 C’da saklanmıştır. Test yapılmadan önce
bütün kas doku ve periost temizlenerek örnek teste hazır hale getirilmiştir. Üç noktalı bükme
testi, 2.5 kN yük hücresi ve 0.5 mm/min test hızı kullanılarak Nexygen Yazılım programı
içeren bilgisayara bağlı Lloyd LS500 Malzeme Test Cihazı (Lloyd, İngiltere) ile yapılmıştır.
Test sırasında span uzunluğu 50 mm olarak sabit tutulmuştur. Örneklerin kaymasını önlemek
için destek noktaları yuvarlatılmış Ostim’de yaptırılmış özel destekler kullanılmıştır. Yüke
karşı uzama (load-deflection) verileri test sonucunda elde edilmiştir. Bu verilerden baskı26

gerilme (stress-strain) verileri aşağıdaki formüller kullanılarak elde edilmiştir (TURNER,
BURR, 1993). Bu hesaplamalarda kırılma bölgesindeki kesit alanı çapları ve duvar kalınlığı
mikrometre (Mitutoyo, Japonya) ile yapılan ölçümlerle belirlenerek kullanılmıştır.
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3.5.3. In Vivo Uygulama Sonrası Yeni Kemik Oluşumunun Mikrosertlik
Testleriyle İncelenmesi

Üç noktalı bükme testi uygulanan örnekler ve uygulanmamış örnekler -20 C’de
mikrosertlik testine kadar saklanmıştır. Deney günü, kemikler çözündükten sonra, AcryFix
hızlı kalıplama kiti ile alüminyum kalıplar içinde sabitlenmiştir. Daha sonra örnekler Isomet
düşük hız testeresi (Buehler, ABD) ile tam implantın olduğu bölgeden kesilmiştir. Wilson
Tukon A240 mikrosertlik cihazı (RHT, İngiltere) ile Vicker indenteri (kare tabanlı ve zıt
yüzler arası tepe açısı 136°+15’ olan dört-yüzlü piramit) kullanılarak örneklerin kesitlerine 5
saniye, 50 gf yük uygulanmıştır (FINI, 2002). Kontrol grubunda 12 nokta; boş defect
grubunda 6 defect bölgesinde 6 sağlam bölge olmak üzere 12 nokta; PCL+Biyocam,
PCL+Biyocam+CaS, PCL+Biyocam+DKM ve PCL+Biyocam+HYA gruplarında ise 4-6
implant bölgesinde, 6 sağlam bölgede ve 6-8 kemik-implant interfazında olmak üzere
uygulanmıştır. Örneklerin Vicker sertlik derecesi aşağıda belirtilen eşitliğe dayanılarak,
uygulanan indentlerin diagonal uzunluklarının ölçülmesi ile cihaz tarafından belirlenmiştir.
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3.5.4.

In Vivo Uygulama Sonrası Yeni Kemik Oluşumunun Bilgisayarlı

Tomografi ve Röntgen ile İncelenmesi

Deney günü örnekler çözüldükten sonra, CT analizleri yapılmıştır. CT analizleri,
ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’ndeki Tomoscan 60/TX (Phillips
Medical Systems, ABD) tomografi cihazı ile yapılmıştır. Yoğunlukları bilinen farklı
malzemelerin analizi sonucu kalibrasyon eğrisi elde edilmiştir.(Tablo-2 ve Şekil-4)
Kemik ve implant yoğunlukları, analiz sonucu elde edilen CT sayılarının bu
eğriden bulunan denklemde yerine konulması sonucu hesaplanmıştır.
Tablo-2. Yoğunluğu bilinen farklı materyallerin CT sayıları.
Malzeme Adı

Yoğunluğu (g/cc)

CT sayısı

Granit

2,664

2203+1236

Teflon

2,162

1032+12

Delrin

1,429

392+9,2

Ind.Lst

2,241

2168+97

Grshale

2,387

2074+528

Min.SST

2,444

2031+41,6

Su

1,000

0

3

density(g/cc)

2,5
2
1,5
1
y = 0,0006x + 1,1682
R2 = 0,9073

0,5
0
0

500

1000

1500

CT num ber

Şekil-4. CT kalibrasyon eğrisi
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3.5.5.

In Vivo Uygulama Sonrası Kemik-Implant İnterfazının Taramalı

Elektron Mikroskopisi ve Yüzey Element Analiz (XDS) ile İncelenmesi

İn vivo uygulamalar sonrası implant yüzey özellikleri ve
interfazlarının değerlendirilmesi örnekler altınla kaplandıktan sonra

implant-kemik

ODTÜ Malzeme ve

Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde bulunan taramalı elektron mikroskopisi cihazı (JSM6400 Electron Microscope, NORAN System 6 X-ray Microanalysis System & Semafore
Digitizer, JEOL Ltd., Tokyo, Japonya) ile yapılmıştır. Kemik-implant interfazında ve implant
üzerinde apatit oluşumu olduğu düşünülen bölgelerde yüzey element analiz (XDS) yapılmıştır
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Bulgular ve Sonuç
1. Biyokompozit Yapımında Kullanılan Malzemelerin Parçacık Boyut Dağılımı
Analizleri

Projede homojen disk yapımının sağlanması için parçacık boyutlarının küçültülmesi
ilk aşama olarak belirlenmiştir. Bu analizlerde öncelikle öğütülmemiş biyocam ile ölçümler
yapılmış ve alınan sonuçlar Şekil 5’de gösterilmiştir. Daha sonra 300 mg biyocam 30 dakika
boyunca 25 frekansla seramik toplu öğütücüye konmuştur ve bu ilk deneme sonucunda elde
edilen yeni parçacık boyut dağılımı Şekil 6’de gösterilmiştir. Orjinal parçacık boyutlarının %
50’si 500 m civarında iken 30 dakikalık öğütme sonucunda bu sayı yaklaşık 7 .5 m’a
düşürülmüştür. Yine bu analizlerde orjinal parçacıkların % 95’inin 1000 m’ın altında
olduğu ve öğütme sonucu ise 27 m’un altına indiği görülmüştür. Projede önerilen 1 m
civarındaki parçacık boyutlarına ulaşabilmek amacıyla yine biyocam örnekleri 2 saat (25
frekansta) kuru (Şekil 7) ve saf etil alkol içerisinde (Şekil 8) iki ayrı set halinde
öğütülmüştür. Şekil 7’de görüldüğü gibi 2 saatlik öğütme ile 30 dakikalık arasında çok az
farklılık gözlenmiştir. (30 dakikalik öğütmede dağılımın % 50’si 7.5 m altında iken bu
değer 7 m’a düşmüştür). Bu nedenle daha etkin bir öğütme yapılabileceği düşüncesiyle son
deneme alkol içerisinde yapılmıştır. Ancak bu analiz sonucunda da örneklerde ölçüm
sırasında köpürme olması nedeniyle cihazda ikinci bir dağılım görülmüştür. Bu okuma
hatasının analiz uzmanı tarafından köpürme nedeniyle olduğu belirtilmiştir. Bu tür hataların
önlenmesi için (çözücü kullanılmış olan öğütmelerde) bundan sonraki ölçümlerde köpürme
önleyici (antifoaming) malzemeler kullanılması önerilmektedir. Şekil 8’deki sonuçlar
düzeltilerek Tablo 3’de sunulmuştur. Son analizin düzeltilmiş sonuçlarına göre dağılımın %
50’sinin 6 m boyutunun altında olduğu gözlenmiştir.
2. Biyokompozit Disklerin Özellikleri

