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SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

Simgeler 

PO4 Fosfat 

Ca+2 Kalsiyum 

cAMP Siklik adenozin monofosfat 

COX Siklooksijenaz 

AIDS Acquired immun deficiency syndrome (Kazanılmış immun 

yetmezlik sendromu) 

ALP Alkalen fosfataz 

ATP Adenozin trifosfat 

BMP Kemik morfojenik proteini 

ECDGF Endoteliyal hücre kaynaklı büyüme faktörü 

ECGF Epidermal hücre kaynaklı büyüme faktörü 

EGF Epidermal büyüme faktörü 

FGF Fibroblast büyüme faktörü 

IGF İnsülin benzeri büyüme faktörü 

IL-1 İnterlökin-1 

IL-6 İnterlökin-6 

MDGF Makrofaj kaynaklı büyüme faktörü 

Mg Miligram 

Mrna Mesajcı ribonükleik asit 

NSAI Nonsteroid anti inflamatuar 

PDE Fosfodiesteraz 

PDGF Trombosit kaynaklı büyüme faktörü 

PG Prostoglandin 

SOD                            Serbest oksijen radikalleri 

PTH Paratiroid hormonu 

TGF-a Dönüştürücü büyüme faktörü-alfa 

TGF-P Dönüştürücü büyüme faktörü-beta 

TNF-a Tümör nekrozis faktör-alfa 

vb ve benzeri 



 

 

1. GİRİŞ 

 

Kırık; kemiğin anatomik olarak bütünlüğünün  kısmen veya tam olarak 

bozulması olarak tariflenebilinir. kemik metastazları sonrası patolojik kırık 

insidansı da artmaktadır, Yine trafik kazaları ve iş kazaları sonrası işe dönüş 

sürelerinin uzun olması hem işgücü kaybı hem de iyilik halinin sağlanması 

açısından önem ar; etmektedir. 

Amerika da yapılan araştırmalara gürejluşan kırkların yaklaşık yüzde 10u 

kaynamama veya geç kaynama ile sonuçlanmaktadır, 8u da konunun önemini 

arttırmakadır.. Aksi takdirde gecikmiş kaynama ve kaynamama sonucunda ek 

medikal tedaviler, ek ameliyatlar yapılmakta, uzayan iş gücü kayıpları 

meydana gelmekte ve maddi olarak da büyük kayıplara neden olmatdır. Bu 

nedenledir ki kırık iyileşmesi, pek çok bilimsel firn^ ve bilim adamı tarafından 

araştırılan temel konulardandır. 

Kırık iyileşr^inde en önemli faktör kemik beslenmesıidr(kanlanma), Kırtk 

iyileşmesitravma sonrasında kanamanın oluşmasıyla başlar. bu evre hematom 

fazıdır ve ortalama iki günlük bir evredir. Kırık iyileşmesinde gereken  

mediatörler, faktörler ve fıbroblastlar kanamayla birlikte kırık bölgesine 

gelirler, 

Curcumin, Zerdeçal (hint safranı)Qiçerisinde bulunmaktadır. Zerdeçal halk 

arasında yemeklere sarı renk veren baharat olarak bilinir.  Curcuma Longa 

isimli bitkinin tozundan elde edilir. Gurcumin, Hindistan ve Çin gibi dogu 

toplumlarında bitkisel tıp alanında kullanım görmüştür. Yaygın olarak cilt, 

sindirir sistemi hastalıkları ve yara iyileşmesinde kullanılmıştır Ayrıca yapılan 

klinik, [pidemiyolojık ve hayvan deneyleri ile Curcumin'in birçok in vivo etkisi 

araştırılmıştır, Antimikrobiyal (89,90,78,66), anti-oksidan (29,90), anti-

inflamatuar [43,51], yara iyileştirici (52), anti-mutajenik(74), anti-karsinojenik 

(41,79,81,83,85,86,87,88), anti-metastatik (56,55), nöroptotektif (60,59,147}, 

angiogenez  arttırıcı (62,73) pekçok özelliği kanıtlanmış olup doz aşımmda 

toksik özellik göstermeyen [77,76,75) naturel bir maddedir. 



 

 

Literatür incelendiğinde Curcumin'in kırık iyileşmesine etkisi ile ilgili bir 

deneysel araştırma bulunmadığı görülmektedir. Literatürde Curcumin ile ilgili 

pek çok araştırma mevcut olup , curcuminin antienflamatuar, antitümoral, 

antiaging etkileri olduğu belirtilmiştir. Fakat curcuminin kırık iyileşmesi 

üzerine olan etkisi hiç araştırılmamıştır, Curcumin" in iskemik hasarları 

sınırladığı hakkında çok çeşitli yayınlar mevcuttur. Curcuminin 

antienflamatuar, antioksidan ,antiaging etkileriQluğu bilinmektedir.( 

62,73,29,43,51,90) Güçlü antienflamatuar etkisiQn curcumin'in kırık 

bölgesindeki inflamasyonu etkileyerk ,kanlanmayı ve damarlanmayı arttırarak 

kırık kaynamasını arttırabileceği düşünülmüştür. Bu fdüşünceden yola çıkılarak 

yapılan bu çalışmada Curcumin'in fernur şaft kırıklarını kaynamasındaki etkisi  

radyolojik olarak, biyomekanik olarak ve  histolojik inceleme yapılarak 

değerlendirilmiştir. 

1. 2. Kemiğin Yapısı(Histolojisi) 

En önemli iki görevi ; destek ,koruma ve metabolik açıdan kalsium (Ca+
J
) 

dengesi için depo olarak görev yapmasıdır. Kıkırdak dokudan sonra 

darbelere en dayanıklı ikinci doku kemiktir. hayati organları korur, 

minerallerin depolanması ve salınımını sağlar. Kemiklerin oluşturduğu 

kaldıraç sistemleri sayesinde kas kasılması sonucu elde edilen kinetik güç 

artarak harekete dönüşür (1),  

Kemikler kardiyak outputun yirmide birini alır. Uzun kemiğin beslenmesi üç 

kaynaktan oluşur (şekil 1.1 ve 1.2). 

 

Besleyici arterial sistem 

1.1. Metafizoepifizyal dolaşım  

1.2. Periostal dolaşım 

 



 

 

 
 

Şekil 1.1. Kemik damarlanması ve dolaşımı(Miller,1999) 

 

Besleyici areriel damarlar ana sistemik dolaşımdan köken alırlar, Korteksdeki 

foramen nutrisiumlardan girerler ve intramedüller  assenden ve dessenden 

küçük arteriol sisteme ayrılırlar (Şekil 1.1). Havers sistemi  diafiz korteksinin 

üçte ikisini besler. Periostal dolasım ise diafizın korteksinin  dış üçte birini 

besleyen kapiler damarlardan meydana gelir. Matür kemikteki arter akımı 

santrifugal(içten dışa) doğrudur. Kan akımı basıncı yüksek besleyici arteryel 

sistemin den düşük basınçlı periosteal sisteme doğrudur. (Şekil2). Endosteal 

dolaşımın bozulduğu ayrışmış bir kırıkta basınç farkı tersi yöne döner. Periost 

dolaşımın basıncı dominant hale gelir ve  santripedal(dıştan içe) hale döner. 

Non matür kemikte de arteriyal akım sentripedaldır.  periost kalındır ve 

periostun vaskülaritesi yüksektir. Matür kemiğin , venöz dolaşımı dıştan içe 

yöndedir (sentripedal). Kortexs kapiller damarlar  boşaltıcı venözal damarlara 

açılan  venöz sinüzoidlere drene olurlar. 



 

 

Kemik, diğer dokulardan farklıdır, Kalsifiye bir intersellüler matrixe sahiptir. 

Matrikxinr kütlece  %40ı organik, %60ını  inorganik bileşenler meydana 

getirir(2), Kemik Tip 1 kollojenden meydana gelir.  

Kemik dokuda osteositler, osteoblastlar ve osteoklastlar bulunur. Osteositler 

matriksde lakuna adı verilen boşluklarda buunurlar . Osteositler matür kemik 

hücrelerin %90ını  meydana getirir. Osteoblastlar; organik  matriks sentezını 

sağlarlar. Osteoklastlar , çok çekirdeklidir ve dev hücrelerdir. Kemik doku 

resorpsiyonu ve remodelizasyonunda görevlidirler. 

Kalsifye kemk dokusuna metabolitler difüzyonla geçemedikleri için kanalikül 

adı verilen kanalar kullanılır. Kanalilüller matrix içine ince ve silindirik 

yapılarıyla delerek gecerler. osteositler uzantıları aracılığı ile iletişimi sağlanır. 

Bu osteosit uzantılarına floropodia denir. 

Tüm kemiklerin iç yüzü endostium ve dış yüzü periosteum denilen zarla 

kaplıdır.
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1.2.1.Kemik Hücreleri 

Osteoblastlar, glikoprotein ve tip-1 kollajen sentezler. Organik matriks üretiminiden 

sorumludurlar, İnorganik matrix de de yine osteoblastların sayesinde olur. Osteoblastlar 

kemiklerin yüzeyinde yan yana dizilirler. Sentez arttıkça  ALP aktivitesi artar ve 

sitoplazmala bazofilikleşir. Sentez azaldıkça azaldığı zaman ALP aktivitesi de azalarak 

sitoplazma bazofilikleşir ve yassılaşır(2). 

 

Osteositler, osteoblastlardan farklılaşır, lakunalara yerleşirler, Her lakunada sadece bir 

osteosit vardır. Sitoplazrnik uzantıları kanallarla sarılıdır. Bu yaptıkları sitoplazrnik 

hücre bağlantıları ile osteositler iletişim kurarlar ve madde geçişini sağlarlar 

Osteositlerin ölümü sonrası matrix rezorpsiyonu olur. 

 

Osteoklastlar hareket özelliğine sahip ve dallanmış hücrelerdir. Hücreleri çok sayıda 

çekirdek içerir.  Hovvship lakunalarında bulunurlar. Monositleri birleşerek osteoklastları 

oluşturduklarından dolayı mononükleer fagositoz sistemin parçasıdırlar(2). 

matriksine bakan yüzeyinde fırçamsı bir kenar vardır,küçük partiküllerin yakalanıp 

fagositozunu sağlarlar. Hücrelerinde çk sayıda lizozom, serbest polizom, , mitokondri ve 

gelişmiş Golgi cisimleri vardır. Osteoklastlar kemik matrikxi etkileyen asitkollajenaz 

gibi proteolitik enzimleri salgılarlar. Bu şekilde kalsifiye  maddeyi serbest hale getirirler 

.Atık maddekerin yok edilmesindede aynı işlem kullanılır 

1.2.2. Kemik Matriksi 

K e m i ğ i n  y ü z d e  % 6 0 ı  i n o r g a n i k  m a d d e l e r d e n  o l u ş u r .  Başta kalsiyum ve 

fosfat olmak üzere sitrat, mg, k, na, bikarbonat da bulunur.Organik matriks Tip 1 kollajen 

ve amorf maddeden oluşur. 

1.2.3 Periosteum ve Endosteum 

Kemiğin dıştaki zarına periosteum, içtekine ise endosteum adı verlir. Periostun dış tabakası 

kollajen liferden ve fibroblastlardan oluşur. Sharpey lifleri, matrikxe girerek periostu 

kemiğe bağlar. periosteumun iç tabakası yassı hücrelerden zengindir ve bu yassı hücreler 

bölünüp farklılaşarak osteoblastları oluşturabilir. Bu iki zarın temel görevi, osteoblastları 

sağlamaktır .Osteoblastlar ise kemik beslenmesi ve iyileşmesinde önemli role sahiptir.  

1.3. Kemik Tipleri 

Kemiğin temel olarak pirimer ve sekonder omak üzere iki farklı tipi vardır:  
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Primer kemik (wowen) 

 Sekonder kemik(olgun) (Tablo 1.2). 

Primer kemik, kırıkta ilk oluşan kemik şeklidir.Sekonder kemikte görülen lameller 

şeklinde, organize yapıya sahip kollajen liflerin tersine, primer kemikde, rastgele yapıda 

daha ince kollajen liflerin bulunmasıyla bilinir. Primer yapı geçicidir.Yetişkinlerde 

primer yapının yerini sekonder kemik alır. 

 
 

Tablo 1.2. Kemiğin alt tipleri 

 

Enlemesine kesilen kemik incelendiğinde, kavite olmayan koyu alanlar kompak kemiği , 

çok sayıda ve bağlantılı kavitelerden meydana gelen sünger görünümü veren kemik de 

kasellöz kemiği gösterir (Şekil 1.3) iki yapıda da kaviteleri birbirinden ayıran 

trabeküllerinin yapısı histolojik olarak aynıdır (1). 
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Şekil 1.3. kesitsel tibia görüntüsü kompakt kemik ve spongioz kemik 

 

1.3.1.Primer Kemik Dokusu 

 

İlk oluşan kemik dokusudur. Yerini sekonder kemiğe bırakır.Yassı kafa kemikleri, 

dişlerdeki alveoller ve tendonun  kemiğe giriş yaptığı yerler gibi bazı dokularda primer 

kemik yernini sekondere bırakmaz Primer rasgele dizilmiş kollajen lifleri içerir, sekonder 

kemik dokusundan daha fazla osteosit barındırır ve daha az mineral içerir. 

