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GİRİŞ VE AMAÇ

Doku Bankaları, donör seçim kriterine uyan dönerlerden, dokuların alınması,

işlenmesi, sterilizasyonu ve dağıtımı ile İlgili faaliyetleri yürütmektedir. Bu merkezlerin

amacı sağlık bakım üniteleri için radyasyonla sterilize edilmiş doku greftleri hazırlamaktır.

Doku bankasında hazırlanan allogreöler ortopedik ve rekonstrüktif cerrahi ile yanık

tedavisinde kullanılmaktadır. ÇNAEM doku bankasında amnion ve kemik greftleri

hazırlanabilmektedir. Kemik allogreftleri kalça eklemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda

femoral desteğin sağlanması, selim kemik kistlerinin etrafinın doldurulması, disk hastalığı

veya omurga bozukluğu olan hastalarda omurların kaymamasının sağlanması, üst çeneye

ve yüze ait boşlukların yeniden yapılandırılması ve alınan kemik tümörü boşluğunun

doldurulmasında kullanılmaktadır. Hazırlanan greftlerin kullanılıncaya kadar korunması

ve depolanmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Çalışmamızda kemik greftlerinin korunmasında dondurarak kurutma yöntemini ve

sterilizasyon için gamma radyasyonu ile sterilizasyon yöntemim uygulamayı amaçladık.

Bu güne kadar yapılan çalışmalarda gamma radyasyonunun kemiğin mekanik özellikleri

üzerine etkileri araştırılmaktadır. HIV inaktivasyomı için gerekli doz henüz açık değildir.

15 kGy ve üzeri dozların virüsleri etkisiz hale getirdiği söylenmektedir. Genellikle doku

bankalarında 30±5 kGy doz uygulayarak sterilizasyon yapılmaktadır. Çalışmamızda

kemik greftlerini farklı dozlarda gamma radyasyonu ile ışınlayarak sterilize etmeyi ve

gamma radyasyonunun kemiğin mekanik özellikleri üzerine etkisini saptamayı amaçladık.

Bu amaçla farklı dozlarda ışınlanmış kemiğin, doza bağlı olarak biyomekanik

özelliklerindeki değişiklikleri saptamak için farklı mekanik testler uyguladık Sterilizasyon

işleminde kemiklere zarar vermeyecek ve doğal yapısını koruyacak en uygun radyasyon

dozunu saptamaya çalıştık.



GENEL BİLGİLER

1. DOKU BANKASI

1.1 Doku Bankasının Tarihi

Biyolojik doku grefti kullanımının 5. Yüzyılda başladığı bilinmektedir. Bununla

birlikte modern olarak doku greftlerinin uygulaması 19. Yüzyılda başlamıştır. İlk doku

Bankası Rudolph Klen tarafindan 1952 yılında Çek Cumhuriyetinde Hradec Kralove

Fakülte hastanesinde kurulmuştur (34). Bundan sonra Avrupa ve Amerika'da doku

bankaları yayılmıştır.

1.2 Doku Bankasının Amacı

Doku bankacılığı insan hücreleri ve dokularının tıbbi amaçlı kullanımı için

donörlerin tıbbi özgeçmişlerinin incelenmesi, canlı donör ve kadavradan doku alımı,

saklanması, işlenmesi, sterilizasyonu, dağıtımı v.b. faaliyetleri içerir. Doku bankacılığı ile

ilgili tüm aktivitelerin yürütüldüğü yerler doku bankaları, bazı faaliyetlerin yürütüldüğü

yerler ise doku tesisleridir. Tüm doku bankalarında uygulanan genel standartlar donör

seçimi, donörden doku alımı, bu dokuların işlenmesi, saklanması ve dağıtımını kapsar.

Her doku bankasının bu genel standartları içeren kendine özgü standartları ve teknik el

kitabı olması gerekir (48). Bu standartlar, ulusal doku nakli ile ilgili standartlarla birlikte

yürürlüğe konulur.

1.3 Atom Enerji Kurumları ile Doku Bankasının İlişkisi

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), atomik enerjinin barışçıl yollarla

kullanılmasını teşvik etmek için sağlıkla ilgili alanlarda, özellikle nükleer tıp ve

radyoterapide nükleer uygulamaları geliştirmeyi amaçlamıştır, îyonizan radyasyon

endüstriyel alanda kullanıldığı gibi tıp alanında da tıbbi ürünlerin steriîİzasyonunda

kullanılmaktadır.



UAEA tıbbi ürünlerdeki başardı sterilizasyondan sonra 1970 yılına doğru biyolojik doku

ve fârmasötiklerin sterilizasyonuna yönelmiştir. Tek kullanırnlık tıbbi ürünlerin

sterilizasyonu geliştirilerek doku allogreftlerin sterilizasyonunda iyonizan radyasyon

kullanılmaktadır (34). Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın desteklediği "Radiation

Sterilization of Tissue Grafts" adlı teknik yardım projesi kapsamında Çekmece Nükleer

Araştırma ve Eğitim Merkezinde (ÇNAEM) ülkemizin ilk doku bankasının kurulma

çalışması 1997 yılında başlamıştır. Projenin amacı Türkiye'de ilk kez çok amaçlı doku

bankası kurmak ve kurulan doku bankası aracılığıyla sağlık bakım ünitelerimize,

kliniklerde kullanmak üzere radyasyonla sterilize edilmiş doku greftlerİ hazırlamaktır.

Bağışlanabilen dokular arasında deri ve arnnion, kemik, tendon ve bağlar, kornea,

kollajenden zengin dokular (kartilaj, duramater, Fascia lata, damarlar) ve kalp kapakçığı

sayılabilir. ÇNAEM Doku bankasında amnion ve kemik greftleri hazırlanabilmektedir.