Disklerin hazırlanmasında önce öğütülmüş tuz (NaCl) ile sonra CaS ile ön denemeler
yapılmış, bunların sonucunda tuz için 10 kN ile 10 dakika basma yeterli olurken CaS (3’lü
gruplarda bulunacak olan) için 20 kN’da 10 dakika basma sonucunda hala akma olduğu
gözlenmiş, disk oluşumu başarısız sonuçlanmıştır. Malzemelerin sıkıştırılması ile ilgili benzer
araştırmalarda bu tür sorunlar gözlediği görülmüştür (LEUENBERGER, 1982, BELDA,
2005; AOSHIMA, 2005; KELEB, 2001). Bu sorunun çözülebilmesi için basma süresi
uzatılmış ve böylece disk oluşumu sağlanmıştır. Ancak bu disklerin vücut sıvısı benzeri
ortamda (simulated body fluid), 37°C de In situ dayanıklık deneyleri sonucunda yapısal
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Şekil 5. Öğütülmemiş Biyocam Parçacık Boyut Analizi Sonuçları
(basılı kopyalarda sunulmuştur)

Şekil 6. Kısa süreli öğütülmüş Biyocam Parçacık Boyut Analizi Sonuçları
(basılı kopyalarda sunulmuştur)
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Şekil 7. Uzun süreli, kuru öğütülmüş Biyocam Parçacık Boyut Analizi Sonuçları

(basılı kopyalarda sunulmuştur)

Şekil 8. Uzun süreli, Islak Öğütülmüş Biyocamın Parçacık Boyut Analizi Sonuçları

(basılı kopyalarda sunulmuştur)
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Tablo 3. Parçaçık boyut dağılımının kümülatif dağılım tablosu (basılı kopyalarda

sunulmuştur)
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bütünlüğünü istenilen süre boyunca koruyamadığı ve en fazla 2 gün sonra dağıldığı
gözlenmiştir. Tüm yapıyı daha uzun süre bir arada tutacak bir malzeme olması amacıyla bir
sentetik polimerin disk yapısına katılmasına karar verilmiştir. Bunun için biyouyumlu,
biyobozunur bir malzeme olan polikaprolakton (PCL) polimeri seçilmiştir (SINHA, 2004).
Diskler bir önceki bölümde belirtildiği gibi hazırlanmıştır. Bu yöntemle (polimerle)
hazırlanan disklerin yapısal bütünlüğünü 2 aydan uzun süre koruduğu görülmüştür.
2.1. Biyokompozit Disklerin Vücut Sıvısı Benzer Ortamda Yapılan Bozunma
Analizleri Sonuçları

PCL disklerle yapılan In situ dayanıklık testleri sonucunda yalnız PCL, PCL+Biyocam,
ve PCL+Biyocam+CaS disklerinin DKM veya Hiyaluronan içeren disklere göre daha az
miktarlarda olmakla beraber su tuttuğu görülmüştür (Tablo 3). Bu sonuçlara göre hidrofobik
olduğu bilinen bu polimerin bu kadar yüksek miktarda su tutması, PCL açısından
beklenmedik bir bulgudur. Ayrıca ilk 4 gruptaki kuru ağırlıklarda görülen % 6 oranında ve
altındaki değişimlerin çok anlamlı olmadığı (bu değişimler en fazla 4 mg’a denk
gelmektedir) düşünülmektedir. Ancak son grupta görülen % 19-25 civarındaki ağırlık
azalması Hiyaluronan’ın hızla çözünerek yapıdan uzaklaşması sonucu oluşmuştur. Bunun
sonucu olarak HYA içeren disklerde yapıda çatlamalar ve şekilsel bozulmalarda
gözlenmiştir. Su tutma yüzdesi 2. en yüksek grup DKM içeren diskler olmakla beraber bu
disklerde her iki zamanda da sadece yapıda çatlaklar gözlenmiştir ve kuru ağırlık-malzeme
kaybının daha az olduğu görülmüştür.
Tablo 4. In situ deneyler sonucunda disklerde görülen ağırlık değişimleri
Örnek
PCL
PCL+Biyocam
PCL+Biyocam+CaS
PCL+Biyocam+DKM
PCL+Biyocam+HYA

% Değişim- Islak Ağırlık
1 Gün
7 Gün
15 Gün
15,0
22,2
16,3
25,5
12,7
22,9
18,8
18,8
18,4
27,8
13,4
33,3
42,6
51,4
38,5

% Değişim= [(Son ağırlık-ilk ağırlık)/ilk ağırlık] x 100

34

% Değişim – Kuru Ağırlık
1 Gün
7 Gün
15 Gün
-2,5
-2,2
2,3
0,0
-2,8
0,0
-1,4
-5,8
-1,3
0,0
0,0
0,0
-19,1
-25,0
-23,1

In situ deneyler sonunda disklerdeki yüzey apatit kristalleri oluşumu da taramalı elektron
mikroskopisi ve yüzey element analiz (XDS) ile incelenmiştir (Şekil 9). Disk yüzeylerinin
yüzey analiz sonuçlarında da belirtildiği gibi hidroksiapatit kristallerinin öncü kristalleri olan
hidroksikarbonat apatit (HCA) kristalleri ile bazı bölgelerin kaplandığı ve bu yapıların
çoğunlukla 7. günde oluştuğu gözlenmiştir (MAEDA, 2007). Ancak analiz yapılan cihazda
fosfor (P) tepesinin diskleri kaplamakta kullanılan altın (AU) ile çakıştığı görülmüştür.
Bununla beraber yüzeyde apatit yapısındaki diğer elementlerden Ca2+ varlığı da gözlenmiştir.
Yine sadece altın kaplama yüzeylerle disk yüzeyi karşılaştırılarak disklerdeki AU tepesindeki
farklılık da gösterilmiş, böylece yüzeyde miktarsal belirlenememekle birlikte P elementi
olduğu dolayısıyla apatit kristali varlığı belirlenmiştir (Şekil 10-11). Ayrıca disklerin
yapısında biyocam varlığıda bu disklerde, sadece PCL disklerinde görülmeyen Si elementi ile
gösterilmektedir (Şekil 12). Benzer şekilde DKM içeren disklerdeki element analizlerinde C
elementinin miktar olarak arttığı gözlenmiştir (Şekil 13).

a) PCL Disk Yüzeyi (1. gün)

b) PCL Disk Yüzeyi (7. gün)

c) PCL+BG Disk Yüzeyi (1. gün)

d) PCL+BG Disk Yüzeyi (7. gün)
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d) PCL+BG+DKM (1. gün)

e) PCL+BG+DKM (7. gün)

f) PCL+BG+CaS (1. gün)

g) PCL+BG+CaS (7. gün)

h) PCL+BG+ HYA (1. gün)

ı) PCL+BG+ HYA (15. gün)

Şekil 9. Disk yüzeylerinin in situ deneyler sonrası taramalı elektron mikroskobisi görüntüleri
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Şekil 10. SBF’de bekletilmiş disk yüzeyindeki element analizi

Şekil 11. Altın kaplı örnek taşıyıcı yüzeyindeki element analizi
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Şekil 12. Biyocam içeren disk yüzeyinde element analizi

Şekil 13. DKM içeren disk yüzeyinde element analizi
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2.2. Biyokompozit Disklerin Tuzlu Fosfat Tampon Çözeltisi İçerisinde Yapılan
Bozunma Analizleri Sonuçları

