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                                                              ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

   SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

TavĢanlarda Sinüs Membran Hasarında Trombositten Zengin Fibrin' nin 

ĠyileĢme Üzerine Olan Etkinliğinin Deneysel Olarak Değerlendirilmesi 

 

Ceyhun ARICIOĞLU 

Ağız DiĢ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2015 

 
 

Tıp ve diĢ hekimliğinde yaygın olarak kullanılan TZF 'nin içerdiği büyüme faktörleri 

nedeniyle yara ve yumuĢak doku iyileĢmesini hızlandırdığı belirtilmektedir. Yapılan çalıĢmaların 

birçoğunda TZF 'nin kemik üzerindeki iyileĢmeye olan etkileri araĢtırılmasına karĢın TZF 'nin sinüs 

membran perforasyonunun tamirinde kollajen membranla karĢılaĢtırılarak etkinliğinin 

değerlendirildiği bir çalıĢmaya literatürde rastlanılmamıĢtır. 

Sunulan çalıĢmanın amacı tavĢan sinüs membran defektlerinin tamirinde kullanılan TZF ve 

kollajen mebranın iyileĢme üzerindeki etkisinin değerlendirmektir. 

ÇalıĢmada kullanılan 42 Yeni Zellanda tavĢanı rasygele iki gruba ayrıldı. 1. grup kollajen 

membran grubu 2. grup TZF grubuydu.Her iki gruptaki hayvanlara aynı cerrahi yaklaĢım 

uygulanarak sinüs mukozasına bilateral olarak ulaĢıldı ve 1 cm uzunluğunda membran perforasyonu 

yapıldı. 

Simetrik olarak elde edilen membran perforasyonunun kapatılmasında 1. grupta kollajen 

membran kullanılırken 2. grupta otolog olarak hazırlanan TZF kullanılmıĢtır. Diğer perforasyon 

sahaları kontrol grubu olarak bırakılmıĢtır. Her iki gruptaki hayvanlar 7, 14 ve 28. günlerde 7 'Ģerli 

gruplar halinde sakrifiye edildi. Hayvanlardan elde edilen örnekler histomorfometrik olarak 

incelendi. Verilerin istatistiksel analizi yapıldı.  

Histomorfometrik analizler sonucunda, TZF ile kollajen membran grupları arasında 

iyileĢme yönünden istatistiksel bir farka rastlanmadı. 

Bu çalıĢmanın sonuçları TZF 'nin kollajen membrana göre yumuĢak doku tamirinde 

kullanılabilecek alternatif otolog bir ürün olduğunu göstermiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kollajen membran; Otolog; Sinüs membranı; Trombositten Zengin 

Fibrin; YumuĢak Doku Tamiri. 
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                                                       SUMMARY 

 

REPUBLIC of TURKEY 

SELÇUK UNIVERSITY 
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Department of Oral and Maxillofacial Surgery 

 

PhD THESIS / KONYA-2015 

 

 Experimental Evaluation Of  The Effect Of Platelet Reach Fibrin On Healing 

Of Sinus Membrane Perforation At Rabbits 

        It is pointed out that PRF which is commonly used in medicine and dentistry increases the 

wound and soft tissue healing by the way of growth factors in it. Although at most researches the 

healing effect of PRf on bone was investigated, ıt was not encountered any research that compared 

the efficacy of PRF and collagen membrane on the treatment of sinus membrane perforation at the 

litearature.                                                                                                                  

 

The aim of the presented study is to evaluate the efficacy of PRF and collagen membrane 

which are used to treat the sinus membrane perforations. Forty two New Zelland rabbits which are 

used in the study randomly divided into two groups. First group collagen membrane group second 

group was PRF group. Performing the same surgical operations ıt was reached to the sinus 

membrane bilaterally and 1 cm lenght perforation was made. To repair the simetrically perforated 

sinus membrane, collagen membrane was used at the first group, PRF that is prepared autologous 

was used at the second group. The other perforation sites remained as control group. The animals 

that are consisted of 7 rabbit for each group are sacrificed at the end of 7th, 14th, 28th days. 

Histomorphometrical analyzes showed that there were no statistical difference between PRF and 

collagen group on healing. 

 

The results of this study verified that PRF is a alternative autologous product according to 

collagen membrane which can be used at soft tissue repairing 

 

             Key Words: Autologous; Collagen Membrane;  Platelet Reach  Fibrin; Sinüs Membrane 

Soft Tissue Repairing.   
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1.GĠRĠġ 

1.1. Kemik Kaybı ve DiĢ 

Alveoler kemik diĢleri desteklemede anahtar rolü oynayan yapıdır. DiĢler 

alveoler kemiğe sharpey lifleri ile tutunurlar. DiĢlerin çiğneme sırasındaki mekanik 

stimülasyonu alveoler kemiğin sağlıklı kalmasına rol oynar. Buna rağmen alveoler 

kemik, günde 15-20 dk 'lık mekanik yüklenmeye maruz kalır (Bates ve ark 1975). 

DiĢlerin kaybı irreversibl kemik kaybı ile sonuçlanır (Carlsson ve Persson 1967). 

Çekimden sonraki 4. günde osteoklastlar alveoler kemiği rezorbe etmeye baĢlar 

(Amler 1979). Böylece çekimden 40 gün sonra alveoler yükseklik 1/3 oranında 

azalır. DiĢlerin çekim sonrası rezorbsiyonu irreversibl, kronik ve kümülatiftir 

(Atwood 1963). Rezorbsiyon ilk yılda en fazladır ve ilk üç ay en hızlı Ģekilde geliĢir. 

Çekim sonrası görülen rezorbsiyon,  

3 ay sonra %21  

6 ay sonra % 36 

12 ay sonra % 44 olarak ölçülmüĢtür (Carlsson ve Persson 1967)  

25 yıl sonra alveoler krette 10 mm ye varan kayıplar görülebilmektedir. 

Kemikteki yükseklik kaybı mandibulada maksillaya göre 4 kat daha fazladır. DiĢ 

çekimi sonrası kemik kaybı tamamen elimine edilemese de kullanılan protezlerin 

kuvvetleri kemiğe dengeli iletmesi ile azaltılabilir (Brehm ve Abadi 1980, Sennerby 

ve ark 1988). 

1.2. DiĢsiz Çenelerde Kemik Kaybı Nedenleri ve OluĢumu 

DiĢ çekiminden sonraki alveoler kemik kaybı uzun süre sonra fark 

edildiğinden normal kabul edilmektedir. Ancak , bazen bu kayıp hızlı ve aĢırı 

miktarda olmaktadır. Bu durum etiyolojide bazı faktörlerin yer aldığını 

düĢündürmektedir. Kemik rezorbsiyonunun hızı: yaĢ, cinsiyet ve ırka göre 

değiĢiklikler göstermektedir. Bazı araĢtırmalara göre beyaz kadınlarda diğer 

kadınlara göre daha az kemik kaybı bulunmuĢtur. Siyah ırktan olanların ve 

asyallıların özellikle erkeklerinin yüksek kemik densitesine sahip olduklarından 

dolayı daha az kemik rezorbsiyonu meydana geldiği bulunmuĢtur. Buna karĢılık bazı 
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diĢsiz beyaz kadınlarda fazlaca bir rezorbsiyon görülmezken, diğer gruplardan bazı 

bireylerde görülmektedir. Bu da kemik atrofisini etkileyen birçok faktörlerin 

olduğunu göstermektedir (Pietrokovski ve Massler 1967, Atwood 1979, Baxter 1985, 

Fonseca ve Davis1986). 

1.2.1. DiĢsiz Çenede Kemik Kaybı Fizyolojisi 

Kemik kaybı denilince akla önce atrofi ve rezorbsiyon terimleri gelir. Bu 

olaylar zaman içerisinde kiĢide yeniden Ģekillenme olayını ortaya koyar. 

Remodelling üç safhada meydana gelir: 1- aktivasyon, 2- rezorbsiyon, 3- formasyon. 

Bu üç safha iskeletin her yerinde spesifik lokalizasyon, yaĢ, metabolik aktivite ve 

lokal stres gibi bazı nedenlere göre değiĢik oranlarda devamlı olarak meydana gelir 

(Fonseca ve Davis 1986). 

 Aktivasyon 

Lokal veya sistemik stimuluslarla baĢlar ve remodellingin 1. Safhasını teĢkil 

eder. Aktivasyon remodelling olayının diğer etaplarını da sitümile eder. 

 Rezobsiyon 

Osteoklastların kemik yüzeyine tutunmasıyla baĢlar. Rezorbsiyon trabeküler 

kemiğin dıĢ yüzünde kompakt kemiğin havers sisteminin dıĢ yüzeyinde olur. Bu 

rezorbsiyon gelen basınca paralel meydana gelir. Bunu organik matriks depozisyonu 

takip eder. Organik matriks kalsifikasyondan sonraki kemiğin direncinden 

sorumludur. Rezorbsiyon basınç olmasa da meydana gelir ancak bu kadar organize 

değildir.  

 Formasyon 

Lokal mezenĢimal hücrelerin osteoblastlara farklılaĢması ve organik matrikse 

yayılması ile baĢlar. Yedi gün sonra mineralizasyon baĢlar. Formasyon rezorbe olan 

kemiğin tamiri bitinceye kadar devam eder. Bunun zamanı kompakt kemikte üç ay, 

trabeküler kemikte iki aydır.  

Remodelling, büyüme bittikten sonra da değiĢik etkenler altında hayat boyu 

devam eder.  
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1.3. DiĢsiz Çenede Kemik Kaybına Etki Eden Faktörler 

Genel ve lokal olarak sınıflandırılabilir (Bays 1983, Fonseca ve Davis 1986). 

1.3.1. Lokal Faktörler 

Lokal faktörlerin baĢında özellikle çekim travması gelir. Bu açıdan diĢ çekimi 

iĢleminin çok dikkatli yapılması ve alveoler kemiğin mümkün olduğunca korunması 

çok yerinde bir davranıĢ olur. Çekim esnasında elevatör çok dikkatli kullanılmalı, 

lingual veya bukkal kortikal kemik korunmalıdır. Eğer kemik duvar çatlamıĢsa 

parmak basıncı ile yerine getirilmelidir. Bu duvarlardan birinin kaybı sözkonusu 

olursa ilerde rezorbsiyon kaçınılmaz olur. Eğer alveoloplasti yapmak mutlaka 

gerekiyorsa iĢlem mümkün olan en az kemik kaybı ile bitirilmeye çalıĢılmalıdır. Yüz 

morfolojisi de direkt yada indirekt yoldan alveoler kret kaybını etkiler. Uzun yüz 

tipindeki hastaların özellikle ön ve yan alveoler kretleri vertikal planda uzundur. 

Ġkinci bir durum mandibula açısı küçük olanlar, yani küçük yüzlü bireylerde önde 

koparma ve ısırma kuvveti oldukça fazladır. Bu durumun diĢ kaybı sonrası alveoler 

rezorbsiyonu artırabileceği savunulmaktadır  (Tallgren 1970, Bell 1985). 

Oklüzyondaki problemler kemik reorbsiyonunu arttırır. Kemik kaybını 

etkileyen faktörlerden en önemlisi kötü yapılmıĢ yada çok uzun süre kullanılan 

protezlerdir.  DiĢ gıcırdatma ve diĢ sıkma gibi kötü alıĢkanlıklar da etkili olur. Sonuç 

olarak uyumsuz protezler alveoler kemik kaybını arttırır (Page 1975, Michael ve 

Barsoum 1976, Woelfel ve ark 1976).  

1.3.2. Genel Faktörler  

I. Sistemik kemik hastalıkları  

1) Osteoporozis 

a. Senil osteoporozis 

b. Menepoz sonrası görülen osteoporoz 

c. Cushing sendromu 

2.   Osteomalasiya 
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a. D vitamini yetmezliği 

b. Renal osteodistrofi 

c. Sekonder hiperparatiroidizm 

3. Kötü beslenme veya beslenme yetersizliği 

II.   Endokrin hastalıkları 

1) Diabetes mellitus 

2) Primer ve sekonder hiperparatiroidizm 

3) Alkolizm 

4) Dializ gerektiren renal bozukluklar 

III. Ġlaç tedavileri 

1) Kronik kortikosteroid tedavisi 

2) Kronik heparin tedavisi 

3) Antikonvülsanlar 

4) Ġmmünosüpresanlar 

1.4. Çenelerdeki Atrofinin Tanımlayıcı ve Metrik Sınıflandırması 

Alveoler kemiklerin rezorbsiyonu birçok faktöre bağlı olmakla beraber, 

kemiğin kalitesi, lokalizasyonu ve yapısı rezorbsiyonda etkilidir. (Atwood ve Co 

1971, Schwarz ve ark 1987) Alveoler kemiklerdeki rezorbsiyonun uluslararası alanda 

anlaĢılabilmesi için çeĢitli sınıflandırılmalar yapılmıĢtır. Atwood (1963) 21 

mandibula kesiti incelemiĢ ve mikroradyografik çalıĢmalar yapmıĢtır.  Bunun 

sonucunda ortaya koyduğu sınıflandırma; 
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class I:  DiĢli kret,  

class II:  DiĢ çekiminden sonra iyileĢmesi yeni tamamlanmıĢ kret,  

class III: Uygun yükseklik ve geniĢlikte, tepesi yuvarlak formda kret ,  

class IV: Uygun yükseklikte, yetersiz geniĢlikteki bıçak sırtı formda kret ,  

class V:  Yetersiz yükseklik ve geniĢliğe sahip, düz kret formu,  

class VI: Çesitli derecelerde bazal kemik kaybının gözlendiği, basık kret 

formu . (ġekil 1.1) 

Cawood ve Howell (1988) tarafından 45 mandibula ve 30 maksillada 

inceleme yapılmıĢ ve sınıflandırma posterior alveoler segmentlere kadar 

geniĢletilmiĢtir. Cawood ve Howell (1988) da Atwood ve Co (1971) gibi yükseklik, 

geniĢlik ve çapraz kesitleri kriter almıĢlardır. Yuvarlak kenarlı veya bıçak sırtı 

terimlerinin yerine yeterli yükseklik kavramını kullanmıĢlardır.  

Cawood ve Howell (1988) sınıflandırılması Ģu ana kadar diĢsiz çenelerde 

yapılan en kapsamlı sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma, rezorbsiyonun derecesini 

kolaylıkla ve hızlıca görsel olarak belirlemek için yapılmıĢtır. Diğer sınıflandırmalar 

sıklıkla alveoler yüksekliğin değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.   
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ġekil 1.1. Cawood ve Howell sınıflandırması. 

Kemiğin kalitesi ile ilgili yapılmıĢ pek çok sınıflama arasında 1985 yılında 

Lekholm ve Zarb tarafından önerilen sınıflama genel olarak kabul görmektedir.  

Gözle görülebilen kemik yapısının, yoğun ve gözenekli kısımlarının dağılımını ve 

biçimini belirleyen bu sınıflamaya göre dört tip kemik saptanmıĢtır (ġekil 1.2). Bu 

sınıflamada mevcut alveolar kemiğin vertikal düzlemdeki boyutları Tip A, B, C, D, 

E, kortikal kemiğin spongioz kemiğe göre rölatif oranı ise Sınıf I, II, III, IV olarak 

ifade edilmektedir (Jensen 1999). 

D-1 (Sınıf I) : Gözenekli kemik içermeyen homojen kortikal kemik 

D-2 (Sınıf 2) : Yoğun spongiyöz kemiği çevreleyen kalın kortikal tabaka, 

D-3 (Sınıf 3) : Yoğun spongiyöz kemiği çevreleyen ince kortikal tabaka, 

D-4 (Sınıf 4) : DüĢük yoğunluklu spongiyöz kemiği çevreleyen ince veya aĢırı ince  
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ġekil  1.2. Lekholm ve Zarb: Kemik kalitesinin sınıflaması. 

 1.5. Paranazal Sinüsler 

 Nazal kavite çevresinde kemiklerin içinde bulunan ve bu kaviteye açılan 

kemik boĢluklarına paranazal sinüs adı verilir (Harorlı 1980). Frontal, etmoid (ön, 

arka) maksiller ve sfenoid olarak adlandırılan bu boĢluklar, toplam sekiz tanedir. 

(ġekil 1.3)  Klinik olarak, sinüsler orta konkanın yapıĢma yeri referans alınarak ön ve 

arka olmak üzere ikiye ayrılır. Ön grubu sinüs frontalis, sinüs maksillaris ve etmoid 

sinüsün ön etmoidal hücreleri oluĢturur. Arka grubu ise sfenoid sinüs ile arka 

etmoidal hücreler olusturur. Her bir sinüs sağlıklı koĢullar altında hava ile doludur ve 

ostiumları ile nazal kaviteye açılırlar (Ballenger ve Snow 1996).    

 

 

ġekil 1.3. Paranazal Sinüsler. 
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1.5.1. Maksiler Sinüs 

 Maksilla içinde piramit Ģeklindeki hava ile dolu  boĢluğa maksiller sinüs adı 

verilir (Kocatürk 2000). ‗Maksiller Sinüs‘ terimini ilk olarak 17.yy.‘da Ġngiliz hekim 

Nathaneal Highmore ―Corporis Humani Disquisitio Anatomica‖ adlı eserinde 

tanımlamıĢtır. Onyedinci yüzyılın ikinci yarısından sonra maksiller sinüse 

―Highmore BoĢluğu denilmiĢtir (Harorlı 1980).           

1.5.2. Maksiller Sinüs Embiryolojisi  

Maksiller sinüs fetal hayatın yaklaĢık 3.ayında lateral nazal duvarın etmoid 

bölümünde bir tomurcuk Ģeklinde belirir. Orta konkanın tabanında, etmoidin unsinat 

proçesi mediale doğru geliĢir. Unsinat ve lateral nazal duvar arasında infundibulum 

adı verilen bir girinti oluĢur. Bu bölge orijinal maksiller sinüs hücresinin geliĢme 

yeridir. Bu hücrenin geliĢmesi fetal hayat boyunca yavaĢ ilerler ve doğum sırasında 

sinüsün hacmi 6-8 ml olarak tahmin edilir. Doğumdan sonraki 4-5.ayda maksiller 

sinüs, standart ön arka planda çekilen radyolojik filmde infraorbital foramenin 

medialinde trianguler bir yapı Ģeklinde görülür. Doğumdan sonra maksiller sinüsün 

büyümesi 3 yaĢına kadar hızlı Ģekilde sürer ve sonra 7 yaĢına kadar bu büyüme 

yavaĢlar. Sinüsün büyümesinde 7 yaĢından 12 yaĢına kadar ikinci bir ivmelenme 

dönemi görülür. Ġkinci hızlı büyüme evresini maksillanın alveolar çıkıntısının 

pnömatize olarak geliĢmesi takip eder ve maksiller sinüs tabanı doğumda burun 

tabanından 4 mm daha yukarıda iken 8-9 yaĢlarında aynı seviyeye gelir, yetiĢkinlerde 

ise genellikle 4-5 mm aĢağıya iner. Adolesan dönemde maksiller sinüs, maksiller 

kemiğin korpusunu ve zigomatik kemiğin maksiller bölümünü doldurur. Takip eden  

15 ve 18 yaĢlardan sonra da sinüste sadece küçük Ģekil değiĢiklikler gözlenir. (Önerci 

1999, Koç 2004) 

 Maksiller sinüsün büyümesine etki eden faktörler olarak;  

Göz küresinin orbitaya yaptığı basınç,yumuĢak damak kasları, maksilla ve 

mandibulayı birbirine bağlayan kaslar ile yüzeyel yüz kaslarının maksillanın alt 

kısmını asağı yönde çekmeleri ve diĢlerin sürmesi sayılabilir  (Chavannaz 1990). 
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1.5.3. Maksiler Sinüs Anatomisi 

Maksiller sinüs maksilanın gövdesi içerisinde yer alan büyük bir piramidal 

kavitedir. Maksillofasiyal bölgedeki sinüslerin en geniĢ olanıdır ve en kolay ulaĢılan 

paranasal sinüstür. Maksiller sinüsün laterale yönelik olan apeksini zigomatik çıkıntı 

oluĢturur. Medial yönde olan tabanı ise burnun lateral duvarını oluĢturur. Sinüs 

duvarları her yönde incedir ve maksiler kemiğin nasal, orbital, anterior ve infra-

temporal yüzeylerine karĢılık gelir. Nasal duvarda veya tabanda dezartiküle kemikte 

nasal kavite ile irtibat halinde büyük ve düzensiz yapıda bir açıklık bulunmaktadır. 

Artiküle durumdaki kafatasında bu açıklık yukarıda etmoid kemiğin çıkıntısı, aĢağıda 

nasal konkanın etmoid çıkıntısı, arkada pterygoid palatin‘in dikey parçası ve 

yukarıda lakrimal kemik ile komĢudur ve maksiller sinüs önde yukarıda belirtilen 

kemikler arasında kalan iki küçük aralık vasıtasıyla, nazal kavitenin orta meatusuna 

açılır (Standring 2005). 

Genelde, kavitenin üst kısmına yakın bir açıklık bulunmaktadır, diğer açıklık 

ise mukoza ile kapanmıĢtır. Maksiller sinüs molar diĢler seviyesinde 2.5 cm 

geniĢliğinde 3.75 cm yüksekliğinde ve anterioposterior derinliği ortalama 3 cm 

kadardır. Maksiller sinüsün dört duvarı vardır. 

Bunlar: 

Ön duvar: Ġki önemli sınırı fossa kanina ve sub-orbital oluktur. Periferde 

kalın kompakt kemikten, kanin diĢ bölgesinde ise ince kompakt kemikten oluĢur. 

Kalın kompakt kemikten üst ön diĢler ve üst yan diĢlerin nörovasküler kanalları 

geçer. Bunlar sensitif ve suborbital sinirin dallarıdır. Ġnce kompakt kemik Caldwell-

Luc operasyonunun penceresinin açıldığı duvardır. 

Arka duvar: Tüber maksilla ile iliĢkilidir. Maksiller sinüsü pterigopalatin 

fossadan ayırır. Posterior duvarda posterior dental sinir, distal periost içinde de a. 

Maksillaris interna vardır. Posterior duvar a. maksillaris interna, sfenopalatin 

ganglion, n. trigeminusun dalları ve vejetatif sinirleri içeren pterigopalatin fossayla 

bölünmüĢtür. 

Üst duvar: Göz küresinin tabanını olusturur, çok kırılgandır. Suborbital oluk 

nedeniyle bu kırılganlık daha da artar. 
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Ġç duvar: Sinüsü nazal fossadan ayırır. Aynı zamanda burun bosluğunun dıĢ 

duvarıdır. Üzerinde maksiller ostium ve aksesuar ostiumlar vardır. Orta ve alt 

meatuslarla komĢu olup, maksiller ostium meatus nasi medius infindibulum‘a açılır. 

Maksiller sinüsü iki veya daha fazla kaviteye bölen bir septası vardır. Septum, molar 

bölgeye dogru geniĢler diĢsiz hastalarda ise kaybolur. Sinüsün yüzey membranı 

kemiğe sıkıca bağlıdır (Mutlu 1995, Chavannaz 1990). 

Maksiller sinüsün tabanından n. alveolaris süperior geçer (Horarlı 1980). 

Sinüs tabanı, köklerden 3.4 mm‘lik kemik yüzeyi ile ayrılır. Bu kalınlık sinüsün 

büyüklüğüne, formuna ve diĢ köklerinin uzunluğuna göre değiĢir (Mutlu 1995). Üst 

ikinci premolar ile birinci ve ikinci molar diĢlerin apikalleri sinüs tabanı ile yakın 

iliĢkide olabilir. Hatta sadece müköz bir membran ile ayrılabilir. Bu sebeple dental 

enfeksiyonlar kolaylıkla sinüse yayılabilir. Sinüsün tavanı, tabanından sıklıkla iki 

kat daha geniĢtir ve ortasından ince bir tabaka kemik ile korunan infraorbital sinir 

geçer. Çocuklarda sinüs tabanı nazal kavite tabanı ile aynı seviyededir ancak 

eriĢkinde 5-10 mm. daha altta olabilir (Ballenger ve Snow 1996). 

1.5.4. Kanlanması 

Maksiler sinüsün kanlanması nazal mukoza yoluyla ve kemik yapının içinden 

gelen arterler vasıtasıyla olmaktadır. 

 1.5.5.  Arterleri 

Ġnfraorbital arter, desenden palatin arter ve superior alveolar arterler maksiler 

arterin dalları olup, maksiler sinüsün beslenmesini sağlarlar.(Ballenger ve Snow 

1996, Chavannaz 1990, Van Den Bergh ve ark 2000). 

 1.5.6.  Venleri 

Sphenopalatin ven maksiler sinüsün medial duvarının , pterygomaksiller ven 

diğer duvarlarının drenajını gerçekleĢtirir (Koç 2004, Janfaza ve ark 2002). 
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 1.5.7. Lenf Drenajı 

Ostium yolu ve infraorbital foramen yoluyla gerçekleĢtirilir (Van Den Bergh 

ve ark 2000). 

1.5.8. Ġnnervasyonu 

N. maksillaris‘in nn. alveolares superiores posteriores‘leri ve n. 

infraorbitalis‘in nn. alveolares superiores anteriores‘leri ile ve n. palatinus major‘ün 

dalları ile sensitif olarak innerve edilirler. Ayrıca, n. nasopalatinus breves‘in nn. 

sinus maksillarisinden de sensitif dallar alır. Simpatik ve parasimpatik lifler ganglion 

pterigopalatinum‘dan geçerek sinüse gelirler (ġakul 1999). 