1.4 Doku Bankası Standartları

ÇNAEM doku bankasında, Avrupa ve Amerika doku bankaları standartları göz

önüne alınarak hazırlanan kendi standartlarımız uygulanmaktadır (21,48). Bu uygulanan

genel standartlar donör seçimi, donörden doku ahmı, dokuların işlenmesi, saklanması ve

dağıtılmasını kapsamaktadır. Donörün tıbbi geçmişi ile ilgili bilgiler, kan test sonuçlan

(AİDS (HIV), Sanlık (HBsAg ve Anti-HCV) ve Sifilis (RPR/TPHA)) ve kültür sonucu

uygun olan dokular doku bankasına getirilir (10,21,48 ). Donör seçim kriterine uyan

donörlerden kalça protez ameliyatı sırasında çıkan femur başlan ile doğum sırasında çıkan

plasentadan ayrılan korio-amniotik membranlar alınır. Femur başlan -80°C'lik derin

dondurucuda, amniotik membranlar ise serum fizyolojik içinde -30 °C'de çalışılana kadar

saklanır.

Donörler yaşayan kişiler veya kadavralar olabilir. Canlı veya kadavra donörlerin

standartları ve düzenlenmeleri farklı olabilir. Her iki donör tipine uygulanan kanunlara

ilaveten eğer canlı donör tıbbi risk taşıyorsa, para kazanma amacı güdüyorsa veya

donörün tıbbi ve cerrahi riskleri algılayacak kapasitesi yoksa bu donörün dokulan kabul

edilemez. Kadavradan donör kartı varsa yada yakınlarının izni alınarak, canlıdan ise izin

belgesi ile doku alınır.



Kadavra doku alınımına kadar soğutucuda saklanır ve ölümü takiben 24 saat içinde doku

alınır (10,15,16,35). Kadavradan doku alındıktan sonra uygun bir materyal kullanılarak

vücut yeniden yapılandırılarak bütünlüğü korunur (10,21,48). Aseptik şartlar altında

alınan doku soğuk zincirde muhafaza edilerek doku bankasına götürülür, însan hücre

yüzey antijenleri (HLA) taze greft alıcılarının hepsinde immünolojik cevaba sebep

olurken, donmuş dokularda çoğunlukla ve dondurularak kurutulmuş kemik greftlerinde

ise küçük bir kısmında immünolojik cevap oluşturur (15). Donör seçiminde hastalık

bulaştırma riskine dikkat edilmesi gerekir. Patolojik olan bakteri, virüs ve mantar gibi

mikroorganizmaların oluşturacağı hastalıklar, metabolik hastalıklar ve otoimmün

hastalıklar açısından donörün incelenmesi gerekir (10,16).

1.5 Greftlerin Kullanım Alanları

Doku Bankası'nda hazırlanan allogreftler ortopedik ve rekonstrüktif cerrahi ile

yanık tedavisinde kullanılmaktadır. Kemik allogreftleri protezli kalça eklemlerinin yetersiz

kaldığı durumlarda femoral desteğin sağlanması, selim kemik kistlerinin etrafimn

doldurulması, disk hastalığı veya omurga bozukluğu olan hastalarda omurların

kaymamasının sağlanması, üst çeneye ve yüze ait boşlukların yeniden yapılandırılması ve

alınan kemik tümörü boşluğunun doldurulmasında kullanılır.

Amniotik membranlar ise yanıklarda, iyileşmeyen bacak ülserlerinde, meme

ameliyatları (mastektomi) sonrası ham yüzeylerde, temel oral kavite rekonstrüksiyonunda

ve vajinoplastüerde kaplama materyali olarak kullanılır.

1.6 Greftlerin Sınıflandırılması

Greftler dört gruba ayrılabilir.

1) Otogreft

2) Allogreft (homogreft)

3) Ksenogreft (heterogreft)

4) Singreft (izogreft)



Otogreft kişinin bir yerinden başka bir yerine doku naklidir, allogreft aynı cinsteki

bir kişiden başka bir kişiye doku naklini belirtir. Ksenogreft de donör ve alıcı farklı

cinstendir. Singreft ise ikizlerin birinden alınan dokunun diğerine naklidir.

Otogreftler vücuda kokylıkla adapte olarak, dokuya uyumluluk gösterirler.

Hastalık taşıma riski olmaması büyük avantajdır. Taze otogreft kemik ve kartilaj iskelet

sisteminin yeniden yapılanması ve tamirinde etkili biyolojik kaynaktır. Kalça kemiği veya

kaburga, kemik temininde miktar ve kalite açısından tercih edilir. Fakat doku ahnımı

sınırlıdır ve greftin alındığı yerde enfeksiyon riski oluşabilir. Ayrıca ameliyat sırasında

anestezi süresinin uzamasına ve kan kaybında artışa sebep olur (3,10,15, 35,40).

Otogreftlere alternatif olarak en yaygın kullanılan allogreftlerdir. Allogreftin

temin edilmesi kolaydır ve sınırsız tedarik imkanı sağlar. İstenilen şekil ve boyutta

hazırlanabilmesi ve kolaylıkla depolanması avantajları arasında sayılır. Nakil sırasında

hastalık bulaştırma riski, toksinler ve enfeksiyon riski az olmakla birlikte mevcuttur

(10,25,40). Doku işlenmesi sırasında bu riskler azalır bununla birlikte başlangıçta olan

biyolojik ve mekanik özellikleri önemli ölçüde azalabilir. Doku işlenmesi sırasındaki

işlemler ve radyasyon greftin yapı bütünlüğünü ve mekanik dayanıklılığını (%50)

azaltabilir. Ayrıca nakil edilen dokunun vücuda adaptasyonunda gecikmeler olabilir (3).

ÇNAEM Doku bankasında amnion ve kemik greftleri hazarlanabilmektedir.

Kemik greftleri olarak kalça protez ameliyatı sırasında temin edilen femur başları

çalışılmaktadır. Radyasyonun kemiğin mekanik özelliklerine olan etkisini göstermek için

çalışmamızda inek fennim kullanılmıştır.

2. KEMİK YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

2.1 Kemiğin Görevi

Kemik bağ dokusunun özel bir şeklidir. Kemiğin başlıca görevleri:

1) Matrikste mineral birikimi olduğu için kemik ağırlık taşıyabilir ve vücut için rijit bir

iskelet olarak görev yapar.

2) Kaslar için tutunma yeri oluşturarak hareketi sağlar.

3) Bazı organlar için (beyin, akciğer, kalp v.b) koruyucu olarak görev yapar.

4) Hemapoezde (kan hücreleri yapımı) görev yapar.