1.3.2.Sekonder Kemik Dokusu 

 

Çoğunlukla yetişkinlerde bulunur.Kollajen lifler düzenli ve lameller halindedir. 

Dairesel lamellerin meydana getirdiği bağ doku kan damarı sinir ve bağ doku içeren bu 

bütünlüğe Havers sistemi adı verilir. Osteositler lakunalarda, lakünalar ise lameller 

arasında  bulunur. 

Kompakt kemikte lameller, Haversian lamelleri, dış dairesel lameller , iç dairesel 

lameller ve intertisiyel lameller olarak yapılanmışlardır (Şekil 1.4). 
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 Haversian kanalların ana görevi besinsel maddelerin kompak kemiğe taşınmasıdır. 

süngerimsi kemikte havers sistemi bulunmaz. Spongioz kemikte maddeleri süngerimsi 

yapının içine, çevredeki kan kapillerlerinden rahatça geçebilir. 

Havers sistemi diafiz uzun aksına paralel bir silindir gibidir. Merkezinde bir kanal 

vardır. çevresinde yerleşen daire şeklindeki lamellerden meydana gelir. Endosteum ile 

kaplı tüm kanallarda sinirler ,kan damarları, ve bağ dokusu mevcuttur. Haversian 

kanalları, enlemesine uzanan ‘volkman’ kanallarıyla kemik iliğindeki boşluklar ve 

periostla iletişim halindedir.  

Volkman kanallarında dairesel lameller bulunmaz. Lamelleri delip geçerler.  

Havers kanallarının çapları değişkendir yeni oluşan sistemlerin kanal çapları 

büyüktür. Yeni meydana gelen lamel, merkeze en yakındır. 
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Şekil 1.4. Kortikal kemiğin yapısı (the Netter, 1999) 
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1.4. Kemiğin Oluşumu 

Kemik 2 şekilde oluşur; osteoblast hücrelerinin salgıladığı matriksin direkt 

mineralizasyonuyla (İntra-membranöz) veya var olan kıkırdak matriksin üzerine kemik 

matriksin çöküşüyle(Enkondral).İkisinde de, ilk oluşan primer kemik dokusudur. Primer 

doku geçicidir.Kısa süre sonra yerini sekonder (lameller) kemik dokusuna bırakır . 

Büyürken, primer yapı, rezorbe alanlar ve sekonder kemik yapı birlikte yan yana görülür. 

Kemiğin remodelingi yetişkinlerde de hızı azalmış olarak devam eder.(2) 

1.4.1. Intramembranöz Kemikleşme 

Yassı kemiklerdeki oluşum mekanizmasıdır.Kısa kemiklerde büyümede ve uzun 

kemiklerde kalınlaşmada önemlidir. 

Mezenşimal dokunun içinde ,ilk ossifikasyonun meydana geldiği alana primer 

kemikleşme merkezi denir. 

Mezenşimal doku yoğunlaşma alanlarında hücreler bölünerek osteoblastları 

oluştururlar. Ossifikasyon merkezleri büyüyerek ve de birleşerek, başlangıçta bulunan 

orjınal bağ dokunun yerini alırlar. Bıngıldaklar bunlara tipik bir örnektir. 

 

1.4.2. Enkondral Kemikleşme 

Oluşacak kemiğin yapısının hiyalin kıkırdaktan oluşan küçük bir modeli ile meydana 

gelmesi şeklinde tariflenir. Enkondral kemikleşme tipi uzun ve kısa kemiklerin 

şekillenmesinde önemlidir(Şekil 1.5, 1.6 ). 
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Şekil 1.5. Enkondral (Moore, 1982) 

Enkondral kemikleşme iki evreden meydana gelir. Birinci aşamada kondrositlerin 

hipertrofısi ve harabiyeti meydana gelir.  

İkinci aşamada, osteo-progenitör hücrelerden ve damarlardan oluşan osteogenik 

tomurcuk, dejenere olan kondrositlerden artakalan bu alanlara yerleşir. Osteoprogenitör 

hücreler, osteoblastlara dönüşür. Böylece kalsifiye kıkırdak dokusu septumları üzerine 

kalsifiye olmaya başlar. 
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Şekil 1.6 uzun kemiklerin büyüme ve gelişmesi(The Ciba Collection of Medical 

illustrations,1987) 
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Uzun kemiklerin her 2 ucunda epifizis bulunur . Oluşan ilk kemik dokusu diafizleri 

saran perikondriumdaki intramembranöz kemikleşmeyle olur. Yeni oluşan kemiği saran 

perikondriuma periost adı verilir.  

Primer kemik yapımı, kalsifiye olan kondral kalıntılar üzerinde başlar. Osteojenik 

tomurcuk aracılığı ile de dolaşımdaki kemik iliği ana hücreleri  yeni oluşan kemiğin içine 

getirilir.Bu kemikleşme merkezine primer kemikleşme merkezi denir (Şekil 1.7).  

İntrauterin gelişimin sonraki aşamalarında, epifizislerin ortasında sekonder 

kemikleşme merkezleri oluşur.(Şekil 1.6).Fakat bu merkezlerin asla, aynı azamanda olmaz 

(Şekil 1.5). Bunların fonksiyonları da primer merkezlerinkine benzer, fakat büyüme 

yönleri uzunlamasına değil, ışınsal tarzdadır.  

 

Sekonder kemikleşme merkezinin meydana getirdiği kemik doku epifhizislere geldiği  

zaman, kıkırdak iki arada sıkışır. Bu yapılardan kalıcı olan ve kemik oluşumuna etkisi 

olmayan eklem kıkırdağı , diğeri de epifizi diafize bağlayan, epifiz kıkırdağıdır. Epifiz 

plağa ait kıkırdak büyüdükçe , çoğunluğu diyafiz merkezinde oluşan yeni kemik tarafından 

işgal edilir. Epifiz plağının büyümesi durunca  kemik uzaması da biter. 
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. 

 

Şekil 1.8. Büyüme plağının damarsal beslenmesi (NETTER) 

1.4.3.Kalsifikasyon Mekanizması 

Kalsiyum(Ca+
2
) un kollagen fibrillerin üzerine çökmesiyle olduğu biliniyor(1). Bu 

olayı glikoproteinler(osteonektin) başlatır. Glikoproteinlerin proteoglikanlar ve kalsiyum 

bağlamada afinitesi yüksektir. 

 

1.5. Kemiğin Büyümesi ve Yeniden Şekillenme 

Kemiğin büyümesi, daha önce yapılan dokunun bir kısmı yıkılırken (rezobe olurken) 

aynı zamanda diğer bir kısmının yapımıyla oluşur. Kemik yapımı ,yıkımdan daha fazladır.  
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Uzun kemikler, epifizial plağıni faaliyeti sonucunda uzarlar ve periost tarafından da 

genişlerler. Epifiz büyümesi durduğu zaman, yerini kemik dokuya bırakır. 20yaş civarında 

epifizler kapanır. Epifizler kapanınca kemik uzayamaz fakat kalınlaşabilir. 

 

 

1.6. Kemik Fizyolojisi 

         1.6.1.Destek ve Koruma 

Uzun kemikler kaldıraç sistemi gibi çalışarak kas kontraksiyonu sonucu oluşan 

kuvvetleri arttırırlar. Kemikler önemli boşlukları çevreleyerek korurlar.(merkezi sinir 

sistemini, kemik iliğini ,göğüs kafesini) 

1.6.2.Şekillenebilme Özelliği 

Kemik etki eden kuvvetin derecesine bağlı olarak değişir.  Bu değişim trabeküllerde 

dizilim ve sayı değişikliği şeklinde olur. Kuvvetin traksiyona yaptığı bölgelerde kemik 

yapımı ve iteklediği yerlerde de (zıt trafda) rezorpsiyon başlar. Remodeling yeteneği bütün 

kemikler için geçerlidir. 

       1.6.3.Kalsiyum Deposu 

İskelet, vücudundaki kalsiyum( Ca+
2
) miktarının %99unu içerir. Kalsiyum  kas ve 

sinir işlevlerinde, pıhtılaşma mekanizmasında ,hormanal sistemde, kalpin otonomisinde, 

gis enzimlerinin kofaktörü olarak, vb.olaylarda rol oynar.  

Gıdalardan emilen kalsiyum( Ca+
2
), hızlı bir şekilde kemiklerde depo edilir. Fazla 

kalsiyum dışkı ve idrarla atılarak, kandaki düzeyi sabit tutulur. Kanda Kalsiyumun  miktarı 

azaldığında ise kemikten kalsiyum salınır.  

1.6.4. Fosfat 

Vücutdaki fosfatın %85 i kemikte depolanır.  

İnsan vücudundaki kalsiyum ve fosfor regülasyonu Tablo 1.3'de gösterilmiştir. 
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Tablo 1.3 Kalsiyumun ve Fosfatın düzenlenmesi 
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1.6.5. Beslenme 

Çocuklardaki kalsiyum noksanlığı raşitizm'e (rickets) sebep olur. Bu hastalıkta 

kemik matriksi normal olarak kalsifiye olamaz bu yüzden kas faaliyetleri karşısında kemik 

bükülmeleri sonucu oluşan deformasyonlar tipiktir.  

Yetişkinlerdeki Ca+
2
 yetersizliği kemik matürasyonu olduğu için deformite ile 

sonuçlanmaz. Kemiğin kısmen dekalsifikasyonu ile tanınan osteomalaziyi oluşturur.  

 

         1.6.6.Hormonal Faktörler 

Parathormon ve kalsitonin haricinde kemiğe etki eden başka hormonlar da vardır. 

GH özellikle epifizial kıkırdağı uyararak kemik uzamasını sağlar. Büyüme çağındaki bu 

hormon eksikliği hipofiz cüceliğini oluşturur. Fazlası ise devliğe neden olur. 

Seks hormonları kemikleşme merkezlerinin ortaya çıkışı ve gelişim zamanlarını 

etkileyerek kemik yapımını uyarır. 

Östrojen, kemik rezorbsiyonunu önler fakat yapım ve yıkım birbirlerinden tamamen 

ayrı olaylar olmadığından östrojen tedavisi kemik oluşumunu da azaltır (2). 

Kortikosteroidler, kollagen sentezini önler ve osteoblastların verimliliğini azaltarak 

kemik kaybını artırırlar (2). 

Tiroid hormonları, kemik rezorpsiyonunu, yapımdan daha çok etkileyerek 

osteoporoza neden olurlar (2). 

GH , Ca+
2
  barsaktan emilimini arttırır. 

 

1.7. Kırık Tanımı ve Tipleri 

1.7.1 Kırık Tanımı 

Kemiğe etki eden kuvvet sonucunda kemik bütünlüğünün bozulmasıdır.bu etki eden 

kuvvet sadece kemiğe değil çevrdeki kas tendon sınır damar gıbı dokulra da etkı eder. Bu 

etki kırığın ıyıleşmesindede cok önemlidir. Kırık sadece kemikde olan bir olay gibi 

düşünülmemelidir.  

Kırık nedenleri ve yerleşimi yaşlara göre değişkenlik gösterir. Yenidoğanlarda 

doğum travmaları, çocuklarda düşme veya dövülme, gençlerde spor yaralanmaları, orta 

yaşlarda trafik ve iş kazaları ve ileri yaşlarda düşmeler ve kanser metastazları kırık yapan 

ana nedenlerdendir.  
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1.7.2. Kırık Tipleri ve Sınıflandırılması 

     1.7.2.1.Kemik dokusunun yapısına göre: 

                  Normal kemikteki kırık 

                  Hastalıklı kemikteki kırık (patolojik) 

                  Stres kırığı 

             1.7.2.2.Kırık Hattının, Kemiği Çevreleyen Deri ile İlişkisine Göre 

                  Kapalı kırık 

                  Açık kırık 
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1.7.2.3. Kırığın pozisyonuna göre: 

          Ayrışmış(deplase) kırıklar 

          Transvers kırık 

          Oblik kırık 

          Kopma kırığı 

          Spiral kırık           

          Parçalı kırık 

         Ayrışmamış (nondeplase) kırıklar 

         Çatlak (fissür, linear kırık) 

         Yeşil ağaç (green stick) kırığı 

         Torus (Buckle) kırığı 

         Çökme kırıkları 

1.7.2.4.Kırık sayısına göre: 

 Tek kırık  

 Parçalı kırık  

1.7.3.Kırıkları Oluşturan Sebepler ve Kırık Oluş Mekanizması 

Travmatik kırıklar; Trafik kazaları, çarpma, yüksekten düşme,vb (5) 

Patolojik kırıklarda kemiği zayıflatan bir neden mevcuttur.Çoğu zaman mnimal 

travmalı hatta travmasız bile oluşabilir. tümör, osteoporoz, veya enfeksiyon patolojik kırık 

yapabilir. 