1.5.9. Fonksiyonu 

1. Havayolunu sağlamak  

2. Kafatasının ağırlığını azaltmak  

3. Önemli yapıları (orbita, beyin gibi) dıĢ travmaların etkisinden korumak  

4. Solunum havasının akciğerlere uygun basınçta ve hacimde ulaĢmasını sağlamak  

5. Nazal kavite yoluyla alınan havanın bronĢ ve akciğerlere geçmeden önce ısıtılması 

ve nemlendirilmesi 

6. Vokal rezonansa katkıda bulunmak  

7. Yüz iskeletinin geliĢiminde rol almak  

8. Olfaktör sahanın alanını geniĢletmek (Evans 1987, Önerci 1999) 

1.6.  Maksiller Sinüs Membranı 

Schneiderian membran olarak da adlandırılan sinüs mukozası, burun 

boĢluğunu döĢeyen mukozadan daha basit yapıdadır (Mutlu 1995). Kalınlığı yaklaĢık 

1mm dir ve nazal mukozaya göre daha az vaskülarizedir (Van Den Bergh ve ark 

2000). Histolojik olarak sinüs mukozası ve nazal mukoza birbirine benzer. Sinüs 

mukozasının üst yüzeyini respiratuar epitelyum örter.  Periosttan ayrı bir tabaka gibi 

fark edilemez. Sinüs kavitesinde salgılama görevi yapan, hücre grubu da 
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bulunmaktadır. Siliar epitel yabancı maddeleri tutup, dalga hareketiyle ostiuma taĢır. 

Ostium nazal kavitenin orta meatusunda bulunur (Mutlu 1995, Van Den Bergh ve ark 

2000). Patolojinin mevcut oldugu durumlarda, siliaların dalga hareketi bozularak 

yabancı maddeler ostiumdan dıĢarı atılamaz. Sinüs tabanının kemik yapısı bazal ve 

alveoler kemikten oluĢmaktadır. Alveoler kemik diĢlerle kontakt halindeki kortikal 

lamina dura ve altındaki spongioz kemikten oluĢmaktadır. Alveoler kemikde, kemik 

yaĢının artmasıyla osteoporoz, ayrıca kasların etkisine ve kan akımındaki azalmaya 

bağlı olarak da rezorpsiyon görülebilir (Mutlu 1995). 

1.7. Maksiler Sinüs Membranı Elevasyon Teknikleri 

Atrofik maxillada yeterli kemik elde edebilmek için çeĢitli teknikler 

geliĢtirilmiĢtir. Bunlar total yada segmental kemik onleyler interpozisyonel kemik 

greftleri ve maxiller sinüsün greftlenmesidir (Keller 1994, Lecher 1994). Onley 

greftleme Le fort 1 osteotomisi yada interpozisyonel greftleme interarkal mesafenin 

arttığı durumlarda ve horizontal maxiller defekt olduğunda kullanılmaktadır (Boyne 

ve James 1980, Tatum 1986). Onley greftleme ve interpozisyonel greftleme 

interarkal mesafenin azaldığı durumlarda yapılamaz. Maxiller sinüsün ogmentasyonu 

interarkal mesafenin az olduğu durumlarda yeterli kemik sağlamaktadır (Hochwald 

ve Davis 1992). 

DiĢ kaybından sonra maksiller sinüsün periostu osteoklastik aktivite 

göstermekte ve kemik kaybı meydana gelmektedir (Khatiplou 2005). Kret atrofisi ve 

sinus pnemonizasyonu sonucunda posterior maksillada vertikal kemik boyutunun 

yetersiz olduğu durumlarda uygulanan sinüs tabanı elevasyonu, implant öncesi 

uygulanan güvenilir bir yöntemdir (Reinert ve ark 2003, Timmenga ve ark 2003). 

Günümüzde sinüs elevasyonu için kullanılan iki ana yöntem lateral antrostomi ve 

krestal yaklaĢımdır (Woo ve Le 2004). 

1.8.  Krestal YaklaĢım 

Summers 1994 yılında sinüs altındaki kemik yüksekliğinin 5-6 mm ve 

kemiğin düĢük yoğunlukta olduğu durumlarda osteotomlar kullanarak yapılan bir 

teknik geliĢtirmiĢtir. Bu teknikte sinüs ogmentasyonu gittikçe geniĢliği artan 

osteotomlar kullanılarak alveol kemik tabanının sinüs içerisine itilmesi ve meydana 

gelen boĢluğun greft materyalleri ile doldurulmasıyla elde edilir. Bu yaklaĢım 
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temelde kör bir teknik olduğundan osteotomla sinüs membranın perfore edilmemesi 

için cerrah son derece dikkatli olmalıdır. Buna ek olarak yeterli hacimde ya da doğru 

bir Ģekilde greftin yerleĢtirildiğinden emin olma imkânı yoktur (Tiwana ve ark 2006). 

1.9. Lateral Pencere Tekniği 

 1.9.1. Flep dizaynı 

Ġnsizyon hattı ya biraz palatinale ya da alveoler kretin tepesine gelecek 

Ģekilde keratinize, yapıĢık diĢetinde yapılır. KarĢılıklı yardımcı insizyonların birisi 

diĢsiz boĢluğun mesialinden ve diğeri boĢluğun distalinden yapılır. Eğer gerekliyse 

kaldırılan flebin tabanında periost kesilerek flep daha çok mobilize edilir (Van Den 

Bergh ve ark 2000). 

1.9.2. Lateral Sinüs Duvarı Preparasyonu 

Pencerenin hazırlanması sadece kemiğin ince olduğu sinüsün lateral 

duvarında mümkündür. Eğer lateral sinüs duvarı kalın kemikten oluĢuyorsa tüm 

lateral sinüs duvarı inceltilmelidir. Aksi takdirde, derin yarığa bağlı olarak dokulara 

enstrumanlar rahat ulaĢamayacağından, sinüsün iç kısmındaki Schneiderian 

membranı serbestleĢtirmek oldukça güç olacaktır. 

Enstrümanların rahat kullanılabilmesi için hazırlanan pencere yeterince geniĢ 

olmalıdır. Sinüs lateral duvarında 1-1.5 cm² geniĢliğinde bir pencere yeterli olacaktır 

(John ve Wenz 2004, Özyuvacı ve ark 2005). Bu sebepten hazırlığın ilk aĢaması 

normal olarak büyük çelik rond frez (+ 3 mm.)‘dir. Sinüs membranına zarar 

verilmemesi için preparasyonun büyük elmas rond frezle bitirilmesi uygun olacaktır. 

Sağlıklı bir membran koyu grimsi bir mavi renge sahiptir. Sigara 

kullananlarda Schneiderian membran atrofik ve dokunmak için oldukça nazik ve ince 

görülebilir. Bu nedenle anamnez dikkatle alınmalıdır. Kronik sinüzitde kalın, 

yumuĢak Schneiderian membran varlığı sözkonusudur. Bu durum sinüs lifting için 

geçici bir kontreendikasyon meydana getirir ve operasyon öncesi radyolojik 

incelemelerde bu durum belirlenmelidir. Alerjik koĢullar kronik tepkisel mukoza 

değiĢimlerine yol açabilir, bu yüzden kontreendikasyon teĢkil edebilir. Bu sadece 

operasyon öncesi radyolojik incelemenin uygulanmasıyla değil, aynı zamanda uygun 
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anamnez bilgilerinin bir araya getirilmesiyle de tespit edilmelidir. Preparasyon 

sınırları radyolojik ve klinik landmarklara göre belirlenir. 

Pencerenin hareketi en iyi parmak baskısı uygulanarak sağlanır. Bu yöntem 

sadece cerrahın pencere menteĢesinin kırılmasını ve direncini hissedebilmesini değil, 

aynı zamanda sinüs mukozasının keskin aletler tarafından perforasyonunu da 

engeller. Amaç kaldırılan kemik penceresinin horizontal pozisyona getirilmesidir. 

Bunu baĢarmak için kemik penceresi sinüsün alt sınırının biraz üstünden 

hazırlanmalıdır (Van Den Bergh ve ark 2000). 

1.9.3. Schneiderian membranın elevasyonu 

Sinüsün normal anatomisi, pencerenin horizontal pozisyonda içeriye ve 

yukarıya çevrilmesine izin verir, yine de Schneiderian membranın yeterince 

kaldırılması gereklidir. Sinüs membranını serbestleĢtirme nazik bir prosedürdür ki bu 

özel sinüs yükseltme enstrumanları ile uygulanır, bu enstrumanlar farklı kenarlara ve 

keskinliğe sahip olup farklı yönlerde iĢlev görürler. Bir tanesi kaudal sınırda yavasça 

uygulanır ve dikkatlice mesial ve distal taraflarına doğru iĢlev görür. 

Özellikle distal tarafta sinüs dikkate değer ölçüde geniĢlediğinden bu bölgede 

iĢlem yapmak oldukça güçtür. Sadece tüm kaudal membran hazır olduğunda sinüsün 

en alt sınırından ayrı olarak pencere tümüyle horizontal pozisyona taĢınabilir. Bütün 

mukoza dokularının sinüsün orta kısmına yükseltilmesi pencerenin bu pozisyonda ne 

Ģekilde kalacağını gösterir. Bu seviyeye kadar greft materyali yerleĢtirilmiĢ olması 

gerektigi için bu yükseklik yeterlidir. Fazla greft doldurulması Schneiderian 

membranda nekroza ve bunun sonucunda sinüse greftin irtibata geçmesi ve sinüzitin 

oluĢmasına sebep olur. 

            Daha önceden sinüs operasyonu geçirmiĢ bireylerde mukozadaki skar dokusu 

sinüs mukoza elevasyonuna izin vermeyebileceği için bu hastalarda 

kontreendikasyona neden olur. Aynı zamanda özellikle diĢ çekimi sonrasında oluĢan 

yerler baĢta olmak üzere bazı yerlerde, alveoler kemik tamamıyla yok olduğundan 

sinüs mukozası ağız mukozasıyla temasa geçer. Bu durum mukoza elevasyonu 

sırasında büyük perforasyonlara neden olabileceğinden iĢlemin yapılmasını imkansız 

kılar (Van Den Bergh ve ark 2000). 
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Son yıllarda Tatum‘un tanımlamıĢ olduğu sinüs elevasyonu yöntemine 

alternatif modifiye yeni yöntemler ortaya atılmıĢtır; Vercelotti ve ark (2001), bütün 

sinüs elevasyonu tekniklerinde Schneiderian membranının perforasyon riskini 

vurgulamıĢ ve bunun oluĢma riskini minimuma indirmek için piezocerrahi 

sistemlerinden yararlanmıĢtır. Bu teknikte kemik penceresinin hazırlanması ve 

Schneiderian membranın elevasyonu piezocerrahi sistemi ile yapılmıĢ, baĢarının %95 

olduğu ve iĢlem süresinin de önemli derecede kısaldığı sonucuna varılmıĢtır. 

Soltan ve Smiler (2005), klasik sinüs elevasyonu tekniğinin iyi kabul görmüĢ 

bir teknik olduğunu fakat bu tekniğin diĢsiz boĢluğun 1 ya da 2 diĢle sınırlı olduğu 

vakalarda elevasyonu zorlaĢtırdığını ve iĢlem sırasında yaralanma olabileceğini 

vurgulamaktadır. Bunu önlemek için de klasik tekniği modifiye ederek sinüs 

membranı balon elevasyonu tekniğini rapor etmislerdir. Bu teknik ile sinüs 

membranının balon ile eleve edilmekte olduğunu, bu iĢlemin daha kolay olduğunu ve 

greft yerleĢtirilmesi için yeterli alanın oluĢtuğunu bildirmiĢlerdir. 

Kim ve ark (2005), posterior maksiller bölgede kemiğin 5 mm‘ den az ve 2 

mm.‘ den fazla olduğu durumlarda sinüs lifting ve alveoler distraksiyonu eĢ zamanlı 

uygulamıĢlar ve postoperatif komplikasyonun minimal olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Fugazzotto (2001), sinüs ogmentasyonu için trefan frez ve osteotom 

kullandığı teknikte baĢarılı sonuçlar elde ettiğini bildirmistir. Davarpanah ve 

arkadaĢları (2001), posterior maksillada kemik yüksekliği 5 mm olduğu durumlarda 

Summers osteotomlarını kullandıkları daha az invaziv bir tekniği bildirmiĢlerdir. Bu 

tekniği uygularken osteotomlar, frezler, driller, silindirik implant ve greft 

materyallerini kullanmıĢlardır. 

Soltan ve Smiler (2004), kemik yüksekliğini 4–8 mm. Yükseltmeyi 

planladıkları vakalarda trefan kemik çekirdeği sinüs elevasyon grefti adını verdikleri 

bir yöntemden faydalanmaktadırlar. Bu tekniğin sıklıkla komĢu diĢlerin varlığında ve 

alveoler kemikte az bir rezorpsiyon söz konusu olması halinde endike olduğunu 

bildirmektedirler. 
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1.10. Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltilmesinde Kontraendikasyonlar 

Maksiler sinüs tabanı yükseltilmesinde kontraendikasyon oluĢturan 

faktörlerden en önemlisi maksiller posterior bölgedeki en büyük anatomik oluĢum 

olan maksiler sinüsün fonksiyonlarındaki devamlılığın etkilenmesidir. Maksiller 

sinüsün gereken Ģekilde fonksiyon görmesi mukus üretimi, silyalı epitelyum 

tarafından gerekli transportun sağlanması, sinüs havalanması ve ostium kanalıyla 

sürdürülebilir drenaj arasındaki dengeye bağlıdır (Regev ve ark 1995). Ek cerrahi 

prosedürlerin sağlıklı bir sinüste uygulanmasının sinüs fonksiyonunu etkilemediği 

bildirilmektedir (Timmenga ve ark 1997). 

 Cerrahi iĢlem sağlıksız bir sinüste uygulandığında, sıvı birikmesiyle ve 

bakterilerin çoğalmasıyla sinüzitin yeniden oluĢmasına neden olacağı bununla 

birlikte polip, tümör ve hiperplastik mukoza gibi sinüs alanını daraltan kitlelerin de 

sinüs mukozası elevasyonunu güçleĢtiren kontraendikasyon nedeni oldukları rapor 

edilmektedir (Peleg ve ark 1999). 

 Sinüste önceden varolan patolojilerinde kontrendikasyon nedeni olduğu 

dikkatle incelenmelidir (Berg ve ark 2000, Schwartz ve ark 2004). Bununla birlikte 

uygulanacak ek cerrahi iĢlemin implant yerleĢtirme ve implant ile tedavi amacını 

taĢıması nedeniyle implant yerleĢtirilmesine iliĢkin tüm sistemik ve intraoral 

kontrendikasyonları göz önünde bulundurulmalıdır (Berg ve ark 2000).  

1.11. Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltilmesinde Görülen Komplikasyonlar ve 

Tedavi Seçenekleri 

1.11.1. Hasta Faktörüne Bağlı Komplikasyonlar ve Alınması Gereken Önlemler 

Sinüs tabanı yükseltilmesi iĢlemi öncesi hastanın, kardiovasküler hastalık, 

pulmoner, endokrin ve böbrek hastalıkları, psikolojik bozukluklar ve immun sistem 

bozuklukları gibi olası risk faktörleri cerrah tarafından dikkatle değerlendirilmelidir. 

Aksi taktirde çeĢitli komplikasyonlarla karĢılaĢılabilmektedir (Katranji ve ark 2008). 

Kardiovasküler hastalığı olan bireylerde konsültasyon yapılmadan iĢlem 

yapılmamalıdır. Alınması gereken önlemler herhangi bir oral cerrahi iĢlem için 

yapılması gerekenden farklı değildir. Antibiotik proflaksi uygulanması gereken 

durumlar, antikoagulan tedavisinde medikasyonun düzenlenmesi ilgili doktorun 
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bilgisi dahilinde değerlendirilmelidir. Kontrol altında olmayan diabet artan 

enfeksiyon ile iliĢkilendirilmiĢtir. Postoperatif enfeksiyon ,greft iyileĢmesinin 

bozulması ve insizyon yerinde açılma görülebilmektedir. Bu nedenle bu hastalar 

sinüs tabanı yükseltilmesi için kontrendikasyon oluĢturmaktadır. Radyoterapi ve 

kemoterapi gören immunsupresif bireyler, artan enfeksiyon riski, geç iyileĢme ve 

kemik metobolizmasında bozukluk nedeniyle kontrendikasyon oluĢturan diğer hasta 

grubudur (Rosenlicht 1999, Katranji ve ark 2008). Sigara kullanımının dental 

tedavide komplikasyon riskini artırdığı bilinmektedir. Etki mekanizması tam olarak 

bilinmemekle birlikte immun cevap ve damarlanmayı olumsuz yönde etkilediği 

ortaya konulmuĢtur (Kan ve ark 1999, Barone ve ark 2006). Bununla birlikte alkol 

kullanımınında alınan alkolün derecesi ve miktarına göre implant ve sinüs cerrahisini 

olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak bildirilmiĢtir.  

Sinüs tabanı yükseltilmesi ve implant uygulamaları için baĢarının birincil 

adımı hastanın tıbbi değerlendirmesinin ayrıntılı bir Ģekilde yapılması ve operasyon 

için uygun aday olup olmadığının belirlenmesidir (Rosenlicht 1999). 

1.11.2. Sinüs Membranı perforasyonu ve Tedavisi 

Sinüs membranı, maksiler sinüsü kaplayan 0.13-0.5 mm kalınlığındaki çok 

katlı silindirik epitelyum içeren müköz membrandır (Watzek ve ark 1999). Sinüs 

tabanı yükseltilmesi sırasına %12-%44 oranındaki en sık görülen komplikasyon 

membranın perforasyonudur (Becker ve ark 2008). Operasyon sırasında 

membrandaki perforasyon nedeni ile greft materyali ile sinüs boĢluğunun direkt 

teması sonucunda: enfeksiyon, kronik sinüzit, greft ve implant kaybı meydana 

gelebilmektedir (Katranji ve ark 2008).  

Membran perforasyonuna neden olabilen etkenler: Membranın ince olması, 

sinüste septum varlığı, kemiğin keskin ve çıkıntılı yapıda olması, osteotom veya 

membran elevasyonu sırasındaki uygulama hatalarıdır (Merker ve ark 2007). 

Perforasyonun membran elevasyonundan çok osteotomi sırasında meydana geldiğini 

belirtmiĢtir (Vlasis ve Fugazotto 1999). Kalın membranlar 1.5 mm ve üstünde 

kalınlığı olan, ince mebranlar ise 1.5 mm den az kalınlığı olan membranlardır. Kalın 

membranlarda perforasyon görülme oranı %16.6 iken bu oran ince mebranlarda % 

41.0 çıkmaktadır (Merker ve ark 2007). 
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Membran tamirinde uygulanacak yöntemler perforasyonun büyüklüğüne göre 

değiĢmektedir. Bununla birlikte sadece perforasyonun büyüklüğüne göre de 

sınıflama yapıldığı gibi perfore sinüs membranının lokalizasyonu ve zorluğuna göre 

bir sınıflama da oluĢturulmuĢtur (Vlasis ve Fugazotto1999, Hernandez ve ark 2008). 

Perfore membranın tamir tekniği tartıĢmalıdır. Rezorbe olabilen membran, otojen 

kemik grefti, sutur ve fibrin yapıĢtırıcı uygulamaları membran tamirinde önerilen 

yöntemlerdir (Choi ve ark 2006). Literatür incelemesinde en sık kullanılan 

perforasyon tamir yönteminin rezorbe olan membran kullanımı olduğu saptanmıĢtır 

(Van Den Bergh ve ark 2000, Vina ve ark 2009). Bununla birlikte fibrin yapıĢtırıcı 

ve siyanoakrilat adezivin uygulandığı çalıĢmalar da bulunmaktadır. AraĢtırmacılar 

altı köpek üzerinde uyguladıkları çalıĢmada iki cm uzunluğunda sinüs membran 

perforasyonu oluĢturmuĢlar ve perforasyonu otolog fibrin yapıĢtırıcı ile tamir 

etmiĢlerdir. Fibrin yapıĢtırıcının yüksek konsantrasyonda fibrinojen ve büyüme 

faktörü içermesi sebebi ile iyileĢmeyi hızlandırdığını belirtmiĢlerdir (Choi ve ark 

2006). 

Choi ve ark (2006), bir baĢka çalıĢmada altı tavĢanda çift taraflı olarak 1.5 cm 

uzunluğunda membran perforasyonu gerçekleĢtirmiĢler ve sadece tek taraf tamir 

amaçlı siyanoakrilat adeziv uygulamıĢlardır. 15 gün sonra aldıkları histoloji 

sonuçlarına dayanarak materyalin geniĢ perforasyonları kapatmada etkin olduğunu 

bildirmiĢlerdir.  

Becker ve ark (2008) 41 sinüs mebran perforasyonunun prognozunu 

değerlendirdikleri çalıĢmalarında 5 mm den küçük defektleri rezorbe olabilen 

kollajen mebran ile, 5 mm den büyük olan defektleri 6-0 rezorbe olabilen dikiĢ 

materyali ile tamir etmiĢlerdir. 1 cm den büyük olan defektlerde ise operasyon 

durdurulmuĢtur. ÇalıĢma bulgularına dayanarak membran perforasyonlarının 

operasyon sırasında tamir edildiği sürece olumsuz etki görülmediği bildirilmiĢtir. 

Bununla birlikte sinüs membranının dikilmesinin daha geniĢ perforasyonlara yol 

açabildiğini öne süren çalıĢmalar da bulunmaktadır (Aimetti ve ark 2001, Pikos 

2008). Van Den Bergh ve ark (2000) küçük perforasyonlarda herhangi bir tamir 

iĢlemi yapılmadan operasyona devam edebileceğini öne sürmüĢlerdir. 

 GeniĢ perforasyonlarda ise, sıklıkla operasyonun ertelenmesi yada 

perforasyon yerinin geniĢ bir rezorbe olan mebran yada blok kemik ile kapatılması 
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önerilmiĢtir (Wood ve Moore 1988, Van den Bergh ve ark 2000, Aimetti ve ark 

2001, Barone ve ark 2006, Hernandez ve ark 2008, Kitamura 2007). 

 Membran perforasyonuna sebep olabilecek bir diğer durum da sinüste septa 

bulunmasıdır. Septalar çeĢitli sayı, kalınlık ve uzunlukta kortikal kemik 

bariyerleridir. Sinüsü 2 veya daha fazla boĢluğa bölebilirler. ÇeĢitli yöntemler ile 

yapılan çalıĢmalar sonucunda sinüs septa oranı %16-%58 arasında değiĢmektedir. 

Septa varlığı membran perforasyonu riskini artırmaktadır.  

Septaya bağlı komplikasyonları minimuma indirmek için septa boyutu 3 mm 

den az ise: Maksiler sinüs duvarına uygulanacak osteotominin alt kesisinin sinüs 

tabanının en az 3mm üzerinden yapılması önerilmiĢtir. Eğer septa yüksekliği 3 mm 

den fazla ise sinüs duvarına yapılacak olan osteotomini septa önünde ve septa 

arkasında olacak Ģekilde vertikal kesiler ile iki ayrı pencere olarak yapılması 

gerektiği bildirilmiĢtir. Operasyon öncesinde mebran perforasyonunu engellemek 

için, maksiler sinüs anatomisinin panaromik grafi ile beraber özellikle bilgisayarlı 

tomografi ile incelenmesinin olası komplikasyonları önlemede etkin olduğu, sinüs 

septa varlığı bilinmeden iĢlem yapılırsa da septa varlığı bilinmesine rağmen gerekli 

cerrahi modifikasyon yapılmazsa sinüs membranında perforasyon oluĢuma 

ihtimalinin yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Özeç ve ark 2008). 

Membran perforasyonunun önlenmesinde osteotomi ve membran 

elevasyonunun dikkatle yapılması da önem taĢımaktadır. Bununla birlikte 

piezoelektrik cerrahisinin membran perforasyonu oluĢma riskini azalttığı 

bildirilmiĢtir (Merker ve ark 2007). 

1.11.3. Ġntraoperatif Kanamada Alınması Gereken Önlemler 

Maksiler sinüs maksiler arterlerin dalları olan posterior superior alveolar 

,infraorbital ve posterior lateral nazal arter ile beslenmektedir. Bu arterler göreceli 

olarak küçük olmakla birlikte cerrahi sırasında zarar görmeleri durumunda ciddi 

kanamalar ile karĢılaĢılabilmektedir. Bununla birlikte kanamaların hayatı tehtit edici 

boyutta olmadığı öğrenilmiĢtir. Lateral pencere tekniğinde en sık ortaya çıkabilen 

arterler posteror superior alveolar arter ve infra orbital arterlerdir. 
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Yapılan çalıĢmalarda maksiler arterin lateral sinüs duvarındaki varlığını 

belirlemek için BT incelemesi yapılmıĢ ve olguların %52.9 unda arteri tespit 

edilmiĢtir. Arterlerin % 80 ninin alveolar krete uzaklığı ise ortalama 16 mm olarak 

bulunmuĢtur. Bu uzaklık osteotominin hazırlanması ve implant uygulaması için 

yeterli oldığundan operasyon sırasında arter ile karĢılaĢma riski % 20 olarak 

bildirilmiĢtir. Önlem olarak operasyon öncesince BT tetkiki ile arterin 

lokalizasyonunun belirlenmesi önerilmiĢtir. 

Ġntraoperatif kanama durumunda hastanın baĢının dik konuma getirilmesinin 

nazal mukoza kan akıĢını % 38 oranında azalttığı belirtilmiĢtir. Diğer önlemler, 

tampon ile bası uygulamak, elektrokoter kullanımı, sütur uygulaması, arteriel kanal 

içine partiküllü kemik grefti yerleĢtirilmesidir (Felisati ve ark 2007,  Kimatura 2007 

Katranji ve ark 2008). 

1.11.4. Enfeksiyona Bağlı Komplikasyonlar ve Tedavisi 

Maksiler sinüs enfeksiyonunun patogenezindeki en önemli faktör sinüs 

tabanının 23 ile 35 mm yukarısında konumlanmıĢ olan maksiler sinüs ile nazal kavite 

arasındaki yapı olan ostiumun açıklığının korunmasıdır. Açıklığın korunması nazal 

kaviteye drenajı sağlanması için gereklidir. Sinüs tabanı yükseltilmesi iĢlemi 

sırasında sinüs boĢluğunun greft materyali ile fazlaca doldurulması ostiumu tıkayarak 

sinüzit tablosuna sebep olabilmektedir. Fazla materyalin çıkarılması için ikinci bir 

cerrahi iĢlem gerekebilmektedir. Operasyon sırasında cerrahi saha yada greft 

materyalinin tükürük ile kontaminasyonu, aseptik koĢulları sağlanmaması 

enfeksiyona sebep olabilmektedir. Operasyon sırasında membran perforasyonu 

sonucu gerftin sinüs içine girmesi de önemli bir etkendir (Alkan ve ark 2008, 

Katranji ve ark 2008). 