Yapılan inkübasyonlar sonucunda PCL, Biyocam, CaS ve DKM gruplarında
inkübasyon sonucu herhangi bir şekilsel bozukluk (bütünlük kaybı) gözlenmemiştir.
HYA ve DKM grubunun diğer gruplara göre daha fazla su tuttuğu ve bu disklerde
yapıda çatlama ve şekilsel bozulmalar olduğu gözlenmiştir. HYA grubundaki % 27-28
civarındaki ağırlık azalması HYA’nın hızla çözünerek yapıdan uzaklaşması sonucu olmuştur.
Sadece PCL-biyocam grubu ile karşılaştırıldığında ve DKM’in kompozitteki yüzdesinin %
22 civarında olması göz önünde bulundurulduğunda % 28’lik ağırlık kaybının hyaluranan’ın
yapıdan uzaklaşırken bütünlüğü bozması ve PCL-Biyocam kısmından beklenenden daha
fazla malzeme kaybına sebep olması olduğu düşünülmektedir. DKM grubunda ise yapı
% 30-35 civarında su tutmasına rağmen hiyaluronan içeren disklerdeki kadar ağırlık azalması
olmamıştır.
PCL’in hidrofobik yapıda olmasına rağmen oldukça yüksek oranda su tutması
vücutta beklendiğinden daha uyumlu bir kompozit oluşturacağı fikrini desteklemektedir. PCL
hidrofobik yapısından dolayı yavaş bozunma hızına sahiptir ve bozunma süresi 2 yılı
bulmaktadır (Ang ve grubu, 2006). Uzun bozunma süresinden dolayı yapı korunmuş,
inkübasyonlar sonucu herhangi bir şekilsel bozukluğa ve HYA grubu dışında fazla ağırlık
azalmasına rastlanmamıştır (Tablo 5-6).
Tablo 5. In situ bozunma analizleri sonucunda disklerde görülen ağırlık değişimleri
% Değişim (Islak Ağırlık) % Değişim (Kuru Ağırlık)
Örnek

4.Hafta

6.Hafta

4.Hafta

6.Hafta

PCL

13,37

20,21

-0,99

-2,13

PCL+Biyocam

8,50

12,45

-0,81

-1,61

PCL+Biyocam+ CaS

14,09

14,09

0,00

-1,03

PCL+Biyocam+DKM

30,00

35,48

-0,01

-7,17

PCL+Biyocam+HYA

45,76

50,00

-27,63

-28,36
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Tablo 6. In situ bozunma analizleri sonucunda yapısal bütünlük sonuçları
Yapısal Bütünlük
Örnek
PCL
PCL+Biyocam
PCL+Biyocam+ CaS
PCL+Biyocam+DKM
PCL+Biyocam+HYA

4.hafta

6.hafta

Herhangi bir çatlama veya

Herhangi bir çatlama veya

değişim görülmedi

değişim görülmedi

Herhangi bir çatlama veya

Herhangi bir çatlama veya

değişim görülmedi

değişim görülmedi

Herhangi bir çatlama veya

Herhangi bir çatlama veya

değişim görülmedi

değişim görülmedi

Belirgin çatlama gözlendi

Belirgin çatlama gözlendi

Dağılmaya yakın çatlama

İkiye

gözlendi

dağılmalar gözlendi

ayrılmalar,

PCL için yapılan literatür araştırmalarında bu malzemenin çok hidrofobik olması
nedeniyle beraberinde kullanılan doğal mazlemenin dışarı bağlantısını azalttığı görülmüştür.
Bu nedenle daha çok uzun süreli tedavi ve etken madde taşınması gereken tedavilere yönelik
kullanılmaktadır. PCL’in bu özelliklerinden dolayı biyokompozitlerdeki diğer malzemelere
oranı 20:1 ile 4:1 arasında değişmektedir. Projede bu oran çok daha düşürülerek 2.5:1
yapılmış etken ve sentetik polimerin miktarını azaltarak diğer malzemelerin kemiğe
ulaşmasını sağlamak hedeflenmiştir. Buna rağmen yapının polimer eriyik faza getirilerek
karıştırılması ve sıkıştırılmış olması nedeniyle su aldığı bütünlük ve içerik azalmasının az
olduğu düşünülmektedir. Sadece hyaluronan grubunda yapısal değişik olmasının ise
hyaluronanın diğer malzemelerden farklı olarak çözünmeden önce şişmesi ve böylece yapıya
içerden ozmotik basınç uygulması ile olduğunu düşündürmektedir. Böylece disk yapısı
zamanla bozulmuş ve çözünmüş durumdaki hyaluronanın (diğer grupların aksine) yapıdan
hızla uzaklaşması sağlanmıştır.
2.3. Disklerin In Vitro Sitotoksisite Deneyleri

MTT test sonuçlarına göre; kompozit disklerden ortama hücreler için toksik etki
gösterebilecek herhangi bir madde salınmamıştır (Tablo 7). Hücreler ekstrat eklendikten sonra
da bölünerek çoğalmaya devam etmişlerdir. Bu da, kullanılan malzemelerin biyouyumlu
olduğunu göstermektedir.
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Mikroskopik inceleme sonucu Hyaluranan bulunan kompozitlerin ekstratlarının
eklendiği hücrelerde büzülme gözlenmesiyle; MTT testi sonucunda farklılık göstermektedir.
Bu test sonucu Hya bulunan kompozitlerin ekstratlarının eklendiği hücrelerin sayısının diğer
disklere göre daha çok artmıştır. Mikroskopik incelemelerde Hya içeren kompozitin
ekstraktının çok viskos olduğu gözlenmiştir. Vizkosite suda çözünürlüğü çok yüksek olan
Hya’nın ortama salınmasından olmuştur. Mikroskopik incelemelerde Tablo 8’da verildiği gibi
hücrelerin büzüldüğü ve aggregatlar halinde toplandığı gözlenmiştir. Bu disk grubunda MTT
ile hücre sayısı artışı olarak mikroskobik olarak gözlenenin tam tersi bir sonuç vermektedir.
Hücrelerin aggregat halinde toplanması ve büzülmesi ekstratın viskoz olmasından
kaynaklanmaktadır.

MTT

testinde

okunan

yüksek

abzorbans

ise

vizkoz

vasatın

engellenemeyen interferansından kaynaklanmıştır.
Kompozit malzemelerin ekstratlarının eklendiği hücrelerin ve ekstrat eklenmeyen
kontrol hücrelerinin 24 saat inkübasyon sonundaki mikroskop altındaki 10x ve 20x
görüntüleri şekil 14’te verilmiştir. HA içeren grup dışında, diğer gruplarda hücreler ekstrat
eklendikten sonra da bölünüp çoğalmaya ve yayılmaya devam etmişlerdir. HA’lı grupta ise,
ekstratın viskoz olmasından dolayı hücreler aggregatlar halinde toplanmışlardır.
Tablo 7. MTT test sonuçlarına göre hücre sayıları
GRUPLAR
Kontrol
PCL
PCL+Biyocam
PCL+Biyocam+CaS
PCL+Biyocam+HYA
PCL+Biyocam+DKM

HÜCRE SAYISI
116 167  32 291
84 489  15 550
94 584  31 231
71 296  14 216
168 352  52 979
62 755  21 084
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Tablo 8. Kompozit malzemelerin ekstratlarının Saos-2 hücreleri üzerindeki etkileri
PCL