5) Büyümeyi sağlar.

6) Kalsiyum, foslat ve diğer mineraller için depo olarak hizmet verir (7,11).

Kemikte metabolik aktivite yüksektir. Olgun kemik dokusunda metabolik aktivite,

birbirinin karşıtı iki mekanizma ile oluşur. Bu mekanizmalar kemiğin rezorpsiyonu

(yıkımı) ve kemiğin formasyonu (yapımı) olarak tanımlanır ve yeniden yapılandırma

(Remodeling) diye adlandırılır. Bu iki fonksiyon sayesinde kemik normal yapısını korur

ve sürekli olarak yenilenir. Böylece, vücudun mineral gereksinimine, mekanik strese,

yaşlılık veya hastalığın neden olduğu kemik incelmesine yada kırık iyileşmesine yanıt

verirler. Bu dinamik özelliğinden dolayı kemik homojen bir yapıda değildir. Canlının türü,

yaşı ve sağlık durumuna göre özellikleri değişir. Genç yaştaki canlının kemiği yaşlıya göre

daha az kırılgandır ve daha fâzla kan taşır. Yaş ilerledikçe kemik minerali (hidroksiapatit)

kristallerinin oran ve boyutlarının artması ile birlikte kemiğin kırılma olasılığı da artar

(747).

2.2 Kemik Hücreleri

Kemik % 30 organik madde % 70 minerallerden oluşur. % 30 organik maddenin

%2'si hücrelerden oluşmaktadır. Kemik hücreleri osteoblast, osteosit, osteoklast ve

osteojenik hücrelerdir. Osteojenik hücreler, bağ dokusu mezenşiminden kaynaklanmış

ferklılaşmamış, çok potansiyelli kök hücreleridir. Kemik gelişimi sırasında çoğalarak

osteoblastlara farklılaşırlar. Osteoblastlar, osteoid denilen yeni kemik matriksinin organik

komponentlerini sentezler (kollajen, proteoglikan ve glikoprotein), salgılar ve biriktirirler.

Osteositler kemiğin esas hücreleridir. Kemik matriksi tarafindan sarılmışlardır ve lakünler

içinde yerleşiktirler. Görevleri kemik matriksinin devamını sağlamaktır. Osteoklastlar

kemik rezorpsiyonu, yeniden şekillenmesi ve tamirinin olduğu yerlerde kemik yüzeyi

boyunca bulunurlar. Asıl fonksiyonları kemiği rezorbe etmektir (7,11,17,22,41,54).



2.3 Kemik Biyokimyası

Organik maddenin % 98'ini matriks oluşturur. Matriks yapısının % 95'ini kollajen

%5'ini kollajen harici proteinler oluşturur. Kollajen dışı proteinler içerisinde osteokalsin,

osteonektin, kemik proteoglikanı, kemik siyaloproteini, kemik morfojen proteini, kemik

proteolipidi ve kemik fosfoproteini bulunur.

Kollajen bağ dokusunun en önemli proteinidir. İnsan vücudundaki toplam protein

miktarının 1/3'ü kollajendir. Kemiğin organik kompenentinin çoğu tipi kollajen

[Tip l ( ct,\ [1] )2 Q> 2 ] dir. Temel kollajen birimi tropokollajendir ve üç polipeptid

zincirinin üçlü heliks yapısından oluşur (Şekil 1). Üç polipeptid zinciri zincirler arasındaki

hidrojen bağlarıyla bir arada bulunurlar. Her polipeptidin alt birimi a zinciri adını taşıyan

(Giy- X- Y) tekrarlayan amino asid biriminden oluşur. Zincirdeki her üç aminoasitten biri

glisindir. X genellikle prolin, Y ise hidroksiprolin veya hidroksilizindir. Üçlü heliksin

sağlandığı için prolin artığının hidroksilasyonu büyük önem taşır. Prokollajen

endoplazmik retikulum keseciklerinde sentezlenir. Prokollajen modifikasyonunun son

ürünü kollajen mononeridin Monomer uzunluğu 280 nm uzunluğunda ve 1.4 nm

kalınlığında olup nispeten serttir. Çok sayıda kollajen monomerinin birbirine bağlanması

sonucu kollajen lifleri oluşur. Kollajen lifleri 50-70 nm çapında geniş demetler

seklindedir. Lifler kendi aralarında küçük demetler oluştururlar (500 nm uzunluğuna

ulaşabilir), bu küçük demetler bir araya gelerek daha büyük demetler haline gelirler, îlk

önce yan valenslerin aracılığı ile biraraya gelen lifler ana valenslerin çapraz bağlanması

sonucu daha da sağlamlaşır. Ağlanma çok yavaş yürüyen bir olaydır ve ileri yaşlara kadar

devam eder. Mekanik özellikleri arasında basınca dayanıklılık ve şekil kararlılığı vardır.

Kemik kollajeni birbirine açılı olarak düzenlenmiş lifler halinde bulunurlar. Böylece

herhangi bir yerden gelecek darbeye direnç sağlanır (6,23,41,54).

Oluşan kollajen liflerinin kemik sentezine katılması şu şekilde olur.

1) Maturasyon

2) Mineralizasyon



Şekil 1: Tropokollajen'in yapısı.
a) Her dönüşte üç kalıntı bırakmak üzere Giy - X -Pro veya Giy - X -HP sıralamasındaki

tekrarlayan tripeptid sola dönen bir heliks yapısı gösterir.
b) "a" da gösterilen kollajen heliksinin üç boyutlu modeli.
c) Bu helikslerden üçü birbiri üstüne sağa dönük olarak katlanır. Sonuçta ortaya çıkan üç

iplikli molekül tropokollajen olarak adlandırılır.
d) Üç iplikli tropokollajen molekülünün horizontal kesit halindeki görünüşü. Boyutunun

küçüklüğünden dolayı glisin üç zincirin buluştuğu sıkı bağlanma bölgesinde gereklidir.
Glisin kalıntıları kırmızı renkle gösterilmiştir (41).