Enfeksiyon görülme oranı %10-20 arasındadır. Bu oran dikkatli bir cerrahi 

uygulama ve antibiotik profilaksisi ile düĢürülebilmektedir. Operasyon sırasında 

grefte antibiotik katılması da önerilmektedir. Postoperatif enfeksiyonun belirlenmesi 

ve tedavisi iĢlemin baĢarısı ile direkt ilgilidir. Maksiler sinüs enfeksiyonunda ödem, 

eritem, yüzde ağrı, palpasyonda hassasiyet, burundan pürülan akıntı gibi Ģikayetler 

görülmektedir. Uzun süre devam eden inatçı enfeksiyonların tedavisinde en uygun 

antibiotiğin seçilmesi için antibiogram yapılmalıdır. Ogmentasyon sonrası ortaya 
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çıkan akut enfeksiyonda haemophilus influenza, streptococcus pneumoniae ve 

metisiline duyarlı stafilococcus aureusların etkili olduğu bildirilmiĢtir. Bu nedenle 

ogmentasyon sonrası oluĢan akut enfeksiyonlarda amoksisilin tavsiye edilmektedir. 

Postoperatif enfeksiyon durumunda ostiumun kapanmaması ve drenajın sağlanması 

için nazal dekonjestanlar önerilmektedir. Postoperatif dönemde ĢiĢliğin azaltılması 

için operasyon öncesi 8 mg deksametazonun ı.v. olarak uygulanması ve operasyonu 

takiben 3 gün boyunca 0.75 mg ağız yoluyla günde iki kez kullanımı tavsiye 

edilmektedir. 

 Postopeartif enfeksiyonların tedavisi, implantların uzun dönemdeki baĢarısı 

için son derece önemlidir. Tedavi edilmeyen ciddi enfeksiyon durumunda maksiler 

sinüs enfeksiyonu etmoidal ve frontal sinüslere ilerleyerek pansinüzit 

oluĢturmaktadır. Ġntrakranial ve orbitayı içeren komplikasyonların önlenmesi için 

acil tedavi gerekmektedir. Bu durumda greft materyalinin ve implantların çıkarılarak 

sinüs boĢluğunun temizlenmesi ve enfeksiyon belirtileri tamamen kaybolmadan 

cerrahi iĢlemin tekrar edilmemesi gerektiĢi belirtilmiĢtir. Bu dönem yaklaĢık 6 aydır. 

Bununla birlikte K.B.B doktoru ile konsültasyon yapılarak orta meadan sinüs 

drenajının yararlı olduğu bildirilmiĢtir (Merker ve ark 2007, Alkan ve ark 2008, 

Katranji ve ark 2008). 

1.12. Membranlar 

YönlendirilmiĢ doku rejenerasyonu uygulamalarında kullanılırlar. 

Yönlendirilmis doku rejenerasyonunda amaç, hücrelerin geciĢine izin vermeyen bir 

membranla kemik defektini kapatarak, defektin içine fibröz doku proliferasyonunu 

önlemek ve böylece kemiğin rejenere olmasına izin vermektir. Membranlar, kemik 

grefti uygulamalarından sonra veya sadece kanla dolması sağlanmıĢ kemik 

defektlerinde kullanılabilir (Akay 1998, Dupoirieux ve ark 2001). Kullanılan 

membranların fiziksel karakteristiği bariyer fonksiyonu belirgin olarak 

etkilemektedir. 

 Biyouyumluluk, boĢluk yaratma, doku entegrasyonu ve klinik idare 

edilebilirliği rejeneratif iĢlemler için kullanılan materyallerin dizaynında 

düĢünülmesi gereken kriterlerdir. Bu materyaller ayrıca güvenli, etkili ve kullanımı 

kolay da olmalıdırlar. Bunlara ek olarak, rejenerasyon tamamlanıncaya kadar 
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bölgede durmalı ve yeni oluĢan doku ile etkileĢimde bulunmamalıdırlar (Mc Ginnis 

ve ark 1998, Dupoirieux ve ark 2001). Genel olarak çok değiĢik bariyer membranlar 

kullanılmaktadır. Ancak, her klinik duruma uygun tek bir materyal henüz 

bulunamamıĢtır. Çünkü her bir tip materyalin kendine özgü avantajları, sakıncaları 

ve kısıtlamaları vardır. BaĢarıya ulaĢabilmek için kullanılacak materyalin kendine 

özgü avantajlarını ve dezavantajlarını bilmek önemlidir (Mc Ginnis ve ark 1998, 

Lynch ark 1999,  Dupoirieux ve ark 2001). 

 Genellikle membran bariyer materyalleri rezorbe olan ve rezorbe olmayan 

materyaller olmak uzere iki kategoriye ayrılırlar. 

1.12.1. Rezorbe Olmayan Membranlar 

Doku içerisinde çözünmezler. Bunlar selüloz filtreler, politetrafloretilen 

(PTFE), titanyum, poliasetal ve silikon yapısında olabilirler. Bu materyaller orijinal 

olarak medikal veya dental iĢlemlerde kullanılmak üzere üretilmemiĢlerdir. 

Ġnterstisiyal sıvıların ve besinsel ürünlerin geçisine izin verirler ancak 

mikroporoziteleri yumuĢak doku geçiĢini engeller. Ġkinci bir operasyonla 

bulundukları yerden çıkarılmaları gerekir. 

Politetrafloretilen membranlar en sık kullanılan rezorbe olmayan 

membranlardır. Bu membranlar politetrafloretilen matriksden oluĢmuĢ fibril ve 

düğümlerin karıĢımından oluĢmuĢtur. Politetrafloretilen en çok inert ve doku uyumlu 

olarak bilinir. Poroz mikro yapısı bağ dokusunun yapıĢması ve büyümesine olanak 

tanır. Böylelikle iyileĢen yara dokusu kompleksinin stabilizasyonu ve epitel 

migrasyonu engellenmiĢ olunur. 

Titanyumla güçlendirilmiĢ politetrafloretilen membranlar, defekt 

morfolojisinde yeterli boĢluk bulunmadığı durumlarda ve kuvvet altında 

membranının kollapsının önlenmesi için kullanılır. Politetrafloretilen membranlar 

kullanımının ana dezavantajı, ikincil cerrahi iĢlemle çıkartılması gereksinimi ile 

oluĢan maliyet ve hastada oluĢan cerrahi travmadır. Bu membranların kullanımında 

membranın bölgede kalma süresi istenilen sürede düzenlenebilir. Bu özellikle, 

alveoler kemik defektleri gibi iyileĢme süresinin tip ve boyut ile değiĢkenlik 

gösterdiği durumlarda bir avantajdır.  
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Titanyum membranlar ağ veya mikroperforasyonlu yaprak halde olabilirler. 

Yaprak halinde bulunanların oval, üçgen ve dikdörtgen formları vardır. Bu 

membranlar mekanik özelliklerinden dolayı kollapsa uğramazlar ve oluĢturulan 

hacmi korurlar. Diğer rezorbe olamayan membranlar gibi yeteri kadar küçük 

perforasyonları sayesinde yumuĢak dokunun penetre olmasını engellerken, 

interstisiyal sıvıların geçiĢine izin verirler. Titanyum membranların defekt tiplerine 

göre önceden ĢekillendirilmiĢ çesitli formları vardır. Lateral tarafta bulunan yarıkları; 

membranın defekt çevresindeki kemiğe pinlerle sabitlenirken ve Ģekil verilmesi 

esnasında kolaylık sağlar. Bu nedenle ogmentasyon uygulanmıĢ sahanın Ģekline pasif 

olarak adapte edilebilir. Politetrafloretilen, titanyum veya diğer rezorbe olmayan 

membranlar kullanıldığında membranın bölgeye sabitlenmesi icin çesitli vida veya 

pinler kullanılması gereklidir (Akay 1998, Depoirieux ve ark 2001)  

1.12.2. Rezorbe Olan Membranlar 

YerleĢtirildikleri bölgede zaman içerisinde kimyasal olarak çözünme 

özelliğine sahiptirler. Bunlar, kollajen, poliaktik asit(PLA), poliglikolik asit( PGA) 

ve PLA/PGA kombinasyonlarıdır. Ana avantajları ikincil cerrahi iĢleme gereksinim 

duyulmamasıdır. Dezavantajı ise materyalin açığa cıkması veya flep dehisensinin 

postoperatif doku iyileĢme sorunlarına yol açmasıdır. Cerrahi sonrası materyalin 

açığa çıkması bakteriyal çoğalma, fibroblast morfolojisinde değiĢim ve migrasyon 

gibi rejenerasyon sürecinin baĢarısını riske eden durumların ortaya çıkmasına sebep 

olur. Diğer bir sık karĢılaĢılan sorun ise membranın defekt içersine kollapsının 

önlenmesindeki zorluktur ki bunun sonucunda uygun olmayan boĢluk elde edilir. 

Rezorbe olması çevre dokulardaki hücrelerden kaynaklı enzimatik aktivite veya 

hidrolizasyon yoluyla olur (Akay 1998, Dupoirieux ve ark 2001). 

Kollajen, bağ dokusunun fizyolojik olarak metabolize makro molekülüdür. 

Kemotaksis ve hemostaz olmak üzere iki farklı özelliği vardır. Ayrıca zayıf 

immunojendir ve migre olan hücreler için iskelet teĢkil eder. Kollajen uygun bariyer 

membran materyali olarak birçok karakteristik özelliğe sahiptir. Bunlar; koagulasyon 

ve yara iyileĢmesindeki olumlu etkisi, kontrol edilebilen çapraz bağlantısı, düĢük 

antijenite, yüksek gerilme kuvveti ve fiber oryantasyondur. ĠĢlenmiĢ sığır tip 1 

kollajen membranı tendonlardan elde edilir. Kollajen yaprak, jel, tüp, toz ve sünger 

gibi birçok formda üretilebilir (Tuskan ve Yaltırık 2002). 
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Kollajen membran kullanımının avantajıları arasında; minimal postoperatif 

komplikasyonlar, iyileĢme oranının yüksekliği, materyalin dehisensinin, doku 

perforasyonunun, immun reaksiyon ve postoperatif enfeksiyonun olmamasıdır. 

Günümüzde yeni nesil rezorbe olan membranların rezorbsiyon süreleri, yeni kemik 

oluĢumuna izin verecek kadar uzatılmıĢ ve rezorbsiyonları sırasında olusan 

enflamasyon minimuma indirilmiĢtir (Akay 1998, Dupoirieux ve ark 2001). 

Kollajen membranlar uygulandığı bölgede pıhtı oluĢumunu stabilize etmekte 

ve devamlılığı sağlamaktadır. Membran yerleĢtirildikten 4 hafta sonra rezorbe 

olmaya baĢlamakta, iyileĢme döneminin en kritik periyodu sırasında bariyer görevini 

sürdürmektedir. 6-7. haftada maksimum rezorbsiyon göstererek 8. haftada enzimler 

tarafından tamamen yıkılmaktadır (Mercier ve Lafontant 1979). 

1.13. Trombositlerin Yapısı 

Trombositler 1.5-4.0 μm çapında, disk biçiminde ve çekirdek içermeyen 

yapılar olup, kanın eritrositlerden sonra en çok bulunan elemanlarıdır. Bu yapılar 

kemik iliğindeki polipoid dev hücreler olan megakaryositlerden üretilmekte olup, 

periferik kan dolaĢımına girdikten sonraki ömürleri 8-10 gün kadardır (Dohan ve ark 

2006, Davies ve Hosseini 2000, Sarıgüney 2006) . 

Trombositler periferik yaymada soluk mavi boyanan ve ―hyalomer‖ adı 

verilen Ģeffaf bir periferal bölge ile mor boyanan ve granüllerin yerleĢtigi 

―granülomer‖ adı verilen merkezi kısımlardan olusur. Trombositlerde, plazma 

membranının sitoplâzma içerisine parmak seklinde uzantılarından olusan ve ―açık 

kanaliküler sistem‖ adı verilen bir kanal sistemi bulunmaktadır. Bu sistem 

fonksiyonel bir yapı olup, sitoplâzmada bulunan aktif moleküllerin dıĢ ortama 

atılmasını sağlar. 

Hyalomer bölgesi içerisinde ―yoğun tübüler 36 sistem‖ adı verilen ikinci bir 

kanal sistemi daha bulunmaktadır (Sarıgüney 2006). Bu sistemin primer görevi, 

trombosit aktivasyonu için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolamaktır. Ayrıca 

tromboksan gibi prostoglandin ve benzeri endojen maddelerin sentezi bu kanalikül 

sistemi üzerinde gerçekleĢtirilir. Trombositlerde hücre membranına yakın olarak 

yerleĢmiĢ olan mikroflamanlar bulunmaktadır. Aktin içeren bu yapıların görevi 

trombosit hareketini ve trombositlerin birbirlerine yapıĢmaları sırasında filopod ve 
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yüzey uzantılarının oluĢmasını temin etmektir. Trombosit membranının dıĢ 

yüzeyinde ise trombosit adezyonunu sağlayan glikozaminoglikan ve 

glikoproteinlerden zengin 15- 20 nm‘lik bir tabaka bulunmaktadır (Junquera ve ark 

1992, Sarıgüney 2006,). 

Granülomer bölgesinde değiĢik özellikleri olan granüller, az sayıda 

mitokondri ve glikojen partiküleri yer almaktadır. Trombositlerde alfa, delta ve 

lambda olmak üzere baĢlıca 3 tip granül bulunmaktadır. Elektron mikroskopik 

incelemeler ile birbirinden ayırt edilebilen bu granüllerden ıĢık mikroskop ile 

görülebilenlerin büyük çoğunluğu alfa granüllerdir. DeğiĢik boyut ve içeriklere sahip 

olan bu granüllerin iĢlevleri de birbirlerinden farklıdır (Junquera ve ark 1992, 

Sarıgüney 2006) 

1.13.1. Alfa Granüller 

Alfa granüller hemostaz, inflamasyon, yara iyileĢmesi ve hücre-matriks 

etkileĢimi üzerinde kritik öneme sahip çok sayıda molekül içermektedir. Diğerlerine 

oranla çok daha heterojen bir içeriğe sahip olan bu granüller 300-500 nm çapındadır. 

Boyutlarının daha büyük ve sayılarının daha fazla olması nedeniyle trombositlerin 

majör granülleri olarak kabul edilirler (Fuerst ve ark 2003, Akeda ve ark 2006, 

Sarıgüney 2006, Wilson ve ark 2006) 

Bu moleküller Ģunlardır; 

I. Adezyon molekülleri: P-selektin, trombosit endotelyal hücre adezyon molekülü-I, 

glikoprotein IIb/IIIa, von Willebrand faktör, trombospondin-I, vitronektin, 

fibronektin. 

II. Mitojenik faktörler: Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (Platelet-derived growth 

factor - PDGF), Vasküler endotelyal büyüme faktörü (Vascular endothelial growth 

factor - VEGF) , Transforme edici büyüme faktörü- beta (Transforming growth 

factor- beta - TGF-), Epidermal büyüme faktörü (Epidermal growth factor - EGF). 

III. Koagülasyon faktörleri: fibrinojen, plazminojen, protein S, kininojenler, faktör V, 

VII, XI, XIII. 
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IV. Proteaz inhibitörleri: C1 inhibitör, plazminojen aktivatör inhibitör-1, doku faktör 

yolu inhibitörü (Carter ve ark 2003, Anitua ve ark 2004, Thor 2006, Zarbock ve ark 

2007). 

1.13.2. Delta Granüller 

Elektron mikroskobunda ıĢınları iyi absorbe etmelerinden dolayı yoğun 

görünürler ve bu nedenle ―yoğun cisimler‖ olarak adlandırılırlar. Delta granüllerinde, 

adenin ve guanin gibi nükleotidler, serotonin ve histamin gibi aminler, 

kateĢölaminler, kalsiyum ve katyonlar bulunmaktadır (Carter ve ark 2003, Anitua ve 

ark 2004, Dohan ve ark 2006, Sarıgüney 2006, Thor 2006). 

1.13.3. Lizozomlar(Lambda Granüller) 

150-250 nm çaplı olan, glikozidaz, proteaz gibi bakterisidal etkili lizozomal 

enzimler içeren granüllerdir. Tamir fazından sonra plazminin bölgedeki pıhtıyı 

eriterek ortadan kaldırmasına yardımcı olur (Reed ve ark 2000). 

1.14. Trombositlerden Salınan Büyüme Faktörleri 

Trombositler, koagülasyonun oluĢumunu desteklemeleri ayrıca bol miktarda 

büyüme faktörü serbestleyebilmeleri nedeniyle yara iyileĢmesinde önemli rol 

oynarlar (Gruber ve ark 2002, Carter ve ark 2003, Fuerst ve ark 2003, Yazawa ve ark 

2004, Wilson ve ark 2006). Büyüme faktörü terimi, yaklaĢık olarak 6-45 kD 

ağırlığında olan ve embriyogenez, postnatal büyüme ve yetiĢkinlik dönemleri 

sırasında doku ve organların hücresel çoğalma, farklılaĢma ve morfogenezinde görev 

alan bir grup polipeptidi ifade eder. Büyüme faktörleri, salgılayan hücrenin kendisini 

etkileyecek sekilde yani otokrin olarak etki gösterebilecegi gibi komsu hücreleri 

etkileyecek Ģekilde yani parakrim tarzda da etki gösterebilirler (Schilephake 2002, 

Anila ve Nandakumar 2006). 

Trombositler, salgılandıgında hücre mitozundan, kollajen üretiminin 

artısından, diğer hücreleri yara bölgesine toplamaktan sorumlu olan, vasküler 

büyümeyi baĢlatan ve hücre farklılaĢmasını indükleyen önemli büyüme faktörlerini 

ve sitokinleri içermektedirler. 
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Bunlar: 

 Trombosit kaynaklı büyüme faktörü (Platelet-derived growth factor - PDGF) 

 Transforme edici büyüme faktörü- beta (Transforming growth factor- beta –TGF-

β) 

 Ġnsülin benzeri büyüme faktörü (Insulin-like growth factor - IGF) 

    Trombosit kaynaklı epidermal büyüme faktörü (Plateletderived epidermal growth 

factor – PDEGF) 

 Trombosit faktör-4 (Platelet factor-4 - PF-4) 

 Trombosit kaynaklı anjiogenezis faktör (Platelet-derived angiogenesis factor - 

PDAF) 

 Fibroblast büyüme faktörü (Fibroblast growth factor - FGF) 

 Vasküler endotelyal büyüme faktörü (Vascular endothelial growth factor VEGF) 

    Epidermal büyüme faktörü (Epidermal growth factor- EGF) 

 Epitelyal hücre büyüme faktörü (epithelial cell growth factor ECGF) 

(Landesberg ve ark 2000, Carter ve ark 2003, Fuerst ve ark 2003, Oprea ve ark 

2003, Rodriguez ve ark 2003, Tözüm ve Demiralp 2003, Fontana ve ark 2004, 

Marx 2004, Yamada ve ark 2004, Yazawa ve ark 2004, Raghoebar ve ark 2005, 

Sanchez ve ark 2005, Monov ve ark 2005, Mannai 2006, Ogino ve ark 2006, 

Thor ve ark 2007). 

Trombositlerden salınan bu faktörler, eksternal yumuĢak doku ve kemik iliği 

mezenkimal hücreleri için kemotaksik etkiye sahiptirler. Trombositlerdeki büyüme 

faktörleri, periosteal hücrelerin makrofajları kırık bölgesindeki hematomda 

toplayabilir (Gruber ve ark 2002, Raghoebar ve ark 2005). Bahsedilen bu faktörlerin 

etkileri bir hücre popülasyonundan diğerine, aynı hücre popülasyonlarında ise 

değiĢik kültür Ģartlarında değiĢiklik gösterebilir. Buna ilaveten büyüme faktörlerinin 

belirli kombinasyonları sinerjik veya antagonistik etki gösterebilirler (Soffer ve ark 

2003). 
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1.14.1. PDGF (Platelet Derived Growth Factor:Trombosit Kaynaklı Büyüme 

Faktörü) 

PDGF‘ler trombositlerin α (alfa) granüllerinde bulunurlar ve pıhtılaĢma 

sırasında salınırlar. Aynı zamanda monositler, makrofajlar, düz kas hücreleri ve 

endotel hücrelerinde de bulunurlar. MezenĢimal hücreler, düz kas hücreleri ve 

fibroblastlar için güçlü bir mitojenik etki gösterirler (Sanchez ve ark 2003, Soffer ve 

ark 2003, Kanno ve ark 2005). 

PDGF; trombositlerin etkili olduğu neredeyse tüm yara iyileĢmelerinde 

izlenir. Trombositlerin rolü; büyüme faktör rezervuarı olmak ve bir hemostaz faktörü 

iĢlevi görmektir. Yaralanma bölgesinde hızlıca oluĢan kan pıhtısı içerisindeki 

büyüme faktörleri; daha hızlı doku tamiri geliĢmesini ve dolayısıyla daha baĢarılı bir 

iyileĢmenin gerçekleĢmesini sağlarlar. Yara iyileĢmesi üzerinde PDGF‘nin pek çok 

pozitif etkisi bulunmaktadır. Mitogenezisi, anjiogenezisi düzenler. Ayrıca PDGF; 

diğer büyüme faktörlerinin ve iyileĢme üzerinde etkili hücrelerin iĢlevlerinin 

düzenlemesinden sorumludur. PDGF bir glikoproteindir. Trombositlerdeki primer 

büyüme faktörü olmasına rağmen makrofajlar ve endotelyal hücreler gibi hücreler 

tarafından da sentez edilir ve salgılanır. PDGF trombositlerin degranulasyonu sonucu 

yara bolgesine dağılır. PDGF, moleküllerin membran reseptörlerine bağlandıklarında 

etkinliğine baĢlar. ĠyileĢen hücrelerin populasyonlarının artması, anjiogenezisin ve 

makrofaj aktivasyonunun baĢlaması bu bağlanmanın gerçekleĢmesine bağlıdır 

(Lynch ve ark 1999, Hupp ve ark 2008). 

1.14.2. TGF-β (Transforming Growth Factor-β =Transforme Edici Büyüme 

Faktörü-Beta) 

Moleküler ağırlığı 25.000 daltondur. Ġki polipeptit zincirinin disülfat bağı ile 

bağlanması ile meydana gelmiĢtir. TGF- β1, TGF- β2 ve TGF- β3 olmak üzere üç 

farklı gen yapısında bulunur. Bunlardan TGF- β1‘in trombositlerde ve kemikte 

yüksek konsantrasyonlarda bulunduğu bildirilmiĢtir (Sanchez ve ark 2003). 

TGF beta 1 ve TGF beta 2; PDGF gibi trombositlerden sentezlenirler ve 

dolayısıyla TZP‘de bulunurlar. Ayrıca makrofajlarda ve osteoblastlarda sentez 

edilmektedirler. Trombositlerin degranulasyonu ile salındıklarında ya da 

makrofajlardan salındıklarında büyüme faktörü olarak iĢlev görürler. Fibroblastlar, 
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kemik iliği kök hücreleri ve preosteoblastlar etkiledikleri hücrelerden bazılarıdır. 

Buna rağmen bu hedef hücrelerden her biri kendine ait TGF-beta sentez ve 

sekresyonunu yapabilir. TGF-beta‘nın ortaya koyduğu büyüme faktör mekanizması 

sadece kemik rejenerasyonunu etkilemekle kalmaz ayrıca; olgunlaĢan kemik 

greftinin remodelasyonunu da destekler. TGF-beta 1 ve TGF beta 2‘nin en önemli 

fonksiyonu osteoblast öncüllerinin kemotaksisi ve mitogenezisini sağlaması ayrıca 

kollajen matriks uyarılmasını, bağ doku yara iyileĢmesini ve kemik oluĢmasını 

sağlamasıdır. TGF-beta osteoklast formasyonunu ve kemik rezorbsiyonunu kısıtlar 

dolayısıyla kemik yapımının kemik rezorbsiyonundan fazla olmasını sağlar (Lynch 

ve ark 1999,  Hupp ve ark 2008). 

1.14.3. IGF (Insulin-like Growth Factor-I=Ġnsulin benzeri Büyüme Faktörü) 

Ağırlığı 7.500 dalton olan tek zincirli polipeptit bir hormondur. Kıkırdak 

büyümesini, kemik matriks oluĢumunu, preosteoblast ve osteoblastların 

replikasyonunu stimüle eder. IGF-I ve IGF-II kemik formasyonu sırasında 

osteoblastlarca salgılanan, sayısını artıran dolayısıyla kemik depozisyonunu 

hızlandırdığı düĢünülen büyüme faktörleridirler (Canalis ve ark 1988, Hock ve ark 

1988, Sanchez ve ark 2003). IGF-I hücreleri direkt olarak stimüle edebilir. 

Osteoblastik hücrelerdeki alkalen fosfataz aktivitesini arttırır ve aktive eder (Hock ve 

ark 1988, Sanchez ve ark 2003). 

IGF ayrıca kemik matrikstede bulunur; kemik matriks rezorbe olduğunda IGF 

salınarak kemik rezorbsiyonuna göre kemik yapımını ikiye katlar. Trombositler 

içeriğindeki IGF osteoblastlar için öncü olabileceği düĢünülmektedir. IGF 

osteoblastlar için mitojeniktir ve aynı zamanda osteoblast değiĢimini sağlayarak 

kemik yapımını artırıcı etki gösterirler. IGF‘nin hücre membranına bağlanmasının 

sonucunda kemik yapıcı hücrelerin mitogenezi gerĢekleĢir (Lynch ve ark  1999). 

1.14.4. PF-4 ( Trombosit Faktör – 4)  

Trombositlerin α granüllerinden salınan PF-4 nötrofiller ve fibroblastlar için 

bir kemoatraktandır. Aynı zamanda güçlü bir antiheparin ajandır (Sanchez ve ark 

2003). PF-4, anjiogenezin negatif düzenleyicisi ve endotelyal hücre çoğalmasının 

kuvvetli bir inhibitörüdür. PF-4, hücreleri, yüzeylerindeki proteoglikanlara 
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bağlanarak stimule eder ve ayrıca büyüme faktörleri ve interlökin-8 (Ġnterlökin - IL-

8) arasındaki bağlantıyı sağlar (Cochran ve ark 1998). 