Sürekli tekrarlayan travmalar sonucu stres kırıkları oluabılır.Örneğin uzun yürüyüş 

veya koşular sonucunda(maraton koşucuları) metatars stress kırıkları görülebilir. 

1.8  Kırık Kaynaması (iyileşmesi) 

1.8.1. Kırık İyileşmesinin Evreleri 

Kemikte iyileşe oluşurken skar oluşmaz.Yeniden kemik yapımıylaa iyileşir.  

Kırık iyileşmesi, kırık olduğu anda başlar ve kırık uçları arasının düzenli kemik 

dokusu ile birleşmesine kadar sürer(6). İki şekilde incelenir: 

1.8.1.1.Primer Kırık İyileşmesi 

1.8.1.2.Sekonder Kırık İyileşmesi 
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1.8.1.1. Primer kırık iyileşmesi 

Non deplase olan kırıklarda veya rijit fiksasyon yapılan kırıklarda görülen iyileşme 

şeklidir. Kallus oluşmaz. Kırığın uçlarındaki nekrozu, osteoklastlar rezorpsiyona uğratır, 

ardından osteoblastların yeni kemik yapımı ile devam eder. Kıkırdak süreç olmaz, 

intramembranöz kemikleşme gibidir. 

 

 
Şekil 1.9 .Primer kırık iyileşmesi (the Netter, 1999) 

 

 

1.8.1.2. Sekonder Kırık İyileşmesi 
Asıl iyileşme şeklidir ,kallus görülür. Non rijit fiksasyonla tedavi edilmesiyle meydana 

gelir. 3 evrede incelenir. Bunlar inflamatuar dönem, tamir dönemi ve remodelizasyon 

dönemidir. Histolojik olarak bu evreler birbirinden zaman olarak kesin sınırla ayrılamaz. 

Aynı anda kemiğin değişik bölgelerinde, değişik süreçler halinde devam eder.En uzun 

süren evre remodelizasyondur.(Şekil 1.10).  

 

Şekil 1.10. Kırık iyileşmesinin evreleri 
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1.8.1.3.İnflamatuar Faz (1-4 gün): 

ilk 3-4 günlük süreyi kapsar. Travma oluşnca kırık hattı etrafına lenfatik sıvı ve kan 

toplanır buna kırık hematomu denir. Bu hematom birikir ve periostu eleve eder. Trombosit 

ve bazı faktörler pıhtılaşmayı sağlamak için buraya göç ederler. Pıhtılaşmayla kırık hattı ve 

çevresinde hematom oluşur. Hematom sekonder kırık iyileşmesi için çok önemlidir. Açık 

kırıklarda kırık hematomunun dışarıya boşalması nedeniyle kırık iyileşmesi gecikir. Kırık 

hematomundaki trombositler ve büyüme faktörleri  proteinlerin ve kırık iyileşmesi için 

gerekli hücrelerin o sahaya göçünde etkilidir (5). 

 

Şekil 1.11 Kırık iyileşmesinde inflamasyon aşaması (The Netter,1999) 

 

Kırık oluşur oluşmaz vazokonstrüksiyon meydana gelir. Bunu takiben arteriolar ve 

venüller vazodilatasyonu oluşur. Mast hücreleri histamin salgılar bu da bölgede 

vazodilatasyona neden olur. Kırık bölgesinde ilk 24 saat içinde ödem oluşur. Bu bölgede 

akut yangı hücreleri göç ederek birikmeye başlar, bu hücreler polimorf nüveli lökositler, 

monosit ve lenfositlerdir. 

Kırık uçlarda 1-5 mm arasında nekroz gelişir. Kırık uçları ve çevre dokulardan 

prostoglandinlerin salınımı yanında ortamdaki nekrotik materyalin varlığı akut 

inflamasyonun başlatılmasında önemli rol almaktadır (7). Kırık hematomu 48 saat içinde 

organize olup fibrinden bir yapı oluşturur.Fibrin ağından da kemik yapımı için gerekli olan 

hücre çoğalması başlar. Kırık bölgesinde ortamın pH'sı asitken, daha sonra yavaş yavaş 

nötrale döner ve sonra hafif alkali seviyede kalır. Büyük kırıklarda makrofaj monositler, 

bütün vücudu etkileyen bir sitokin olan IL-1 salgılar. IL-1 yaralanma bölgesinde 

lenfositlerin göçü ile kemik geri emilimini (rezorbsiyon) sağlar . 
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1.8.1.4.Onarım (Reperasyon) Dönemi (2- 40 gün ): 

Kırık iyileşmesinin en önemli kısımıdır. tamir döneminde (Şekil. 1.12) hematom içine 

yayılan makrofajlar ve osteoklastlar ölü kemiğin ortadan kaldırılmasını ve osteoblastlar 

kemik oluşumunu sağlar. Kırık hematomu 48 saat içinde organize olur. Hematomun 

çevresindeki damarlardan hematom içine Fibroblast infiltrasyonu gelişerek, geç 

vaskülarize granülasyon dokusunu oluşturur. Bu döneme fibröz kallus dönemi denir. Bu 

dönem ilk yedi günlük süreyi içerir. 

 

Şekil 1.12 Tamir dönemi 

Daha sonra, kıkırdak yapı ortama hâkim olur. Bu döneme kıkırdak kallus dönemi 

denir. kanla beslenme yeterli olursa, osteoblastlar kallus içinde normal kemik gelişimine 

elverişli matriksi sağlamış olurlar.  

Osteoidin mineralizasyonu, sert kallusun oluşumu ve yapısal stabilite için gereklidir. 

Kalsifikasyon kemiğin telcikleri üzerine kalsiyum fosfat biriktiği zaman başlar. Bu olayın 

proteoglikanlar ve Ca+ bağlayan glikoprotein olan osteonektinle uyarıldığı bilinmektedir 

(8). Onarımın bu döneminde kırık uçları arasında kemik miktarı artarak fuziform bir kallus 

(kemik kallus) kitlesi ile kırık aralığı örtülür. Kallus oluşumu hem subperiosteal hem de 

endosteal gelişim gösterir. 

Kalsifiye doku içinde kalan kondrositler sadece difüzyonla beslenebildikleri için 

artık beslenemezler ve ölürler. Bulundukları yerde lakunalar meydana gelir. Kondroklastik 

faaliyet başlar, geri emilim artar ve lakunalar genişler. Bu süreç devam ederken, lakunar 

boşluklara kılcal damarlar ve kemik hücreleri girmeye başlar.  
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Kallus oluşumu, yetişkinlerde çocuklardan, kompakt kemikte ise trabeküler 

kemikten daha yavaş meydana gelir. Yaralanmadan sonra kallus oluşması ve 

mineralizasyon süresi 4-16 hafta kadardır. Bu dönemde kırık uçları arasında sert bir köprü 

(sert kallus) oluşur ki bu mekanik zorlamalara oldukça dayanıklıdır. Kallus oluşumuyla 

beraber kaynamanın oluştuğu söylenebilir.  

 

1.8.1.5.Kemiğin Yeniden Şekillenme (Remodeling) Dönemi: 

Kemiğin yeniden şekillenmesi en uzun evre olup, aylar yıllar sürebilir. Bu evre güçlü 

ama düzensiz sert kallusun, normal veya normale yakın güçteki daha düzenli lameller 

kemiğe dönüşümü olarak tarif edilebilir. Bu evrede kırık çevresindeki fazla kemik dokusu 

rezorbe olur, medüller kanallar açılır yani normal kemik yapısı kazanılır.  

 

 

 
 

ŞEKİL 1.13 Kırık iyileşmesinde remodelizasyon evresi 
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1.8.2. Kırık İyileşmesini Etkileyen Faktörler 

1.8.2.1. Yerel Faktörler: 

Travma derecesi (2, 4) 

Kırık uçlarının pozisyonu (4) 

Kırık alanının damarsal beslenmesi (7, 8, 9) 

Eklemiçi kırıklar (2, 4, 5, 6) 

Kırılan kemiğin türü (6) 

Kırık hattının özelliği (4) 

Cilt ve yumuşak doku yaralanması (2, 4) 

Lokal enfeksiyon varlığı (2) 

Lokal patolojik şartlar (1, 6) 

Açık kırıklarda, kırık hematomunun boşalmış olması (1, 2, 3, 4, 5, 12) 

Elektriksel uyarılar(5, 9) 

Kırık bölgesinde denervasyon olması (4, 6) 

          Yetersiz tespit (2, 3, 4, 5, 7) 

 

1.8.2.2. Genel Faktörler: 

Artan yaşla, mezenkimal hücre farklılaşması, yeni kemik oluşumu ve kırığın 

yeniden şekillenmesi ters orantılıdır(2, 3, 4). 

Kırık iyileşmesini geciktiren hastalıkların varlığı(tüberküloz, kronik hastalıklar, 

raşitizm, Diyabet, anemi, malabsorbsıyon).  

 

PTH, osteoklast sayısını artırıcıdır, kırık iyileşmesinin yavaşlamasına neden olur(1, 

2, 7, 10).  

Kalsitonin parathormon antagonistidir. Kemik yapımını artırır. Kalsitonin dozu ile 

yeni kemik yapımı arasında doğru orantı vardır, fakat iyileşmeyi olumlu yönde 

etkileme mekanizması henüz açıklanamamıştır.  

İnsülin ve growth hormon anabolizan hormonlardır ve kırık iyileşmesini 

arttırmaktadır. 

 Tiroid hormonu da PTH gibi kemiğin yeniden şekillenmeye yardım eder. 

 Kortizon kırık iyileşmesini yavaşlatır. Mezenkimal hücrelerden osteoblast gelişimi 

ve matriks oluşumu için gerekli yapı taşlarının sentezini yavaşlatır , kallus 

oluşumunu azaltır ve kırık iyileşmesini geciktirir 
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A vitamini normal dozda mezanşimal hücre farklılaşmasını uyararak kırık iyileşmesine 

yardım eder. Eksikliğinde kemik oluşumu engellenir (8, 9, 11). Hipervitaminoz a da ise 

kıkırdakda erozyon meydana gelir. Osteoklastlara dönüşüm fazla uyarılır ve kırık 

iyileşmesi gecikir 

.  

C Vitamini, dolaylı yoldan kemik iyileşmesini olumlu etkiler (13). 

D Vitamini normal dozda kırık iyileşmesini hızlandırırken, toksik dozda olumsuz etki 

eder (6).  

B6 eksikliği ve K Vitamini antagonistleri kırık iyileşmesini yavaşlatır(6, 10, 11). 

Yüksek dozlarda İndometazin ise kırık iyileşmesini durdurmaktadır. (5, 6).  

Lazer tedavisinin deneysel olarak kırık iyileşmesi üzerine olumlu etkisi gösterilmiştir (5-

6). 

1.8.2.3.Kırık İyileşmesini Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler:  

Yüksek enerjili travmalar sonrası çevre yumuşak dokuların hasarlanması, kırık 

deplasmanının derecesi, Kırık hattına yumuşak dokuların girmesi, kırık hattının 

beslenmesinin damarsal olarak bozulması, cerrahi esnasında aşırı disseksiyon yapılması ve 

kırığın şekli ,açık kırık olması, kemık temasının iyi sağlanamaması(redüksiyonun 

başarısızlığı), yetersiz tespit, kırık bölgesinde enfeksiyon olması, ileri yaş, eklemiçi 

kırıklar, beslenme ve metabolizmayı etkileyen hastalıklar (diyabet, malignensi, kansızlık 

,malabsorbsıyon), kemoterapi, radyoterapi, sigara ve kortikosteroit kullanımı kırık 

iyileşmesini olumsuz yönde etkiler (5). 

 

1.8.2.4.Kırık iyileşmesini olumlu yönde etkileyen faktörler:  

Elektrik akımı, manyetik alan, USG, hiperbarik oksijen uygulaması, lazer uygulaması, 

anabolizan hormonlar, vitamin D, kalsitonin, parathormon, prostoglandinler, BMP, growth 

hormon, büyüme faktörleri, kafa travması, kırık hattına kemik grefti yerleştirilmesi, 

demineralize kemik matriksi enjeksıyonu, iyileşmeyi olumlu yönde etkileyen 

faktörlerdendir (5). 
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1.9.Curcumin 

Curcumin, yıllardır sarı renkli baharat olarak kullanılan zerdeçaldan elde edilir. 