PCL+BG

PCL+BG+HYA

Negatif

PCL+BG
+
CaS
Negatif

Yüzen hücre
varlığı
Hücre
morfolojisinde
olumsuz değişim

Negatif
Yok

Yok

Yok

Devam
ediyor

Devam
ediyor

Devam
ediyor

Var: Büzülme,
hücrelerde yayılma
azalması ve belli
bölgelerde aggregat
oluşumu
Devam ediyor

Tek katmanlı
hücrelerin
tutunması
Belli bölgelerde
hücrelerde
kalkma varlığı
Hücre içi vakul
oluşumu

Negatif

Negatif

Negatif

Pozitif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

Negatif

PCL+BG
+
DKM
Negatif

Yok

Devam
ediyor

Sonuç olarak değişik kompozisyonlarda hazırlanan diskler HA içeren grup dışında
hücreler üzerinde toksik etki göstermemiştir. Disk kompozisyonlarında kullanılan bütün
malzmeler HA dahil biyouyumlu malzemelerdir ve klinikte kullanılmaktadırlar. Bu nedenle
hazırlanan diskler plandığı gibi kemik defektlerini doldurmak için kullanılabileceklerdir. HA
içeren grubun da in vivo uygulamalarda kullanılmasında da bir sakınca yoktur çünkü diskler
ameliyat aşamasında kanla yıkanılacak ve daha sonra sıvı miktarı azalacaktır. Bu da HA
çıkışını yavaşlatacaktır.
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a) Ekstrat eklenmeyen kontrol hücreleri

b) PCL disk
hücreler

ekstratının

c) PCL+Biyocam disk ekstratının eklendiği d) PCL+Biyocam+CaSO 4
eklendiği hücreler
hücreler

e) PCL+Biyocam+HA
eklendiği hücreler

disk

ekstratının f) PCL+Biyocam+DBM
eklendiği hücreler

eklendiği

disk ekstratının

disk

ekstratının

Şekil 14. Hücre kültürü deneylerinin mikroskop altındaki görüntüleri (sol-10x ve sağ-20x )
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2.4. Biyokompozit Disklerin Mekanik Analiz Sonuçları

Disklerin elastik modülleri (Young modülleri) mekanik testler sonucu elde edilen
baskı-gerilme (stres-strain) grafiklerinden hesaplanmıştır. Hesaplanan elastik modulus
değerleri gruplar arası karşılaştırılmıştır. (Şekil15)

Young modulleri (MPa)

400
350
300
250

Sıfırıncı
zaman

200
150

4 hafta

100

6 hafta

50
0
PCL

PCL
BG

PCL
BG
CaSO4

PCL
BG
DBM

PCL
BG
HYA

Gruplar

Şekil 15. Biyokompozit Disklerin Young modülleri

PBS ile inkübe edilmeyen sıfırıncı zaman disklerde, PCL+BG+HYA grubu diğer
gruplara göre daha yüksek elastik modulus değeri göstermiştir. Bu da bu disklerin
dayanımının diğer gruplardan daha fazla olduğunu göstermektedir. PCL+BG grubu ise diğer
gruplara göre daha düşük bir modulus değeri göstermiştir. Biyocamın malzeme olarak
mekanik özelliklerinin zayıf olmasının düşük bir modulus değeri göstermesine neden olduğu
sonucunu düşündürse de buradaki önemli bir faktörde disk oluşumunda biyocamın diğer
malzemeler kadar uyumlu bir şekilde yapıya entegre olmamasıdır. Bu özellik yönünden disk
oluşumu sırasında mekanik kuvvet altında sıkışarak dolgu maddesi etkinliğini en fazla
Hiyaluronan, sonra DKM ve daha sonra da Kalsiyum Sülfat göstermiştir. Nitekim polimer
kullanılmadan yapılan başlangıç deneylerinde biyocamın sıkıştırma yöntemi ile diskleri de tek
başına elde edilememiştir.
PBS ile 4 ve 6 hafta inkübasyon sonunda, grupların hepsinin elastik modulus
değerlerinde düşme görülmüştür. En belirgin düşme Hya ve DKM içeren gruplarda
gözlemlenmiştir. İnkübasyonlar sonucunda, DKM grubundaki disklerde derin çatlamalar, Hya
grubundaki disklerde derin çatlamalar ve de bazılarında dağılmalar görülmüştür. Bunun
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nedeni bu iki malzemenin su ile şişerek yapıyı parçalaması ve muhtemelen yapıdan
uzaklaşmasıdır. Bu gruplar In situ bozunma analizlerinde de yüksek su tutma değerleri
göstermiştir; su tutma değeri arttıkça grupların mekanik özelliklerinin düştüğü görülmüştür.
PCL+BG grubu sıfırıncı zamanda en düşük young modulus değerini gösterirken, 4
haftalık inkübasyon sonucunda daha yüksek modulus değeri göstermiştir. Ayrıca 4 haftalık
inkübasyon sonunda DKM, hiyaloronan veya kalsiyum sülfat içeren kompozitlerde 0. zaman
young modülleri ile karşılaştırıldıklarında görülen belirgin azalma PCL+BG kompozitlerinde
görülmemiştir.

Bunun

nedeninin

eklenen

malzemelerinin

biyocama

göre

suda

çözünürlüklerinin daha yüksek olmasıdır.
Altı haftalık inkübasyon sonucu, PCL kontrol grubu sıfırıncı zamana göre daha düşük
modulus değeri göstermiştir. PCL’in sulu ortamdaki degredasyonunun ilk basamağında, su
içeri girerek amorf kısımdaki ester bağlarının gelişi güzel kopmasına neden olur. Bu zincirler
yapıdan uzaklaşmayıp iç bölgelerde kalır. Bu da ağırlıkça azalma başlamamasına rağmen
yapının molekül ağırlığında azalmaya neden olur. (CHOUZOURI, 2007) Molekül
ağırlığındaki bu azalma yapının mekanik özelliklerinde düşmeye neden olur. 6. hafta sonunda
PCL’in mekanik özelliklerinde düşme olmasına rağmen, diğer gruplara göre daha çok
dayanım göstermiştir. PCL’in yavaş bozunma hızına sahip olmasından dolayı yapı korunmuş,
diğer gruplara göre daha yüksek modulus değeri göstermiştir.
Dört ve altı haftalık inkübasyonlar sonucunda, CaS grubunun modulus değerlerinde
belirgin bir düşüş görülmüştür. İnkübasyon sırasında, yapıdan CaS’ın çıkması sonucu yapıda
boşluklar oluşarak mekanik özelliklerde azalmaya neden olmuştur.
Sıfırıncı zamanda disklerin maksimum stres ve yield stres değerleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür (Tablo 9). Ancak biyokompozit yapısına biyocam
ve kalsiyum sülfat (2. ve 4. gruplar) eklenmesi ile maksimum ve yield strain değerlerinin
azaldığı, organik malzemeler eklenmesiyle de (DKM ve Hiyaluronan) bu değerlerin
istatistiksel anlamlı olarak arttığı görülmüştür Benzer şekilde biyocam eklenmesi ile young
modülünde azalma ve organik kökenli malzemeler eklendiğinde de artış gözlenmiştir. Ancak
bunlardan sadece hiyaluronan içeren gruptaki artış biyocamlı ve boş PCL’e göre anlamlı
olarak bulunmuştur.
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Tablo 9. Biyokompozit Disklerin Başlangıçtaki Mekanik Özellikleri
Disk Grupları
PCL
PCL+BG
PCL+BG+DKM
PCL+BG+CaS
PCL+BG+HYA