1.14.5. PDEGF (Trombosit Kaynaklı Epidermal Büyüme Faktörü)  

Ġlk tanımlanan büyüme faktörüdür ve 1962‘de Cohen tarafından bulunmuĢtur. 

Dermal fibroblast ve keratinosit proliferasyonunu stimüle ederek yara iyileĢmesini ve 

epidermal rejenerasyonu hızlandırır. Diğer büyüme faktörlerinin etkilerini ve 

üretimini artırır (Sanchez ve ark 2003). Hücre farklılaĢmasından sorumludur ayrıca 

reepitelizasyonu, anjiogenezi ve kollajenaz aktiviteyi artırır (Anila ve Nandakumar 

2006). 

1.14.6. PDAF (Platelet-derived Angiogenesis Factor =Trombosit Kaynaklı 

Anjiogenezis Faktör) 

Ġn vivo olarak PDAF‘nin vaskülarizasyonu arttırıcı etkiye sahip olduğu 

gösterilmiĢtir. Vasküler endotelyal hücreleri direkt veya indirekt yoldan etkilerler. 

Devaskülarize dokularda yeni kan damarlarının geliĢmesini sağlarlar. Bazı 

sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin düzenlenmesi PDAF tarafından yapılır. Bunlar: 

IGF-I, TGF α ve β, PDGF, temel fibroblast büyüme faktörü (bFGF), PDEGF ve 

interlökin 1β (IL-1β) dir. Bu faktör hipoksi durumunda oldukça hızlı bir Ģekilde 

bölgede yerini alır (Sanchez ve ark 2003). 

1.14.7. FGF (Fibroblast Büyüme Faktörü)  

Bu büyüme faktörünün 3 izoformu vardır; Tip I (asidik), tip II (bazik) ve tip 

IV. FGF, fibroblastlar baĢta olmak üzere, makrofajlar, osteoblastlar, trombositler ve 

endotel hücrelerinde sentezlenip salgılanır (Steed 1998, Aukhil 2000, Lozada ve ark 

2001, Martinez ve ark 2002) . Bazik fibroblast büyüme faktörü (bFGF) ilk kez sığır 

hipofizinden elde edilmiĢ olup fibroblastlar üzerinde mitojenik etkisi gösterilmiĢtir. 

bFGF‘nin hücre tipleri üzerindeki etkileri farklıdır. FGF‘ler osteoblastların 

çoğalmasını ve farklılaĢmasını artırırken osteoklastların inhibisyonunu sağlar. 

Fibroblast proliferasyonunu, fibronektin sentezini artırır. Kapiler endotelyal 

hücrelerin proliferasyonlarını artırarak anjiogenezi destekler (Marx ve ark 1998, 

Steed 1998, Aukhil 2000, Lozada ve ark 2001, Martinez ve ark 2002, Çakılcı 2007). 
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1.14.8. VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü)  

Dört izoformu bulumaktadır. Tümör anjiogenezi üzerinde etkileri olan VEGF 

ilk defa 1983 yılında tanımlanmıĢtır. Trombositler, makrofajlar, osteoblastlar, düz 

kas hücreleri ve keratinositler tarafından sentezlenen ve yara iyileĢmesi ve 

damarlanmada önemli rolü olan anjiojenik bir büyüme faktörüdür(Aukhil 2000, 

Lozada ve ark 2001, Martinez ve ark 2002, Freymiller ve Aghalloo 2004, Sarıgüney 

2006). Tümör hücreleri tarafından salınan VEGF‘nin vasküler endotelyal hücrelerin 

geçirgenliğini artırdığı bu sebepten dolayı da hücreler arası bölgede ve vücut 

boĢluklarında sıvı birikimine neden olduğu saptanmıĢtır. Bu sebepten ötürü ilk olarak 

vasküler permeabilite faktörü (Vascular permeability factor-VPF) olarak 

isimlendirilmiĢtir (Aukhil 2000, Lozada ve ark 2001, Martinez ve ark 2002, 

Sarıgüney 2006). 

1.14.9. ECGF (Epitelyal Hücre Büyüme Faktörü ) 

Trombositlerden izole edilen bu büyüme faktörü, alfa granüllerinden izole 

edilen diğer trombosit kaynaklı büyüme faktörlerinden farklı olarak, sitoplazmik bir 

proteindir. Fibroblastlar ve vasküler düz kas hücreleri tarafından da sentezlenir. 

Anjiyojenik bir büyüme faktörü olan ECGF, vasküler endotelyal hücreler ve 

monositler için kemoatraktandır (Sykaras ve ark 2004, Türkyilmaz ve ark 2006). 

1.14.10. EGF (Epidermal Büyüme Faktörü)  

 Fibroblastlar, trombositler ve endotelyal hücreler tarafından sentezlenen 

EGF, endotelyal hücreler ile birlikte fibroblastlar, renal hücreler ve mezenkimal 

kaynaklı glial hücreler üzerinde mitojenik etkiye sahiptir (Dugrillon ve ark 2002, 

Choi ve ark 2005). Mitojenik etkisinin yanı sıra anjiojenik özellikleri de olan EGF, 

özellikle endotelyal hücrelerde vasküler permabiliteyi artırır. Hücre 

farklılaĢmasından sorumlu olup reepitelizasyonu ve kollajenaz aktiviteyi artırır 

(Türkyilmaz ve ark 2006). 

1.15. Trombositten Zengin Plazma (TZP) 

Yara iyileĢmesi karmaĢık ve üzerinde yapılan çalıĢmaların hâlâ devam ettiği 

bir konudur (Carlson ve Roach 2002). Trombositlerin yara iyileĢmesindeki rolü 

gerek hemoztazın sağlanması aĢamasında gerekse iyileĢmenin ilerleyen döneminde, 
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içlerinde bulunan büyüme faktörlerinin etkileriyle ön plana çıkmaktadır. Bu bilgi, 

trombositlerin ve trombosit ürünlerinin kemik içi yara iyilesmesini hızlandırmak ve 

iyileĢtirmek amacıyla kullanılması fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuĢ ve büyüme 

faktörlerinin yara bölgelerine topikal uygulamalarının; tamiri, yara iyileĢmesini, 

doku ve kemik rejenerasyonunu yönlendirip hızlandırabileceği gösterilmiĢtir. 

(Carlson ve Roach 2002, Oprea ve ark 2003, Philippart ve ark 2003, Çakılcı 2007). 

Hematolojide gerçekleĢen ilerlemeler; trombositten zengin plazmaya (TZP) 

ilginin artması sonucunu doğurmuĢtur. Trombositten zengin plazma; otolog plazma 

hacmi olup,  trombosit konsantrasyonu normalden daha yüksektir. Genel olarak TZP 

10
6
 trombosit/μlt.(nanolitre) trombosit icerir. TZP, büyüme faktörleri için zengin bir 

kaynak olup doku tamir ve rejenerasyonunu hızlandırmada son derece etkili oldugu 

ileri sürülmektedir (Man ve ark 2001). TZP‘nin içeriğinde yüksek konsantrasyondaki 

fibrinojen ile trombositler, trombin ve kalsiyum ile karıĢtırıldığında; elde edilen 

jeldeki trombositlerin alfa granüllerinden büyüme faktörleri salınmaya baĢlar. Ġlk 10 

dakikada trombositler içeriklerindeki büyüme faktörlerinin %70‘ini salgılarlar ve 

birinci saatin sonunda %100‘u salgılanmıĢ olur. Sonrasında trombositler tükenene ya 

da ölene kadar 8 gün müddetince büyüme faktorlerini sentezler ve salgılarlar (Hupp 

2008). Büyüme faktörlerinin yara iyileĢmesi ve rejenerasyonunu artırıcı etkileri 

nedeniyle, TZP günümüzde baĢ-boyun cerrahisi, otolaringoloji, kardiovasküler 

cerrahi, oral ve maksillofasiyal cerrahi ve periodontolojide sıklıkla kullanılmaktadır 

(Marx ve ark 1998, Man ve ark 2001, Tözüm ve Demiralp 2003). 

TZP uygulamalarının, trombosit disfonksiyon sendromu ve kritik 

trombositopeni gibi kanama bozukluklarında ve hematolojik hastalıkların varlığında, 

Ģiddetli hipovolemik durumlarda, stabil olmayan anjina ve akut miyokardiyal iskemi 

durumlarında, hamilelerde, ana koroner arter hastalıklarında, sepsiste, hemodinamik 

olarak stabil olmayan ve hematokriti düĢük hastalarda ve doku plazminojen 

aktivatörü veya streptokinaz kullanınımda kontrendike olduğu belirtilmektedir 

(Anitua ve ark 2004, Anila ve Nandakumar 2006, Çakılcı 2007). 

Ayrıca antitrombosit ilaçlar da TZP‘nin beklenen etkisini kısıtlayabilmektedir 

(Anitua ve ark 2004). 
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1.15.1. TZP 'nin Avantajları 

1- Alıcı ve verici alanda operasyon sırasında ve sonrasında kanamanın 

azalması 

2- YumuĢak doku iyileĢmesinin hızlandırılmasına yardımcı olması 

3- Adeziv etkisi sayesinde alıcı sahadaki greft materyalinin stabilitesini 

arttırması 

4- Büyüme faktörleri sayesinde iyileĢmekte olan dokuların 

vaskülarizasyonunun hızlandırılması 

5- Kemik replasman materyalleri ile kombine kullanılarak rejenerasyonun 

arttırılmasını sağlaması 

6- Toksik olmaması 

7- Orijinal donörden alındığında otojen materyal olduğu için immün 

reaksiyona sebep olmaması 

8- Operasyon sırasında veya öncesinde kısa sürede hazırlanması 

9- Doku uyumlu olması 

10- Enfeksiyöz hastalıkların geçiĢ riskinin bulunmaması (Tözüm ve Demiralp 

2003, Ferreria ve ark 2005). 

1.15.2. TZP'nin Hazırlanması 

TZP; kan bankasından alınan kanın arka arkaya plazmaferezi ile trombositler 

konsantre edilerek laboratuar koĢullarında elde edilebildiği gibi, cerrahi yapılacağı 

zaman ameliyathane ya da dental ünitede de hazırlanabilir. Ancak; laboratuar 

koĢullarında hazırlanan TZP, farklı bir vericiden alındığı için alıcıda yüksek 

kardiyovasküler stres oluĢturabilir, enfeksiyon riski ve yüksek maliyeti 

düĢünüldüğünde uygulanması her zaman uygun değildir (Westpal 1984). 

DiĢ hekimliğindeki rejeneratif tedavilerde kullanılmak üzere, iĢlemden hemen 

önce otojen kaynaklı, küçük miktarlarda TZP hazırlamak için ticari olarak pazarlanan 



 

34 
 

2 sistem bulunmaktadır: Platelet Concentrate Collection System (PCCS) (3i Implant 

Innovations, Palm Beach Gardens, Florida) ve Curasan PRP Kit (Curasan, Pharma 

Gmbh AG, Lindigstrab, Germany). Bu sistemlerde farklı protokollerle TZP elde 

edilir. Yapılan araĢtırmalarda iki sistem karĢılaĢtırıldığında, PCCS sistem ile daha 

fazla sayıda trombosit elde edildiği, içerdiği TGF-M ve IGF-I ve total büyüme 

faktörü konsantrasyonunun Curasan kitten fazla olduğu ancak PDGF-AB 

konsantrasyonunun PCCS sistemde daha düĢük olduğu bulunmuĢtur (Weibrich ve 

ark 2002).  Her iki tekniği uygulamak için de, diĢhekimliği kliniğinde santrifüj cihazı 

ve vibrasyon cihazı bulunmalıdır. 

 Rejeneratif tedavide 8–10 ml kandan hazırlanan TZP yeterli olmaktadır. 

Curasan kit sisteminde cerrahi iĢlem uygulanmadan hemen önce, kit içinde bulunan 

sitratlı tüpe yaklaĢık 8 ml kan alınır. Standart santrifüjde 2400 rpm‘de 10 dk santrifüj 

edildiğinde, tüpün üst kısmında sarımsı renkli trombositten fakir plazma (TFP) ve 

altta kahverengimsi kırmızı eritrositler birikir. TFP uzun bir kanül yardımıyla ikinci 

tüpe alınarak tekrar 3600 rpm‘de 15 dk santrifüje edilir. ĠĢlemden sonra tüpün üst 

kısmında TZP alt kısmında TFP birikir. Uzun bir kanül yardımıyla alınan TZP 

periodontal defekte uygulanmadan önce vibrasyon cihazında 20 sn karıĢtırılır. 

PıhtılaĢmayı önlemek için %10‘luk kalsiyum klorid içeren 1 ml salin solüsyonu ve 

fibrinin jelleĢmesini aktive etmek için, eĢit miktarda steril sığır trombini ile 

karıĢtırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. 8 ml kandan yaklaĢık 0.6–0.7 ml TZP 

elde edilmektedir (ġekil 1.4). 
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ġekil 1.4 TZP 'nin hazırlanması (Dohan ve ark 2006). 

1.16. TZF (Trombositten Zengin Fibrin) 

Doku mühendisliği, rekonstrüktif biyolojinin yeni ve umut vaad eden bir dal 

olarak göze çarpmaktadır. Günümüz Tıp ve DiĢ Hekimliği‘nde Doku Mühendisliği 

baĢlığı altında, moleküler ve hücresel biyoloji, polimer kimyası ve fizyoloji 

alanlarında çok sayıda geliĢme yaĢanmaktadır. Doku mühendisliği temel olarak üç 

ana bileĢenden oluĢur. 

1. Yapı iskeleti elemanları (kollagen, kemik mineralleri) 

2. HaberleĢme molekülleri (sitokinler, büyüme faktörleri) 

3. Hücresel komponentler (osteoblastlar, fibroblastlar, sementoblastlar) 

Bu üç ana koldaki geliĢmelerle doku mühendisliği, diğer alanlarda olduğu 

gibi, Periodontolojide ve Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide de geniĢ kullanım 

alanları bulmaktadır (Gibble ve Ness 1990, Dohan ve ark 2011). 

Kan kaynaklı ürünlerin yara kapatılmasında ve yara iyileĢmesinin 

stimulasyonunda kullanılmasına, fibrin yapıĢtırıcıların kullanılmasıyla, 40 yıl önce 

baĢlanmıĢtır (Gibble ve Ness 1990). Takip eden yıllarda trombositlerdeki TGF-β'nın 

da keĢfedilmesiyle bu ajanın sert ve yumuĢak dokuda da kullanılabileceği gündeme 

gelmiĢtir (Tamimi ve ark 2006). Whitman ve ark (1997) 'nın yapmıĢ olduğu çalıĢma 
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ile ilk olarak oral cerrahide de kullanılmaya baĢlanmıĢtır. GeliĢtirilen bu fibrin 

yapıĢtırıcı hemostatik ajan ve cerrahi adeziv olarak uzun süredir kullanılmaktadır. 

Joseph Choukroun'nun 2001 yılında Fransa' da geliĢtirdiği Trombositten 

zengin fibrin (TZF), kan kaynaklı ürünlerin son geliĢtirilenidir. Bu yöntemde venöz 

kan herhangi bir antikoagülana ihtiyaç duyulmadan alınır ve hemen sonrasında düĢük 

hızda kuru cam tüpün içinde santrifüj edilir (Process Protokol, Nice, France) 

Choukroun'nun TZF' sinde doğal pıhtılaĢma süreci oluĢur ve kanı herhangi 

bir biyokimyasal modifikasyonuna ihtiyaç duyulmadan lökositten ve trombositten 

zengin fibrin pıhtının kolay bir Ģekilde elde edilmesine izin verilir (Dohan ve ark 

2006a). 

TZF, iyileĢme ve immunite için gereken tüm kan elemanlarını içeren ve tek 

bir fibrin yapıda toplayan, otolog, sikatrisyel bir matrikstir. Bu fibrin, trombositler, 

lökositler, sitokinler ve dolaĢımda bulunan kök hürelerinin konsantre halde 

bulunduğu kompleks ve üç boyutlu mimari bir yapıdır. Alınan kanın içerisindeki 

trombositlerin %97'  sinin, lökositlerin ise % 50' den fazlasının bu üç boyutlu fibrin 

yapısı ile TZF pıhtı içerisinde bulunduğu belirtilmiĢtir (Dohan ve ark  2011). 

1.16.1. TZF 'nin ĠyileĢme Mekanizmasına Etkisi 

TZF 'nin yavaĢ polimerizasyon prosesi, trombosit sitokinlerinin ve glikanik 

asit zincirlerinin fibrin ağ içinde birleĢmesine izin verir. Uygulamadan hemen sonra 

çözülmez, güçlü fibrin yapı doğal kan pıhtısına benzer Ģekilde remodelasyona uğrar. 

Bu Ģekilde lökositler ve trombositler bir araya toplanırlar. Büyüme faktörleri ve 

trombositlerin yaklaĢık %95 'i fibrin matriks içinde kalır (Dohan ve ark 2006a). 

Trombosit sitokinleri, fibrin matriksin fizyolojik rezorbsiyonu sırasında 

düzenli olarak salınır ve matriks glikoproteinleri TZF 'nin fibrin yapısı içerisinde 

hızlı sürede göçünü ve çoğalmasını sağlar. Sitokinlerin doku içerisindeki düzenli 

salınımı yaralanan doku içerisindeki enflamatuar olaylarda düzenleyici rol 

oynamaktadır. Fibrin matriks ve içeriğindeki büyüme faktörleri etkileĢerek sert ve 

yumuĢak dokuların doğal yolla ve daha hızlı iyileĢmesine olanak tanır. Yara 

iyileĢmesi, hasar görmüĢ dokuların yerine konması ve vasküler bütünlüğün 

sağlanmasında bu sitokinler ve büyüme faktörleri rol oynar (Dohan ve ark 2006). 
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Tetramoleküler yapıya sahip olan TZF endotelyal hücreler ve fibroblastlar 

için matriks oluĢturur. Hızlı anjiogenez ve fibrinin kolay remodelasyonunu sağlar 

(Choukroun ve ark 2006a). Aynı zamanda erken dönemde yara bölgesini korur ve 

yumuĢak dokunun primer kapanmasına yardımcı olur (Del Corso ve ark 2009a). TZF 

'nin doku iyileĢmesini hızlandırmasında, etkili neovaskülarizasyon özelliği, hızlı 

skatrisyel doku iyileĢmesi ve enfeksiyöz olayların hemen hemen hiç oluĢmaması gibi 

faktörler etkilidir (Dohan ve ark 2011). 

1.16.2. TZF 'nin Avantajları ve Dezavantajları 

TZF diğer kandan elde edilen ürünlere göre daha kolay uygulanabilen, otojen, 

ve ekonomik bir yöntemdir. Ayrıca doğal ve yavaĢ polimerize olarak herhangi bir 

immun reaksiyona yol açmaması alıcı yada verici sahada enfeksiyon oluĢturmaması, 

mezenĢimal kök hücrelerin çoğalmasında ve farklılaĢmasında etkili olarak büyüme 

faktörü salınımı yapması avantajlarından bazılarıdır (Dohan ve ark 2009a). Ayrıca 

TZP uygulamarına göre, kanın biyokimyasal iĢlemlerden geçirilmesi gerekliliğinin 

olmaması ve bovin kaynaklı trombine bağlı enfeksiyon risklerinin ortadan 

kaldırılması,  fibrinojenin fibrine dönüĢümünün daha yavaĢ olmasıyla beraber daha 

sağlam bir yapı oluĢturması TZF 'nin avantajları arasında sayılabilir (Warnke ve ark 

2006). 

TZF uygulamalarının dezavantajları, otolog bir süreç olmasından 

kaynaklanan hasta onamı gerektirmesi, tek bir donör kaynaklı olduğu için limitlerinin 

belli olması ve yüksek miktarda plazmatik molekül içermesinden dolayı doku 

bankalarının oluĢturulamamasıdır (Gibble ve Ness 1990, Mosesson ve ark 2001, 

David ve ark 2006). 

1.16.3. TZF 'nin Hazırlanması 

Choukroun' nun geliĢtirdiği TZF venöz kanın kuru cam tüplere veya cam 

kaplı plastik tüplere alınarak 3000 rpm devirde 10 dakika boyunca santrifüj (Process 

Protocol, Nice, France) edilmesi ile elde edilir.  Sığır trombini, heparin kalsiyum 

klorid, sitrat, EDTA gibi maddelerin kullanımına gerek yoktur. Antikoagulanlar 

olmadığı için birkaç dakika içinde tüpe temas eden trombositlerde trombosit 

aktivasyonu ve fibrin polimerizasyonu uyarılır ve koagülasyon baĢlar (Dohan ve ark 

2006a). 
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Kanın santrifüjü sonunda 3 katman oluĢmaktadır. Bunlar tüpün en üst 

kısmındaki trombositten fakir aselüler plazma (TZP), orta kısımda TZF, en altta 

kırmızı kan hücreleri (KKH) dir (Dohan ve ark 2006a, ġekil 1.5). 

 

ġekil 1.5. TZF 'nin santrifüj 

edildikten sonraki görüntüsü. 

Santrifüj edilen kan 3 tabakaya ayrıldıkta sonra ortadaki TZF steril bir penset 

yardımı ile tüpün içinden alınır ve steril bir metal kaba aktarılır (Dohan ve ark 2006a, 

ġekil 1.6-7). 

 

ġekil 1.6. TZF 'nin tüpten alınarak KKH 

'lerinin uzaklaĢtırılması. 



 

39 
 

 

                       ġekil 1.7. TZF 'nin metal kaba aktarılması. 

DıĢarıdan bakıldığında TZF 'nin ana gövdesinin sarı bir pıhtıdan oluĢtuğu 

görülür. Pıhtının alt kısmındaki KKH 'lerinden oluĢan kırmızı bölge ile sarı fibrin 

pıhtı arasındaki beyaz renkli tabaka "buffy coat" olarak adlandırılır (ġekil 1.8). Bu 

bölge yoğun olarak fibrin ve trombositlerden oluĢur (Dohan ve ark 2006b, ġekil 1.9) 

 

ġekil 1.8. Beyaz renkli buffy 

coat tabakası. 

 

ġekil 1.9. Beyazımsı buffy coat 

tabakasının Ģematik görüntüsü 

(Dohan ve ark 2006b). 
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Fibrin Pıhtı ve KKH tabakası birleĢiminin ilk 2 mm'lik kısmında pıhtı 

boyunca trombosit ve lökosit dağılımı homojenlik gösterirken, pıhtı içerisindeki 

trombosit ve lökosit dağılımı eĢit değildir. Trombosit ve lökositler, fibrin pıhtı ve 

KKH tabakası arasındaki bölgede yoğun olarak bulunmaktadır. Bu sebeple TZF 

kullanılacağı zaman bir miktar KKH 'nide bırakacak Ģekilde alt tabakadan 

ayrılmalıdır (Dohan ve ark 2011). 

TZF tekniğinde kanın vericiden alınma ve santrifüj hızı çok önemlidir. Bu 

teknikte antikoagulan ilavesi olmadığından, kan tüple temas ettiği andan itibaren 

pıhtılaĢmaya baĢlar. Bunun sonunda da TZF benzeri küçük bir pıhtı oluĢur. OluĢan 

bu yapıyı altındaki KKH 'lerinden ayırmanın zor olduğu ve bilinmeyen miktarlarda 

büyüme faktörü ve hücre içeriğine sahip olabileceği belirtilmiĢtir (Dohan ve ark 

2011). 

1.16.4. TZF ve Lökosit Aktivasyonu 

TZF oluĢum süreci boyunca lökositler, hemostatik ve enflamatuar olayların 

uyarılmasına karĢılık sitokin salgılamaktadır. Salınan bu sitokinler küçük, 

çözünebilir moleküllerdir ve santrifüj sonunda fibrin polimer mimari ile birleĢerek bu 

yapı içinde kalırlar. Polimerizasyon sırasında trombositler gibi bu fibrin ağ yapısı 

içerisinde hapsedilerek daha sonra yavaĢça salınımları gerçekleĢecektir (Dohan ve 

ark 2006b).  

TZP, trombositten fakir plazma (TFP) ve TZF pıhtı eksüdası arasındaki 

sitokinler karĢılaĢtırıldığında, TFP ile TZF pıhtı eksüdası arasında sitokin 

konsantrasyonu bakımından farklılık bulunamamıĢken, bulunan değerlerin TZP 'den 

daha düĢük olduğu görülmüĢtür. Bunun sebebinin ise TZF 'de bulunan sitokinlerin 

fibrin ağ yapısı içerisinde hapsolmuĢ halde bulunmasından dolayı olduğu 

belirtilmiĢtir (Dohan ve ark 2006b).  

TZP lökosit içerirken, trombositten zengin büyüme faktörü (PRGF) lökosit 

içermemektedir (Sanchez ve ark 2003). Enflamatuar olayları önlemek için 

lökositlerin trombosit konsantrasyonlarından çıkarılmaları önerilmiĢtir (Anitua ve ark 

2007). Ancak lökositlerin enflamasyonda anahtar rol oynadığını gösteren 

çalıĢmalardan sonra lökositlerin trombosit konsantrasyonunda kalması gerektiği 

beĢirtilmiĢtir (Martin ve Leibovich 2005). 
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Bazı araĢtırmacılar ise lökositlerin immun regülasyonda oynadıkları 

antienfeksiyöz rol üzerine dikkat çekmiĢlerdir (Dohan ve ark 2006a, El-Sharkawy ve 

ark 2007). Bunun yanında yara iyileĢmesinde ve anjiogenezde önemli rol alan VEGF 

lökositlerden fazla miktarda salınmaktadır (Nielsen ve ark 2001). Bunun yanında 

TZF 'nin içerisindeki sitokinlerin yavaĢ salınımının, fibrin matriks içerisindeki 

lökositler tarafından düzenlendiği düĢünülmektedir (Dohan ve ark 2009). 

1.16.5. TZF 'nin Ġçeriğindeki Enflamatuar Sitokinler 

Ġnterlokin-1β (IL-1β) 

 IL-1β; aktive olmuĢ makrofajlar, nötrofiller, endotelyal hücreler, 

fibroblastlar, keratinositler ve langerhans hücreleri tarafından salınır. Ġnflamasyon 

kontrolünde ana mediatordür (Dinarello 2004, Kwan ve ark 2004). 