Polifenolik küçük moleküllü bitkisel bir bileşiktir. Zerdeçalın içinde %3 düzeyinde 

Curcumin bulunur. Asyada zerdeçal geleneksel tıpta yara ve ülser tedavisinde halen 

kullanılmaktadır. 

 

 
 

Tablo; 2.1 curcuminin etkileri 

 

1.9.1.Curcuminin inflamatuar aktivitesi 

Oksidatif stresler ,miyokardiyal iskemi, hipoksi, serebral reperfüzyon hasarı, 

kanama ve şok, nöron hasarı, ve kanserlerde  aktif etkiye sahiptir. Curcuminin, antioksidan 

aktivitesi bulunmaktadır (50). Serbest oksijen radikallerinin atımını kolaylaştırır(28,26). 

Damar endotel hücrelerinde oksidanların neden olduğu zararı azaltır. Ve lipidlerin 

peroksidasyonunu da birçok hayvan deneyinde inhibe ettiği gösterilmiştir(30,27). 

İskemiye bağlı myokardial hücre hasarını fare, kedi ve tavşan modellerinde 

azaltmıştır(69,68). İskemik Karaciğerde artan Serum AST  düzeyleri Curcumin ile tedavi 

edilmiş hayvan deneylerinde azalmıştır(82,83,67). Curcuminin ayrıca Alzeimer hastalığına 
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karşı da koruyucudur(60,59).Serebral iskemi yapılan rat modellerinde Curcumin belirgin 

nöroprotektif etkinliğigörülmüştür.Bunu lipid peroksidasyonunu inhibe ederek, endojen 

anti-oksidan savunma enzimlerini artırarak yapmaktadır(147). 

Glikoz konsantrasyonu yüksekken oksidatif stres, lipidlerin peroksidasyonunu ve 

proteinlerin glikozilasyonunu arttırmaktadır.Glikozun oto-oksidasyonu ile oluşan aşırı 

oksijen radikali oluşumu, glikozile olan proteinler veya sitokrom P450ye benzer 

aktiviteyle glikoz metabolizmasında NADPHnın fazla üretimiyle olmaktadır(31,32,33). 

Curcumin, ratlarda Streptozosin ile oluşturulan diabettes mellitusta SOR oluşumunu 

azaltmıştır.(34,35) Curcumin oksijen radikallerini etkisizleştirme işini yüksek glikoz 

değerlerinde Glutatyon redüktaz ve diğer bazı antioksidatif enzimler aracılığıyla yaptığı 

söylenmektedir.  

Kolesterolle beslenmiş tavşanlar üzerinde yapılan çalışmada protektif etkisi 

gösterilmiştir.(36) H2O2 uygulanılan insan renal epitel hücrelerinde de hücre koruyucu 

etkisi olduğu görülmüştür (22,37). 

siklooksijenazlar Araşidonik Asit, Tromboksan ve PG metabolizmasının anahtar 

enzimidir. İki farklı izoformdadır. COX-1 dokuların çoğunda vardır bunun baskılanması 

halinde peptik ülser veya böbrek kan akımında yetersizlikr oluşabilir. (40) COX-2 aşırı 

ekspresyonunda kolon, rektum, meme, baş-boyun, akciğer, pankreas, mide ve prostat 

tümörlerinde karsinogenezis gözlenebilmektedir. (41) Curcuminin COX-2 uyarımını 

baskılması laboratuvar şartlarında ağız ve kolon epitel hücrelerinde gösterilmiştir(42,43). 

Böylece inflamasyonu ve PG sentezini baskılar. 

Curcumin yara iyileşmesi erken fazlarında NO üretimini artırmaktadır(46). Nitrik Oksit 

üzerinden cGMP aracılığıyla trombositlerin hem aggregasyonunu hem de adezyonunu 

inhibe ederek trombus oluşumunu engeller. 

1.9.2.Curcumin'in Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi 

Zerdeçal, Hindistan'da geleneksel tıpda cilt hastalıklarında, bazı  böcek 

ısırmalarında ve su çiçeğinde kullanılmaktadır(65).Yıllardır yara destek tedavisi olarak 

kullanılmaktadır. Curcumin alanlarda yara kontraksiyonu daha hızlı olmaktadır(18). 

Curcumin , fibronektin ve kollajen ekspresyonu arttırmaktadır(18).Curcumin ayrıca 

granulasyon dokusunun oluşumu ile yeniden damarlanmayı, re-epitelizasyonu diabetiolan 

ve yara oluşturulmuş fare modellerinde arttırmaktadır(19). Curcuminin insan 

keratinositlerinde ve fibroblastlarında hidrogen perokside bağlı hasarı azalttığı 

gösterilmiştir(64,63). Jagetia, İsveç albino farelerinde yara iyileşmesine bakmış ve 
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radyasyon maruziyeti sonrası 4, 8, 12. günlerde hayvanları incelemiştir. Doza bağımlı 

olarak yara kontraksiyonlarını ve iyileşmelerini incelemiştir. Tedavi öncesi uygulanılan 

curcuminin yaradaki kontraksiyonda belirgin artış göstermiştir ve ortalama yara iyileşme 

zamanını kısaltmıştır. Curcumin tedavisi sonrası yara biopsilerinde kollagen birikimleri, 

fibroblast ve damar yoğunluğunda artış saptanmıştır(52). 

Farelerde yapılan akut ülser çalışmasında lipid peroksidasyonunu ve protein 

oksidasyonunu azaltmış ve antiülser etki de göstermiştir(61,58). Mide epitelindeki hücre 

harabiyeti Curcuminle re-epitelizasyon sağlanarak geri dönüşüm sağlanmaktadır.(57) 

 

1.9.3.Curcumin'in Angiogenezisi Düzenleyici Etkisi 

Angiogenez, yeni vaskuler kapillerin oluşumu ile karakterize fizyolojik bir süreçtir. 

kontrol edilmemiş angiogeneze bağlı da pek çok patolojik durum oluşabilmektedir. Tümör 

büyümesi, Romatoid Artrit, Diabetik Retinopati ve hemanjiomlar buna örnek 

gösterilebilir. Primer tümörün büyümesinde ve metaztazlarında angiogenezin etkin bir rolü 

vardır(49,48). Curcumin kontrolsüz anjiogenezi düzenleyici etkiye sahiptir. İn vitro olarak 

İnsan Umblikal Ven Endotelinde, fare oral mukoza hücrelerinde ve tavuk korioallantoik 

membran hücrelerinde Curcumin ile angiojenik farklılaşma inhibe edilmiştir (67,47,40). 

Yine bir çalışmada korneal neovaskularizasyon fare korneasında inhibe edilmiştir(73). Bu 

etki, Curcumin analoglarının angiojenez ile ilişkili genlerin aşırı ekspresyonunu 

azaltmasıyla açıklanabilir(67,45). Curcumin ve analogları metalloproteinazları inhibe 

ederler ve tümörel dokularda angiojenezi azaltırlar.(58)  

 

 

 

1.9.4.Curcumin'in Anti-kanser Etkisi 

In vivo ve in vitro çalışmalarla inhibitör etkisini karsinogenezin üç basamağında da 

gösterir. Bu basamaklar şunlardır; tümör artışı, angiojenez ve tümörün büyümesi. 

Curcumin mitojen uyarımlı kan mononüklear hücrelerinin çoğalmasını baskılamakta ve 

nötrofil aktivasyonunu inhibe etmektedir. (55) Güncel çalışmalarda Curcuminin doza 

bağımlı birçok hayvan çalışmasında tümöre karşı koruyucu etkinliği olduğu gösterilmiştir. 

Bu koruyuculuk kolon, prostat, duodenum, ösefagus, mide, ve oral kanserlerde 

gösterilmiştir(79,80,81,84,85,86,156,72,71,56,39,55). Curcuminin antikarsinojenik ve 

protektif etkisinin büyüme düzenleyicileri ,adezyon molekülleri, apopitoz yapan genler, 
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angiojenez düzenleyicileri üzerinden olduğu düşünülmektedir(79,55,38,40,36). Curcumin 

COX enzimlerini, protein kinaz Cyi (83)ve AA metabolizmasında sitozolik fosfolipaz-A2 

fosforilasyonunu bloke ederek antiinflamatuar ve antikarsinogenik etkileri oluşturur(54). 

Curcumin Melanom ve epidermoid kanser hücrelerinin apoptozunu da uyarır(23,72,71,70) 

 

1.9.5.Curcumin'in Antimikrobial Etkinliği 

 Curcumin  E.Coli ve Staf. Aureus'a karşı bakterisidal etkinlik göstermesi nedeniyle 

önerilmiştir.Bu etkisi mikrobiyolojik olarak da ispatlanmıştır(24). HIVde 

Antiviral(89,90,78), Antimalaryal(20), Antifungal(25), Antiprotozoal(Leishmania 

major)(76) etkilerinin olduğu gösterilmiştir. 

 

 

 

 

2. GEREÇ YÖNTEM 

2.1. Çalışma Planı 

Bu çalışmada 64 adet Wistar-Albino cinsi dişi rat (Selçuk Üniversitesi Deneysel Hayvan 

Araştırma Laboratuarı, Konya) kullanıldı. Araştırma öncesi Selçuk Üniversitesi Deneysel 

Hayvan Araştırma Laboratuarı, Etik Kurulundan araştırma için gerekli izinler alındı. 

Araştırma Selçuk Üniversitesi  Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuarında gerekli 

izinler tamamlandıktan sonra yapıldı. 

Araştırmada kullanılan ratların ortalama yaşı 2,8 ay (2,7-2.9 ay) ve ortalama 

ağırlıkları 190 gramdı (169-211 gram). Ratlar rastgele şekilde seçilerek 8 gruba ayrıldı. 

Her kafeste 5er ve 6şar hayvan olacak şekilde çalışmanın başından sonuna kadar takip 

edildi. Çalışma süresinde su kısıtlaması yapılmadı ve standart rat yemi ile beslendi. Ratlar 

22 santigrad derecede, 12 saat aydınlıkta ve 12 saat karanlıkta bırakılacak şekilde 
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bakıldılar. Perop antibiyotik profilaksisi yapılmadı. Operasyon esnasından çalışma sonuna 

kadar hiç sıçan ölümü olmadı ve ratlarda postop yara yeri enfeksiyonu görülmedi. 

12  kafes 1den 12ye kadar numaralandırıldı. 2. Hafta Kontrol biyomekanik , 2. 

hafta curcumin biyomekanik, 2. Hafta Kontrol histoloji, 2. Hafta curcumin histoloji   ve 4. 

Hafta Kontrol biyomekanik , 4. hafta curcumin biyomekanik, 4. Hafta Kontrol histoloji, 4. 

Hafta curcumin histoloji   olarak 8 gruba ayrıldı gruplara A dan H ye kadar isimler verildi. 

Kontrol grupları 6 şar rat diğer gruplar 10 ar ratdan oluşuyordu. 5 er ve 6 şar sıçan 

kafeslere konularak kafesler 1 den a2ye kadar numaralandırıldı.  

 

 

 

 

grup özellik Rat 

sayısı 

Sacrifiye 

zamanı 

Kafes 

sayısı 

Kafeste kalan 

rat sayısı 

A 2. HAFTA HİSTOLOJİK İNCELEME 10 2. HAFTA 2 5 

B 2. HAFTA HİSTOLOJİ KONTROL 6 2. HAFTA 1 6 

C 2. HAFTA BİYOMEKANİK 10 2. HAFTA 2 5 

D 2. HAFTA BİYOMEKANİK  KONTROL 6 2. HAFTA 1 6 

E 4. HAFTA HİSTOLOJİK İNCELEME 10 4. HAFTA 2 5 

F 4. HAFTA HİSTOLOJİ KONTROL 6 4. HAFTA 1 6 

G 4. HAFTA BİYOMEKANİK 10 4. HAFTA 2 5 

H 4. HAFTA BİYOMEKANİK  KONTROL 6 4. HAFTA 1 6 

Tablo 2.2:çalışma grupları 

 A,C,E,G gruplarına ameliyat gününden itibaren curcumin (sigma® 200 mg/kg/gün 

1cc) oral olarak verildi. A ve C grubuna 2 hafta ,E ve G grubuna ise 4 hafta hergün oral 

gavaj yöntemi ile aynı kişi tarafından verildi. Curcumin homojen olarak hesaplaması 

yapıldıktan sonra miktarı hassas mikroterazi ile yapılarak ,yag ıcınde manyetık karısıtırıcı 

ıle çözünmesi sağlanarak oral yoldan verildi. 
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Şekil 2.3  hassas micro terazi ,    manyetik karıştırıcı   ve    oral gavaj yoluyla günlük 
beslenme 

  

A,B,C,D, grupları 2. Haftanın sonunda ,E,F,G,H, grupları ise 4. Hafta sonunda 

sakrifiye edildi. Servikal dislokasyon yöntemi kullanılarak sakrifiye edildiler. 