Maksimum
Stres
20.8 ± 2.95
21.0 ± 3.30
20.5 ± 3.30
21.4 ± 0.83
23.4 ± 1.71

Maksimum
Strain
0.6 ± 0.21
0.5 ± 0.05
*
0.8 ± 0.21
*#
0.2 ± 0.10
#
0.8 ± 0.17

*

Süre: 0
Yield Stres

Yield Strain

Young Modülü

23.1 ± 2.85
21.0 ± 0.77
25.2 ± 3.90
23.7 ± 1.33
26.2 ± 0.40

0.6 ± 0.25
0.5 ± 0.05
$
0.9 ± 0.17
$^
0.3 ± 0.11
0.9 ± 0.17^

190.3 ± 17.93
171.8 ± 15.03
254.8 ± 66.23
225.2 ± 31.16
309.3 ±52.41

p=0.012<0.05, # : p=0.008<0.05, $: p=0.007<0.05,

: p=0.037<0.05, : p=0.016<0.05



^

: p=0.005<0.05,

Dört hafta, vücut sıcaklığında tampon çözeltide inkübasyon sonucu disklerin
maksimum stres, yield stres değerleri 0. zamana göre anlamlı miktarda düşmüştür (p<0.001).
Ancak strain değerlerinde sayısal değişiklikler olmuşsa da bunlar istatistiksel olarak 0.
zamandan farklı bulunmamıştır (tablo 10).
Tablo 10. Biyokompozit disklerin 4 hafta inkübasyon sonunda mekanik özellikleri
Disk Grupları
PCL
PCL+BG
PCL+BG+DKM
PCL+BG+CaS
PCL+BG+HYA
*

p=0.04<0.05,

#

Maksimum
Stres
7.2 ± 0.28
7.3 ± 0.41
5.1 ± 3.36
3.2 ± 0.18
1.4 ± 1.19

: p=0.012<0.05,

Maksimum
Strain
0.7 ± 0.30
0.4 ± 0.08
0.7 ± 0.06
0.4 ± 0.31
0.6 ± 0.31

Süre : 4 hafta
Yield Stres
Yield
Strain
7.4 ± 0.16
0.7 ± 0.29
7.4 ± 0.06
0.5 ± 0.13
5.8 ± 4.24
0.7 ± 0.07
3.7 ± 0.50
0.5 ± 0.35
2.0 ± 1.28
0.6 ± 0.32

Youngs Modülü
*

71.8 ± 9.02
*# ^
131.5 ± 36.06
#
57.1 ± 13.85
^
33.9 ± 22.18

18.2 ± 4.48

: p=0.002<0.05, : p=0.001<0.05

^

Young modülleri ise PL+BG grubu dışındaki tüm gruplarda anlamlı miktarda
azalmıştır (p<0.005). 4 haftalık inkübasyon sonucu değişikliklerin temel sebebinin yapının su
alması ve içeriğinin (özellikle çözünür malzemelerin) çözünerek diskten uzaklaşması ve disk
içerisinde daha derine su girişine sebep olması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapıdaki bu
değişimler sonucu strain değerleri arasındaki anlamlı farklılıklarda kaybolmuştur. Young
modulleri dışında gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir.
Hiyaluronan içeren örneklerin yapısal bütünlüğünü kaybetmesi nedeniyle 6. haftada
sadece 1 örnekten mekanik değerler elde edilebilmiştir. Bu nedenle bu grupla istatistiksel
karşılaştırma yapılamamıştır. Ancak özellikle stres ve young modülü değerleri olarak diğer
gruplardan çok zayıf olduğu görülmektedir. Mekanik testlerde 4. ve 6 hafta arasında sayısal
azalmalar gözlense de anlamlı farklılık görülmemiştir (Tablo 11).
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Tablo 11. Biyokompozit disklerin 6 hafta inkübasyon sonunda mekanik özellikleri
Disk Grupları
PCL
PCL+BG
PCL+BG+DKM
PCL+BG+CaS
PCL+BG+HYA
*

Süre : 6 hafta
Yield Stres
Yield
Strain
#
0.8 ± 0.13
7.9 ± 0.25
6.6 ± 1.32
0.7 ± 0.35
#
0.4 ± 0.28
3.1 ± 0.31
5.3 ± 3.69
0.7 ± 0.53
2.3
0.9

Maksimum Maksimum
Stres
Strain
*
0.8 ± 0.12
7.9 ± 0.22
0.6 ± 0.34
6.1 ± 1.27
*
0.4 ± 0.25
3.1 ± 0.25
5.3± 3.69
0.7 ± 0.53
1.2
0.9

Youngs Modülü
^

89.1 ± 7.85

111.9 ± 17.17
^
32.8 ± 0.53
^
25.0 ± 5.18
7.4

: p=0.019<0.05, #: p=0.021<0.05, ^: p=0.001<0.05, : p= 0.0001<0.05
Santis ve ark. tarafından yapılan bir araştırmada (2007) PCL ve titanyumdioksit ile sol-

gel yöntemi ve sıkıştırma ile hazırlanan kopozitlerde ise hem kompozisyonun hem de
sıkıştırma sıcaklığının disklerin mekanik özelliklerine etkisi olduğu gösterilmiştir. Aynı
araştırmada 25C’de yapılan sıkıştırma ile elde edilen disklerin young modulleri 1500 MPa
iken projede bu parametre en yüksek 300 MPa olarak elde edilebilmiştir. Bu fark, hem
araştırmalardaki PCL oranı ve molekül ağırlığı farkından (24 %’e karşılık projede yaklaşık 56
% ve 65 000’e karşılık projede 12 000 Da) ve çoğunluklada kompozit yapıda kullanılan
titanyumdioksitin çok yüksek mekanik mukavemete sahip olmasından kaynaklanmaktadır.
Calandrelli ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada (2000) PCL ve ossein (biyolojik
hidroksiapatit) kompozitleri hazırlanmış ve PLLA-ossein kompozitleri ile mekanik özellikleri
yönünden (çekme testi ile) karşılaştırılmıştır. Tepe noktasındaki mukavemetin (stress at peak)
yalnız PLLA örneklerde yalnız PCL’lerden 4 kat fazla olduğu ve uzama oranının (strain) ise
4 kat az olduğu görülmüştür. PLLA örneklerinde ossein’in yapıya katılmasıyla Peak
değerlerinde azalma olmuş ancak PCL örneklerinde tam tersi artış bulunmuştur. Erime
noktası polimerlerden çok daha yüksek olduğu bilinen bu malzemenin kompozit hazırlama
sıcaklığında daha katı fazda olması ve dolgu malzemesinin PCL polimeri ile daha uyumlu
fazlar arası tutumuna bağlanmıştır. Bunun sonucunda da küçük ossein parçacıklarının PCL
zincirlerinin akması ve yük doğrultusunda oriyent etmesi için gereken enerjiyi arttırdığı
belirtilmiştir
Pek çok araştırmada PCL veya diğer polimerlerle yapılan seramik veya biyocam
kompozitlerin mekanik özelliklerde artış yaptığı belirtilmektedir. Örneğin Mandrinos ve ark.
(2006) PCL’e % 10-20 civarında CaP ekleyerek elde ettikleri kompozitlerin yalnız
PCL’lerden çok daha yüksek basma kuvvetine sahip olduklarını görmüşlerdir. Projede
Biyocam ile tam tersi bir sonuç elde edilmesinin sebeplerinden birinin biyocam yüzdesinin
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3. In Vivo Uygulama Sonrası Hasarlı Kemiklerin Biyomekanik Özelliklerinin Üç
Noktalı Bükme Testi ile Değerlendirilmesi

Elde edilen stress-strain grafiklerinin ilk doğrusal bölgedeki eğimlerinden kemiklerin
Young modülleri hesaplanarak gruplar arası karşılaştırma yapılmıştır (Şekil 16).