IL-1β, fibroblast proliferasyonunu, ariĢidonik asit metabolizmasını, kollajen 

sentezini kollajenaz ve hyalürinaz aktivitesini uyarır. Vasküler endotelyal hücrelerin 

proliferasyonunu inhibe eder (Tokgöz 1997). 

Ġnterlökin-6 (IL-6) 

DeğiĢik dokuların büyümesini ve farklılaĢmasını düzenleyen birçok iĢlevi 

olan bir sitokindir (Madhok ve ark 1993). Aktive olmuĢ monositler, fibroblastlar ve 

endotelyal hücrelerinden salınırlar. Ġnflamasyon, destrüksiyon ve olgunlaĢmada 

etkilidirler (Heinrich ve ark 2003, Nishimoto ve Kishimoto 2004). 

Tümör nekroz faktör α (TNF-α) 

Akut Faz proteinlerinin stimulasyonunda ve lökosit infiltrasyonu artıĢında rol 

oynamaktadır. Fibroblastlar için mitojenik özellik taĢır. Kollajen, kollajenaz ve 

prostoglandin E2 salınımını uyarır (Pike ve Synderman 1993). 

Ġnterlökin-4 (IL-4) 

B hücrelerinin proliferasyonu ve farklılaĢmasını artırmakla beraber, T-

lenfosit, mast hücreleri ve hemopoietik progenitör hücrelerin de proliferasyonunu 

stimüle eder. Böylece iyileĢme sürecini desteklerken enflamasyonu kontrol eder 

(Mire-Siluis ve Thorpe 1991). 
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1.16.6. TZF 'nin Yara iyileĢmesi Üzerindeki Etkileri 

Yapılan çalıĢmalar TZF'nin iyileĢmenin her döneminde olumlu etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Yayınlarda vaskülarizasyonun artması, hızlı skatrisyel 

doku olgunlaĢması, doku onarımının hızlanması, içeriğindeki lökositlerden ve 

enflamatuar sitokinlerden dolayı enfeksiyon geliĢiminin çok az olmasından 

bahsedilmiĢtir (Gaultier ve ark 2004, Simonpieri ve ark 2004). 

Fibrin ve Anjiogenezis 

TZF, iyileĢme için gerekli olan anjiogenez immunite ve epitell oluĢumu için 

temel teĢkil etmektedir. Anjiogenez migrasyon, divizyon ve endotelyal hücrelerdeki 

fenotipik değiĢim için bir matrikse ihtiyaç duyar (Dvorak ve ark 1987). Fibrin 

matriksin anjiogenez özelliği fibrinin 3 boyutlu yapısıyla ve bu yapı içerisine 

hapsolan sitokinlerle açıklanmaktadır. Ayrıca VEGF, bFGF, anjiopoietin ve PDGF 

gibi büyüme faktörleri fibrin içinde bulunmaktadır (Feng ve ark 1999). 

 Fibrinin anjiogenezisi uyarması birçok farklı büyüme faktörünün fibrine 

bağlanması ile açıklanabilir (Choukroun ve ark 2006a). VEGF ve bFGF 

stimülasyonuna yanıt olarak endotelyal hücrelerden kapiller oluĢumunda fibrin 

rijiditesinin etkili olduğu bildirilmiĢtir (Nehls ve Hermann 1996). Bu fibrin matriks 

içerisindeki değiĢiklikler, fibrin yapıĢtırıcı, TZP ve TZF arasındaki biyolojik 

farklılıkları belirlemektedir (ġekil 1.10-12).  
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ġekil 1.10. Fibrin yapıĢtırıcı polimerizasyonu sonucu   

oluĢan fibrin ağının bilgisayar ile modelinin 

oluĢturulması  (Dohan ve ark 2006b). 

 

ġekil 1.11. TZP' nin polimerizasyonu sonucu oluĢan 

fibrin ağın bilgisayar ile modelinin oluĢturulması. 

 (1) Fibrin yapı içerisinde hapsolan trombositler  

 (2) Sitokinler 

 (Dohan ve ark 2006b). 
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ġekil1.12. TZF 'nin polimerizasyonu sonucu oluĢan 

fibrin ağın bilgisayar ile modelinin oluĢturulması. 

(1) Fibrin ağı içindeki sitokinler  

(2) Sitokinler  

(3)Fibrin ile iliĢkili glikanik zincirler  

(4) Fibronektin  

(5) Glikanik zincirler ve Sitokinler   

 (Dohan ve ark 2006b).  

Anjiogenez için önemli noktalardan biri de endotelyal hücrelerin 

gerçekleĢtirdiği ve hücrelerin fibrin, fibronektin ve vibronektin'e bağlanmalarını 

sağlayan integrinin çoğalmasıdır (Feng ve ark 1999). 

Fibrin ve Ġmmunite 

Fibrin bağıĢıklık sistemine doğal destek sağlamaktadır. Fibrin ve fibrinojen 

yıkım ürünleri nötrofil migrasyonunu ve mebranların CD11c/CD18 reseptör 

ekspreyonunu uyarır. Bu reseptör de nötrofillerin endotelyal hücrelere ve fibrinojene 

bağlanmasına izin verir (Loike ve ark 1991). Bunun yanında fibrin ve fibrinojen 

yıkım ürünleri, nötrofillerin fagositozunu ve enzimatik prosesi düzenler (Kazura ve 

ark 1989). 
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Fibrin ve Dokunun Örtülmesi 

Fibrin matriks, fibroblastların ve epitelyal hücrelerin metobolizmalarını 

etkileyerek yaralı dokuların kapanmasına yardımcı olur. Yara kenarlarındaki 

epitelyal hücreler bazal ve apikal polaritelerini kaybederler ve yara bölgesine doğru 

fibrinojen, fibronektin, tenaskin ve vitronektinden oluĢan geçici matriks üzerinden 

göç ederler (Choukroun ve ark 2006a). 

Fibrin, fibronektin, PDGF ve TGF- β integrin ekspresyonu, fibroblast 

proliferasyonu ve doku içine göçü için önemli yapılardır. Brown ve ark (1993) 

fareler üzerinde yaptıkları çalıĢmada fibrin jel içerisindeki fibroblast migrasyonunun, 

α-zincirleri arasında maksimum sayıda çapraz bağlantılar oluĢtuğunda en üst 

seviyeye ulaĢtığını bildirmiĢlerdir. TZF' nin yavaĢ polimerizasyonu ile fibrin 

yapıĢtırıcıların ve TZP'nin hızlı polimerizasyonu arasındaki biyolojik farklılığı ortaya 

koymaktadır (Choukroun ve ark 2006a). 

Bu özellikleri ile TZF mikrovaskülarizasyonu geliĢtiren, kendi yüzeyine 

epitelyal hücre migrasyonuna rehberlik eden doğal fibrin bazlı bir biomateryaldir 

(Choukroun ve ark 2006a). 

Fibrin ve Kök Hücreler 

Kemik iliği kaynaklı mezenĢimal kök hücreleri bütün kemik hücrelerinin ve 

diğer dokuların rejenerasyonunda önemlidir. Bu hücreler kan yolu ile hasar gören 

bölgelere iletilir ve birçok farklı hücre tipine dönüĢürler (Choukroun ve ark 2006a). 

Fibrin pıhtı dolaĢımdaki kök hücrelerinin yara bölgesine gelmesine yardımcı 

olur. Fibrin matris içindeki bu hücreler salgı yapmaya baĢlar ve vasküler onarımlara 

yardımcı olur (Bonucci ve ark 1997, Marx ve ark 1998). 

1.16.7. TZF 'nin Kullanım Alanları 

TZF tıp ve diĢ hekimliğinde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Membran olarak, yumuĢak doku iyileĢtirilmesinin güçlenmesi, kemik 

greftleri ile beraber yönlendirilmiĢ doku rejenerasyonunda (YDR),  sinüs membran 

perforasyonlarının tamirinde, sinüs lift iĢlemlerinde greft ile karıĢtırılarak 
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kullanılabilmektedir. Ayrıca kazanılmıĢ yada oluĢturulmuĢ kemik defektlerinin 

tamirinde kullanıldığı gibi, dental implantların çevresinde meydana gelen primer 

veya sekonder kemik kayıplarında da kullanılabilir (Jang ve ark 2010). 

Toffler (2010) çalıĢmalarında 110 hastaya osteotom ile kapalı sinüs tabanı 

yükseltme iĢlemi uygulamıĢlar ve oluĢturdukları boĢluklara TZF'yi greft materyali 

olarak uygulamıĢlardır. 6. ve 12. haftalar ve 1. yılın sonunda uyguladıkları 

implantların çevresinde ortalama 3.5 mm kemik elde etmiĢlerdir. 

Klinik olarak TZF'nin greft formu diĢ çekim soketlerinde, sinüs yükseltme 

iĢlemlerinde, kist enükleasyonu sonucu oluĢan kavitelerde ve alveolar yarıkların 

kapatılmasında kullanılmaktadır (Choukroun ve ark 2006a, Choukroun ve ark 2006b, 

ġençimen ve ark 2009, Toffler 2010). 

Ayrıca Jankoviç ve ark (2010) TZF'yi koronal yönlü fleplerde kullanmıĢlar ve 

baĢarılı sonuçlar elde etmiĢlerdir. 

TZF greft materyali olarak kullanıldığında greft partikülleri arasında 

yapıĢtırıcı görevi görerek osteoblastik aktivasyonu diferansiyasyonu sağlar. Bunun 

yanında anjiogenezi stimüle ederek kemik rejenerasyonunu hızlandırır (Del Corso ve 

ark 2010). 

Bu çalıĢma TZF‘ den hazırlanan membranın, sinüs membran 

perforasyonunda kollajen membran ile benzer iyileĢme etkisine sahip olacağı 

hipotezi üzerine kurulmuĢtur. Bu amaçla da deneysel model oluĢturulmuĢtur. 
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2.GEREÇ ve YÖNTEM 

Sunulan çalıĢma Selçuk Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Prıjeleri 

Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiĢ ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Deney Hayvanları Etik Kurul onayı alındıktan sonra aynı üniversitenin Deneysel Tıp 

AraĢtırma ve Uygulama Merkezi laboratuvarında gerçekleĢtirilmiĢtir (Bkz. Ek A).   

2.1. Deney Hayvanları 

ÇalıĢmada Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp AraĢtırma 

ve Uygulama Merkezi'nden temin edilmiĢ sağlıklı 42 adet,  6-12 aylık eriĢkin, diĢi, 

ortalama ağırlıkları 3500-4500 gram arasında olan Yeni Zelanda cinsi tavĢan 

kullanılmıĢtır (ġekil 2.1). 

 

 ġekil 2.1. ÇalıĢmalarda kullanılan Yeni Zelanda tavĢanı. 

 2.2. Deney Grupları 

Deneylerde kullanılacak olan 42 hayvan her bir grupta 21 tavĢan olacak 

Ģekilde rastgele 2 gruba ayrılmıĢtır. Bu gruplar deney ve pozitif kontrol gruplarını 

oluĢturmuĢtur. Deney grubundaki hayvanlara TZF uygulanırken pozitif kontrol 

grubuna ise kollajen membran uygulanmıĢtır. Her iki grupta da hiçbirĢey 

uygulanmayan perforasyon sahaları oluĢturulmuĢ ve kontrol grubu grubu olarak 

kullanılmıĢtır.   
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Her iki gruptaki hayvanlar uygulamaların iyileĢmeye olan etkilerinin farklı 

dönemlerde görülmesi amacıyla 7., 14. ve 28. günlerde  rastgele oluĢturulan 7 'Ģer li 

gruplar halinde sakrifiye edildi (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1. ÇalıĢma Grupları ve Alt Gruplar. 

 

                         Postoperatif ĠyileĢme Süresi 

 

      

  

       1 Hafta 

 

      2 Hafta 

 

        4 Hafta 

 

 N 

 

GRUP 1 

(Kollajen 

Membran) 

     7 tavĢan 

Sağ:kontrol 

Sol: kollajen 

       membran 

     7 tavĢan 

Sağ:kontrol 

Sol: kollajen 

       membran 

     7 tavĢan 

Sağ:kontrol 

Sol: kollajen 

       membran 

 

 

21 

  

Grup 2 

(TZF) 

     7 tavĢan 

Sağ:kontrol 

Sol: TZF 

     7 tavĢan 

Sağ:kontrol 

Sol: TZF 

     7 tavĢan 

Sağ:kontrol 

Sol: TZF 

 

 

21 

 

2.3. Cerrahi ĠĢlem 

AraĢtırmada kullanılan deneklere 35mg/kg ketamin HCI (Ketalar
®
,  Pfizer) ve 

5 mg/kg Xylazin HCI (Rompun
®
,  Bayer) kas içi verilerek anestezi sağlandı. (ġekil 

2.2). Gerekli asepsi-antisepsi kurallarına bağlı kalınarak steril ortam hazırlandı. 

 

    ġekil 2.2.  TavĢanların anestezisinde kullanılan ilaçlar. 
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Yeterli anestezi derinliği elde edildikten sonra,  TZF uygulaması yapılacak 

grupta kulak tüyleri santral kulak venine zarar vermeden traĢlandı ve 25 gauge 

intraket yardımı ile 8ml venöz kan, içinde antikoagulan içermeyen, cam tüplere 

alındı (ġekil 2.3). Kan tüp duvarlarına temas eder etmez koagüle olmaya 

baĢladığından kanın bulunduğu tüp santrifüj cihazına (Hettich
®
, Tutlingen, Almanya) 

beklemeden yerleĢtirildi. Santrifüj iĢleminin dengeli olabilmesi için eğer tek tüplük 

kan kullanılacaksa santrifüj cihazında tam karĢısına aynı miktarda su dolu tüp kondu 

(ġekil 2.4). Alınan kan 2700 rpm devirde 12 dakika boyunca santrifüj edildikten 

sonra en üstte trombositten fakir plazma (TFP), ortada trombositten zengin fibrin 

(TZF), en altta kırmızı kan hücrelerinin  (KKH) olduğu üç tabaka oluĢtu (ġekil 2.5). 

OluĢan TZF tüpün içerisinden penset yardımıyla alınıp, metal kaba kondu (ġekil 

2.6). 

 

  ġekil 2.3. TavĢanın kulak veninden kan alınması. 

      

 ġekil 2.4. Tüplerin yerleĢtirilmesi.          ġekil 2.5.  Santrifüj sonrası oluĢan TZF. 
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  ġekil 2.6. TZF' nin metal kaba aktarılması. 

TavĢanların kafası %10 'luk povidine iyot (Betadine
®

, Kansuk lab. Ġstanbul) 

ile temizlenip traĢlandı ve cilde ulaĢıldı (ġekil 2.7). 

 

 

ġekil 2.7.Operasyon sahasının hazırlanması. 

Cilde ulaĢtıktan sonra kafatasının orta bölgesinden, burun ucundan yaklaĢık 

1cm yukarıdan baĢlanarak, göz hizasına kadar kemik teması alınarak anterioposterior 

yönde midsagittal insizyon yapıldı ve tam kalınlıklı flep periost elevatörleri yardımı 

ile kaldırılarak maksiller sinüsün kemik duvarına ulaĢıldı (ġekil 2.8). 
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ġekil 2.8. Tam kalınlıklı flep kaldırılıp kemiğin 

açığa çıkarılması. 

Orta hattın sağında ve solunda simetrik olarak 1'er cm çapında serum 

fizyolojik irrigasyonu altında, tur motoru yardımıyla çelik round frez kullanılarak 

yuvarlak kemik pencereleri oluĢturulup, bu defektler altındaki sinüs membranına 

zarar vermeyecek Ģekilde kemik uzaklaĢtırıldı (ġekil 2.9-10). Böylece tavĢanların 

sinüs membranları açığa çıkarılmıĢ oldu. 

      

   ġekil 2.9. Kemiğin kaldırılması.               ġekil 2.10. TavĢanın sinüs membranı. 

Sinüs membranı, sinüs lift aletleriyle kemik teması korunarak maksiler sinüs 

üst duvarındaki açılan pencereden girilip bir miktar serbestlendi. Bu iĢlem sırasında 

sinüs membranı perfore edilmeden sağlıklı bir Ģekilde havalandığı kontrol edildi 

(ġekil 2.11). 
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  ġekil 2.11. Sinüs membranının sinüs lift aletiyle  

serbestlenmesi. 

Membran serbestlendikten sonra, Grup 1 'deki hayvanların sağ taraftaki sinüs 

membranları 1 cm uzunluğunda, bistüri ile kesilerek membran perfore edilip tamir 

edilmeden kontrol grubu olarak bırakıldı (ġekil 2.12).  Sol taraftaki membran ise 

aynı Ģekilde perfore edildikten sonra perforasyonu kapatacak büyüklükteki ticari 

kollajen membran (Osteobiol
® 

HCI, Tecnoss, Ġtalya) perforasyon bölgesine konarak 

sinüs membranının tekrar havalanması gözlendi (ġekil 2.13). 

Grup 2' deki tavĢanların sinüs membranları da benzer Ģekilde perfore 

edildikten sonra sağ taraftaki kontrol grubu tamir edilmeden bırakılırken sol taraftaki 

perforasyon bölgesi TZF membranı ile kapatıldı ve sinüsün havalanması gözlendi 

(ġekil 2.14). 

 

 

                                     ġekil 2.12.  Sağ ve soldaki perfore           

                                     edilmiĢ sinüs membranları. 
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ġekil 2.13.Soldaki perfore sinüs 

membranının kollajen membran ile 

örtülmesi. 

 

ġekil 2.14. Soldaki perfore sinüs 

membranının TZF ile örtülmesi. 

Sinüs membranı ile ilgili iĢlemler bittikten sonra diseke edilen kaslar 4-0 

vicryl sütur  (Surgicryl
®
, Hünningen, Belçika), cilt ise 3-0 ipek ile (Troge

®
, Hamburg, 

Almanya)  süture edilerek primer kapatıldı (ġekil 2.15). 

   

Resim 2.15. Operasyon bölgesinin  

primer olarak süture edilmesi. 
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2.4. Postoperatif Bakım 

Ameliyat sonrası iki (2) gün süreyle tüm tavĢanlara postopertaif enfeksiyon 

kontrolü için intramuskuler (IM) prokain penisilin (Ġecilline®, Flakon 400.000IU , IE 

Ulagay, Türkiye) antibiotik ve ağrı kontrolü için intraperitonal 5mg/kg tramadol 

hidroklorür (Contromal
®

 100mg ampul, Abdiibrahim, Türkiye) analjezik enjekte 

edildi. TavĢanlar normal Ģehir suyu ve protein içeren hazır özel pelet yem ile bazal 

miktarda beslendi. ÇalıĢmada kullanılan tüm tavĢanlar nem ve ısı kontrolü olan 

hayvan bakım odalarında, 2 tavĢan bir kafeste olacak Ģekilde barındırıldı. Günlük 

kontrollerle tavĢanların genel sağlık durumları, beslenmeleri ve tavĢanların barındığı 

odalarla ilgili koĢullar kontrol edildi. 

Her iki gruptaki deney hayvanları rastgele yediĢerli gruplarhalinde 7. , 14. , 

ve 28. günlerde sakrifiye edildi.  

2.5. Histolojik ve Ġmmünohistokimyasal Analiz 

2.5.1. Dokuların Hazırlanması 

Deney bölgelerini içeren tüm dokular %10 luk formalin solusyonu içerisinde 

24 saat fiske edildi, bu iĢlemden sonra musluk suyu altında 15 dakika yıkanan 

dokular %20 lik formik asit solusyonu içerisinde 72 saat boyunca dekalsifiye edildi. 

Dekalsifikasyon iĢlemi tamamlanan dokulardan cerrahi kesi yapılan alanları içerecek 

Ģekilde sagittal kesitler alındı. Bu kesitler kasetlenerek ototeknikon cihazında (Leica 

ASP300) doku takip iĢlemine alındı. YaklaĢık olarak 16 saatte doku takip iĢlemi 

tamamlanan dokular parafin bloklara gömüldü. Bu parafin bloklardan mikrotom 

cihazı ile 5μm kalınlığında lizinli lamlara kesitler alındı. Her örnekten 3‘ er adet kesit 

alındı. Bu kesitlerden 2 tanesi hematoksilen-eozin (H&E) 1 tanesi ise bağ doku 

alanlarını daha iyi göstermesi amacı ile histokimyasal mason trichrome boyası 

(MTK) uygulanmak üzere ayrıldı. 

2.5.2. Histomorfometrik Değerlendirme 

Hazırlanan preparatlar Nicon Eclipse (Nikon, Tokyo, Japonya) ıĢık 

mikroskobu ile değerlendirildi. Bu değerlendirme sırasında ıĢık mikroskobuna bağlı 

bulunan Nikon Coolpix 5000 (Nikon, Tokyo, Japonya) ile preparatlar 

fotograflandırıldı. Fotograflar çekilirken aynı mikroskop büyütmesinde Nikon 
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micrometer slide (MBM11100 Stage Micrometer Type A) görüntüsü dijital olarak 

kaydedildi. Tüm görüntüler bilgisayar ortamına aktarıldı ve Clemex Vision Lite 3.5 

Image Analysis programı (Clemex Technologies, Quebec, Kanada) ile 

değerlendirilmeye baĢlandı (Resim 2.16). Bu aĢamada ilk olarak Nikon micrometer 

microscope slide görüntüsü ile uzunluk kalibrasyonu yapıldı. Daha sonra her preparat 

için mümkün olduğunca aynı bölgeleri kapsayan 51178,7 µm²´ lik alanlar seçildi ve 

tüm iĢlemler bu alanlarda gerçekleĢtirildi. Clemex Vision Lite 3.5 Image Analysis 

programı  (Clemex Technologies, Quebec, Kanada) ile 51178,7 µm²´ lik alanda 

lenfositler, fibroblastlar, kollagen lifler ve damarlar iĢaretlendi (ġekil 2.17-35). Zarar 

gören hücreler değerlendirmeye katılmadı. ĠĢaretlenen hücreler aynı görüntü analiz 

programı ile sayıldı. Histomorfometrik analiz iĢlemleri Konya Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda yapıldı.  

 

ġekil 2.16. Clemex Vision Lite 3.5 Image Analysis 

programı ile kesitlerin incelenmesi.  
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                 ġekil 2.17. 1 Haftalık TZF grubuna ait histolojik kesit; F:   

Fibroblast L: Lenfosit V: Ven (HE). 

 

 

 

 

ġekil 2.18. 2 Haftalık TZF grubuna ait histolojik kesit ; F: 

Fibroblast L: Lenfosit V: Ven (HE). 
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ġekil 2.19. 4 Haftalık TZF grubuna ait histolojik kesit; F: 

Fibroblast L: Lenfosit V: Ven (HE). 

 

 

 

 

                   ġekil 2.20. Kontrol grubuna ait histolojik kesit; F: Fibroblast 

L: Lenfosit V: Ven (HE). 
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ġekil 2.21. 1 Haftalık kollajen membran grubuna ait histolojik 

kesit; F: Fibroblast V: Ven (HE). 

 

 

 

 

ġekil 2.22. 2 Haftalık kollajen membran grubuna ait histolojik 

kesit; F: Fibroblast L: Lenfosit V: Ven (HE). 
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ġekil 2.23. 4 Haftalık kollajen membran grubuna ait histolojik 

kesit ; F: Fibroblast L: Lenfosit V: Ven (HE). 

 

 

 

ġekil 2.24.1. Haftalık kollajen membran grubuna ait histolojik 

kesit; Oklar kollajen lifleri göstermektedir (MTK). 
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ġekil 2.25. 2 Haftalık kollajen membran grubuna ait 

histolojik kesit; Oklar kollajen lifleri göstermektedir (MTK). 

 

 

 

ġekil 2.26. 4 Haftalık kollajen membran grubuna ait 

histolojik kesit; Oklar kollajen lifleri göstermektedir (MTK). 
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ġekil 2.27. 1 Haftalık kollajen membran grubunda insizyon 

hattını gösteren histolojik kesit ; F:Fibroblast, C: Kapiler 

damar (Ok kesi hattını göstermektedir). 

 

 

             

                        ġekil 2.28. 2 Haftalık kollajen membran grubunda insizyon 

hattını gösteren histolojik kesit; F:Fibroblast, C: Kapiler damar 

(Ok kesi hattını göstermektedir). 
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ġekil 2.29. 4 Haftalık kollajen membran grubunda insizyon 

hattını gösteren histolojik kesit  (Ok kesi hattını 

göstermektedir). 

 

 

 

   ġekil 2.30. 1 Haftalık kontrol grubunda insizyon hattını 

gösteren histolojik kesit  (Ok kesi hattını göstermektedir). 
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ġekil 2.31. 2 Haftalık kontrol grubunda insizyon hattını 

gösteren histolojik kesit  (Ok kesi hattını göstermektedir). 

 

 

 

ġekil 2.32. 4 Haftalık kontrol grubunda insizyon hattını 

gösteren histolojik kesit; F:Fibroblast (Ok kesi hattını 

göstermektedir). 
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   ġekil 2.33. 1 Haftalık TZF grubunda insizyon hattını gösteren  

histolojik kesit. 

 

 

ġekil 2.34. 2 Haftalık TZF grubunda insizyon hattını gösteren 

histolojik kesit (Ok kesi hattını göstermektedir). 
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ġekil 2.35. 4 haftalık TZF grubunda insizyon hattını gösteren 

histolojik kesit (Ok kesi hattını göstermektedir). 

2.5.4. Ġstatistik 

Gruplarda veri sayısının 7 ile sınırlı olması ve ölçümlerin normallik 

varsayımlarını sağlamaması ve zorlaması sebebiyle parametrik olmayan istatistik 

yöntemlerin daha güçlü olması bu yöntemlerin tercih edilmesini sağlamıĢtır. Ġki 

bağımsız grup arasındaki karĢılaĢtırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıĢ ve 

ilgili Z değerlerine ait p değerleri de tablolarda verilmiĢtir. Ġkiden fazla bağımsız 

grubun karĢılaĢtırılmasında ise Kruskal-Wallis yöntemi kullanılmıĢ ve ilgili ki-kare 

değerlerine karĢılık p değerleri de tablolarda verilmiĢtir. Ġkiden fazla grupların 

testinde anlamlılık gözlenmiĢ ise ikili bağımsız grupların karĢılaĢtırması yine Mann-

Whitney U testi ile yapılmıĢ ve anlamlı farklılıklar büyük ve farklı harflerle 

gösterilmiĢtir. P değerleri < 0.05 ise anlamlı farklılık olarak yorumlanmıĢtır. Bu 

analizlerin yapılmasında SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences Chicago 

IL,USA)  istatistik paket programı kullanılmıĢtır. 
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3.BULGULAR 

3.1. Deney Hayvanları 

AraĢtırmaya dahil edilen 42 adet Yeni Zelanda tavĢanının çalıĢma dıĢı 

bırakılmasını gerektirecek bir unsur oluĢmamıĢ, deneklerin hepsi çalıĢmaya dahil 

edilmiĢtir. Operasyon sonrasında ve sakrifikasyon iĢlemine kadar hiçbir denekte 

enfeksiyon bulgularına rastlanmamıĢ, yara bölgelerinde açılma gözlenmemiĢtir.  