 

Ratlar öldürüldükten sonra sol femurları kalçadan dezartiküle edildi. Distalde ise 

tibia şafti hızasından kesilerek diz eklemi ile birlikte çıkarıldı. Kemik üzerindeki yumuşak 

dokular nazikçe kemikten sıyrıldı, bu aşamada kallus dokusu korundu. Tüm sol femurlar 

radyolojik olarak incelendikten sonra ,tek bir femuru hem biyomekanik test hem de 

hitolojik incelemede kullanamayacağımızdan dolayı, grubuna göre eşit sayıda sol femuru 

biyomekanik teste ve histolojik incelemeye tabi tutuk.  

2.2. Cerrahi Teknik 

Gerekli hazırlıklar yapıldı ve her bir rat tartılarak anestezi için gerekli ilaç dozu 

hesaplandı.(Ketalar,Pfizer) ketamin 50 mg/kg ve Xylazine (Rompun, Bayer,) 10 mg/kg 

dozunda kombine edilerek kullanıldı. Anestezik karışım intraperitoneal yoldan uygulandı. 

Sol femur bölgesi tras edıldıkten sonra baticonla boyanarak temızlendi.  



 

 

28 

 

3 cmlık lateral insizyonla vastus lateralis ekarte edilerek femur saftına mikrosirküler 

testere yardımı ile diz ve transvers biz kesi yapılarak açık kırık modeli sağlandı daha sonra 

1mm kişner teli ( Hipokrat®, İzmir, Türkiye)  ile ıntrameduller tespit saglanarak katlar 

usulune uygun kapatıldı.cilt 2-0 ipek sütür ile kapatıldı. (Sterisilk®, Türkiye) 

 
 A- insizyon      B- femur şaftı   C- mikrosırkuler testere ile osteotomi 

 
 D- osteotomi sonrası  görünüm E- ıntrameduller k teli yerleştırılmesi  F- insizyonun 
kapatılması 
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2.3.Radyolojik İnceleme:  

Ratlar sakrifiye edilip sol femurlar çıkarıldıktan sonra kallus dokuları zarar 

görmeyecek şekilde nazikçe yumuşak dokular temızlendı. Çıkarılan sol femurlar gruplar 

halinde konvansiyonel olarak ince kesit tomografi ile değerlendirildi. Tomografi çekilirken 

gruplar karışmaması için ayrı ayrı olarak tomografiye alınarak çekim yapıldı. Tüm rat 

femurlarında intramedüller k teli mevcut olduğu için ve değerlendirmeye engel teşkil 

etmediği gözönünde bulundurulduğundan K telleri çıkarılmadan çekim yapılmıştır. Ve 

değerlendirme esnasında problem teşkil etmemiştir. 

 

 
Şekil 2.4 rat femurlarının yumusak dokulardan ayrılması sonrasında, gruplar halinde 
tomogafıye alınması 

Değerlendirme yapılırken total kallus çapı(TKÇ), düşük radyoopasiteli kemik(DRK), yüksek 

radyoopasiteli kemik (YRK) ,kallus yüzeyi(KY) ve femur çapları(FÇ) ayrı ayrı ölçüldü. Total 

kallus çapı(TKÇ), düşük radyoopasiteli kemik(DRK), yüksek radyoopasiteli kemik (YRK) ve 

femur çapı ölçülürken axiyel kesitler kullanıldı. kallus yüzeyi (KY) ölçülürken koronal kesit 

kullanıldı. Yapılan ölçümler RADİANT DİCOM WİEVER isimli program kullanılarak 

milimetrekare cinsinden hesaplandı. 
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numara Total kallus 
çapı 

Düşük 
radyoopak 

kemik 

Yüksek 
radyoopak 

kemik 

Kallus 
 yüzeyi 

Femur 
çapının 
ölçüsü 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

11.5 
12.2 
14.2 
11.0 
10.2 
13.4 
9.1 
9.5 

10.9 
12.5 
13.2 
14.1 

 4.8 
4.7 
5 

3.9 
4.1 
4.8 
3.8 
3.8 
4.0 
4.2 
3.9 
4.1 

12 
13.1 
15 
12 
13 
14 
11 

9.4 
11.5 
12.9 
14.1 
15.2 

4.7 
4.8 
5.1 
4.1 
4.2 
4.6 
4.5 
4.4 
4.6 
5.1 
5.2 
5.0 

Tablo 2.hafta kontrol grubu ct ile değerlendirme 
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numara Total kallus 
çapı 

Düşük 
radyoopak 

kemik 

Yüksek 
radyoopak 

kemik 

Kallus 
 yüzeyi 

Femur 
çapının 
ölçüsü 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

13.1 
11.5 
12.9 
12.2 
10.5 
14.2 
11.0 
10.8 
10.2 
13.4 
12.4 
9.1 
9.5 
11.9 
10.9 
12.5 
12.0 
13.2 
10.9 
14.0 

 5.1 
4.8 
5.0 
4.7 
4.7 
5 

3.9 
4.4 
4.1 
4.8 
5.1 
3.8 
3.8 
4.6 
4.0 
4.2 
4.9 
3.9 
4 

4.2 

13 
12 

13.1 
13.1 
11.0 
15 
12 

10.6 
13.0 
14 
13 
11 

9.4 
11.6 
11.5 
12.9 
11.5 
14.1 
12 

15.1 

4.9 
4.7 
4.6 
4.8 
4.5 
5.1 
4.1 
4.5 
4.2 
4.6 
5.0 
4.5 
4.4 
4.5 
4.6 
5.1 
5.0 
5.2 
4.1 
5.1 

Tablo 2.hafta curcumin grubu ct ile değerlendirme 

 

 
numara Total kallus 

çapı 
Düşük 

radyoopak 
kemik(DRK) 

Yüksek 
radyoopak 
kemik(YRK) 

Kallus 
 yüzeyi 

Femur 
çapının 
ölçüsü 

 
DRK/YRK 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

12.6 
10.0 
11.4 
11.7 
10.0 
13.7 
11.5 
9.3 
9.8 
11.9 
10.8 
9.7 
9.1 

10.3 
11.4 
11.0 
10.5 
11.5 
10.4 
12.5 

8.1 
7.9 
6.5 
6.6 
6.1 
6.2 
4.9 
4.9 
4.8 
5.8 
6.4 
5.0 
5.4 
6.5 
6.4 
4.4 
5.9 
5.2 
4.9 
5.5 

5.1 
4.8 
5.0 
4.7 
4.7 
5 

3.9 
4.4 
4.1 
4.8 
5.1 
3.8 
3.8 
4.6 
4.0 
4.2 
4.9 
3.9 
4 

4.2 

11 
10 

11.0 
11.4 

10.01 
12 
11 

10.0 
11.1 
11 

10.9 
10 
9.1 

10.4 
10.2 
10.9 
11.5 
12.1 
11.2 
13.1 

4.8 
4.9 
4.7 
4.8 
4.6 
5.0 
4.8 
4.6 
4.4 
4.2 
5.0 
4.6 
4.5 
4.4 
4.4 
5.0 
5.1 
4.9 
5.0 
5.1 

1.58 
1.64 
1.3 

1.404 
1.297 
1.24 
1.25 

1.113 
1.170 
1.208 
1.254 
1.315 
1.421 
1.413 

1.6 
1.047 
1.204 
1.33 
1.33 

1.225 
1.309 

Tablo 4.hafta curcumin grubu ct ile değerlendirme 
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numara Total kallus 
çapı 

Düşük 
radyoopak 

kemik 

Yüksek 
radyoopak 

kemik 

Kallus 
 yüzeyi 

Femur 
çapının 
ölçüsü 

 
DRK/YRK 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

12.1 
11.0 
10.1 
11.0 
9.2 
11.1 
10.2 
9.8 
10.7 
10.1 
11.4 
12.1 

7.9 
6.0 
5.9 
4.2 
4.8 
5.8 
6.0 
6.1 
5.4 
5.2 
5.2 
5.5 

5.0 
4.8 
4.5 
3.7 
4.0 
4.6 
5.0 
4.8 
4.1 
4.7 
3.7 
4.0 

10 
9.0 

10.01 
11 

10.5 
10 
9.9 
10.3 
10.0 
10.5 
11.1 
12.2 

4.7 
4.8 
4.7 
4.6 
4.4 
4.7 
5.1 
4.5 
4.7 
5.2 
4.9 
5.0 

1.58 
1.25 

1.311 
1.13 
1.2 

1.26 
1.2 

1.27 
1.317 
1.106 
1.405 
1.375 

 

Tablo 4.hafta kontrol grubu ct ile değerlendirme 

 

Radyolojik sonuçlara bakılırken ; 

2. hafta kontrol grubu tkç/fç oranları ile 2. hafta curcumin grubu tkç/fç oranları 

karşılaştırıldı . 

4. hafta kontrol grubu ile 4. hafta curcumin grubu karşılaştırılırken  ise drk/yrk oranları 

karşılaştırıldı. 

İlk 2 haftalık süreçte oluşan kallus kalsifiye olmadığı için düşük radyooak ve yüksek 

radyoopak fragmanlar ayırd edilemediğinden total kalus çapı ölçülmüştür. 

 

 

 

 

 

2.4. Histolojik İnceleme 

Radyolojik incelemenin ardından istolojik incelem yapılacak gruplardaki tüm femurlar 

%10'luk formol solüsyonunda 2 gün fikse edildi. Fiksasyon sonrası % 10 luk asetik asitte 

yaklaşık 4 gün dekalsifiye edildi. Sonrasında parafin bloğa alınan örneklerden 3 er 

mikronluk kesitler alındı. Örnekler hematoksilen-eozin ile boyandı. Boyanan örnekler Huo 

ve arkadaşlarının yayınladığı iyileşmenin histolojik skalasına göre skorlandı.
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2 haftalık kontrol: H&E X100  eşit miktarda kondroid ve woven kemik 

 

 
2 haftalık curcumin: H&E X100  kondroid doku az miktarda woven kemik 

 

 
kontrol 4 haftalık : H&E X100   kondroid doku az miktarda woven kemik 
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Şekil 1 curcumin 4. hafta : H&E X100   woven kemik ve az miktarda kondroid doku 

 

 

 
Tablo: 2.4. Kırık iyileşmesinin histolojik değerlendirilmesinde huo ve ark. tariflediği 

skorlama sistemi 
 

Skor Kırık bölgesindeki histolojik bulgular 

1 Fibröz doku 

2 Ağrırlıklı fibröz doku ve az oranda kıkırdak doku 

3 Eşit miktarda fibröz doku ve kıkırdak doku 

4 Kıkırdak doku 

5 Ağırlıklı olarak kıkırdak ve az miktarda immatür (woven) kemik 

6 Eşit oranda kıkırdak ve immatür kemik 

7 Ağırlıklı olarak immatür kemik ve az oranda kıkırdak 

8 Tamamen İmmatür (woven ) kemik 

9 İmmatür kemik ve az miktarda matür kemik 

10 Matür (lamellar) kemik 
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2.5. Biyomekanik İnceleme 

2. ve 4. Haftada Sakrifiye edilen C,D ,G,H GRUBUNDAKİ ratların sol femurları 

çıkarıldıktan ve radyolojik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra distraksiyon gücüne olan 

dirençleri ,aktif diktraksiyon esnasında ölçülüp kaydedilmek suretiyle biyomekanik teste 

tabi tutuldular. Bu test Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirildi. 2. 