¤
¤
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Boş defekt

PCL+BG+HYA

PCL+BG+DBM

PCL

0

PCL+BG+CASO4

5000
PCL+BG

Young's Modulus

30000

Şekil 16. In vivo çalışmalar sonucu elde edilen Young modulus değerleri (¤: p<0.05)

Üç noktalı bükme testi sonucunda PCL grubu, diğer gruplara göre daha yüksek
modulus değeri göstermiştir. Elde edilen young modülü değerlerine göre PCL dışındaki bütün
gruplar sağlıklı kemikten farklı bulunmuştur. Ancak PCL grubunun young modülünün kontrol
kemiklerin değerlerinin % 90 güven aralığı dışında olduğu da istatistiksel incelemelerde
gözlenmiştir.
In vivo testler sonucunda, CaS ve BG grupları en düşük modulus değerlerini
göstermiştir. Kalsiyum sülfatın, yeni kemik oluşumu başlamadan önce çözünerek implant
bölgesinden uzaklaştığı düşünülmektedir (FRIEDLAENDER, 2006). Bu özellikten dolayı
yapının mekanik özelliğini azaltmıştır. Üç farklı kalsiyum bileşeni içeren bir araştırmada
projedekine yakın boyutta yoğun kalsiyum sülfat disklerinin (5mm çap, 3 mm.yükseklik) in
vivo uygulanması sonucunda bu disklerin osteoindüktif etkisinin beklenenden az olduğu,
kalsiyum sülfatın anlamlı derecede kemik oluşumu sağlamadan 3 haftada defekt bölgesinden
çözülme ile uzaklaştığı ve bunun sonucunda da orta düzeyde enflamasyon yarattığı
belirtilmiştir. Erken kemik oluşumunda (1. haftada) kalsiyum sülfatın diğer iki gruptan-üç
kalsiyum fosfattan (-TCP) ve Silisyumlu kalsiyum fosfat(Si-CaP)- daha az başarılı olduğu
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ancak 12 hafta sonunda -TCP’ye göre daha iyi kemik oluşumu sağladığı da gösterilmiştir
(HING, 2007). Kalsiyum sülfatın hızlı çözünmesi ile ortamdaki lokal Ca miktarındaki artışın
pH değişimine sebep olduğu ve bunun sonucunda da başlangıçta orta-şiddetli enflamasyon
yarattığı diğer bazı araştırmalarda da belirtilmiştir (Lee ve ark., 2002, Robinson ve ark. 1999).
Literaturdeki benzer araştırmalarda kemik iyileşmesinin biyomekanik değerlendirilmesi
için genellikle üç noktalı bükme testinin yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle in vivo
uygulamalar sonrası implantlı kemiklere bu test uygulanmıştır. Ancak sonuçlar interfazdaki
kemik oluşumu (iyileşme) yönünden anlamlı sonuçlar vermemiştir. Bunun temel sebebinin
oluşturulan defektin iki ucu açık bırakacak şekilde tüm kesiti kaplamaması (non-union
olmaması) ve kemiğin bir yüzeyinde olması (kritik boyut defekti) olduğu düşünülmektedir.
Bu durumda iki destek noktası arasındaki 3 noktadan basılması ile yapılan 3 noktalı bükme
testinde implantların olduğu yüzey basma arka tarafındaki sağlam kemik yüzeyi de çekme
kuvveti altında yüklenmiştir. Böylece test sonuçlarının kemik-implant arası (interfaz)
mekanik özelliğinin yanında implantların in vivo uygulama sonrası basma mukavemetini de
yansıttığı düşünülmektedir. Bu değerlendirmelerle in vivo uygulamalar sonrası projede
öngörülmeyen ancak kemik-implant kesitlerinde iyileşmeyi daha iyi yansıtacağı düşünülen
mikrosertlik ölçümü deneyi eklenmiştir.
4. In Vivo Uygulama Sonrası Hasarlı Implant-Kemik Ara Fazının Biyomekanik
Özelliklerinin Mikrosertlik Testi ile Değerlendirilmesi

In vivo uygulamalar sonrasında kemik ve implant bölgeleri ve bu iki faz arasındaki
bölgenin mikrosertlik sonuçları incelendiğinde implant bölgesinin sertliğinin sağlıklı kemiğe
doğru gidildiğinde arttığı ve bu artışında implanttan olan uzaklıkla orantılı olduğu
görülmüştür. Dolayısıyla iki faz arasındaki bu bölgenin de yine ikiye ayrılarak
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüş ve mikrosertlik ölçümleri implant-kemik faz 1
(implanta yakın bölge) ve implant-kemik faz 2 (kemiğe yakın bölge) olarak yapılmıştır.
Literatürde

de

kemik-implant

uygulmalarında

mikrosertlik

incelemelerinde

benzer

uygulamalar yapıldığı görülmektedir (ALDINI, 2002). Bu üç bölgenin sonuçları Şekil 17’deki
grafikte sunulmaktadır. Grafikte implant-kemik faz 1 bölgeleri için gruplar arası istatistiksel
farlılıklar belirtilmiştir. Ayrıca grafikte gözterilmemekle birlikte yine bu bölgede sadece
PCL+BG grubunun mikrosertliği boş defekt uygulanmış olan gruptan anlamlı olarak farklı
bulunmuştur (p=0.01<0.05). Implant-kemik faz 2 bölgelerinde gruplar arasında sayısal
farklılıklar görülse de istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır.
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Şekil 17. In vivo uygulama sonrası implant ve kemik yüzeylerinin mikrosertlik

değerlerinin karşılaştırılması (*, ^, #: p<0.05)
In vivo uygulama sonrası implant yüzeyinde yapılan mikrosertlik incelemelerine göre
ise beklenildiği üzere hiyaluronan içeren implantlar en zayıf olarak bulunmuştur (Şekil 18).
Ayrıca PCL grubundaki ve DKM içeren gruptaki implant yüzeyi de boş defektteki iyileşmeye
göre daha az olarak görülmüştür.
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Şekil 18. In vivo uygulama sonrası implant yüzeylerinin mikrosertlik değerlerinin

karşılaştırılması (*, ^, ¥, ¤, : p<0.05)
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İyileşmenin faz 2 bölgesinde ise bütün gruplar boş defect bölgesinden ve sağlıklı
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kontrol örneklerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuşlardır (Şekil 19).