3.2. Histomorfometrik Bulgular 

Her olgu için standart olarak seçilen 51178,7 µm²´ lik alanda  "Clemex 

Vision Lite 3.5 Image Analysis" sistemi ile otomatik olarak saydırılan lenfosit, 

damar, fibroblastlar ve kollajen değerleri kollajen membran grubu için (Çizelge 3.1) ' 

de ve TZF grubu için ise (Çizelge 3.2) 'de verilmiĢtir. 



 

67 
 

Çizelge 3.1. Kollajen membran uygulanan deney ve kontrol grubunun lenfosit,             

fibroblast, damar ve kollajen sayısal değerleri. 

   Kontrol       Deney     

 Lenfosit Fibroblast Damar Kollajen Lenfosit Fibroblast Damar Kollajen 

Kollajen 1 Hafta 27 7 2 2 48 19 7 7 

Kollajen 1 Hafta 23 11 2 3 45 15 3 6 

Kollajen 1 Hafta 23 9 3 3 42 18 5 8 

Kollajen 1 Hafta 24 5 2 4 46 16 4 9 

Kollajen 1 Hafta 23 7 2 3 39 18 5 8 

Kollajen 1 Hafta 21 11 3 2 34 21 4 11 

Kollajen 1 Hafta 22 10 1 3 41 19 6 5 

Kollajen 2 Hafta 24 8 2 4 35 21 6 16 

Kollajen 2 Hafta 27 11 3 2 43 24 6 15 

Kollajen 2 Hafta 20 14 3 2 34 22 6 9 

Kollajen 2 Hafta 19 9 2 3 39 28 7 7 

Kollajen 2 Hafta 25 13 2 2 44 20 5 13 

Kollajen 2 Hafta 25 10 3 3 39 18 4 9 

Kollajen 2 Hafta 16 11 3 3 36 20 6 9 

Kollajen 4 Hafta 22 13 3 4 36 24 5 11 

Kollajen 4 Hafta 24 12 3 3 39 26 6 14 

Kollajen 4 Hafta 16 14 4 3 36 27 6 17 

Kollajen 4 Hafta 18 16 4 4 39 29 5 18 

Kollajen 4 Hafta 16 10 5 2 36 31 6 9 

Kollajen 4 Hafta 25 14 3 3 39 25 6 10 

Kollajen 4 Hafta 18 12 2 2 36 24 5 12 
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Çizelge 3.2. TZF uygulanan deney ve kontrol grubunun lenfosit, fibroblast, damar ve 

kollajen sayısal değerleri. 

   Kontrol       Deney     

 Lenfosit Fibroblast Damar Kollajen Lenfosit Fibroblast Damar Kollajen 

TZF 1 Hafta 23 6 3 5 42 24 4 14 

TZF 1 Hafta 25 9 2 3 39 16 4 8 

TZF 1 Hafta 27 11 1 4 41 18 6 6 

TZF 1 Hafta 22 6 2 4 47 20 5 9 

TZF 1 Hafta 19 10 2 2 40 14 7 8 

TZF 1 Hafta 29 9 3 3 39 16 5 7 

TZF 1 Hafta 21 7 2 3 41 23 4 8 

TZF 2 Hafta 21 10 3 4 43 22 5 15 

TZF 2 Hafta 24 14 3 3 35 24 5 13 

TZF 2 Hafta 19 12 2 5 39 26 8 14 

TZF 2 Hafta 18 9 3 4 41 25 6 13 

TZF 2 Hafta 25 10 2 2 34 24 4 9 

TZF 2 Hafta 22 11 2 3 43 22 5 9 

TZF 2 Hafta 24 12 4 3 37 19 6 14 

TZF 4 Hafta 14 13 3 3 35 27 7 14 

TZF 4 Hafta 22 11 3 4 36 25 5 12 

TZF 4 Hafta 15 14 4 3 35 26 6 15 

TZF 4 Hafta 16 14 6 3 36 26 6 13 

TZF 4 Hafta 19 9 4 2 39 29 5 10 

TZF 4 Hafta 16 12 3 4 37 29 5 13 

TZF 4 Hafta 17 13 4 2 39 27 6 16 

 

3.3. Ġstatistiksel Bulgular 

Ana gruplar ve alt gruplar lenfosit, fibroblast, damar ve kollajen sayısı 

bakımından karĢılaĢtırıldığında bulgular aĢağıdaki gibidir. 

3.3.1. Lenfosit 

Çizelge 3.3. Kollajen membran grubu ve alt grupların lenfosit değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir.  

LENFOSĠT  
1. hafta 2. hafta 4. hafta  Kruskal-

Wallis 

 

Kollajen 

Membran 

Kontrol 
(23,28  1,88) 

[21,00;24,00;27,00] 

 

(22,28  3,98) 

[16,00;24,00;27,00] 

 

(19,85  3,76) 

[16,00;18,00;25,00] 

 

Ki-

kare=2,617 
p=0,270 

Deney 
(42,14  4,74) 

[34,00;42,00;48,00] 

 

(38,57  3,86) 

[34,00;39,00;44,00] 

 

(37,28  1,60) 

[36,00;36,00;39,00] 

 

Ki-

kare=4,403 
p=0,111 

Kontrol

-Deney 
Z=-3,144, p=0,002 Z=-3,137, p=0,002 Z=-3,187, p=0,001   
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Kollajen membran grubu kendi içinde değerlendirildiğinde, kontrol grubunda 

1. Hafta (23,28  1,88) , 2. Hafta (22,28  3,98) ve 4. Hafta (19,85  3,76) lık lenfosit 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüĢtür (p>0.05). 

Deney grubunda da benzer Ģekilde 1. hafta (42,24  4,74) 2. hafta (38,57  3,86) ve 4. 

hafta (37,28  1,60) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur 

(p>0.05). 

Kollajen membran grubu için kontrol ve deney grupları karĢılaĢtırıldığında 1. 

hafta, 2. hafta ve 4. hafta lenfosit değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

vardır (p>0.05), (Çizelge 3.3). 

 

Çizelge 3.4. TZF grubu ve alt grupların lenfosit değerleri. (Ortalama  standart 

sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. Satırlarda farklı büyük 

harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney U testi).  

 
LENFOSĠT 

  

    1. hafta 

 

          2. hafta 

 

         4. hafta 

 

Kruskal-

Wallis 

 

TZF 

Kontrol 
(23,71  3,49) 

[19,00;23,00;29,00] 

B 

(21,85  2,67) 

[18,00;22,00;25,00] 

B 

(17,00  2,70) 

[14,00;16,00;22,00] 

A 

Ki-

kare=9,970 
p=0,007 

Deney 
(41,28  2,75) 

[39,00;41,00;47,00] 

B 

(38,85  3,67) 

[34,00;39,00;43,00] 

A,B 

(36,71  1,70) 

[35,00;36,00;39,00] 

A 

Ki-

kare=6,932 
p=0,031 

Kontrol-

Deney 
Z=-3,137, p=0,002 Z=-3,137, p=0,002 Z=-3,144, p=0,002   

TZF grubunda lenfosit değerleri karĢılaĢtırıldığında, kontrol grubunun grup 

içi değerlendirmesinde 1. ve 2. hafta arasında anlamlı bir fark yokken, 4. haftadaki 

lenfosit değerleri ile 1. ve 2. haftadaki lenfosit değerlerine göre anlamlı bir düĢüĢ 

göstermiĢtir (p<0.05). 

TZF deney grubu kendi içinde değerlendirilirse, 1. hafta (41,28  2,75) ile 2. 

hafta (38,85  3,67) arasında anlamlı bir fark yokken 4. hafta (36,71  1,70) aralarında 

anlamlı bir fark vardır (p<0.05). 

Deney ve kontrol karĢılaĢtırıldığında 1 hafta, 2 hafta ve 4 haftalık gruplar 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<0.05), (Çizelge 3.4). 
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Çizelge 3.5. TZF ve Kollajen membran grubunun lenfosit değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

LENFOSĠT  1. hafta 2. hafta 4. hafta 

Kontrol 

Kollajen 

Membran 

(23,28  1,88) 

[21,00;24,00;27,00] 

(22,28  3,98) 

[16,00;24,00;27,00] 

(19,85  3,76) 

[16,00;18,00;25,00] 

TZF 
(23,71  3,49) 

[19,00;23,00;29,00] 

(21,85  2,67) 

[18,00;22,00;25,00] 

(17,00  2,70) 

[14,00;16,00;22,00] 

Kollajen-

TZF 
Z=-0,065 p=0,948 Z=-0,516, p=0,606 Z=-1,554, p=0,120 

Deney 

Kollajen 

Membran 

(42,14  4,74) 

[34,00;42,00;48,00] 

(38,57  3,86) 

[34,00;39,00;44,00] 

(37,28  1,60) 

[36,00;36,00;39,00] 

TZF 
(41,28  2,75) 

[39,00;41,00;47,00] 

(38,85  3,67) 

[34,00;39,00;43,00] 

(36,71  1,70) 

[35,00;36,00;39,00] 

Kollajen-

TZF 
Z=-0,645, p=0,519 Z=-0,065, p=0,948 Z=-0,750, p=0,453 

Kollajen membran ve TZF uygulaması yapılan gruplarda kontrol  grupları 

karĢılaĢtırıldığında değerlerin benzerlik gösterdiği ve hiçbir değerlendirme evresinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuĢtur (p>0.05). Kollajen 

membran ve TZF uygulanan deney grupları lenfosit sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında ise konrol gruplarının karĢılaĢtırmasına benzer olarak yine hiçbir 

değerlendirme evresinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 

bulunmuĢtur (p>0.05), (Çizelge 3.5). 

 

Histomorfometrik inceleme sonucu elde edilen lenfosit değerlerinin tüm 

gruplarda değerlendirme dönemlerine göre dağılımı Çizelge 3.6' da verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.6. Kollajen ve TZF grubundaki lenfosit sayısındaki değiĢikliklerin 

haftalara göre dağılımı. 
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3.3.2. Fibroblast 

Çizelge 3.7. Kollajen membran grubu ve alt grupların fibroblast değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

Satırlarda farklı büyük harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney 

U testi). 

FĠBROBLAST  1. hafta 2. hafta 4. hafta 
Kruskal-

Wallis 
 

Kollajen  

Membran 

Kontrol 
(8,57  2,29) 

[5,00;9,00;11,00] 

A 

(10,85  2,11) 

[8,00;11,00;14,00] 

A,B 

(13,00  1,91) 

[10,00;13,00;16,00] 

B 

Ki-

kare=9,228 
p=0.010 

Deney 
(18,00  2,00) 

[15,00;18,00;21,00] 

A 

(21,85  3,28) 

[18,00;21,00;28,00] 

B 

(26,57  2,63) 

[24,00;26,00;31,00] 

C 

Ki-

kare=13,662 
p=0,001 

Kontrol-

Deney 
Z=-3,144 , p=0,002 Z=-3,137, p=0,002 Z=-3,141 , p=0,002   

 Kollajen membran grubu fibroblast bakımından değerlendirildiğinde kontrol 

grubunun kendi içinde 1 haftalık (8,57  2,29), 2 haftalık (10,85  2,11) ve 4 haftalık 

(13,00  1,91) alt gruplarının karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunduğu (p<0.05) görülmüĢtür. 1 haftalık grupla 2 haftalık grup arasında anlamlı 

bir fark gözlenmezken, 4 haftalık grup 1 haftalık grup arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 

Kollajen membran deney grubunun 1 haftalık (18,00  2,00), 2 haftalık 

(21,85  3,28) ve 4 haftalık (26,57  2,63) alt grupları arasında fibroblast sayısı 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Değerler her 

değerlendirme döneminde istatistiksel olarak anlamlı olacak Ģekilde artmıĢtır ve 

kontrol ve deney grubu karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı derecede farklı olduğu görülmüĢtür (Çizelge 3.7). 

Çizelge 3.8. TZF grubu ve alt grupların fibroblast değerleri. (Ortalama  standart 

sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. Satırlarda farklı büyük 

harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney U testi). 

 
FĠBROBLAST 

  

        1. hafta 

 

       2. hafta 

 

          4. hafta 

  

Kruskal-

Wallis 

 

TZF 

Kontrol 
(8,28  1,97) 

[6,00;9,00;11,00] 

A 

(11,24  1,67) 

[9,00;11,00;14,00] 

B 

(12,28  1,79) 

[9,00;13,00;14,00] 

B 

Ki-

kare=9,537 
p=0,008 

Deney 
(18,71  3,77) 

[14,00;18,00;24,00] 

A 

(23,14  2,34) 

[19,00;24,00;26,00] 

B 

(27,00  1,52) 

[25,00;27,00;29,00] 

C 

Ki-

kare=14,495 
p=0,001 

Kontrol-

Deney 
Z=-3,141, p=0,002 Z=-3,144, p=0,002 Z=-3,148, p=0,002   
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TZF kontrol grubu kendi içinde fibroblast sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında birinci hafta değerleri (8,28  1,97),   2. (11,24  1,67) ve 4. hafta 

(12,28  1,79)   değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı iken, 2. ve 

4. hafta değerleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. TZF deney grubu ise 1 hafta 

(18,71  3,77), 2 hafta (23,14  2,34) ve 4 hafta (27,00  1,52) alt gruplar bakımından 

karĢılaĢtırıldığında, üç grubun da birbirinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

farklı olduğu görülmektedir (p<0.05). Her üç değerlendirme dönemi için deney ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05).  

(Çizelge 3.8). 

Çizelge 3.9. TZF ve Kollajen membran grubunun fibroblast değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

FĠBROBLAST  1. hafta 2. hafta 4. hafta 

Kontrol 

Kollajen 
(8,57  2,29) 

[5,00;9,00;11,00] 

(10,85  2,11) 

[8,00;11,00;14,00] 

(13,00  1,91) 

[10,00;13,00;16,00] 

TZF 
(8,28  1,97) 

[6,00;9,00;11,00] 

(11,24  1,67) 

[9,00;11,00;14,00] 

(12,28  1,79) 

[9,00;13,00;14,00] 

Kollajen-TZF Z=-0,389, p=0,697 Z=-0,323, p=0,746 Z=-0,587, p=0,557 

Deney 

Kollajen 
(18,00  2,00) 

[15,00;18,00;21,00] 

(21,85  3,28) 

[18,00;21,00;28,00] 

(26,57  2,63) 

[24,00;26,00;31,00] 

TZF 
(18,71  3,77) 

[14,00;18,00;24,00] 

(23,14  2,34) 

[19,00;24,00;26,00] 

(27,00  1,52) 

[25,00;27,00;29,00] 

Kollajen-TZF Z=-0,194, p=0,846 Z=-1,097, p=0,273 Z=-0,649, p=0,516 

Kollajen membran ve TZF kontrol grubu fibroblast bakımından 

karĢılaĢtırıldığında 1 haftalık kollojen (8,57  2,29) ve 1 haftalık TZF (8,28  1,97) 

grubu karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülür (p>0.05). 2 haftalık kollajen membran (10,85  2,11) ve TZF (11,24  1,67) 

kontrol grubu lenfosit sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında ise aralarındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 4 haftalık kollajen membran 

kontrol (13,00  1,91) ve TZF kontrol (12,28  1,79) grubu lenfosit sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülür 

(p>0.05). 

Deney grubunda ise 1 haftalık kollajen membran deney (18,00  2,00) ve 1 

haftalık TZF deney (18,71  3,77) grubu fibroblast sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı 

görülür (p>0.05). 2 haftalık kollajen membran deney (21,85  3,28) ve 2 haftalık TZF 

deney (23,14  2,34) grubu fibroblast sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında 

aralarındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 4 

haftalık kollajen membran deney (26,57  2,63) ve 4 haftalık TZF deney 
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(27,00  1,52) grubu fibroblast sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında aralarındaki 

farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı görülür (p>0.05), (Çizelge 3.9). 

 Histomorfometrik inceleme sonucu elde edilen fibroblast değerlerinin tüm 

gruplarda değerlendirme dönemlerine göre dağılımı Çizelge 3.10'da verilmiĢtir. 

Çizelge 3.10. Kollajen membran ve TZF grubundaki fibroblast sayısındaki deği- 

Ģikliklerin haftalara göre dağılımı. 

 

3.3.3. Damar 

Çizelge 3.11. Kollajen membran grubu ve alt grupların damar değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

Satırlarda farklı büyük harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney 

U testi). 

DAMAR  1. hafta 2. hafta 4.hafta 
Kruskal-

Wallis 

 

Kollajen 

Membran 

Kontrol 

(2,14  0,69) 

[1,00;2,00;3,00] 

A 

(2,57  0,53) 

[2,00;3,00;3,00] 

A,B 

(3,42  0,97) 

[2,00;3,00;5,00] 

B 

Ki-

kare=6,962 

p=0,03

1 

Deney 

(4,85  1,34) 

[3,00;5,00;7,00] 

 

(5,71  0,95) 

[4,00;6,00;7,00] 

 

(5,57  0,53) 

[5,00;6,00;6,00] 

 

Ki-

kare=2,511 

p=0,28

5 

Kontrol-

Deney 

Z=-3,057 , 

p=0,002 

Z=-3,216, 

p=0,001 

Z=-3,023, 

p=0,003 
  

Kollajen membran grubu damar bakımından değerlendirildiğinde kontrol 

grubunun kendi içinde 1 haftalık (2,14  0,69), 2 haftalık (2,57  0,53) ve 4 haftalık 

(3,42  0,97) alt gruplarının karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunduğu (p<0.05) görülmüĢtür. 1 haftalık grupla 2 haftalık grup arasında anlamlı 

bir fark gözlenmezken, 4 haftalık grup 1 haftalık grup arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 
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Kollajen membran deney grubunun 1 haftalık (4,85  1,34), 2 haftalık 

(5,71  0,95) ve 4 haftalık (5,57  0,53) alt grupları arasında damar sayısı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05). (Çizelge 3.11).  

Kontrol ve deney drupları karĢılaĢtırıldığında ise 1 hafta 2 hafta ve 4 haftalık 

grupların aralarındaki farkın anlamlı olduğu görülür (p<0.05). 

Çizelge 3.12. TZF grubu ve alt grupların damar değerleri. (Ortalama  standart 

sapma) ve [en küçük; medyan; en büyük] değerleri verilmiĢtir. Satırlarda farklı 

büyük harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney U testi). 

 

DAMAR 

 
 

1. hafta 

 

2. hafta 

 

4. hafta 

 

Kruskal-

Wallis 

 

TZF 

Kontrol 
(2,14  0,69) 

[1,00;2,00;3,00] 
A 

(2,71  0,75) 

[2,00;3,00;4,00] 
A,B 

(3,85  1,06) 

[3,00;4,00;6,00] 
B 

Ki-kare=9,727 
p=0,00

8 

Deney 
(5,00  1,15) 

[4,00;5,00;7,00] 

 

(5,57  1,27) 

[4,00;5,00;8,00] 

 

(5,71  0,75) 

[5,00;6,00;7,00] 

 

Ki-kare=2,130 
p=0,34

5 

Kontrol-

Deney 
Z=-3,187, p=0,001 

Z=-3,155, 

p=0,002 

Z=-2,620, 

p=0,009 
  

TZF kontrol grubu kendi içinde damar sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında, 

1 hafta (2,14  0,69), 2 hafta (2,71  0,75) ve 4 haftalık (3,85  1,06) gruplar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu üç 

alt grupta 1 haftalık grupla 4 haftalık grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

iken 2 haftalık grup 1 haftalık grup ve 4 haftalık grup arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı değildir.    

TZF deney grubu ise 1 hafta (5,00  1,15), 2 hafta (5,57  1,27) ve 4 hafta 

(5,71  0,75) alt gruplar bakımından karĢılaĢtırıldığında, üç grubundan birbirinden 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olmadığı görülmektedir (p>0.05), (Çizelge 

3.12). 

Deney ve kontrol grupları karĢılaĢtırıldığında damar sayısı bakımından 

aralarındaki farkın tüm gruplarda istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülür (p<0.05). 
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Çizelge 3.13. TZF ve Kollajen membran grubunun damar değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

DAMAR  1. hafta 2. hafta 4. hafta 

Kontrol 

Kollajen 
(2,14  0,69) 

[1,00;2,00;3,00] 

(2,57  0,53) 

[2,00;3,00;3,00] 

(3,42  0,97) 

[2,00;3,00;5,00] 

TZF 
(2,14  0,69) 

[1,00;2,00;3,00] 

(2,71  0,75) 

[2,00;3,00;4,00] 

(3,85  1,06) 

[3,00;4,00;6,00] 

Kollajen-TZF Z=0,000, p=1,000 Z=-0,286, p=0,775 Z=-0,681, p=0,496 

Deney 

Kollajen 
(4,85  1,34) 

[3,00;5,00;7,00] 

(5,71  0,95) 

[4,00;6,00;7,00] 

(5,57  0,53) 

[5,00;6,00;6,00] 

TZF 
(5,00  1,15) 

[4,00;5,00;7,00] 

(5,57  1,27) 

[4,00;5,00;8,00] 

(5,71  0,75) 

[5,00;6,00;7,00] 

Kollajen-PRF Z=-0,199, p=0,902 Z=-0,606 , p=0,544 Z=-0,286, p=0,775 

Kollajen membran ve TZF kontrol grubu damar bakımından 

karĢılaĢtırıldığında 1 hafta kollajen (2,14  0,69) ve 1 hafta TZF (2,14  0,69) grubu 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülür 

(p>0.05). 2 haftalık kollajen membran (2,57  0,53) ve TZF (2,71  0,75) kontrol 

grubu damar sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında ise aralarındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 4 haftalık kollajen membran kontrol 

(3,42  0,97) ve TZF kontrol (3,85  1,06) grubu damar sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülür 

(p>0.05). 

Deney grubunda ise 1 haftalık kollajen membran deney (4,85  1,34) ve 1 

haftalık TZF deney (5,00  1,15) grubu damar sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında 

aralarındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 2 

haftalık kollajen membran deney (5,71  0,95) ve 2 haftalık TZF deney (5,57  1,27) 

grubu damar sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel 

bakımdan anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 4 haftalık kollajen membran deney 

(5,57  0,53) ve 4 haftalık TZF deney (5,71  0,75) grubu damar sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı 

görülür (p>0.05), (Çizelge 3.13). 

Histomorfometrik inceleme sonucu elde edilen damar sayısı değerlerinin tüm 

gruplarda değerlendirme dönemlerine göre dağılımı Çizelge 3.14' da verilmiĢtir. 

 

 

 



 

76 
 

Çizelge 3.14. Kollajen membran ve TZF grubundaki damar sayısındaki 

değiĢikliklerin haftalara göre dağılımı. 

 

3.3.4. Kollajen Fibril 

Çizelge 3.15. Kollajen membran grubu ve alt grupların kollajen fibril değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük;medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

Satırlarda farklı büyük harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney 

U testi). 

KOLLAJEN 

MEMBRAN  1. hafta 2. hafta 4. hafta 
Kruskal-

Wallis 
 

Kollajen 

  Fibril 

Kontrol 
(2,85  0,69) 

[2,00;3,00;4,00] 

 

(2,71  0,75) 

[2,00;3,00;4,00] 

 

(3,00  0,81) 

[2,00;3,00;4,00] 

 

Ki-kare=0,526 p=0,769 

Deney 
(7,71  1,97) 

[5,00;8,00;11,00] 

A 

(11,14  3,48) 

[7,00;9,00;16,00] 

A,B 

(13,00  3,46) 

[9,00;12,00;18,00] 

B 

Ki-kare=8,820 p=0,012 

Kontrol

-Deney 
Z=-3,173, p=0,002 Z=-3,173, p=0,002 Z=-3,151, p=0,002   

Kollajen membran grubu kollajen fibriller bakımından değerlendirildiğinde 

kontrol grubunun kendi içinde 1 haftalık (2,85  0,69), 2 haftalık (2,71  0,75) ve 4 

haftalık (3,00  0,81) alt gruplarının karĢılaĢtırılmasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı (p>0.05) görülmüĢtür. Kollajen membran deney grubunun 1 haftalık 

(7,71  1,97), 2 haftalık (11,14  3,48) ve 4 haftalık (13,00  3,46) alt grupları 

arasında kollajen fibril sayısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır    

(p<0.05). 1 haftalık grupla 4 haftalık grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark varken, 2 haftalık grup ile 1 hafta ve 4 haftalık gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktur. Kontrol ve deney grupları karĢılaĢtırıldığında tüm 

gruplardaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülür (p<0.05), (Çizelge 

3.15). 
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Çizelge 3.16. TZF grubu ve alt grupların kollajen fibril değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük; medyan;en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

Satırlarda farklı büyük harfler arasında anlamlı farklılık gözlenmiĢtir (Mann-Whitney 

U testi). 