Haftada çıkarılan femur ratlarındakı kallus dokusu henüz kalsifiye olmadığından 3. Nokta 

bending testi yapılamayacak kadar yumuşaktı .Bu yüzden distraksiyon yöntemine karşı 

direnç ölümü tercih edildi. Femur proksımalınden ve dıstalınden mini mengene sistemi ile 

cihaza sabitlenen femurlar teker teker aktif distraksiyon esnasında oluşturulan 

distraksiyon kuvveti ve verilen cevap kaydedilerek teker teker biyomekanik teste tabi 

tutuldu. Test esnasında tum femurlar longitudinal olarak yerleştirildi. intramedüller olarak 

yerleştırılmiş olan kısner tellerının dıstraksıyona karsı kuvvete etkısı olmadığı için k 

tellerı intramedüller alandan çıkarılmadı. Proksımal ve distalden  mini mengene sistemi ıle 

cihaza fikse edilen femurların kırık hattındaki kallus dokusuna distraksiyon kuvveti 

uygulandı. Distarksiyon esnasındakı distraksiyon kuvvetine karşı gerilim basınçları 

(Newton birimi) kaydedildi ve çıkabildikleri en yüksek basınça karşı olan gerilim 

kuvvetleri karşılaştırıldı. 
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Şekil  2.5.1 biyomekanik ölçüm düzeneği (Selçuk üniversitesi dişhekimliği fakültesi) 

 

 
Şekil  2.5.2 biyomekanik test distraksiyon mekanizması ve rat femurunun distraktsiyonu 
esnasındaki görüntü 
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Tabl 2.6 2. Hafta Curcumin grubu biyomekanik test  sonuçları 

numara Direnç kuvveti(N) 
1 46.50 
2 13.34 
3 57.58 
4 21.19 
5 21.39 
6 86.72 
7 40.71 
8 
9 
10 

21.68 
32.67 
35.51 

 

 

numara Direnç  
kuveeti(N)  

1 52.97 
2 41.50 
3 21.88 
4 33.55 
5 22.27 
6 19.52 
  

Tablo 2.7 2. hafta kontrol grubu  biyomekanik test sonuçları 

 

 

 

 

 

numara Direnç kuvveti(N) 
1 49.15 
2 55.72 
3 53.07 
4 22.76 
5 62.29 
6 49.00 

Tablo 2.8  4. Hafta kontrol grubu biyomekanik test sonuçları 
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numara Direnç kuvveti(N) 
1 42.18 
2 68.96 
3 37.57 
4 48.95 
5 62.29 
6 54.25 
7 49.34 
8 
9 
10 

50.91 
28.65 
49.07 

Tablo 2.9    4. Hafta curcumin grubu biyomekanik test sonuçları 

 

Biyomekanik test sonuçlarına göre ; 2. hafta ve 4. Haftada yapılan direnç 

ölçümlerinde curcumin verilen grubun direnci anlamlı derecede daha yüksek çıkmıştır. 

 

2.6. İstatistiksel Analiz 

Elde edilen verilerin ikili altgruplarının karşılaştırılmasında MANN WHİTNEY U testi 

kullanılarak istatiktiksel değerlendirme yapıldı. 2. Hafta kontrol grubu ile 2. Hafta curcumin 

grubuna uygulanan histolojik araştırma, biyomekanik test ve radyolojik sonuçlar 2li gruplar 

halinde ayrı ayrı karşılaştırıldı gruplar arasındaki sayılar birbirine eşit değildi bu yüzden mann 

whitney u testi tercih edildi. 4. Hafta kontrol grubu ile 4. Hafta curcumin grubunun da 

histolojik araştırma sonuçları, biyomekanik test sonuçları ve radyolojik değerlendirme 

sonuçları ayrı ayrı karşılaştırıldı.  
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3. BULGULAR 

3.1. Radyolojik Bulgular: 

Curcumin uygulanan grublar ve kontrol grubundaki ratlar 14. ve 28. Günlerde sakrifiye 

edildiler. Kalça ekleminden dezartiküle edilen ve tibia şaftından kesilerek çıkarılan sol 

tarafa ait femurlar yumuşak dokularından temizlendikten sonra gruplar halinde 

yerleştirilerek ayrı ayrı olarak ince kesit tomografileri (siemens somatom definition flash 

256 ) çekildi.  

Değerlendirme yapılırken total kallus çapı(TKÇ), düşük radyoopasiteli 

kemik(DRK), yüksek radyoopasiteli kemik (YRK) ,kallus yüzeyi(KY) ve femur 

çapları(FÇ) ayrı ayrı ölçüldü. Total kallus çapı(TKÇ), düşük radyoopasiteli kemik(DRK), 

yüksek radyoopasiteli kemik (YRK) ve femur çapı ölçülürken axiyel kesitler 

kullanıldı.kallus yüzeyi (KY) ölçülürken koronal kesit kullanıldı. Düşük radyoopasiteli 

kemik (DRK) asıl yeni oluşan kemiği göstermekte ve yüksek radyoopasiteli kemik(YRK) 

daha cok kırık öncesi korteksi göstermektedir. 4. haftada sacrifiye edilenlerde DRK/YRK 

oranına bakılarak yeni oluşan kemik miktarının eski kemiğe oranlaması yapılarak kırıgın 

kayaması radyolojık olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 2. Haftada yeni oluşan kemik 

tam kalsifie olmadığından 2. Haftada sacrifiye edilenlerde total kallus çapı 

değerlendirilmiştir. 

 

GRUP kallus yüzeyi 
ortalaması 

Total 
kallus çapı 
ortalaması 

 
      
DRK/YRK 

  
 

 

2. HAFTA KONTROL 
2. HAFTA CURCUMİN 
4. HAFTA KONTROL 
4. HAFTA CURCUMİN 

12.766 
12.7 

10.383 
10.9 

11.816 
11.810 
10.733 
10.955 

- 
- 

1.283 
1.3825 

   

Tablo 3.1    grupların radyolojik olarak ölçülen ortalama değerlerinin karşılaştırılması 

 

Çekilen tomografi sonuclarının değerlendirmesine göre curcumin 2. Haftadaki 

sacrifiye edilen grupta kallus çapını mınımal azaltmıştır. Fakat 4. Haftada sacrıfıye 

edılenlerde bakılan DRK/YRK sonuçlarında anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür.
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3.2. Biyomekanik Bulgular 

Ratlar sakriye edildikten sonra radyolojik inceleme sonrasında  biyomekanik teste tabii 

tutuldu. Test daha önce anlatıldığı üzere uygulandı . Yapılan biyomekanik teste göre hem 

2. Haftda hem 4. Haftada curcumin verilen grubun kontrol gruplarına göre anlamlı 

derecede daha dirençli olduğu görüldü. 

 

grup Ortalama direnç(N) 
2. hafta curcumin 37.729 
2. hafta kontrol 31.948 
4. hafta curcumin 49,217 
4. hafta kontrol 48.665 
 

TABLO 3.2 Gruplara göre biyomekanik test sonuçlarının ortalamasının karşılaştırılması 

2. haftada sacrifiye edilen ratlardaki biyomekanik direnç daha fazla iken 4. Haftada 

sacrifiye edilenlerde direnç birbirine cok yakın düzeydeydi. Buna göre diyebiliriz ki 

kırığın erken safhasında curcumin kırık direncini arttırmaktadır. Fakat ileri evreye 

yaklaştıkça bu direnç farkı azalmaktadır. 

3.3. Histolojik Bulgular 

Radyolojik inceleme yapıldıktan sonra femurlar daha önce  belirtildiği şekilde histolojik 

inceleme için hazırlandı .Her bir materyalin kallus bölgesinden bir adet transizyonel,  bir 

adet de kallusu ve normal alanı içericek şekilde longitudinal kesit alınmıştır. Alınan her bir 

kesit Huo ve arkadaşlarının histolojik skalasına göre skorlanmıştır. Buna göre 2 haftalık 

kontrol grubunun ortalaması 4,8 saptandı. Curumin uygulanan 2 haftalık grubun ortalaması 

4,6 saptandı. 4 Haftalık kontrol grubunun ortalaması 5,5 saptandı. curcumin uygulanan 4 

haftalık kontrol grubunun ortalaması 5,9 saptandı. 

 

 

Kontrol 2. hafta skor Kontrol 4. hfta skor 

 1 5 1 5 

2 5 2 6 

3 5 3 6 

4 4 4 6 

5 5 5 5 

6 5 6 5 

Toplam/Ortalama 29/ 4,8 toplam 33 / 5,5 
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CURCUMİN 2. 

hafta 

skor CURCUMİN  4. 

hafta 

skor 

1 2 1 5 

2 3 2 7 

3 5 3 5 

4 5 4 6 

5 4 5 6 

6 5 6 5 

7 6 7 6 

8 5 8 7 

9 6 9 6 

10 5 10 6 

Toplam/Ortalama 46 /4,6 Toplam/Ortalama 59 / 5,9 

  

 Yapılan histolojik inceleme ardından curcumin alan grubun 2. Haftadaki kallus 

dokusu ve kırık iyileşmesi kontrol grubuna göre daha geride olduğu ve ilk 2 haftalık 

süreçte kırık iyileşmesini azalttığı yönünde bulunmuştur. Fakat 4. Haftadaki yapılan 

incelemelerde ise ,yani uzun dönem histoljik inceleme sonuçlarında kontrol grubuna göre 

anlamlı olarak kırık iyileşmesini arttırdığı görülmektedir. 

 

 

 

3.4. İstatiksel Bulgular 

 

Yapılan testlerin istatistiksel karşılaştırmalarında 2. ve 4. haftada yapılan histolojik 

biyomekanik ve radyolojik değerlendirmeler arasında her ne kadar rakamsal olarak anlamlı 

gibi görünsede istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır. 

Çalışmanın 2. Ve 4. Haftada yapılan altı gruplarının kendi içinde karşılaştırılması 

sonucunda ise 4. Haftadaki grupların 2. Haftaya oranla anlamlı derecede iyi olduğu 

görülmüştür. 
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2.hafta biyomekanik test istatistiksel sonuçları 

  n  Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

2.hafta 

biyomekanik 

10 8,60 86 29.00 .914 

Kontrol 

2.hafta 

biyomekanik 

6 8,33 50   

 

Curcumin 2.hafta biyomekanik  ve Kontrol 2.hafta biyomekanik  gruplarının puanları 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi 

sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür (U=29,00, p> .05). 

 

 

4. hafta biyomekanik test istatistiksel sonuçları 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

4.hafta 

biyomekanik 

10 8.25 82.50 27.50 .786 

Kontrol 

4.hafta 

biyomekanik 

6 8.92 53.50   

 

Curcumin 4.hafta biyomekanik  ve Kontrol 4.hafta biyomekanik gruplarının puanları 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi 

sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür (U=27,50,P >05). 

 

 

2. hafta radyoloji  istatistiksel sonuçları 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

2.hafta 

radyolojik 

değerlendirme  

20 16.43 328.50 118.50 .953 

Kontrol 2.hafta 

radyolojik 

degerlendirme  

12 16.63 199.50   

 

Curcumin 2.hafta radyolojik değerlendirme ve Kontrol 2.hafta radyolojik degerlendirme  

gruplarının puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann 

Whitney U testi sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür 

(U=118,50, p>.05) 
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4.hafta radyoloji istatistiksel sonuçları 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

4.hafta 

radyolojik 

değerlendirme 

20 16.35 327.00 117.00 .907 

Kontrol 4.hafta 

radyolojik 

degerlendirme 

12 16.75 201.00   

 

Curcumin 4.hafta radyolojik değerlendirme ve Kontrol 4.hafta radyolojik degerlendirme  

gruplarının puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann 

Whitney U testi sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür 

(U=117,00, p> .05) 

 

 

 

 

 

2. hafta histolojik değerlendirme istatistiksel sonuçlar 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

2.hafta 

histoloji 

10 8.50 

 

85.00 30.00 1.00 

Kontrol 2.hafta 

histoloji 

6 8.50 51.00   

 

Curcumin 2.hafta histoloji ve Kontrol 2.hafta histoloji gruplarının puanları arasında 

anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda 

aralarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür (U=30,00, p> .05) 

 

 

4. hafta histolojik değerlendirme istatistiksel sonuçlar 

 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

4.hafta 

histoloji 

10 9.40 

 

94.00 21.00 0.282 

Kontrol 4.hafta 

histoloji 

6 7.00 42.00   
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Curcumin 4.hafta histoloji ve Kontrol 4.hafta histoloji gruplarının puanları arasında 

anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda 

aralarında anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür (U=21,00, p > .05) 

 

 

 

 

biyomekanik curcumin 2. hafta-4.hafta karşılaştırılması  

  n  Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

2.hafta 

biyomekanik 

10 8,00 80.00 25.00 .059 

Curcumin 

4.hafta 

biyomekanik 

10 13,00 130.00   

 

Curcumin 2.hafta biyomekanik ve Curcumin 4.hafta biyomekanik gruplarının puanları 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi 

sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olmamasına rağmen sınırda olduğu gözlendi 

(U=25,00, p > .05) 

 

 

 

biyomekanik kontrol 2. hafta-4.hafta karşılaştırılması  

 

  n  Sıra ort. Sıra Top. U p 

Kontrol 

2.hafta 

biyomekanik 

6 4,33 26.00 5.00 .037 

Kontrol 

4.hafta 

biyomekanik 

6 8,67 52.00   

 

Kontrol 2.hafta biyomekanik ve Kontrol 4. hafta biyomekanik gruplarının puanları 

arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi 

sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (U=25,00, p < .05) 

 

 

radyoloji curcumin 2. hafta-4.hafta karşılaştırılması  

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin2.hafta 

radyolojik 

değerlendirme  

20 30.50 610.00 .000 .000 
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Curcumin 

4.hafta 

radyolojik 

degerlendirme  

20 10.50 210.00   

 

Curcumin2.hafta radyolojik değerlendirme ve Curcumin4 .hafta radyolojik değerlendirme 

gruplarının puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann 

Whitney U testi sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (U=.000 p < 

.05) 

 

 