Maturasyon osteoblastlar tarafindan gerçekleştirilir ve kemik matriks muhtevasının

(Tipi kollajen, Osteokalsin, Sialoproteinler, Proteoglikanlar, Alkalen Fosfataz) ön

maddelerinin hücre içi sentezinden oluşur. Kemik matriksini oluşturan bu maddeler ek

olarak osteoblastlardan sekrete edilmeden önce intraselüler posttranslasyonel

modifikasyondan geçerler (Örneğin; prolin ve lizinin prokollajende hidroksilasyonu,

kollajende alkalen fosfataz ve hidroksüizinin glikozilasyonu, osteokalsinde glutamik asit

kalıntılarının y- karboksilasyonu gibi).

Mineralleşme başlarken, kolkjenin lizin yada hidroksilizin kalıntdannm serbest y-

amino grupları ATP ve ATPaz yardımıyla pirofosfat ile kenetlenerek aktif hale gelir.

Aktiflenmiş haldeki kollajende bulunan bu lizinlerin pirofosfat grupları birer kalsiyum

kompleksi oluştururlar. Bu da kristallerime çekirdeği olarak apatit kristallerinin

yığılmasını sağlar. Daha sonra bu kristallerime çekirdeklerine gittikçe artan apatit

kristalleri yığılması görülür. Bileşimi [ Caıo (PO-Oe (OHh ] olan ve suda erimeyen

makrokristaller şeklindeki bu mineral önceleri organik matrikste kalsiyum fosfat tuzlan

şeklinde birikir ve daha sonra da apatit kristallerine dönüşür (41).

2.4 Kemik Minerali

Kemiğin % 70 mineral kısmının % 95'ini hidroksiapatit [ Caıo (PO4)6 (OH)2 ]

kristalleri oluşturur. Geri kalan diğer kışından ise yüksek konsantrasyonda karbonat

içeren saf olmayan kemik apatiti ve az miktarda da magnezyum, sodyum, potasyum,

florür ve klorür'den oluşmaktadır. Kalsiyum ve fosfor başlıca hidrosiapatit kristalleri

seklinde bulunsada, kalsiyum fosfat amorf şekilde de bulunur. Hidrosiapatit kristalleri

(40nm uzunluğunda, 25 nm genişliğinde ve 1.5 - 3 nm kalınlığında) tip l kollajen lifleri

ile birlikte olacak şekilde düzenlenmiştir. Kristalin yüzey iyonları su çeker ve ektraselüler

sıvı ile iyon alışverişi yapmaya izin verir (54).

Fetusta kemiğin ön oluşum şekli kollajen ve proteoglikan (kollajen- kondroitin

sülfat yapısı ile) kıkırdak halindedir. Kollajen lifleri düzgün ağlar oluştururlar. Bu ağların

içine hidrate kalsiyum fosfat kristalleri depolanmaya başlayınca kemik dokusu oluşumu

da başlamış olur (7,41).



Kemiğin sertlik ve kuvveti hidroksiapatit kristalleri ile kollagene bağlıdır. Vücut

kemikte depolanan kalsiyum ve fosfata ihtiyaç duyduğunda hidroksiapatit kristalleri

iyonize olur ve gerekli miktar serbest bırakılır. Matriksteki kollajen liflerinin ağı kemiğe

dayanıklılık ve esneklik sağlar. Bununla birlikte kemiğin sertliğini inorganik tuzlar sağlar.

İnorganik tuzların kemikten uzaklaştınlması dekalsifikasyondur ve kemik çok esnek olur.

Kemikten su ve organik maddeler çıkartıldığında kemik kolaylıkla kırılabilir. Kalsiyumun

% 99'u, fosforun % 86'ı ve magnezyumun % 54'ü kemikte bulunur (7).

İnsan vücudunda yaklaşık l kg kalsiyum bulunur. Bunun % 99'u fosfat ile birlikte

iskeletin inorganik ve yapısal bileşimini sağlayan hidroksiapatit kristallerini oluşturmak

üzere kemik dokusu ortamında yer alır (28). Kemik formasyonu ve kemik rezorpsiyonu

arasında bir denge bulunur. Kemikteki kalsiyumun büyük bir kısmı ekstrasellüler sıvı

kalsiyumu ile serbestçe değiş tokuşa uğrayamaz. Böylece, mekanik rolüne ek olarak,

kemik büyük bir kalsiyum deposu olarak ta görev yapar. İskelet kalsiyumun % l'i

serbestçe değiş tokuşa uğrayabilir (17,28).

Kollajen lifleri iç içe geçen dairesel desteler halinde düzenlenerek lamel (plaka) bir

yapının oluşmasına neden olur. Her bir lamelin kalınlığı 3-7 mikron arasındadır.

Ortasından kan damarları ve sinirlerin geçtiği bir kanal bulunduran bu lamel yapının

tamamı havers sistemi veya osteon olarak adlandırılır. Havers sistemi sayesinde kompakt

kemiğe besin taşınmaktadır. Havers kanalları kendi aralarında ve periosteum ile kemiği

enlemesine geçen "Volkmann" kanalları vasıtasıyla bağlanmıştır. Daha gözenekli ve

gevşek yapıda olan (Spongy) kemikte havers sistemine gerek yoktur, besinler çevredeki

kan damarlarından kemiğin içine kolaylıkla dirüse olabilirler (7,17).

Kemiklerin dış yüzeyleri "periosteum" adı verilen bir zar ile kaplanmıştır.