Şekil 19. In vivo uygulama sonrası faz-2 bölgesindeki mikrosertlik

değerlerinin karşılaştırılması (*,#: p<0.05)
Ayrıca kemiklerin implant taşımayan sağlıklı bölgeleri de operasyon geçirmemiş sağlıklı
kemiklerle istatistiksel olarak aynı bulunmuştur.
İn vivo sonrası kemik mikrosertlik değerlerinin grup içindeki bölgelere göre
karşılaştırılması sonucunda

PCL+ BG grubu dışında bütün gruplarda faz 1 ve faz 2

bölgelerinin mikrosertlik değerleri anlamlı olarak aynı bulunmuştur. Diğer gruplarda bu iki
fazın birbirinden ve sağlıklı kemik yüzeyindeki mikrosertlikten farklı olduğu görülmüştür
(p>0.02).
5. In Vivo Uygulama Sonrası Hasarlı Implant-Kemik Faz Arasının Bilgisayarlı
Tomografi ile Değerlendirilmesi

Bilgisayarlı tomografi ile yapılan kemik yoğunluk ölçümleri sonucunda bütün
implantların hem implant bölgesinde (implant yüzeyi) hem implant-kemik arası bölgede boş
defektlere göre anlamlı şekilde yoğunluk artışı (p<0.001) görülmüştür (Tablo 12). Ayrıca
bütün gruplarda iyileşme bölgelerindeki yoğunluk artışı ile sağlıklı kemik arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). Dolayısıyla interfazda kemik oluşumu
başlamış ama sağlıklı kemik yoğunluğuna ulaşmamıştır. Implant bölgesi ile fazarası
bölgedeki yoğunluklarda bütün gruplarda sayısal artış görülse de sadece PCL+BG grubundaki
artış için istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmiştir.
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Hem uygulama yapılan kemiklerin hemde kemiklerdeki hasar bölgesinin çok küçük
olması ve röntgen analizlerinin bilgisayarlı tomografi kadar hassas sonuçlar vermemesi
nedeniyle gruplar arası ve kontrollerle karşılaştırmada bu analizler kullanılamamıştır.
Tablo 12. İmplant yüzeyi ve kemik-implant fazarası yoğunluk ölçümleri

Disk Grupları
PCL
PCL+BG
PCL+BG+DKM
PCL+BG+CaS
PCL+BG+HYA
Boş Defekt
Sağlıklı Kemik
*

Yoğunluk (g/cc)
Implant Bölgesi
Kemik-Implant
Fazarası
713.27 ± 274.76
923.19 ± 234.66
*
*
901.50 ± 75.96
749.44 ± 88.22
694.36 ± 136.11
781.25 ± 122.52
777.92 ± 133.47
847.43 ± 156.37
767.03 ± 291.49
958.76 ± 157.02
72.60 ± 22.37
1433 ± 104.05

: p=0.002<0.05

6. In Vivo Uygulamalardan Sonra Kemik–İmplant Ara Yüzeylerinin Taramalı
Elektron Mikroskobisi ve XRD ile İncelenmesi

In vivo uygulamalardan sonra kemik–implant ara yüzeyin bütün gruplarda oluşmaya
başladığı taramalı elektron mikroskopisi ile Şekil 20’de net bir şekilde görülmektedir. Gruplar
içerisinden kemik dokusu ile bağlanması en az olması beklenen PCL implantın kemikle çok
uyumlu bir yapı oluşturduğu görülmektedir (Şekil 20 a,b). Bunun temel sebebinin PCL’in
hasar bölgesinde sabit kalmasıdır. Bu implantlarda yapıdan herhangi bir malzeme
uzaklaşmaması nedeniyle kemik dokunun iyileşebileceği düzgün ve durağan bir yüzey
oluşturulduğu düşünülmektedir. PCL+BG grubunda ise kemik doku ile ara yüzeyde kalsiyumfosfat içeren

kristal yapıların bulunması (Şekil 20 c-d), -yüzey element analizleri ile

görülmektedir (Şekil 21)-oluşan ara fazın kuvvetlenmekte olduğunu göstermektedir. Ancak
bu implantlarda kemik-implant ara faz bütünlüğü PCL kadar yoğun görülmemektedir. Bunun
yapıdan sürekli biyocam çıkışıyla arafaz oluşumunu engelleyecek dinamik bir ortam
oluşturması sonucu olduğu literatürdeki benzer araştırmalarda da açıklanmaktadır. DKM
kullanılan gruplarda ise arafazın neredeyse fiziksel olarak ayırt edilemez düzeyde olduğu
görülmektedir (Şekil 20 e-f). Kalsiyum Sülfat içeren örneklerde ise biyocam örneklerine
benzer bir sonuç elde edilmektedir (Şekil 20 g-h). Hızlı çözünürlüğü olan bu malzemenin
dinamik ortam oluşması ile arayüzey oluşumu zorlaşmıştır (Friedlaender, 2006). Hiyaluronan
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içeren grupta implantın su tutarak şişmesi ve yapısının zamanla deforme olması sonucu
implant etrafında geniş bir kemik dokusu oluşumuna ve düzensiz büyümeye sebep olmuştur
(Şekil 20, ı-i).
Ayrıca implant konulmayan boş defektlerde de kemik dokusu oluştuğu ancak bunun
daha çok normal kemik dokusundan farklı (sünger kemik yapısında) bol ve büyük gözenekli
olduğu gözlenmiştir (Şekil 20, j-k). Bu grup için yine de bu oluşumun iyi bir sonuç olduğu
düşünülmektedir. Bu kemik dokusunun olmasının operasyonlar sırasında hasar oluşturulan
bölgenin yeterince temizlenmemesi ve kalan debrinin kemik oluşumunu indükleyici bir etki
göstermesi nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Nitekim daha sonradan literatürde defekt
oluşumuda hasar sonrası bölgenin bol su ile yıkandığı bilgisine ulaşılmıştır.
Şekil 20’de bazı gruplarda görülen implant-kemik arayüzeyinin tamamen açılması
kesit alma ve mikrosertlik testleri sırasında gözlenmemiştir. Taramalı elektron mikroskopisi
hazırlık işlemleri sırasında oluşan bu olayın implant ve kemiğin kuruması sonucu iki yüzeyin
ayrılması ile olduğunu düşündürmektedir. Ancak bunun bazı gruplarda olup diğerlerinde
olmamasının temel sebebi bu gruplarda ara yüzeyde kuvvetli tutunmayı sağlayacak kemik
implant arası bağ oluşumunun eksikliği olarak değerlendirilmiştir.
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a) PCL Implant-Kemik Yüzeyi

b) PCL Implant-Kemik arayüzeyi

c) PCL+BG Implant-Kemik Yüzeyi

d) PCL+BG Implant-Kemik arayüzeyi

e) PCL+BG+DKM Implant-Kemik Yüzeyi

f) PCL+BG+DKM Implant-Kemik arayüzeyi
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g) PCL+BG+CaS implant-kemik yüzeyi

h)PCL+BG+CaS implant-kemik arayüzeyi

ı) PCL+BG+ HYA implant-kemik yüzeyi

i) PCL+BG+HYA implant-kemik arayüzeyi

j) Kemik küzeyi (kontrol)

k) Kemik yüzeyi (boş defekt)

Şekil 20. In vivo uygulama sonrası implant-kemik yüzeylerinin taramalı elektron

mikroskobisi görüntüleri
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a)

b)
Şekil 21. In vivo uygulama sonrası a) PCL+BG ve b) PCL+BG+DKM implant-kemik

yüzeylerinin taramalı elektron mikroskobisi ile element analiz sonucu
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7. İn vivo Uygulamalar Sonrası Kemiklerdeki İyileşmenin Genel
Değerlendirilmesi