 

radyoloji kontrol 2. hafta-4.hafta karşılaştırılması 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Kontrol 2.hafta 

radyolojik 

değerlendirme 

12 17.50 210.00 12.00 .001 

Kontrol 4.hafta 

radyolojik 

değerlendirme 

12 7.50 90.00   

 

Kontrol 2.hafta radyolojik değerlendirme ve Kontrol 4.hafta radyolojik değerlendirme 

gruplarının puanları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann 

Whitney U testi sonucunda aralarında anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (U=12.00 p 

<05) 

 

 

 

 

 

 

histoloji curcumin 2. hafta-4.hafta karşılaştırılması  

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Curcumin 

2.hafta 

histoloji 

10 7.35 

 

73.50 18.50 0.012 

Curcumin 

4.hafta 

histoloji 

10 13.65 136.50   

 

Curcumin 2.hafta histoloji ve Curcumin 4.hafta histoloji gruplarının puanları arasında 

anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda 

aralarında anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (U=18.50 p < .05) 
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histoloji kontrol 2. hafta-4.hafta karşılaştırılması 

 n Sıra ort. Sıra Top. U p 

Kontrol 2.hafta 

histoloji 

6 4.75 

 

28.50 7.500 0.043 

Kontrol 4.hafta 

histoloji 

6 8.25 49.50   

 

Kontrol 2.hafta histoloji ve Kontrol 4.hafta histoloji  gruplarının puanları arasında anlamlı 

fark olup olmadığını belirlemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda aralarında 

anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür (U=7.500 p <.05) 
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4. TARTIŞMA 

Curcumin (tumeric) günümüzde özellikle Hindistan, Çin gibi Asya 

ülkelerinde alternatif  tıp alanında ve günlük hayatta baharat olarak yaygın olarak 

kullanılan bir maddedir. Curcumin, Zerdeçal içerisinde bulunmaktadır. Zerdeçal halk 

arasında yemeklere ‘sarı renk veren baharat’ olarak bilinir. Curcumin, Hindistan ,Çin gibi 

doğu toplumlarında  geleneksel tıp alanında kullanılmaktadır. Yaygın olarak cilt 

hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve yara iyileşmesinde kullanılmıştır. Ayrıca 

yapılan klinik ve hayvan çalışmalarında Curcumin'in pekçok etkisi araştırılmıştır. 

Antimikrobiyal (89,90,78,66), anti-oksidan (29,90), anti-inflamatuar (43,51),  yara 

iyileştirici (52),  antikarsinojenik(41,79,55,81,83,85,86,87,88), antimetastatik(56,55),  

nöroprotektif (60,59,147),  angiogenezisi arttırıcı (62,73) birçok özelliği ispatlanılmıştır. 

Ayrıca doz aşımında toksik özellik göstermeyen (77,76,75) doğal bir maddedir. 

 

Literatürde Curcumin ile ilgili pek çok araştırma mevcut olup , Son yıllarda 

üzerinde bilimsel anlamda pekçok makale ve yayın yapılmıştır. Hatta üzerinde en çok 

çalışılan moleküllerden birisidir. 2015 kasım itibariyle bilimsel makale arama motoru olan 

pubmed de curcumin yazdıp arattığımızda bu konuda 8272 adet makale çıkması bile 

populerliğini açıklamak için yeterlidir.  Curcumin in bilimsel yayınlarda antiageing,  

antikanserojen , antienflamatuar,  yara iyileştirici etkilerinden bahsedilmiştir. Yine bu 

yayınlarda çeşitli kanserlere etkisi,  yara iyileşmesine olan etkisi,  inflamatuar hastalıklara 

etkisi vs araştırılmıştır.  Fakat ortopedik cerrahların en büyük uğraşılarından olan kırık 

üzerine etkisi araştırılmamıştır ve literatürde bir örneği bulunmamaktadır. Curcumin' in 

iskemik hasarları sınırladığı hakkında  çok çeşitli  yayınlar mevcuttur. Curcuminin 

antienflamatuar, antioksidan ,antiaging etkileri olduğu bilinmektedir.( 62,73 ,29,90,43,51) 

Güçlü antienflamatuar etkisi olan   curcumin'in kırık bölgesindeki inflamasyonu 

etkileyerek ,kanlanmayı  ve mikro dolaşımı arttırarak kırık kaynamasını arttırabileceği 

düşünülmüştür. Bu düşünceden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada Curcumin'in rat femur 

kırıkları iyileşmesi üzerine olan etkisi histolojik ,radyolojik, ve de biyomekanik olarak 

incelenmiştir.  

 

Kırıklar ortopedistlerin en  büyük uğraşılarındandır. Gelişen eknoloji ve 

bilim sonucunda kırıklar daha da önem kazanmıştır. Şöyle ki gelişen bilim ve tıp sayesinde 

insanların ortalama yaşam ömrü artmıştır. Artan yaşla birlikte osteoporotic kırıklar ve 
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kansere bağlı metastazlar daha sık görümeye başlanmış ve sonuç olarak da kırık daha da 

önem kazanmıştır.  

 

Kırıklar en büyük iş gücü kayıpları arasında yer almaktadır. Kırık hem 

iyileşme süresi uzun olması neticesinde oluşturduğu iş gücü kaybı olsun hem tedavi 

maliyeti olsun ülkelerin sağlık stratejisi açısından en büyük maddi yüklerden birisidir. Bu 

yüzden ortopedik cerrahların hedefleri arasında hastayı en kısa sürede tedavı ederek 

normal iyilik haline döndürmenin yanısıra iş gücü kaybını azaltmak ve iyileşme sürecisi 

kısaltmak da gelmektedir. Bulunacak  olan kırık iyileşmesini arttırıcı bir medikal tedavi 

hem işgici kaybını azaltacak hem de maliyetleri düşürecektir. 

 

Kırık iyileşmesinin halen en çok araştırılan konulardan olduğu aşikardır. 

Son yıllarda kırık iyileşmesi üzerine yapılan güncel araştırmalar  arasında antıkoagulan 

ajanlar. Hormonlar, faktorler, elektromanyetik alanlar ve radyasyon gibi pekcok ajan 

degerlendırılmıştır.  

 

T. Güray ve arkadaşları, bir fosfodiesteraz 5 inhibitörü olan sildenafil ve 

tadalafilin sıçan femurunda kırık iyileşmesi üzerindeki olumlu etkisini incelemişler ve 

tadalafilin sildenafil ile benzer şekilde kemik doku oluşumunu artırarak kırık iyileşmesini 

hızlandırdığını göstermiştir.(14) Fakat bu çaışmada 2. Ve 5. Haftada yapılan 

karşılaştırmalarda 2. Haftada kallus çapı azalmış ve 5. Haftada sonuçlar birbirine çok 

benzer olarak bulunmuştur. Çalışmada direk grafi ve histolojik inceleme yapılmış, Sonuç 

olarak kırık iyileşmesini hızladırabileceğinden bahsedilmiştir. Ancak çalışmada kallus 

sağlamlığını arttırdığını gösterecek biyomekanik test yapılmamıştır.  

 

N. Şener ve ark. Rat tibia diafiz kırıklarında kalsiyum sülfatın kırık 

iyileşmesi üzerine etkilerini incelemiş ve 4. Ve 8. Haftalarda ratları sacrifiye ederek 

radyolojik ve histolojik olarak incelemiştir. Radyoloik ve histolojk degerlendırmeler 

Sonucunda kalsiyum sülfatın kırık iyileşmesini azalttığı ve bunun da lokal ınflamasyona 

bağlı olabileceği belirtilmiştir.(15) bu çalışmada ise kırık hattı tibia diafizinde 

oluşturulmuş ve alçı ıle rijit olmayan bir fiksasyon uygulanmıştır. Biz biliyoruz ki kırık 

hattının hareketine izin verildiği miktarda kallus oluşumu artar ve alçı yapılan ratlarda 
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kırık hattındakı hareket ve kallus oluşumu ratdan rata değişkenlik gösterecektir. Bu da 

çalışmadaki standartizasyonu azaltacağı için çalışmanın  güvenilirliğini düşürmektedir.  

 

A.Aslan ise 2013 yılında yapmış olduğu rat kırık iyileşmesi araştırmasında cep 

telefonlarından yayılan elktromanyetik alanların etkisini araştırmış ;biyomekanik, 

radyolojik ve histolojik incelemelerde bulunmuştur. Sonuç olarak 900mhz elektromanyetik 

dalgaların rat femurlarında anlamlı derecede kırık iyileşmesini azalttığını belirtmiştir.(16) 

Bu çalışma esnasında kırık oluşturulerken parmakla tibia üzerine bastırma yöntemi 

kullanılmıştır. Biz biliyoruz ki kırık iyileşmesini etkileyen faktörler arasında kırığın 

yerleşimi aldığı travma enerjisi ve kırığın şekli de önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada 

yapılan parmakla bastırma yönteminde ratlara verilen kuvvet ve travmanın enerjisi 

değişkendir, yine orantısız olarak verilen travma enerjisi sonucunda kırığın şekli de farklı 

olacaktır. Bazılarında vertikal, bazılarında spiral olabilecektir. Yine kırığın oluşturuşacağı 

bölge dışardan parmak bastırılarak optımal şekilde belirlenemeyecektir. Dolayısı ile kırık 

iyileşmesini etkileyen bu kadar çok faktörde standartizasyon olmaması çalışmayı güvenilir 

kılmayacaktır. Yine kırık iyileşmesinin ölçümü aşamasında biyomekanik test manuel 

yönemle yapılmış olup hata payı yüksektir. 

 

R. Sevimli Rat tibia diyafiz kırıklarında bir non-steroid olan deksketoprofen 

trometamolün kırık iyileşmesi üzerine etkisini 2013 yılında araştırmıştır. Yapmış olduğu 

kapalı kırık modelinin sonuçlarını 2, 4 ve 6. Haftalarda histolojik , radyolojik ve 

biyomekanik testler yaparak incelemiştir. Sonuç olarak deksketoprofen trometamolün kırık 

iyileşmesine herhangi bir etkisi olmadığını bildirmiştir.(17) 

 

Kırık sadece kemiğin devamlılığının bozulması değil , kırık çevresındekı yumusak 

doku ve damarlarında hasarına bağlı olan bir travmadır. Tedaviside sadece kırık fiksasyonu 

değil bütünüyle yumuşak  dokuların  da tedavi ve takibi ile yapılır. Kırık fiksasyonu ve 

tedavisinde tedavinin şeklini çoğu zaman yumuşak doku belırler. Neticede kırığı bir bütün 

olarak ele almalı yumusak dokular da tedavide göz önünde bulundurulmalıdır. Kırık 

iyileşmesi üzerine eski yıllarda yumuşak dokuya ve kırık hatının kan dolaşımına önem 

verilmemiş ve bu tedavilerin sonucunda kaynama problemleri yara yerı enfeksıyonu 

oranları gıbı komplikasyonlarla karşılaşılmıştır. Biylojik dokunun önemi bilinmediği 

yıllarda kırık hattı deperioste edılıp düz plaklar kullanılırken şu anda pek çok merkezde 

kırık hattının ve yumuşak dokunun açılmaması korunması ile biyolojik fiksasyon tercih 
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edilmeye çalışılmaktadır. İşte burda curcuminin etkisi olabiecği düşünülmüştür. Çünkü 

curcumin doku bslenmesini arttırıcı ve anjiogenezisi uyarıcı bir etkiye sahiptpir. 

Curcuminin literaürde her ne kadar kırıga etkısı ıle ilgili çalışma bulunmasa da yara 

iyileşmesi ile ilgili bazı yayınlar mevcuttur.  

 

Literatürde curcumin ile yapılmış hayvansal çalışmalarda, yara iyileşme modeli çok 

az sayıda karşımıza çıkmaktadır. İlk 1994 yılında Ashori ve ark. çalışmalarında bitkisel 

antioksidanlardan elajik asiti, curcumini, klorojenik asiti ve alfa tokoferolü sıçanlarda yara 

üzerine topikal uygulayarak yara iyileşmesini ve lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini 

incelemiştir(124, 109). Ancak curcumin yapı itibariyle yağda çözünen bir maddedir ve 

lokal uygulamasından çok sistemik etkileri doku dolaşımını etkilemektedir. Bu çalışmanın 

dezavantajı lokal uygulama yapılmış olmasıdır. Ve lokal uylanan bir ilacın sitemik 

dolaşıma geçiş şekli ve dozu bilinmediğinden sistemik etkilerinden bahsedemeyiz. 

 

 Sidhu 1999 yılındaki çalışmasında diabet oluşturulan ratlarda curcuminin topikal 

ve oral uygulanması ile iyileşmenin hızlandığını göstermiştir(8). çalışmada diyabetik 

ratların kullanılması normal ratlardaki etkisini göstermemekle birlikte kemik iyileşmesine 

olan etkisi hakkında fikir vermemektedir. 