Kemikler bu doku vasıtasıyla kaslara bağlanırlar. Kemiklerin iç yüzeyleri ise "endosteum"

olarak bilinen benzer bir zar ile örtülmüştür. Uzun kemiklerde kemik iliği boşluğunu

çevreleyen bu dokuya "endosteal yüzey" denir.
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2.5 Kemiklerde Kemikleşme

Kıkırdak modelinden kemik gelişimi aşamaları Şekil 2'de gösterilmiştir. Uzun

kemiklerde, kemikleşme merkezi ilk defe diyafizde görülür ve buraya primer kemikleşme

merkezi denir. Bunu epifizde görülen sekonder kemikleşme merkezi izler. Daha sonra

kemik dokusu içinde osteoid matriks üretilir ve mineralize edilir. Mineralize kemik

matriksi, kıkırdak matriksten daha sert olduğundan, besin maddeleri ve metabolitler

kemik hücreleri arasında serbestçe yayılamazlar. Bu nedenle, kemiklerde damarlarıma

oldukça fazladır ve diğer dokularda görülmeyen, kanalikül adı verilen bir kanallar sistemi

vardır. Her lakünden çıkan kanaliküller, ışınsal olarak her yönde yayılırlar. Lakünün

içinde bulunan osteositin sitoplazmik uzantıları kanaliküller içinde uzanır. Kanalikül

içinde ekstrasellüler sıvı bulunur ve sitoplazmik uzantılar komşu osteositlerin birbirleriyle

ve kemik matriksini besleyen kan damarlarındaki maddelerle iletişim kurmasına imkan

sağlar. Kanaliküller oldukça etkili bir değiş tokuş düzeneği kurar. Besin maddeleri

osteosite gelir, hücreler ile kan arasında gaz değişimi olur ve metabolik artıklar

osteositlerden uzaklaştırılır (7,11).

2.6 Kemiklerin Sınıflandırılması

İnsan vücudunda kemikler anatomik şekillerine göre uzun, kısa, yassı ve biçimsiz

kemikler olmak üzere smıflandırılır. Uzun kemikler kaslarla birlikte hareketi sağlarlar.

Femur, humerus, radius, ulna, tibia, fibula büken uzun kemiklerdir. Metakarpal,

metatarsal ve falankslar ise daha kısa uzun kemiklerdir. El bileği (karpus) ve ayak bileği

(tarsus) kemikleri kısa kemikler grubuna girerler. Yassı kemikler grubunda kaburgalar,

sternum scapulae yer alır. Kafatasının bazı kemikleri ve omurga kemikleri biçimsiz

kemikler grubunda yer alır (7).

Kemik spongioz (süngerirnsi, cancellous) ve kompakt (yoğun, sıkı) olmak üzere

iki farklı yapıdan oluşur. Spongioz kemik, araları kemik iliği ile dolu olan çeşitli kalırdık

ve şekilde birbiri ile birleşip çaprazlaşan kemik trabeküllerini içerir. Kompakt kemikler ise

devamlı bir kemik kitlesi olup birbiri ile ilişkili mikroskobik büyüklükte vasküler kanallar

İçerir. Hemen her kemikte hem spongioz hem de kompakt kemik bulunur (15,16).
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Şekil 2: Kıkırdak modelinden kemik gelişimi aşamaları (l 1).
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2.7 Kemiğin Mekanik Özellikleri

İskelet sistemi iç organları koruyan, kaslara yapışma yeri sağlayan ve bu sayede

vücut hareketini destekleyen bir yapıdır. Kemiğin biyomekaniği de bu kompleks görevleri

yapabilmesi için özelleşmiştir. Kemik kendini tamir edebilen, iç yapısını ve şeklini değişen

mekanik ihtiyaçlara göre ayarlayabilen bir dokudur.

Kemiğin biyomekanik özelliklerinin temel kavramları yük (stress) ve deformasyon

(strain) dur. Yük deformasyon değerleri, standart yoğunlukta bir kemik parçasına

kınkncaya kadar uygulanan yüklenme sonucu elde edilir Kemiğin mekanik özellikleri

geometrisine, içeriğine ve yüklenmenin tipine göre değişir. Yüklenmeler germe, sıkıştırma,

makaslama (shear), bükülme (bending) ve dönme (torsiyon) gibi farklı yönlerde olabilir.

Bir materyalin sıkıştırma, germe ve makaslama kuvvetlerine karşı gösterdiği performans

o materyalin mekanik özelliklerini oluşturur, îzotrop materyallerde mekanik özellikler

materyalin her bölgesinde aynı iken, kemik gibi anizotrop materyallerde farklı bölgeler

farklı mekanik özellikler içerir. Yük birim alana uygulanan kuvvet olarak tanımlanır

(IPa = IN/m2). Deformasyon ise materyalde meydana gelen uzama yada relatif

deformasyondaki yüzde değişiklik olarak tanımlanır. Eğer materyal orijinal uzunluğunun

% 101'i kadar gerilirse (uzarsa) 0.01 gerilme veya %1 deformasyon gösterir. Materyalin

yüklenme altında gösterdiği değişiklikler Şekil 3'de gösterilmiştir. Yük-deformasyon

eğrisi elastik deformasyon ve plastik deformasyon bölgesi diye iki bölgeye ayrılır. Elastik

deformasyonda kemik esnemeye başlar ve deformasyon görülür. Yükle deformasyon

lineer olarak artar ve yük kaldırılınca kemik orijinal şekline geri döner. Gerçekte kemik

tam bir esneme göstermez. Elastik bölgenin eğimi yapının ekstrinsik özelliğini sertlik yada

rijiditesini gösterir. Kemiğin yapısındaki değişiklikler, kütlenin arttırılması veya yeniden

dağılımı extrinsik özelliklerdir. Elastik bölge için elastik modül (Young's modül)

materyalin intrinsik sertliğini verir. Buda kemik dokusunun özelliğine bağlıdır.

Elastik bölge akma noktası ile biter ve plastik deformasyon bölgesi başlar. Bu

bölgede materyalin geri dönüşü söz konusu değildir.Yük kaldırılsa bile materyalde kalıcı

deformasyon görülür. Yük uygulamaya devam edilirse materyal kırılır ve bu noktaya

kırılma noktası denilir (42,43).
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Kemiğin elastik modülü uzunlamasına 17 GigaPascal (Gpa) iken enlemesine

12 GPa değerindedir. Yani kemik uzun eksenine paralel kuvvetlere daha dayanıklıdır.

Süngerimsi kemiğin elastik modülü ise 0.1 - 4.5 GPa arasında kemik dansitesine bağlı

olarak değişir (42). Kemik kollajeninin elastik modülü 1.5 GPa olduğunda mineral

yapının (hidroksiapatit kristalleri) elastik modülü 114 GPa dir. Kortikal kemik süngerimsi

kemikten daha fazla uygulanan kuvvete karşı koyabilir ama deformasyonu azdır. Kortikal

kemiğin kırılması için uzunluğunun % 2 sinin aşılması yeterli iken süngerimsi kemikte bu

oran % 7 dir (54).