In vivo uygulamalar sonrasında analizlerden önce kemiklerin genel görüntüleri defekt
bölgesinin implantla veya dokularla kapatılmış olduğunu göstermektedir. Makroskopik
düzeyde yapılan gözlemler boş defekt kemiklerinde oluşan dokunun normal renginden farklı
(daha koyu) bir yapıda olduğu ve bu nedenle daha sağlıksız bir iyileşme gerçekleştirdiği
görüntüsü vermiştir (şekil 22). Bu incelemelerde hiyaluronan içeren örneklerde kemiğin defekt
bölgesinde taramalı elektron mikroskopisindeki gibi genişleyerek büyüme gözle de görülmüş,
üstelik bu grupta bazı kemiklerde operasyon sonrası kırılmalar olduğu fark edilmiştir. DKM
içeren grupta ise defekt bölgesi genel görünümünün sağlıklı kontrollere çok yakın olduğu
gözlenmiştir. Ayrıca bazı gruplarda analizler sırasında implantın ilik bölgesine kaydığı
(bazılarında tamamen ilik boşluğuna gittiği) görülmüştür. Defekt bölgesiyle ilişkisi kalmayan
bu tür örnekler analizlerde kullanılmamıştır. Bu gözlemler sonucu her gruptan birer normal
örneğin histolojik analize (Hacettepe Üniversitesi) gönderilmesine (projede öngörülmemişti)
karar verilmiştir. Ne var ki butür değerlendirmelerin en net yapılabileceği histoloji
incelemesinde teknik bazı sebeplerden dolayı (polimerin histolojik örnek hazırlama sırasında
kullanılan ısı ile eriyerek kaybedilmesi) sonuç alınamamıştır.
Kemik karmaşık üç boyutlu yapısı nedeniyle iyileşmesinin değerlendirilmesi açısından
zor bir dokudur. Çünkü iyileşmede farklı aşamalarda olup hem destek hemde mekanik yük
verilmesi gibi zorluklar içermektedir. In vivo uygulamalarda kontrol edilemeyen canlılar arası
varyasyonlarla bu zorluk bir kat daha artmaktadır. Bu nedenle projede makro ve mikro
düzeyde çeşitli analizlerle değişik içerikli biyokompozitler uygulanan kemiklerde iyileşme
düzeyi değerlendirilmeye çalışılmış ancak bu analizlerden değişik sonuçlar elde edilmiştir.
Nicel analizlerden üç noktalı bükme ve mikrosertlik deneyleri sadece PCL ve PCL+BG+DKM
gruplarında en yüksek sonuçları verirken, tomografi sonucuna göre en yüksek yoğunluk
PCL+BG+HYA ve PCL grubunda bulunmuştur. Nitel analizlere göre ise (taramalı elektron
mikroskopisi ve görsel incelemeler) yine PCL ve PCL+BG+DKM grupları kemiğe en iyi
entegre olmuş gruplar olarak görülmekte, PCL+BG+HYA grubunun ise kemik yapısını farklı
boyutlara getirerek değişik bir iyileşmeye götürdüğü gözlenmektedir. Yorumlanması güç
görünen bu tablo aslında biraz daha genel bakıldığında çok net sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Kompozit yapısında değişik malzemelerin avantajları kullanılırken, bütün grupların taşıdığı
dezavantajlarda sonuçların oluşmasındaki önemini ortaya koymaktadır. Örneğin PCL grubunun
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başarısı biyouyumlu olduğu bilinen bu polimerin geç bozunumu sayesinde disk yapısının
sürekli ve değişken olmamasından kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde DKM içeren grupta
biyocam ve DKM’nin kemik oluşumunu hızlandırıcı olmaları nedeniyle başlangıçta hızlı bir
iyileşme sağladıkları ve böylece bu grubun birçok analizde ön plana çıktığı düşünülmektedir.
Ancak yine aynı malzemelerin bir süre sonra dışarı çıkmasının (polimer yapının zor
bozunumundan dolayı) yavaşlaması ile bu etkinin zamanla azaldığı, CT analizlerinde
bölgedeki kemik yoğunluğunun interfaz mikrosertlik değerleriyle uyumlu olmamasını
açıklamaktadır. Proje sonuçları içerisinde en başarısız görülen grup olan PCL+BG+HYA
grubu ise in situ çalışmalarının verdiği ön bilgilerle in vivo olarak denenmek istenmiş ve
şaşırtıcı olarak kemik yoğunluk değerleri en yüksek olan grup olarak bulunmuştur. In situ
sonuçların ışığında hiyaluronanın yapıdan hızlı uzaklaşması ile implanttan içeri açılan erken ve
büyük gözeneklerin kemik dokusunun buralara yürümesine olanak verdiği ve içerde
mikroadacıklar oluşturduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Ancak mikrosertlik testlerinde
hyaluronan implantların çok zayıf olması nedeniyle bu bölge içerisinde çok fazla analiz
yapılamamıştır.
Bütün sonuçların genel incelenmesi ile kemik dokusunun tedavisinde, mekanik olarak
uzun süre destekleyen, içeriğindeki biyoaktif malzemeleri yavaş ve kontrollü olarak çıkaran
(kemik interfaz oluşumunu engellemeyecek miktarda), ve yeni dokunun içine doğru
büyüyebileceği gözenekli yapıda bir sistemin daha başarılı olacağı sonucuna varılmıştır.
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a) PCL

b) PCL+BG

e)PCL+BG+HYA f) Boş defekt

c)PCL+BG+DKM d) PCL+BG+CaS

g) Kontrol

Şekil 22. In vivo uygulamalar sonrası analiz için hazırlanan kemiklerin kontrollerle

karşılaştırılması
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Öneriler

Yapılan araştırmalar sonucunda kemik dolgu malzemesi olarak geliştirilen
kompozitlerle ilgili daha ileride yapılabilecek calışmalara aşağıdaki öneriler getirilmektedir.
1) Biyocamın kompozit uygulamalarda iç yapıya ilaveten kaplama olarak da
kullanılması,
2) Hyaluronan içeren kompozit araştırmalarında bu maddenin çapraz bağlayıcı ile
çözünürlüğünün azaltılması,
3) Mekanik özelliklerin daha uzun süre korunumu ve kemik ile organik bağlantının
oluşturulmasına yeterli süre sağlanması amacıyla Kalsiyum sülfat gibi
çözünürlüğü çok yüksek malzemelerin kompozitteki oranlarının düşük (1/8, 1/10
gibi) tutulması

* Proje ODTÜ Mühendislik Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Özge Erdemli’nin Yüksek
Lisans tez araştırması olarak yapılmıştır. Öğrencinin 6 Eylül 2007 tarihinde tez savunmasını
takiben hazırlanmakta olan makale biyomalzeme araştırmaları ile ilgili bir dergiye
gönderilecektir.
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biyocam ve canlı yapısına uyumlu bir polimer olan Poli(-kaprolakton), PCL, temelli
farklı kompozisyonlarda biyokompozit malzemeler geliştirilmiş ve bunların kemik
hasarları tedavisine yönelik
PCL+Biyocam+Demineralize

temel özellikleri araştırılmıştır. PCL, PCL+Biyocam,
Kemik

Matriksi,

PCL+Biyocam+KalsiyumSülfat,
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şeklinde hazırlanmış ve in situ yapısal özellikler, mekanik özelliklerinin zamana karşı
değişimi, osteosarkoma (Saos) hücrelerinde biyouyumluluğu ve in vivo etkinliği
yönlerinden incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
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