 

KOLLAJEN 

    FiBRiL 

  

    1. hafta 

 

      2. hafta 

 

        4. hafta 

Kruskal- 

Wallis 
 

TZF 

Kontrol 
(3,42  0,97) 

[2,00;3,00;5,00] 

 

(3,42  0,97) 

[2,00;3,00;5,00] 

 

(3,00  0,81) 

[2,00;3,00;4,00] 

 

Ki-kare=0,898 
p=0,6

38 

Deney 
(8,57  2,57) 

[6,00;8,00;14,00] 

A 

(12,42  2,43) 

[9,00;13,00;15,00] 

B 

(13,28  1,97) 

[10,00;13,00;16,00] 

B 

Ki-kare=8,579 
p=0,0

14 

Kontrol-

Deney 
Z=-3,162, p=0,002 Z=-3,158, p=0,002 Z=-3,155, p=0,002   

 TZF kontrol grubu kendi içinde kollajen fibrillerin sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında, 1 hafta (3,42  0,97), 2 hafta (3,42  0,97) ve 4 haftalık 

(3,00  0,81) gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir (p>0.05). TZF deney grubu ise 1 hafta (8,57  2,57), 2 hafta 

(12,42  2,43) ve 4 hafta (13,28  1,97) alt gruplar bakımından karĢılaĢtırıldığında, üç 

grubundan birbirinden istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı olduğu 

görülmektedir (p<0.05). 1 haftalık grup 2 ve 4 haftalık grup arasındaki fark istatiksel 

olarak anlamlı iken, 2 haftalık ve 4 haftalık grup arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir. Kontrol ve deney grupları karĢılaĢtırıldığında aralarındaki fark tüm 

gruplarda istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05), (Çizelge 3.16). 

 

Çizelge 3.17. TZF ve Kollajen membran grubunun kollajen fibril değerleri. 

(Ortalama  standart sapma) ve [en küçük; medyan; en büyük] değerleri verilmiĢtir. 

KOLLAJEN 

  -FiBRiL 

 
1. hafta 2. hafta 4.hafta 

Kontrol 

Kollajen 

Membran 

(2,85  0,69) 

[2,00;3,00;4,00] 

(2,71  0,75) 

[2,00;3,00;4,00] 

(3,00  0,81) 

[2,00;3,00;4,00] 

TZF 
(3,42  0,97) 

[2,00;3,00;5,00] 

(3,42  0,97) 

[2,00;3,00;5,00] 

(3,00  0,81) 

[2,00;3,00;4,00] 

Kollajen-TZF Z=-1,172, p=0,241 Z=-1,420, p=0,156 
Z=0,000, 

p=1,000 

Deney 

Kollajen 

Membran 

(7,71  1,97) 

[5,00;8,00;11,00] 

(11,14  3,48) 

[7,00;9,00;16,00] 

(13,00  3,46) 

[9,00;12,00;18,0

0] 

TZF 
(8,57  2,57) 

[6,00;8,00;14,00] 

(12,42  2,43) 

[9,00;13,00;15,00] 

(13,28  1,97) 

[10,00;13,00;16,

00] 

Kollajen-TZF Z=-0,525, p=0,600 Z=-0,658, p=0,511 
Z=-0,385, 

p=0,700 
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Kollajen membran ve TZF kontrol grubu kollajen fibril bakımından 

karĢılaĢtırıldığında 1 hafta kollajen (2,85  0,69) ve 1 hafta TZF (3,42  0,97) grubu 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülür 

(p>0.05). 2 haftalık kollajen membran (2,71  0,75) ve TZF (3,42  0,97) kontrol 

grubu kollajen fibril sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında ise aralarındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 4 haftalık kollajen membran 

kontrol (3,00  0,81) ve TZF kontrol (3,00  0,81) grubu kollajen fibril sayısı 

bakımından karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülür (p>0.05). 

Deney grubunda ise 1 haftalık kollajen membran deney (7,71  1,97) ve 1 

haftalık TZF deney (8,57  2,57) grubu kollajen fibril sayısı bakımından 

karĢılaĢtırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı 

görülür (p>0.05). 2 haftalık kollajen membran deney (11,14  3,48) ve 2 haftalık TZF 

deney (12,42  2,43) grubu kollajen fibril sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında 

aralarındaki farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı görülür (p>0.05). 4 

haftalık kollajen membran deney (13,00  3,46) ve 4 haftalık TZF deney 

(13,28  1,97) grubu kollajen fibril sayısı bakımından karĢılaĢtırıldığında aralarındaki 

farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmadığı görülür (p>0.05), (Çizelge 3.17). 

Histomorfometrik inceleme sonucu elde edilen kollajen fibril değerlerinin 

tüm gruplarda değerlendirme dönemlerine göre dağılımı Çizelge 3.18'de verilmiĢtir 

Çizelge 3.18. Kollajen membran ve TZF grubundaki kollajen fibril sayısındaki 

değiĢikliklerin haftalara göre dağılımı. 
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4.TARTIġMA 

Maksiller sinüsün hacmi yaĢam boyunca doğal bir artıĢ göstermektedir. 

Özellikle premolar ve molar diĢler çekildiğinde, bazı vakalarda maksiller kret 

tepesinde çok ince kemik kalacak Ģekilde maksiller sinüs aĢağıya doğru geniĢler 

(Chavannaz 1990, Van Den Bergh ve ark 1998). Sinüsün pnömatizasyonunda rol 

oynayan faktörler, diĢ çekiminden sonra diĢ köklerinin yokluğu ve alveolar kretin 

rezorbsiyonudur (Van Den Bergh ve ark 1998, John ve Wenz 2004). Sinüs içi 

basıncın çok artması bile maksiller sinüs hacminde belli bir artıĢa neden olmaktadır 

(Mutlu 1995).  Posterior maksillada meydana gelen bu rezorbsiyon implant 

yerleĢtirilmesi için kontrendikasyon oluĢturmakta ve implant yerleĢtirilmesini 

olanaklı kılabilmek için ek cerrahi iĢlemler gerekmektedir (Jensen 1999). Onley 

greftleme, Le fort I osteotomisi, kapalı sinüs elevasyonu ve lateral yaklaĢımla yapılan 

maksiller sinüs tabanı ogmentasyonu uygulamaları bunlardan bazılarıdır (Raghobear 

ve ark 2001). BaĢarıyı artırmak için uygulanacak cerrahi tekniğin seçimi , alveolar 

kemik yüksekliğine, uygulanacak implantın boyuna, ogmentasyon için gerekli kemik 

miktarına bağlı olarak değiĢmektedir (Türker ve Kökden 1999).   

Bu yöntemlerden kapalı sinüs elevasyonu ilk kez Bruschi ve ark (1990) 

tarafından tanımlanmıĢ olup, kret tepesinden açılan yuva etrafındaki rezidüel alveolar 

kemiğin bukkal yönde geniĢletilmesi, sinüs tabanı fraktürü ve elevasyonu ile birlikte 

posterior maksillanın rehabilitasyonunu hedefleyen bir tekniktir. Bu teknikte sinüs 

boĢluğuna direk bir penetrasyon yoktur. Summers (1994) sinüs tabanı yükseltme için 

giriĢ frezi kullanmadan sadece osteotomlar kullanarak özellikle D-3 ve D-4 kemikler 

için uygun olan konservatif kapalı sinüs elevasyonu tekniğini tanımlamıĢtır. D-4 

kemiklerde osteotomlar tek baĢına yeterli olabilirken, D-3 kemikte giriĢ frezinin 

gerekli olabileceğinden bahsetmiĢtir. Damato ve ark (1999) tekniğin en önemli 

avantajları arasında non-invaziv olması ve hastalar tarafından kabul edilebilirliğinin 

yüksek olması Ģeklinde belirtmiĢtir. Bu tekniğin dezavantajı ise sınırlı miktarda 

membran elevasyonunna izin vermesidir. Osteotomi tekniğinde 6-8 mm rezidüel 

kemik varlığında en fazla 3-4 mm artıĢ meydana gelebilmekte, kemik 

rezorbsiyonunun daha fazla olduğu vakalarda sinüs tabanı ogmentasyonu için açık 

sinüs tabanı yükseltme tekniğinin uygulanması gerektiği bildirilmektedir (Jensen 

1999). Ġlk kez 1960 'lı yıllarda protetik nedenlerle Boyne tarafından gerçekleĢtirilen 
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lateral yaklaĢımla maksiller sinüs tabanı yükseltilmesi iĢleminde, arklar arasındaki 

mesafenin azaldığı vakalarda mesafenin basit bir osteotomi ile artırılamayacağı, 

bunun için Caldwell-Luc yaklaĢımı ile sinüs membran elevasyonundan elde edilen 

boĢluğun otojen kemikle doldurulmasını tarif etmiĢtir. Ġmplant uygulanmasını 

içermeyen bu yöntem bilinen ilk maksiller sinüs tabanı yükseltilmesi iĢlemidir 

(Boyne ve James 1980, Boyne 1990). Daha sonra Tatum, Caldwell-Luc tekniğini 

modifiye ederek maksillanın lateral duvarında oluĢturulan fraktür yardımı ile sinüs 

membranını eleve etmiĢ ve bu bölgeye otojen kemik yerleĢtirdikten sonra implant 

uygulamıĢtır (Tatum 1986). Bu tekniğin dezavantajları arasında travmatik bir yöntem 

olması, sinüs membranının perforasyon riski, enfeksiyon gibi postoperatif 

komplikasyonlar ve tekniğin hasta tarafından zor kabul edilmesi sayılabilir 

(Summers 1994). Ayrıca maksiller sinüsün devamlılığının etkilendiği durumlarda 

sinüs tabanı yükseltilmesi iĢlemi kontrendikedir (Regev ve ark 1995). Cerrahi iĢlem 

sağlıklı olmayan sinüse uygulandığında, sıvı birikmesi ve bakterilerin çoğalmasıyla 

sinüzitin tekrar oluĢmasına neden olacağı, polip ve tümör gibi sinüs alanını daraltan 

kitlelerinde sinüs mukozası elevasyonu için kontrendikasyon oluĢturacakları 

bildirilmiĢtir (Peleg ve ark 1999). 

Sinüs lift (Barone ve ark 2005) veya açık sinüs elevasyonu (Tepper ve ark 

2001) olarak literatürde farklı isimlendirilen maksiller sinüs tabanı ogmentasyonu 

tekniği zaman içinde çeĢitli modifikasyonlara uğramıĢ olsa da, flebin kaldırılması, 

sinüs yan duvarında pencere oluĢturulması ve membranın yukarı ve içe doğru 

elevasyonunun ardından boĢluğun kemik grefti ile doldurulması olarak 

tanımlanmaktadır (Barone ve ark 2005, Khatiplou 2005). Sinüs lift için birçok farklı 

teknik tanımlanmıĢtır. Günümüzde lateral pencere tekniği ile gerçekleĢtirilen açık 

sinüs tabanı yükseltilmesi ve bu tekniğin modifikasyonları hala en çok tercih edilen 

tekniklerden biridir. Muronoi ve ark (2003) sinüs membranının sinüs kavitesi içinde 

ĢiĢirilen bir balonla eleve edildiği tekniği tanımlamıĢtır. Stassen ve Mohan (2007) ise 

pencere açıldıktan sonra sinüs mukozasının nazal bir emici yardımı ile negatif basınç 

oluĢturarak membranın eleve edildiği yöntemi tanımlamıĢlardır.  

Sinüs tabanı yükseltilmesi sırasında yada sonrasında membran perforasyonu, 

kanama, implantların sinüse itilmesi, ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar meydana 

gelebilmektedir (Rosenlicht 1999, Alkan ve ark 2008, Lamas ve ark 2008). 
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Komplikasyonun sebebine göre uygulanacak tedavi palyatif tedaviden cerrahi 

giriĢime kadar değiĢebilmektedir (Merker ve ark 2007). 

Sinüs tabanı yükseltilmesi sırasında en sık görülen komplikasyon %12-%14 

ile membran perforasyonudur (Becker ve ark 2008). Membran perforasyonuna neden 

olabilecek etkenler: membranın ince olması, sinüste septum varlığı, kemiğin keskin 

ve çıkıntılı yapıda olması, osteotomi veya membran elevasyonu sırasındaki 

uygulama hatalarıdır (Merker ve ark 2007). Kalın membranlar 1.5 mm veya daha 

kalınken, kalınlığı 1.5 mm 'den az olan membranlar ince olarak kabul edilmektedir. 

Perforasyon görülme oranları ince membranlarda % 41 iken bu oran kalın 

membranlarda % 16.6 ' dır (Merker ve ark 2007). Membran perforasyonuna neden 

olabilecek bir diğer unsur ise sinüste septa bulunmasıdır.  Sinüste septa görülme 

oranı %16- %58 arasında değiĢmektedir. Septaya bağlı komplikasyonları minimuma 

indirmek için septa boyutu 3 mm 'den az ise: maksiller sinüs duvarına uygulanacak 

osteotominin alt kesisinin sinüs tabanının en az 3 mm üzerinden yapılması 

önerilmiĢtir. Eğer septa yüksekliği 3 mm' den fazla ise sinüs duvarına yapılacak olan 

osteotominin septa önünde veya septa arkasında olacak Ģekilde vertikal kesiler ile iki 

ayrı pencere olarak yapılması önerilmiĢtir (Özeç ve ark 2008). Scwartz (2004) 

perforasyonların septa varlığında arttığını bildirilmiĢtir. 

Chanavaz (1990) perforasyonların 2 yada 3mm' den daha küçük olduğu 

durumlarda cerrahi iĢlemin devam ettirebileceğini daha büyük perforasyonlarda ise 

cerrahi iĢlemin durdurulmasını ve perforasyon alanının hermetik olarak kapatılması 

gerektiğini bildirmiĢtir. 

Membran tamirinde uygulanacak yöntemler perforasyonun büyüklüğüne göre 

değiĢmektedir. Sadece perforasyonun büyüklüğüne göre sınıflama yapılabildiği gibi, 

(Hernandez-Alfaro ve ark 2008) perfore membranın lokalizasyonu ve zorluğuna göre 

de sınıflandırma yapılmıĢtır (Vlasis ve Fugazotto 1999). Perfore membranların tamir 

teknikleri tartıĢmalıdır. Rezorbe olabilen membran, otojen kemik grefti, sütur, 

siyanoakrilat, fibrin yapıĢtırıcı ve rezorbe olabilen hemostatlar membran tamirinde 

kullanılan yöntemlerdir (Choi ve ark 2006).  

Günümüzde rezorbe olabilen membranların kullanımının sıklıkla tercih 

edilmesine rağmen, adeziv yapıdaki fibrin yapıĢtırıcılar ile küçük perforasyonların 
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baĢarılı bir Ģekilde kapatıldığı ve greft materyalinin bütünlüğünün korunduğu 

bildirilmektedir (Chavanaz 1990). Materyalin kolayca uygulanabilmesi, rezorbe 

olması, ikincil cerrahi iĢlemlerin gerekmemesi fibrin yapıĢtırıcıların avantajları 

arasındadır (Steven ve ark 1997). Fibrin yapıĢtırıcılar oral ve maksillofasiyal 

cerrahide ora-antral fistüllerin kapatılmasında, koagulasyon bozukluğu olan 

hastalarda diĢlerin çekimi sonrası hemostaz sağlanması için, maksiller sinüs anterior 

duvarının telsiz rekonstrüksüyonunda, kemik greftleri ile ogmentasyon iĢlemlerinde 

kullanılmaktadır (Tayaponsak ve ark 1994).  Choi ve ark (2006)  6 köpek üzerinde 

uyguladıkları çalıĢmalarında, 2 cm uzunluğunda sinüs membran perforasyonu 

oluĢturmuĢlar ve perforasyon bölgesini fibrin yapıĢtırıcılar ve kollajen membran ile 

tamir etmiĢlerdir. Fibrin yapıĢtırıcının yüksek konsantrasyonda fibrinojen ve büyüme 

faktörü içermesi nedeni ile iyileĢmeyi hızlandırdığını belirtmiĢlerdir. Fibrin 

yapıĢtırıcıların kullanıldığı bölgede yeni membran oluĢumu gözlenirken, kollajen 

membran ile tamir edilen tarafta skar dokusu ile iyileĢme görülmüĢtür. Lucht ve ark 

(1986) köpeklerin tibialarındaki defeklere iliak kemikle beraber fibrin adezivin 

uyguladıkları çalıĢmada kemik formasyonunda veya kan akıĢında herhangi bir 

değiĢiklik gözlemlememiĢlerdir. Carmagnola ve ark (2002) kemik defektlerinin 

tamirinde kontrol grubuna ksenogreft (Bio-Oss, Geistlich, Amerika) kemik grefti, 

deney grubuna ksenogreft (Bio-Oss, Geistlich, Amerika) ve fibrin adeziv karıĢımını 

koymuĢlar ve sadece kemik grefti konan bölgede kemik ve greft arasındaki temas 

oranının daha fazla olduğunu gözlemlemiĢlerdir. Bunun yanında fibrin 

yapıĢtırıcıların dezavantajları arasında otolog olanlarının hazırlanması için en az 60-

90 dakikalık uzun bir zaman gerektirmesi ve belli bir miktarda kan alınabilmesine 

bağlı olarak büyük defektlerin onarılamamasıdır (Choi ve ark 2006).  

Rezorbe olabilen hemostatik ajanlar da (Surgicel) sinüs membran 

perforasyonlarının tamirinde kullanılabilirler. Uygulanmasının kolay olması, diğer 

membran tamir malzemelerinden daha ucuz olması, sinüs membranının kollapsını 

önlemesi gibi avantajları vardır (Kim ve ark 2005). Skoog (1967) palatal cleft 

hastalarında kemik oluĢumuna yardımcı olması için kullanmıĢtır. Bunun yanında 

Matthew ve ark (1995) yaptıkları çalıĢmada Surgicel'in kemik oluĢumunu 

indüklemediğini belirtmiĢtir. Ibarrola ve ark (1985) kemik tamirinde Surgicel' in 

kontrol materyaline göre daha yavaĢ kemik iyileĢmesi gösterdiğini belirtmiĢtir. Kim 

ve ark (2005) rezorbe olabilen hemostatik ajan (Surgicel) ve fibrin adezivleri sinüs 
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membran perforasyonlarında birlikte kullanmıĢlar ve membran tamirinde bu 

materyallerin birlikte kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. 

Sinüs membran perforasyonlarında kullanılan bir diğer materyal siyanoakrilat 

adezivlerdir. Choi ve ark (2006b) 6 tavĢan üzerinde yaptıkları çalıĢmada çift taraflı 

perfore edilen sinüs membranlarını siyanoakrilat ile tamir etmiĢ, kontrol tarafını ise 

tamir etmeden bırakarak, sinüs kavitesini gerftle doldurmuĢtur. Siyanoakrilat ile 

tamir edilen tarafta epitelde iyileĢme görülürken, hiçbirĢey yapılmadan bırakılan 

tarafta sinüs membranının epitelize olmadığı ve konulan greft materyallerinin sinüs 

kavitesi içine doğru migrasyona uğradığı görülmüĢtür. Buna karĢın siyanoakrilatların 

rezorbe olmaması, dokuların elastikiyetini azaltması gibi dezavantajları vardır. 

Greft stabilizasyonunu sağlaması, yumuĢak doku invazyonunu önlemesi ve 

kemik oluĢumunu indüklemesi gibi avantajları nedeniyle rezorbe olan ve rezorbe 

olmayan membranlar sinüs yükseltme iĢlemleri sırasında açılan bukkal pencerenin 

kapatılmasında kullanılmaktadırlar (Avera ve ark 1997). Günümüzde rezorbe olan 

membranlar rezorbe olmayanlara göre uzaklaĢtırılması için ikinci cerrahi iĢlem 

gerektirmemesi, yara bölgelerinde dehisens oluĢturmaması gibi nedenlerden dolayı 

tercih edilmektedirler. Rezorbe olan ve rezorbe olmayan membranlar arasında oluĢan 

vital kemik miktarı ve implant kaybı ile ilgili istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (Wallace ve ark 2005). Marinucci ve ark (2001) çalıĢmalarında 

rezorbe olan membranların kemik rejenerasyonunu rezorbe olmayanlara göre daha 

fazla indüklediğini belirtmiĢlerdir. 

Sinüs membran perforasyonlarında en sık kullanılan tamir materyallerinden 

biri de kollajen membranlardır. Ġlk defa Aimetti ve ark (2001) tarafından perforasyon 

tamirinde kullanılmıĢlardır. Kollajen membranların kullanım avantajları arasında, 

minimal postoperatif komplikasyonlar, iyileĢme oranının yüksekliği, materyal 

dehisensinin, doku perforasyonunun, immun reaksiyon ve postoperatif enfeksiyonun 

olmamasıdır. Ayrıca uygulandığı bölgede pıhtı oluĢumunu stabilize etmekte ve 

devamlılığını sağlamaktadır. Membran yerleĢtirildikten 4 hafta sonra rezorbe olmaya 

baĢlamakta, iyileĢme döneminin en kritik periodu sırasında bariyer görevini 

sürdürmektedir. 6-7. haftada maksimum rezorbsiyon göstererek 8. haftada enzimler 

tarafından tamamen yıkılmaktadır (Mc Ginnis ve ark 1998). 
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Becker ve ark 41 sinüs membran perforasyonunu değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında 5 mm' den küçük defektleri rezorbe olan kollajen mebran ile, 5mm' 

den büyük defektleri 6-0 rezorbe olabilen dikiĢ materyali ile tamir etmiĢlerdir. 

Membran perforasyonlarının operasyon sırasında tamir edildiği sürece iyileĢmeye 

olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmüĢtür (Becker ve ark 2008). Bununla birlikte 

sinüs membranlarının dikilmesinin daha büyük perforasyonlara yol açabileceğini 

belirten çalıĢmalar da mevcuttur (Aimetti ve ark 2001, Pikos 2008). Arkedian ve ark 

(2006) sinüs tabanı yükseltmesi sırasında meydana gelen perforasyonları rezorbe 

olabilen membran ile kapatmıĢ ve perforasyon oluĢmayan grupla implant baĢarı 

oranları bakımından karĢılaĢtırmıĢtır. Bir ile 4 yıllık takip sonucu implant baĢarı 

oranı perforasyon görülen grupta % 94,4 görülmeyen grupta % 93,9 olarak rapor 

edilmiĢtir. Ġki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemesine 

karĢın, perforasyon oluĢan bölgede elde edilen alveolar kret yüksekliğinin daha az 

olduğu belirtilmiĢtir. Tawil ve Mavla (2001) yaptıkları çalıĢmada lateral sinüs 

penceresini kapatmak için kollajen membran kullanmıĢlar ve kollajen membran 

kullanılan tarafta daha kalteli kemik oluĢtuğunu gözlemlemiĢler. Kollajen membran 

kullanılan tarafta % 93.1 oranında implant baĢarısı elde edilirken, membran 

kullanılmayan kontrol tarafında baĢarı oranı %78.1 'de kalmıĢtır.  

Wallace ve ark (2005) sinüs yükseltilmesinde greftleme yaptıkları 

histomorfometrik çalıĢmada, lateral sinüs penceresini kapamada kollajen membran 

kullandıklarında % 17.6, rezorbe olmayan membran kulladıklarında % 16.9, sinüs 

penceresini kapamada herhangi bir örtü materyali kullanmadıklarında % 12.1 

oranında vital kemik oluĢtuğunu bulmuĢlardır. 12 bilateral sinüs tabanı 

yükseltilmesinin yapıldığı bir baĢka çalıĢmada vital kemik oluĢumunun rezorbe 

olmayan membran tarafında herhangi bir örtü materyali kullanılmayan tarafa göre 

daha fazla olduğu görülmüĢtür (Tarnow ve ark 2000). 

Sinüs membran perforasyonlarında son zamanlarda kan kaynaklı ürünlerin 

kullanımı popülerlik kazanmıĢtır. Trombositten zengin fibrin (TZF) yeni nesil kan 

kaynaklı ürünlerdendir. TZF otolog olmakla birlikte, içerdiği lökositler sayesinde 

immun kontrolü sağlayıp, anjiogenezis ve yara iyileĢmesinde etkili olmaktadır. 

Avantajları arasında kolay elde edilmesi, içerdiği yüksek miktardaki sitokinler ve 

büyüme faktörleri ile iyileĢmeyi hızlandırması, tamamen otolog olup herhangi bir 
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ilave madde gerektirmemesi ve yabancı doku reaksiyonu oluĢturmaması, maliyetinin 

az olması sayılabilir (Dohan ve ark 2010). Choukruoun tarafından 2001 yılında 

bulunan TZF insanlar için geliĢtirilmiĢtir. Bunun için gereken kan miktarı ve 

santrifüj süresi insanlara göre belirlenmiĢtir. Deney hayvanları ile yapılan 

çalıĢmalarda kan alındıktan sonra vital bulgularda herhangi bir değiĢiklik olmadan 

hayvanın yaĢaması isteniyorsa, dolaĢımda bulunan toplam kan hacminin % 10 

'nundan fazlasının alınmaması gerektiği belirtilmiĢtir (Mc Guill ve Rowan 1989, 

Waynforth ve Flecknell 1992, Van Zutphen ve ark 1993, Morton 1995). Alınan kan 

hacminin deney hayvanının total kan hacminin %15-20 'sini geçmesi halinde arteriel 

basınç ve kardiak atımda azalma görüldüğü, alınan kan miktarının 

 % 30-40 'a çıktığında hipovolemi ve kardiovasküler yetmezlik sebebi ile 

hayvanın ölümüne sebep olduğu bildirilmiĢtir (Waynforth ve Flecknell 1992, Morton 

ve ark 1995, Issi 2008). Yeterli kan alınabilmesi ve kan alındıktan sonra hayati 

tehlikenin oluĢmaması için TZF'nin köpek, babun, domuz, keçi, sığır, ve at gibi 

insanlara yakın ölçülerde hayvanlarda yapılmasının daha uygun olacağı belirtilmiĢtir 

(Dohan ve ark 2006d). Buna karĢın TZF elde etmek için deney hayvanı olarak tavĢan 

kullanıldığında gereken kan miktarının 6-10 ml olduğunu belirten çalıĢmalar 

mevcuttur (Phurisat 2008, Jang ve ark 2010, Lee ve ark 2010, Tunalı ve ark 2013). 