Kemik biyolojik bir yapı olduğu için mekanik özellikleri yaş ile de değişmektedir.

Kollajenin kalitesinin bozulması ve mineral miktarının azalması kemiğin mekanik

özelliklerinde azalmaya neden olur (43,51,54).

Genellikle sertlik ölçme metodlan birbirine benzer fakat uygulanan yük miktarları

farklıdır.

kırılma noktası

Deformasyon

Şekil 3: Yük - deformasyon eğrisi

14



3. DONDURARAK KURUTMA

Eskiden beri çeşitli doku saklama yöntemleri kullanılmaktadır (Soğutucuda,

dondurarak, dondurarak kurutma, thimerosal, alkol, demineralizasyon, deproteinizasyon,

kaynatma, otoklav ve diğerleri) (10,34). Yüksek ısı dokuyu bozduğundan dolayı yüksek

ısı gerektiren yöntemler doku bankasında kullanılmaz. Ayrıca dokunun yapısını bozacak

ve uzun süre saklanmasında zorluk oluşturan yöntemlerden de kaçınılır. ÇNAEM Doku

bankasında dondurarak kurutma yöntemi kullanılmaktadır.

Kemik greftlerini oda sıcaklığında saklamak için dondurarak kurutma işlemi

uygulanır. Dondurarak kurutma yöntemi çok düşük basınç altında donmuş materyalden

yada donmuş çözeltilerden çözücünün (serbest su) süblimasyonla, bağlı suyun

desorpsiyonla uzaklaştırılması işlemidir (2,12,14,24,26,32,36,37).

Dondurarak kurutma işlemi histolojik çalışmalarda doku örneklerinin mikroskobik

görüntüleme için uygun hale getirilmesinde, kimyasal ve biyokimyasal analizler için örnek

hazırlanmasında ve materyallerin uzun süre saklanmasında kullanılır (14,37,40).

Biyolojik materyallerin uzun süre saklanması bu yöntemle daha kolaydır. Kan

plazması, serum, hormon çözeltileri, nakil edilecek organ yada doku, yapay deri bu

yöntemle uzun süre saklanabilecek biyolojik materyallerdir. Ayrıca maya, virüs, bakteri

gibi canlı hücrelerin saklanmasında da bu yöntem kullanılır (14,37).

ilaç sanayinde de dondurarak kurutma yöntemi uygulanmaktadır. Bazı ilaçlar

solüsyon halindeyken zamanla bozulmaya uğrayabilir. Bozulmaya eğilimli ilaçlar üretimin

ardından dondurularak kurutulup molekülleri kararlı hale getirilir ve böylece

biyoaktiviteleri korunur. Seramik, süper iletkenler ve tarihsel dokümanlar gibi cansız

maddeler de dondurarak kurutulur. Diğer bir örnek, nükleer atıkların dondurularak

kurutulmasıdır. Bu durumda, orta aktiviteli kuru toz halindeki nükleer atıklara uygun

kimyasallar ilave edilerek cam tuğlaların içine eritilerek dökülür ve ucuz depolama imkanı

sağlanır (37).

Dondurarak kurutmanın avantajlarından biri sıcaklığın çok düşük olması, bağıl

nemin düşük olması, lokal olarak su kaybının çok hızlı olması diğer geleneksel kurutma

yöntemlerine göre enzimatik reaksiyonları ve proteinlerin bozulmasını en aza indirmesidir

(12,36,37). Materyal soğukta saklamaya gerek kalmadan oda sıcaklığında saklanabilir.
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Dondurularak kurutulmuş maddeye tekrar su ilave edildiğinde bünyesine su alarak

(Rehidratasyon) kurutma öncesi yapısına yeniden kavuşur (36,37). Ayrıca doku

antijenitesinin azalması da önemli bir avantajdır (3, 25,36,40). Sıcaklığın düşürülmesiyle,

mikroorganizmaların ve enzim sistemlerinin aktiviteleri düşürülerek, gıda maddesi

bozulması önlenir. Ürün içinde bulunan suyun kristalizasyonuyla, sistemde bulunan suyun

miktarınm azalması, mikrobiyal gelişmeyi veya enzim aktivitesini önler.

Mikroorganizmaların vejetatif formunu öldürür fakat steril etmez (12,36). Dondurarak

kurutmanın dezavantajları ise yüksek oranda enerji kullanıldığı için pahalı bir yöntem

olması ve kurutma süresinin uzunluğu sayılabilir.

Dondurarak kurutma cihazı ısının üretildiği, buharlaşmanın olduğu evaporatör

kısmı ve materyelden uzaklaştırılan buharı toplayan kondensör kısmından oluşur. Bu iki

kısım su buharı akışına direnç gösteren etkenleri ortadan kaldıran vakum altında tutulan

bir bölmeye yerleştirilmiştir. Vakum sadece buhar akışına direnç gösterecek etkileri

ortadan kaldırır.

Dondurarak kurutma işlemi 3 önemli aşamadan oluşur.

1) Dondurma

2) Birinci Kurutma

3) İkinci kurutma

3.1 Dondurma İşlemi

Materyal özelliğine uygun olarak dondurulur. Saf su kurutulacaksa 0,0098°Cve

4,58 mm Hg basınçta dondurarak kurutma işlemi uygulanabilir. Bu değerde saf suyun

katı, sıvı ve gaz hali dengededir. Dokuda su saf halde bulunmaz. Suyun içinde bulunan

maddenin özelliği ve konsantrasyonuna göre ötektik değeri değişir. Biyolojik dokular için

bu sıcaklık genellikle NaCFin ötektik değeri olan -21,6°C olarak tespit edilmiştir.

Dokular bu değerin altındaki sıcaklıklarda dondurulur (4,37). Ürün büyük ise ürünün dış

kısmındaki çözücü donar fakat iç kısım donmamış olarak kalabilir. Onun için ürünün

içerdiği çözücünün ve katı maddenin tümünün donması gerekir. Çözücünün kristal hale

geçmesi büyük Önem taşır, buz kristali oluşmadan sıvıdan camsı katı (camsı oluşum) hale

dönüşüm olabilir (4,14,24,37). Bu yapıdan suyun uzaklaştırılması zordur.
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Eğer doku ötektik değerinin üstündeki sıcaklıklarda dondurulursa kristalizasyon

sağlanamayacak ve dokunun kurutulması çok zorlaşacaktır.