 

 Phan ve Gopinath da farelerde yara modeli oluşturarak Curcuminin keratinosit ve 

fibroblastlar üzerinde antioksidan etkinliğini bildirmişlerdir(64,63). Curcuminin yara 

iyileşmesine etkisinin gösterildiği en geniş seri Jagettiaya aittir. Bu çalışmada farelerde 

yapılan yara modelinde gamaradyasyon uygulamıştır. Uygulamadan önce tek doz oral 

curcumin verilmiş ve yara iyileşmesine olan etkisi incelenmiştir. Tedaviden önce 

uygulanan curcuminin yara kontraksiyonunda belirgin artış yaptığını ve ortalama yara 

iyileşme zamanını kısalttığını bildirmiştir. Curcumin tedavisi ile radyasyon öncesi kollajen, 

heksozamin, DNA, nitrat, nitrit sentezi artmıştır.Yine bu yaralardan alınan biopsilerde ise 

kollagen , fibroblast ve vasküler yoğunluklarda da artış olduğu görülmüştür(52). 

 

Biz de bu çalışmalar  neticesinde curcuminin kırık iyileşmesini etkileyebileceği 

düşüncesiyle ratlar üzerinde bu konuyu araştırmayı planladık. Curcumini sistemik 

etkilerini incelemek için oral olarak verılmesini uygun gördük. Kullanılan 64 adet wistar 

albino rat aynı yaşta (2 ay) dişi hayvanlardı. Hormonal etmenlerin çalışmayı etkilememesi 

için hiç çiftleşmemiş olan hayvanlar seçildi ve çalışma boyuncada dişi hayvanlarla birlikte 
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takipleri yapıldı. Hayvanlara cerrahi osteotomi aşamasında oluşturulan kırıkların şekli aynı 

olmasına ve yumuşak dokuların zarar görmemesine önem verildi. Yapılan osteotomi şekli 

hepsinde aynı bölgeden (femur şaftı) aynı şekilde mikrosirküler testere kullanılarak 

yapıldı.(resim….) yıne tüm ratlar aynı şekilde intramedüller kişner teli ile fikse edildi. Tüm 

cerrahi müdahaleler aynı cerrah tarafından, aynı şekilde standartize edilmeye çalışılarak 

yapıldı. Kırık şeklinin tercihi aşamasında kapalı giyotinle oluşturulan kapalı kırıklarda 

verilen travma standartize edilmesine karşın ,kırık şekli ve yerleşimi her zaman aynı 

olmamaktadır, bu yüzden biz çalışmamızda açık kırık modelini tercih ettik. Kırık şeklini 

tüm ratlarda femur midşaftında ve aynı şekilde (femur anatomik askına dik olacak şekilde) 

oluşturduk.  

 

Osteotomi yapıldığı gün curcumin ile beslenmeye başlandı.  Kafeslerde 5 erli ve 6 

şarlı olarak yem su kısıtlaması yapılmadan takip edildi. Beslenme esnasında curcumin 

yağda çözündüğü için 0.3 ml zeytinyağı içinde oral yoldan verildi.  

 

Curcuminin verilme aşamasında phsı yüksek olan curcuminin intraperitoneal 

verilmesi tercih edılmedı. Aynı zamanda yağda ii çözundugu ıcın oral yoldan verilmesi 

uygun görüldü. Çalışmanın kısıtlılıklarından birisi ıv olarak molekül duzeyınde 

saflaştırılarak hayvanlara verilmemiş olmasıdır. Oral yoldan verılen curcuminin kandaki 

konsantrasyonu tam olarak bilinmemekle birlikte her ratda ıstenılen düzeye çıkıp 

çıkmadığı bilinmemektedir.  

 

Güvenlik aralığı baya geniş olan curcuminin toksik etkisi çok yüksek dozlarda 

çıkmaktadır, bu yüzden rat oral yoldan verilen curcuminin etki dzuna ulaşabileceği 

kontsantrasyon olarak düşünülen 200mg/kg dozunda verildi. Oral yoldan verilen 

curcuminin her ne kadar etkili doz konsatrasyonuna ulaştığını düşünsek de her ratda 

kandaki konsatrasyonu ne düzeye çıktı ,hepsindeki konsatrasyonlar eşit dozlarda mıydı 

bilinememktedir. Bu yüzden ıntravaskuler doz konusunda standartize edilememesi 

çalışmanın en öemli dez avantajıdır. Çalışmanın bi diğer eksikliği ise ratlarda curcuminin 

etkisini incelemek için marker çalışılmamış olmasıdır. Bizim çalışmamızda hem laboratuar 

ve rat bakım şartları elvermediği için yapılamamıştır. Oysa ki ratlara verilen curcumin ıv 

olarak direk verilse ıstenılen konsantrasyondaki etkısı incelenirken biyokımyasal kemık 

parametrelerı incelense cok daha farklı sonuçların ortaya çıkması muhemel olacaktır. 
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Literatürde curcuminin kırık iyileşmesi üzerine etkisini inceleyen çalışma henüz 

bulunmamaktadır ve bu çalışma bir ilk olma özelliğine sahiptir. Umarız ki bu konu üzerine 

daha fazla çalışma yapılır ve bu çalışmalarda bizim çalışamadığımız bıyokımyasal 

parametreler de bakılarak daha efektif hale getirilir. Yapılacak olan diğer çalışmalarla 

birlikte curcuminin kırık üzerine olan etkisini tam olarak anlayabilir ve bu konuda daha 

detaylı araştırmalar elde ederiz.  
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

5.1.Sonuçlar 

64 adet Wistar-Albino tipi dişi sıçan 2. Hafta Kontrol biyomekanik , 2. hafta curcumin 

biyomekanik, 2. Hafta Kontrol histoloji, 2. Hafta curcumin histoloji   ve 4. Hafta Kontrol 

biyomekanik , 4. hafta curcumin biyomekanik, 4. Hafta Kontrol histoloji, 4. Hafta 

curcumin histoloji   olarak 8 gruba ayrıldı. Genel anestezi altında tüm sıçanların sol 

femurlarına açık şaft kırıkları oluşturuldu. Cerrahi işlem sonrası aynı gün çalışma 

gruplarına oral curcumin verilmeye başlandı hayvanlar sakrifiye edilene kadar oral gavaj 

yoluyla günlük olarak verildi . Eşit sayıda sıçan kırık oluşturulmasından 14, ve 28 gün 

sonra sakrifiye edilerek, kaynama dokusu araştırılmak üzere biyomekanik, radyolojik ve 

histolojik açıdan incelendi. 

Radyolojik olarak erken dönem (2. Hafta) kırık iyileşmesi üzerine olan etkisi hafif 

derecede kallusu azaltmıştır. Fakat 4. Haftada sacrıfıye edılenlerde bakılan  

DRK/YRK(yeni oluşan kemik/eski kortıkal kemik) sonuçlarında sayısal olarak artış 

görülmüştür ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır . 

 Yapılan Histolojik incelemede ise alınan her bir kesit Huo ve arkadaşlarının 

histolojik skalasına göre skorlandı. Buna göre 2 haftalık kontrol grubunun ortalaması 4,8 

saptandı. Curcumin uygulanan 2 haftalık grubun ortalaması 4,6 saptandı. 4 Haftalık 

kontrol grubunun ortalaması 5,5 saptandı. curcumin uygulanan 4 haftalık kontrol grubunun 

ortalaması 5,9 saptandı. Yani erken dönemde kallus çapını azaltmasına karşın 4. Haftada 

kallus çapını arttırmıştır. Ancak 2. Ve 4. Haftadaki bu karşılaştırmalar istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmamıştır. 

Yapılan biyomekanik test analizinde ise 2. haftada sacrifiye edilen ratlardaki 

biyomekanik direnç daha fazla iken 4. Haftada sacrifiye edilenlerde direnç birbirine cok 

yakın düzeyde bulundu. Fakat 4. Haftada da curcumin verilen grubun direnci daha 

yüksekti. Fakat istatistiksel olarak bu sonuç da anlamlı bulunmamıştır. 

Bu bulgular sonucunda Curcuminin özellikle kemik iyileşmesinin erken döneminde 

kallus çapını hafif azaltmıştır, ama kemik direncini sayısal olarak arttırmaktadır. Geç 

dönemde de her ne kadar direnci sayısal olarak artmış gibi görünse de istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur.  Curcuminin kırık üzerine etkisi üzerine yapılan bu çalışma literaürde 

örneği bulunmadığından ilk olma özeliğine sahiptir. Curcumin in kırık iyileşmesi üzerine 

etkisinin daha çok araştırma ve yayınla desteklenmesi gerektiği aşikardır. 
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5.2. Öneriler  

Curcuminin kırık iyileşmesi üzerine etkisi üzerine yaptığımız bu çalışmada radyolojik, 

histolojik ve biyokimyasal olarak inceleme yapılmıştır. Kontrol gruplarında 6şar rat 

kullanılmıştır. Toplamda ise 64 rat kullanılmıştır. Curcumin yağda çözünebilen bir madde 

olduğu için ve az miktarda yağda çözündüğü için oral yolla zeytinyağında çözünerek 

ratlara verilmiştir. Çalışmamızın başka örneği bulunmaması ve kullanılan denek sayısınız 

azlığı bir dezavantaj olmuştur. Bundan sonra bu konuda yapılacak olan çalışmalarda 

SHAM grubu oluşturulması ve ratlarda biyokimyasal markerların da bakılması curcuminin 

etkilerinin anlaşılmasında ek bilgiler verecektir. 

Yine bizim çalışmamızda 2. Haftada bakılan gruplarda henüz kallus dokusu yumuşak 

olduğu ıcın biyomekanik test olarak 3 nokta bending bakılmamış ve traksiyonel güç 

araştırılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda uzun dönemde bakılarak 3 nokta bending 

analizine bakılabilir.  

Bizim çalışmamızda tercih edilen açık ostetomi yöntemi yerine de kapalı kırık modeli 

oluşturulabilir. 

Umarız ki bu çalışmamız diğer çalışmalar örnek teşkil eder ve daha çok çalışma yapılarak 

araştırılmasına örnek olur. 
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ÖZET 

CURCUMİNİN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

 

 

Travma halen kırıkların en sık nedenidir. Tüm dünyada işgücü kaybının en büyük 

nedenlerindendir .Amerıkada yapılan arastırmalara göre kırıların yüzde onluk kısmında geç 

kaynama ve kaynamama olmaktadır. Kırık iyileşmesinin hızlanması için halen bir çok 

çalışma yapılmaktadır. Kırık iyileşmesinin hızlandırılması Vazodilatatörlerin ve 

antioksidanların kırık iyileşmesi üzerine etkileri hakkında çeşitli yayınlar mevcuttur. Yine 

Curcumin' in iskemik hasarları sınırladığı hakkında  çok çeşitli  yayınlar mevcuttur. 

Curcuminin antienflamatuar, antioksidan ,antiaging etkileri olduğu bilinmektedir. 

Antimikrobial (89,90,78,66), antioksidan (29,90), antiinflamatuar (43,51), yara iyileştirici 

(52), antimutajenik (74), antikarsinojenik (41,79,81,83,85,86,87,88), antimetaztatik 

(56,55), nöro koruyucu (60,59,147), angiogenezisi düzenleyici (62,73) birçok özelliği 

ispatlanılmış olup dozaşımında toksik özellik göstermeyen (77,76,75) doğal bir maddedir.  

       Bu çalışmada curcumin in kırık iyileşmesi üzerine olumlu etkisi olabileceği bu yüzden 

de rat femur kırık modelinde kırık iyileşmesi üzerine etkisi araştırılmak istenmiştir. 

Araştırma sonucunda curcumin isimli maddenin kırık iyileşmesini arttırıcı etkisi olduğu 

gösterildiği takdirde gelecekte kırık iyileşmesini medikal olarak artıran bir ilacın temelleri 

atılmış olacaktır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Curcumin, Kırık yileşmesi, Rat 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF CURCUMİN ON FEMUR FRACTURE HEALİNG İN A RAT 

MODEL  

 

 

Trauma is currently the most common cause of fractures and One of the biggest 

causes loss of labor all over the World. According to researches in America, ten 

percentage of fractures  heals late. Still a lot of work is being done for the 

acceleration of fracture healing. There are many researches about acceration of 

fracture healing and Fracture healing of vasodilators and antioxidants. Again 

Curcumin 's wide variety of publications are available on the ischemic damage 

limits. This is known that curcumin affects anti-inflammatory, antioxidant, 

antiaging.  

         This study was aimed to investigate the effects of curcumin may be 

positive in fracture healing and The effect on fracture healing in rats femoral 

fracture model. If The results of curcumin fracture healing enhancing agents is 

demonstrated to have an effect, the foundations of a drug that improves fracture 

healing in the future will be taken as medical. 

 

 

Keywords: curcumin, fracture healing, rat 
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