TavĢandan daha küçük deney hayvanlarında TZF eldesi için gereken miktarda kan 

alınması mümkün olmamaktadır. Maksiller sinüs ogmentasyonu için tavĢan 

sinüslerinin kullanımı hem nazal kaviteye açılan ostiumlarının hem de nazal kavite 

içerisindeki hava değiĢikliklerinin insanlara benzer olmasından dolayı uygun bir 

model olduğu çeĢitli çalıĢmalarda belirtilmiĢtir (Kumlien ve Schiratzki 1985). Bunun 

yanı sıra belirgin bir ostiuma sahip tavĢan maksiller sinüsü ve nazal kavitesinin hava 

basıncı ölçümlerinin insandaki hava alıĢveriĢi sırasında oluĢan toplam basınca benzer 

olduğu belirtilmiĢtir (Drettner 1965). Yeterli kan hacmine sahip deney hayvanları 

arasında en kolay bakım, barınma ve beslenme özelliklerine sahip olmaları yanında, 

maksiller sinüslerinin deneysel çalıĢmalar için yeterince büyük olması, cerrahi olarak 

ulaĢımın kolay olması ve maliyetinin düĢük olması gibi nedenlerden dolayı Yeni 

Zelanda tavĢanı çalıĢmamızda deney hayvanı olarak seçilmiĢtir. TavĢanda sinüs 

membranına cerrahi olarak ulaĢmak için transkutanöz teknik ve intraoral teknik 

kullanılr. Transkutanöz tekniğin avantajları bölgeye ulaĢımı kolaylaĢtırması ve görüĢ 

alanının geniĢ olmasıdır (Asai ve ark 2002). Sunulan çalıĢmada cerrahi bölgeye 
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ulaĢmak için sağladığı avantajlardan dolayı transkutanöz teknik kullanılmĢtır. Ayrıca 

her tavĢanın sağ ve sol tarafında simetrik defekler oluĢturulup, deney ve kontrol 

grubunun aynı hayvanda olması sağlanmıĢtır. Böylelikle deney hayvanı 

farklılığından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçilmiĢtir. Develioğlu ve ark 

(2005) yaptıkları çalıĢmada aynı hayvanda oluĢturulan deney ve kontrol gruplarının 

hayvan farklılığından doğabilecek farklılıkları elimine ettiğini bildirmiĢtir. 

Deney hayvanı olarak tavĢan kullanılan çalıĢmalarda kan almak için 

intrakardiak teknik ve santrak kulak veninden kan alma tekniği uygulanmaktadır 

(Graham 2006, jang ve ark 2010, Lee ve ark 2010). Ġntrakardiak teknik çalıĢmanın 

sonlandırılması veya fazla miktarda kanın alınması gerektiği durumlarda tercih edilir. 

Ġntrakardiak teknikle alınan kanın perikarda sızması ve buna bağlı olarak ölüm 

riskinden dolayı bu teknik risklidir (Morton ve ark 2005). Santral kulak veninden kan 

almak ise venin her zaman bulunamaması, tavĢanlarda damarların ve dokuların frajil 

yapıda olması nedeniyle kan akımını zorlaĢtırabilir (Graham 2006). Bizim 

çalıĢmamızda 42 adet deney hayvanının santral kulak veninden 6-8 ml kan alınarak 

TZF elde edilmiĢtir. Kan alımı sırasında ve sonrasında herhangi bir sorunla 

karĢılaĢılmamıĢtır.  

TavĢan kanının içerdiği koagulasyon faktörleri insan kanından fazladır. 

Normal tavĢan kanında trombosit miktarı 468.000 ± 182.000 /mm3 (Butterfield ve 

ark 2005) iken insan kanında normal trombosit sayısı 150.000–400.000/mm3‘tür. 

Yara iyileĢmesinde en önemli görevlerden birini üstlenen trombositlerin sayısının 

fazla olması tavĢandaki iyileĢme patterninin insana göre daha hızlı olmasını 

sağlamaktadır. Peleg ve ark (1999) kemikteki aktivasyon, rezorbsiyon ve formasyon 

aĢamalarının incelendiği çalıĢmalarında insanlardaki 3-6 aylık periodun tavĢanlarda 

yalnızca 6 hafta olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu bulgular tavĢanlarda iyileĢme 

proçesinin insanlara göre daha hızlı olduğunu göstermektedir. Literatürde kemik 

oluĢumunun incelendiği tavĢan çalıĢması olmasına karĢın, yumuĢak doku 

iyileĢmesinin incelendiği çalıĢma sayısı oldukça sınırlıdır. 

TavĢan sinüs membran hasarında iyileĢmeyi inceleyen Choi ve ark (2006) 2. 

haftanın sonunda sakrifikasyon yapmıĢlardır. Bizim çalıĢmamızda denekler, erken ve 

geç dönem iyileĢmenin değerlendirilmesi amacıyla 1. hafta, 2. hafta, 4. hafta sonunda 

sakrifiye edilmiĢlerdir. 
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TZF günümüze kadar geliĢtirilen kan kaynaklı ürünler arasında fibrin yapısı, 

içerdiği yoğun lökosit miktarı, uygulanabilirliğinin kolaylığı ve ekonomik olması 

gibi nedenlerden dolayı dikkat çekmektedir. TZF 'de fibrin yapıĢtırıcı ve TZP 'den 

farklı olarak fibrin polimerizasyonu için (heparin, sığır trombini, kalsiyum klorid, 

EDTA) kullanılmamaktadır. Sığır trombini kullanımının hayati koagülopatilere yol 

açabileceği bildirilmiĢtir (Sanchez ve ark 2003). Biyokimyasal madde ilave 

edilmediği ve tamamen otolog olduğu için TZF 'nin herhangi bir immun reaksiyona 

yol açmadığı belirtilmiĢtir (Dohan ve ark 2006b). TZF 'de trombositlerin α-

granüllerinden düĢük hızda büyüme faktörü salınımına izin verirler. TZF' de büyüme 

faktörü salınımı ilk 7gün boyunca artar ve 14. günde en yüksek seviyeye ulaĢır. 28. 

güne kadar büyüme faktörü salınımı azalarak devam eder. TZP 'de ise büyüme 

faktörlerinin salınımı ilk 24 saatte en yüksek seviyeye ulaĢır ve 7. günün sonuna 

kadar azalarak sona erer. TZF uygulanan bölgede 7 gün sonunda ortamda bulunan 

iyileĢme faktörlerinin baĢlangıç miktarına göre 6 kat daha fazla olduğu belirtilmiĢtir. 

Ayrıca TZP 3. günde rezorbe olmaya baĢlarken, kuvvetli bir fibrin yapısından oluĢan 

TZF 7 günden daha fazla bir sürede rezorbe olduğu belirtilmiĢtir (Dohan ve ark 

2009). Bu çalıĢmada membran haline getirilebilmesi ve birçok avantaja sahip olması 

nedeniyle TZF‘ nin sinüs membran tamirindeki etkinliği değerlendirilmiĢtir. 

TZF elde etmek için Choukroun ve ark (2006a) venöz kanın 3000 rpm 

devirde 10 dakika süreyle santrifüj edilerek elde edileceğini belirtmiĢlerdir. Buna 

karĢın Rodella ve ark (2011) 2700 rpm devirde 12 dakika süren santrifüj iĢlemi 

sonunda daha yoğun kıvamda TZF oluĢtuğunu belirtmiĢtir. Sunulan çalıĢmada bu 

veriler göz önünde bulundurularak, deney hayvanlarından elde edilen kan 2700 rpm 

devirde 12 dakika süreyle santrüj edilerek TZF elde edilmiĢtir. 

Dohan ve ark (2011) farklı tüplerin (cam veya cam kaplı plastik) kullanımının 

TZF membran yapısında etkili olup olmadığını araĢtırmıĢlardır.  

O' Connel (2007) Oral Surgery, Oral Medicine, Oral pathology and 

Endodontology dergisinin editörüne yolladığı mektupta silika içeren cam tüp 

kullanımı ile buffycoat denen bölümün fibrin ve trombositten zengin plazma 

kısımlarının tam olarak ayrılmasını sağlayamayacağını ve birbirleri ile kontamine 

olan katmanlar nedeni ile TZF 'den beklenen yararın görülemeyecegini ifade etmiĢtir. 

Bununla beraber TZF hazırlanırken kullanılan tüplerin mikrobiyal ve kimyasal 
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kontaminasyona elveriĢli olduğu açıklanmıĢtır. Dohan ve ark (2007) O' Connel 'a 

karĢılık yayınladıkları cevapta TZF'nin kuru olan cam tüp veya cam kaplı plastik 

vakumlu tüplerde hazırlanabileceğini, silika içeren cam tüplerin insan sağlığına 

herhangi bir zararının bulunmadığını ve TZF' nin potansiyel tekilerini 

değiĢtirmediğini açıklamıĢlardır. ÇalıĢmamızda kullanılan tüpler steril edilmiĢ kuru 

cam tüplerdir.  

TZF' nin fibrin ağı içersinde yoğun olarak bulunan lökositler ve sitokinler 

enflamatuar ve enfeksiyöz olayların kontrolünde önemli rol oynamaktadır. 

Trombositlerden salınan sitokinler fibrin matris rezorbe oldukça salınırlar ve 

iyileĢmede rol alırlar. TZF' nin enfeksiyona karĢı savunma kapasitesi salınan bu 

sitokinlerin kemotaktik özellikleri ve neovaskülarizasyonu hızlandırma yeteneklerine 

bağlıdır. Bu özelliklerden dolayı TZF uygulandığında enflamasyon ve sepsis kontrol 

edilebilmektedir (Simonpieri ve ark 2009a, 2009b). Sunulan çalıĢmada TZF ve 

kollajen membran grubundaki tavĢanların hiçbirinde postoperatif enfeksiyona 

rastlanmamıĢ ve bütün denekler çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. TZF membran olarak 

kullanıldığında içerdiği yüksek miktarda büyüme faktörleri nedeni ile iyileĢmeyi ve 

yara kenarlarının kapanmasını hızlandırıken, greft materyalini stabilize eder ve yara 

bölgesini dıĢ etkenlerden korur (Simonpieri ve ark 2009a).  

TZF'nin süture edilmeye olanak sağlaması, oda sıcaklığında stabil olması, 

manüplasyonunun kolay olması, doğal fibrin ağına benzemesi, hücre migrasyonuna 

izin vermesi, antikoagulan gerektirmemesi, içerdiği büyüme faktörleri ve lökositlerin 

etkisiyle yara iyileĢmesini stumüle etmesi, greft materyalleri ile kullanıldığında greft 

integrasyonunu artırması gibi avantajları vardır (Choukroun ve ark 2006a). Bununla 

birlikte otolog olduğu için sınırlı miktarda elde edilebilmesi, verici kiĢiye özgü 

olduğundan doku bankalarından elde edilememesi gibi dezavantajları vardır (Dohan 

ve ark 2011). 

TZF ile ilgili literatürde çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Toffler (2010) 

demineralize dondurulmuĢ kurutulmuĢ kemik grefti, TZF matriks ve TZF membran 

kombinasyonunu alveolar kret ogmentasyonu ve sinüs yükseltme iĢlemlerinde 

uygulamıĢlar ve TZF 'nin kemik iyileĢmesini ve kemik greftlerinin maturasyonunu 

artırdığını bildirmiĢlerdir. Diss ve ark (2008) osteotomla sinüs membranını eleve 

ettikten sonra TZF' yi tek baĢına greft materyali olarak kullandıkları ve apikal kemik 
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seviyesindeki değiĢiklikleri radyolojik olarak inceledikleri çalıĢmalarında sinüs 

elevasyonu sonrası elde edilen kemik kazancını 3,2 mm olarak bulmuĢlardır. Zhao ve 

ark (2011), TZF'yi diĢ çekim soketine yerleĢtirdikleri çalıĢmalarında implant 

yerleĢtirecekleri seansta kemik dansitesinin arttığını gözlemlemiĢlerdir. Alhijazi ve 

Mohammed (2011) yaptıkları çalıĢmada diĢ çekiminden sonra elde ettikleri TZF'yi 

kompresyon uygulamadan çekim soketine yerleĢtirmiĢler ve 4 hafta sonra yaptıkları 

kontrollerde TZF' nin kemik iyileĢmesine olan katkısından bahsetmiĢlerdir. 

Choukroun ve ark (2006a) maksilladaki kist boĢluğuna TZF uygulamıĢlar ve 2 ay 

sonra bu bölgenin yoğun, kortikal kemikle dolduğunu gözlemlemiĢlerdir. Gürbüzer 

ve ark (2010) bialateral mukoza retansiyonlu yirmi yaĢ diĢlerini aynı seansta opere 

edip, bir taraftaki çekim boĢluğuna TZF koyup diğer tarafı boĢ bırakmıĢlardır. 

Yapılan sintigrafik incelemeler sonuncunda TZF uygulanan tarafla boĢ bırakılan taraf 

arasında kemik oluĢumu bakımından anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Gassling ve 

ark (2013) TZF ve kollajen membranın iskelet oluĢturma potansiyellerini 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmada her iki materyalin de kemik rejenerasyonuna uygun 

iskelet yapı oluĢturdukları ancak TZF' nin greftleri bir arada tutma ve büyüme 

faktörleri içermesinden dolayı daha üstün olduğunu belirtmiĢlerdir. Kollajen 

membran ve TZF' nin karĢılaĢtırıldığı diğer bir çalıĢmada, 6 hastaya bilateral olarak 

sinüs yükseltilmesi iĢlemi yapılmıĢ ve elde edilen boĢluğa otojen kemik ve sığır 

kaynaklı greft 1:1 oranında karıĢtırılarak sinüs yükseltmesi yapılan bölgenin 

ogmentasyonu yapılmıĢ, lateral sinüs pencereleri randominize olarak TZF ve kollajen 

membran ile kapatılmıĢtır. BeĢ ay sonra implantların yerleĢtirme seansında trefayn 

frez ile ogmentasyon bölgesinden alınan kemik örnekleri histomorfometrik olarak 

incelenmiĢ. Ortalama vital kemik TZF tarafında % 17 iken, kollajen membran 

tarafında % 17.2 olarak bulunmuĢ. Bu bulgular sunulan çalıĢmayla benzer olup, iki 

farklı yara modeli olmasına rağmen kollajen membran ile TZF membran benzer 

sonuçlar vermiĢtir. Yoon ve ark (2014) tavĢan kranial defeklerinin tamirinde deney 

grubuna  ksenogreft ve TZF' den elde edilen membranı, kontrol grubuna ise   sadece 

ksenogrefti koyarak iyileĢmeyi incelemiĢler. Deney grubundaki VEGF kontrol 

grubuna göre 1. Hafta, 2. Hafta ve 4. Hafta sonunda fazla bulunmuĢken, kemik 

oluĢumu bakımından bu sürelerin tümünde deney ve kontrol grubu arasında anlamlı 

bir fark bulunamamıĢtır. Wu ve ark (2014) ekstrakutanöz fistülü olan 145 hastanın 

75' inin tedavisini TZF ile yaparken 70 hastanın tedavisinde konvansiyonel 

yöntemler kullanılmıĢtır. 28 gün sonra TZF uygulanan grubun % 77' sinde fistüllerin 
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tamamen iyileĢtiği görülürken, konvansiyonel yöntemlerle tedavi edilen hastalarda 

iyileĢme oranı % 57' de kalmıĢtır. Horii ve ark (2014) kemoterapi uygulanarak 

hamsterlarda oluĢturulan oral mukozitlerin tedavisinde topikal olarak uygulanan 

TZF' nin iyileĢme üzerine olan etkisini araĢtırmıĢlar ve iyileĢmenin TZF grubunda 

istatiksel olarak daha iyi olduğunu belirtmiĢlerdir. Aleksic ve ark (2010) yaptıkları 

çalıĢmada Miller sınıflandırmasına göre I. veya II. dereceden diĢ eti çekilmeleri olan 

19 hastanın diĢlerinin kök yüzeyi açıkta olan kısmına TZF konmuĢ ve üzerleri 

koronale yönlendirilmiĢ fleple kapatılmıĢtır. Diğer diĢlerin kök yüzeylerine ise bağ 

dokusu grefti uygulanmıĢ ve üzerleri koronale yönlendirilmiĢ fleple kapatılmıĢtır. 12 

aylık takip sürecinden sonra her iki grupta iyileĢmenin birbirine benzer olduğu, TZF' 

nin düĢük postoperaftif rahatsızlık sağladığı görülmüĢtür. Benzer bir çalıĢmada ise 

Jankoviç ve ark (2010) diĢ eti çekilmesi olan ilk grup diĢin köküne TZF diğer grubun 

köküne ise mine matris türevi koyarak koronale yönlendirilmiĢ flep ile bölgeyi 

kapatmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda TZF 'nin herhangi bir klinik etkisi görülmemiĢ ve 

mine matris türevinin daha baĢarılı olduğu belirtilmiĢtir. Uraz ve ark (2013) 106 

bukkal diĢ eti çekilmesinin tedavisinde bağ dokusu grefti ve TZF' yi karĢılaĢtırmıĢlar 

ve tedaviden 6 ay sonra klinik ataĢman seviyesi, keratinize diĢ eti, plak ve gingival 

indeksi değerlendirdiklerinde TZF grubu ve bağ dokusu grubu arasında anlamlı bir 

fark bulamamıĢlar.  

Yara iyileĢmesi inflamatuar evre, proliferatif evre ve maturasyon evresinden 

oluĢan kompleks bir olaydır. Enflamatuar evre yaralanma anında baĢlayıp 24-48 saat 

içinde sonlanır. Bu evrede yara oluĢumu ile baĢlayan uyarıya karĢılık vasküler ve 

hücresel yanıt oluĢur. Hücresel yanıt vasküler değiĢikliklerin görülmesinden kısa bir 

süre sonra baĢlar. Nötrofiller yaralanma bölgesine ilk gelen hücrelerdir ve 

yaralanmayı takiben 6 saat sonra yarada görülürler. Maksimum sayıya 1-2 günde 

ulaĢır ve enfeksiyon yoksa 2-3 günden sonra sayıları azalır. Nötrofillerden sonra yara 

bölgesine lenfositlerin göçü olur. Lenfositler yaralanmadan sonraki 6. günde 

maksimum sayıya ulaĢır ve sayıları azalarak yerini makrofajlara bırakır (Sayek ve 

Özman 2009). Sunulan çalıĢma da deney ve kontrol grubundaki lenfosit sayılarının 1. 

haftadan sonra azalmaya baĢladığı görülmüĢtür.  Hem TZF grubundaki hem de 

kollajen membran grubundaki deney grubundaki hayvanlarda, kontrol grubuna göre 

daha fazla lenfosit olduğu gözlenmektedir. Lenfositler enflamasyon varlığnda 

gözlenen hücreler olduğuna göre membran kullanılan bölgelerde sayılarının yüksek 
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olması rezorbsiyonu devam eden materyallerin varlığı ile açıklanabilir. TZF otolog 

bir ürün olmasına rağman hazır bir kollajen membran ile benzer enflamatuar cevaba 

yol açmıĢtır. Bununla birlikte, TZF uygulanan grupta kollajen membran uygulanan 

gruba göre enflamatuar cevap iyileĢmenin ilerleyen dönemlerinde belirgin bir Ģekilde 

azalmıĢtır. Bu durum TZF‘ nin kollajen membrana göre rezorbsiyon hızının daha 

yüksek olması ile açıklanabilir. Yara bölgesinde iyileĢme ilerledikçe bölgeye gelen 

makrofajlar fibroblastik proliferasyon ve transformasyon yanında anjiogenez ve 

kollajen sentezini uyaran mitojen maddeler serbestleĢtirirler. Yara iyileĢmesinin 

ikinci basamağı olan proliferatif evre yaralanmadan sonra ikinci ve üçüncü gün 

baĢlayarak ortalama 3 haftada sonlanır. Bu dönemdeki ana hücreler fibroblastlar ve 

endotel hücreleridir. 72. saatte makrofajlardan salınan TGF-β, fibroblastları yaraya 

doğru harekete geçirir ve proliferatif evre baĢlamıĢ olur. Fibroblastlar makrofajlar 

tarafından salgılanan bir kemoatraktan olan TGF-β etkisi ile yara alanına göç etmeye 

baĢlar. Ayrıca bağ dokusunun ana makromolekülü olan kollajen fibroblastlar 

tarafından üretilir. Kollajen sentezi 2. haftada hızlanır, birikimi 2. ve 3. haftalarda en 

yüksek seviyededir, 3. hafta sonunda sentez ve yıkım dengededir, 4. haftadan sonra 

sentezi azalır (Sayek ve Özman 2009). Sunulan çalıĢmada kollajen membran ve TZF 

gruplarındaki fibroblast sayısı, inceleme evrelerinin her aĢamasında kontrol 

gruplarına göre anlamlı düzeyde yüksektir. Bu durum incelenen her iki materyalin 

iyileĢmenin proliferatif fazına benzer Ģekilde pozitif katkı sağladığını göstermektedir. 

Fibroblastlardan üretilen kollajen fibriller değerlendirildiğinde yara iyileĢmesine olan 

etkisinin kollajen membran ve TZF‘ de benzerlik gösterdiği ve hiçbirĢey 

uygulanmayan kontrol gruplarına göre olumlu katkı sağladığı görülmektedir. 

ÇalıĢmamızda incelenen bir diğer parametre olan anjiogenezis yaralanmadan sonraki 

4. günde baĢlar. Endotel hücrelerin proliferasyonu ile yara yüzeyinde oluĢan kapiller 

tomurcuklar yeni bağlantılar oluĢturarak yeni damarları meydana getiriler (Sayek ve 

Özman 2009). ĠyileĢmenin değerlendirilmesinde kullanılan önemli parametrelerden 

olan vaskülarite, bu çalıĢmada birim alandaki damar sayısı olarak değerlendirilmiĢtir. 

Fibroblast ve kollajen değerlendirmelerine paralel olarak inceleme yapılan her evrede 

damar sayısı hem kollajen membran hem de TZF gruplarında kontrol gruplarına göre 

anlamlı düzeyde yüksektir. ĠyileĢmeye olan katkıları birbirleriyle benzerlik 

göstermektedir.  
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Tıp ve diĢ hekimliğinde geniĢ kullanım alanı olan TZF ile ilgili leteratürde 

birçok çalıĢma bulunmasına rağmen, sinüs membran perforasyonunun tamirinde 

kollajen membranla karĢılaĢtırılarak etkinliğinin değerlendirildiği bir çalıĢma 

bulunmamaktadır. Bu nedenle çalıĢmamız örnek teĢkil etmektedir. Elde edilmesi ve 

maniplasyonunun kolay olması, uygulandığı bölgeye kolaylıkla adapte olması, 

ekonomik oluĢu, otolog olup herhangi bir immun reaksiyona sebep olmaması TZF 

'nin diğer malzemelere alternatif olabileceğini ortaya koymuĢtur. 
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5.SONUÇ VE ÖNERĠLER 

1. TZF kolay uygulanabilen, enfekiyon riski taĢımayan, otolog bir üründür. 

2. TZF çalıĢmalarında temininin kolay olması, maliyetinin düĢüklüğü ve 

anestezilerinin rahatlıkla sağlanabilmesi gibi nedenlerden dolayı tavĢan denek 

hayvanı olarak kullanılabilir.  

3. TavĢandan TZF elde edilecekse büyük denekler kullanmak, kulak 

venlerinin belirgin olması, kanın daha kolay elde edilebilmesi ve toplamda 

alınabilecek kan miktarının fazla olmasından dolayı tercih edilebilir.   

4. TavĢan kulak veninden TZF eldesinde vakumlu tüp kullanmak frajil 

damarlarda kollapsa neden olabileceğinden, kuru cam tüpleri tercih etmek daha 

faydalı olacaktır. 

5. TavĢanların kulak veninden kan elde etmede zorluk çekiliyorsa, santral 

kulak arteri seçenek olarak göz önünde bulundurulabilir. 

6. Deneklerden kan alırken oluĢan stres damarlarda vazokonstrüksiyon 

yaratacağından, iĢlem öncesi sedasyon uygulamak yada ven dilatatörü kullanmak 

hem strese bağlı vazokonstrüksiyonu önleyecek hem de olası ven yaralanmalarının 

önüne geçecektir. 

7. TavĢandan kan eldesi sırasında kulak veni yada arteri kan almaya izin 

vermeyecek ölçüde perfore olursa, iĢlem 2 hafta sonra yeterli iyileĢmenin olması 

beklenip tekrar denenebilinir. 

8.TavĢan sinüs membranlarında çalıĢma yapılacaksa, transkutanöz yaklaĢım 

bölgenin direkt olarak görülmesine izin vermesi ve her iki sinüs boĢluğuna aynı 

sahadan yaklaĢılmasına imkan vermesinden dolayı, intraoral yaklaĢıma göre tercih 

edilebilir.  

9. TavĢan çalıĢmaları için klinik uygulamalarda kullanılmak üzere elde 

edilecek 9 ml kan, TZF eldesine imkan vermektedir. Daha fazla TZF kullanılmasını 

gerektirecek çalıĢmalar için daha büyük hayvan modeline ihtiyaç olacaktır. 
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10. TZF eldesinde kanın damardan hızlı bir Ģekilde alınıp, uygun tüplerde 

hemen santrifüj edilmesi gerekmektedir. 

11. Literatür incelendiğinde TZF‘ nin diĢlerin çekim boĢlukluklarıda, kist 

kaviteleride, diĢ eti çekilmeleride bağ dokusu olarak, ogmentasyon iĢlemlerinde greft 

materyalleri ile beraber, sinüs membran perforasyonlarının tamirinde membran 

olarak yada sinüs yükseltme iĢlemlerinde lateral pencerenin kapatılmasında, internal 

sinüs lift iĢlemlerinde sinüs membranının korumak için bariyer olarak ve dental 

implantların çevresindeki defektlerin tamirinde kullanıldığı görülmektedir. 

12. TZF' nin en önemli dezavantajı otolog olmasından dolayı elde edilen 

miktarın sınırlı olmasıdır. 

13. TZF günümüz pratiğinde sinüs membran perforasyonlarında en sık 

kullanılan tamir materyali olan kollajen membran ile benzer enflamatuar cevaba yol 

açmaktadır. 

14. ĠyileĢmeye olan katkısı kollajen membran ile benzerdir. 

15. Kollajen membran ile mukayese edildiğinde maliyetinin son derece düĢük 

olmasının yanında sinüs membran perforasyon sahasına adaptasyonu daha kolay ve 

iyidir. Bu nedenle bu tarz bir cerrahi iĢlem için önemli bir alternatiftir. 

16. Sunulan çalıĢmada sinüs membran perforasyonunda TZF ile kollajen 

membranın iyileĢme üzerine benzer etki göstereceği hipotezi doğrulanmıĢtır.  
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