Maddenin 3 fiziksel hali vardır. Katı, sıvı ve gaz. Maddenin katı halden sıvı hale

geçmesi erime, sıvı halden katı hale geçmesi donma olduğu gibi sıvı halden gaz haline

geçiş buharlaşma, gaz halinden sıvı hale geçiş likitleşmedir.Dondurarak kurutma

işleminde önemli olan katı halden gaz haline geçiş süblimasyon olayıdır, bunun ters işlemi

gaz halinden katı hale geçiş yoğunlaşma (çökme) dır. Basınç ve sıcaklığa göre faz

diyagramında A üçlü noktayı gösterir (Şekil 4). A noktası dengededir. Buz, su ve su

buharı 4,58 mmHg ve 0.0099°C de birlikte dengededir. A C buzun süblimasyon eğrisini,

A B Likid suyun buhar basıncı eğrisini ve A D değişik basınçlarda buzla likid su

arasındaki denge eğrisidir (2,12).

Sıcaklık sabit tutulup basınç değişikliği yapıldığında maddenin fiziksel hali katı,

sıvı veya buhar şeklinde bulunur. Örneğin 0°C'de l atmosfer basıncında su donar.

Sıcaklık 0°C'de olup basınç çok düşürüldüğünde (3 mmHg) su buhar haline geçer. Yine

0°C'de fakat l atmosferden yüksek basınçta su sıvı hale geçer. Aynı şekilde basınç sabit

tutulup sıcaklık değiştirildiğinde, madde sıcaklığın durumuna göre katı, sıvı veya gaz

halinde bulunur.

Buz kristallerinin büyüklüğü ile materyalde oluşan gözenekli yapı arasında bir

ilişki vardır (Şekil 5). Kristaller buhar fazına geçince işgal ettikleri kadar hacimde yer

boşaltırlar. Küçük kristaller yapıda az ve küçük gözenekler oluşturur (4,24,33,37).

Histolojik açıdan bu tercih edilir. Buz kristali küçük olduğunda az gözenekli yapı oluşur.

Buz çapı büyüdükçe gözenekli yapıda büyür. Bunlar göz önünde tutularak materyali

dondurma işlemi iki şekilde yapılabilir.

1) Hızlı dondurma : Küçük buz kristalleri oluşur. Küçük kristalleri dondurarak kurutmak

zordur fakat bunların süblimasyonu materyalin yapısına daha az zarar verir.

2) Yavaş dondurma: Büyük buz kristalleri oluşur. Dondurarak kurutulmalan küçük

kristallere göre daha kolaydır fakat materyalin yapısına daha fazla zarar verir (26, 36).

Materyali dondurma işlemi ya cihaz içinde dondurarak kurutmaya başlamadan önce yada

başka bir dondurucuda yapılabilir.
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Şekil 5: Donma hızma bağh olarak oluşan buz kristallerinin boyutu ile gözenek yapısı
arasındaki ilişki.
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3.2 Birinci Kurutma

Donmuş materyalden çözücünün (genellikle su) düşük basınç altında, katı halden

gaz haline geçmesi olayı süblimasyondur. Donmuş tabakadan suyun gaz halinde

uzaklaşması olayı buhar konsantrasyon farkı ile oluşur. Süblimasyon ile materyalden

uzaklaştırılan su buharı kurutucu odasına yayılır. Su buharının materyalden sürekli bir

biçimde uzaklaştırılmasını sağlayacak dengesizlik şartlarını oluşturmak için, su buharı

kurutma odasından kondensöre vakum vasıtası ile sürekli bir şekilde taşınır. Böylece

kurutma odasının buhar basıncı çözücünün süblimasyonunu sağlayacak şekilde düşük

tutulur.

Su molekülleri süblime olurken çok yüksek Süblimasyon ısısını (2840 kj/kg)

kurutulacak materyalden alır ve donmuş tabakanın sıcaklığı daha da düşer (37). Eğer

sisteme herhangi bir ısı kaynağından ısı sağlanmazsa ürünün İçindeki donmuş suyun buhar

basıncı kurutma odasının içindeki su buharı kısmi basıncı ile dengeye gelir ve üründen

suyun süblimasyonla ayrışması durur.

Süblimasyonun devam etmesi için herhangi bir ısı kaynağından sisteme ısı

verilmesi gerekir (4,33,37). Sisteme ısı Kondüksiyon, Konveksiyon ve radyasyonla

verilir. Kondüksiyon ile ürünün ısıtılması ürünün bulunduğu kabın altında bulunan

plakaların ısıtılması ile sağlanır. Sisteme sağlanan ısı gelişigüzel arttırılmaz. Dondurarak

kurutulmuş tabakanın maksimum sıcaklığı biyoaktiviteyi kaybedecek, rengini

değiştirecek, kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlara sebep olacak sıcaklığı geçmemelidir

(14,37). Süblimasyon oranı kısa zamanda hızlı bir şekilde artar. Süblimasyon sonucu

kuruyan ve hala donmuş halde olan tabaka arasında bir ara yüzey meydana gelir. Kuruyan

alandaki gözenekler buhar akışma ve ısı akışına karşı direnç oluşturur (26). Bu yüzden

Süblimasyon oram azalır ve zamanla "0"a yaklaşır. Kuruyan materyalde sıcaklık artar.

Serbest suyun tamamen süblimasyonu ile birinci kurutma periyodu biter. Birinci kurutma

periyodu bittiğinde nem miktarı % 7-8 dir.
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3.3 ikinci Kurutma

Fiziksel adsorpsiyon, kimyasal adsorpsiyon ve kristalizasyon suyu olarak bulunan

bağlı suyun desorpsiyonla uzaklaştırılması işlemidir. Bütün ürünler suyun bir miktarını

adsorpsiyonla tutar ve bu su ürünün iyi kurumasında rol oynar. Bağlı su ne kadar

uzaklaştırıîırsa ürün o kadar iyi kurur ve ürünün saklanma süresi de o kadar uzar. Bağlı

su vakum altında ısı verilerek uzaklaştırılır. Ürünün kalitesini korumak için sınırlı ve

kontrollü sıcaklıklar kullanılır. Sıcaklıktan etkilenen ürünler 10-35°C'de kurutulur.

Sıcaklığa daha az duyarlı ürünler için 50°C ve üstündeki sıcaklıklar kullanılır

(14,33,36,37).

Biyolojik materyallerde gözenekler arası kapiler kuvvetler ve çözünebilir bileşikler

nedeniyle buhar basıncı saf suyun buhar basıncından düşük olan serbest su molekülleri

(bağlı olmayan) materyalden en kolay uzaklaştırılan su molekülüdür. Hidroksil ve amid

gruplarına H bağı ile bağlı su moleküllerinin uzaklaştırılması için biraz daha fazla enerjiye

ihtiyaç vardır. Karboksil ve arnino grupları gibi iyonik gruplara bağlı su molekülleri ise

daha zor uzaklaştırılır (l2).

Dondurarak kurutma işleminin tamamlandığını gösteren parametrelerden biri

materyalin ağırlığıdır (12). Dondurarak kurutma işlemi sırasında materyal belli aralıklarda

tartılır, sabit bir ağırlıkta kaldığı zaman kurutma işlemi tamamlanmış olur. Eski tip

cihazlar için bu yöntem uygun olmakla birlikte gelişmiş cihazların açılıp kapaması çok

uzun zaman aldığı ve vakumun boşaltılması sırasında kurutucunun içine giren havaya

uzun süre maruz kaldığı için bu yöntem kullanışlı değildir. Gelişmiş cihazlarda raf

sıcaklığı, kondensör sıcaklığı ile birlikte termokupPlarla ürünün sıcaklığı ölçülebilir.

Kondensörün sıcaklığı düştükten sonra devamlı aynı soğukluğu korur. Raf sıcaklığı ilk

başta ürün sıcaklığından düşüktür. Süblimasyon başladığında ürün daha da soğur ve raf

sıcaklığının altında kalır. Kuruma başladığında ürün sıcaklığı artmaya başlar. Raf sıcaklığı

kademeli olarak arttırıldığında, ürün sıcaklığı da artmaya başlar ve ürün sıcaklığı ile raf

sıcaklığı eşitlendiğinde tam kuruma sağlanmış olur.
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3.4 Paketleme

Dondurularak kurutulan kemik greftleri havanın nem ve oksijeninden etkilenmesin

diye derhal paketlenir. Cihaz içinde yapılan kapatmada küçük şişeler içinde kurutma

yapılır, kurutma sonrası otomatik kapatma işlemi uygulanır. Cihazda kendinden kapatma

sistemi yoksa ve ürünler hemen paketlenemeyecekse inert gaz (azot yada argon)

kullanılabilir. İnert gaz gözeneklerin üzerini kaplayarak materyalin havadaki nemden

etkilenmesini engeller (4,24,33,36). Paketleme materyali herhangi bir bulaşma riskini

engelleyecek, buharın geçişini önleyecek materyalden olmalıdır (16).

Dondurularak kurutulan materyalin sertliği ürünün uygun sıcaklıkta dondurulup

kurutulmasına ve içerdiği nem miktarına bağlıdır (14). Dondurarak kurutma işleminin

doğru yapılıp yapılmadığını öğrenmek için üründe nem miktarı tayini yapılır.

Dondurularak kurutulan ürün önce tartılır ve 100°C lik etüve konularak sabit ağırlığa

gelene kadar suyunu kaybetmesi beklenir. Kaybettiği su miktarı ürünün ağırlığına

bölünüp 100 ile çarpıldığında % nem miktarı tayin edilmiş olur. Materyalin özelliğine ve

saklama süresine uygun olarak her materyale uygun bir nem oranı vardır. Kemik gibi

biyolojik dokular için nem miktarı % 5 olarak kabul edilir (32,36).

Dondurarak kurutulan materyalin en önemli özelliği rehidratasyon yeteneği yani

kaybettiği suyu tekrar geri almasıdır. Böylece ürünün fiziksel zarara maruz kalıp

kalmadığı anlaşılır. Dondurulmadan önce ürün tartılır, birde dondurarak kurutma

işleminden sonra ürün tartılır ve oda ısısında su içine konulur, bir müddet bekledikten

sonra kurulanarak tekrar tartılır. Kaybettiği kadar su alması iyi bir kurutmanın olduğunu,

kaybettiğinden az su alması proteinlerin bozulduğunu ve kaybettiğinden fazla su alması

ürünün donma sırasında yavaş donup büyük kristallerin oluştuğunu ve süblimasyondan

sonra büyük boşluk kaldığını gösterir (24).

Amerika'da 1950 yılında Avrupa'da 1953 yılında ilk doku bankası kurulduğunda

kemik allogreftleri dondurarak kurutuldu (32, 36).
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4. STERİLİZASYON

Taze veya donmuş kemik allogreftleri aseptik şartlar altında alınmış olsa bile

hastalık taşıma riskine sahiptirler. Hastalık taşıma riskini azaltmak için donör seçim

kriterleri, aseptik ortam v.b. önemlidir. Sterilizasyon mikroorganizmaların tümünün

öldürülmesi veya inaktif hale getirilmesidir.

4.1 Sterilizasyon Yöntemleri

Sterilizasyon yöntemleri arasında kimyasallar (etilen oksit, glutaraldehit,

formaldehit, gliserol), ısı ( kaynatma, otoklav, pastörizasyon), UV ve iyonizan radyasyon

sayılabilir (10). In-vitro olarak UV ve antibiyotik tedavisi doku allogreftlerinin sadece

yüzey dekontaminasyonunu sağladığı için Sterilizasyon ajanı olarak kabul edilemezler. Isı

ile sterilizasyonda otoklav ve kaynatma greftin mekanik özelliğini, yeni kemik oluşturma

özelliğini (osteoinductive) ve alıcı doku ile kaynaşma (incorporatif) Özelliklerini bozacağı

için doku bankalarında pek kullanılmaz. Pastörizasyon (56°C'den 80°C'de birkaç saat)

greftin mekanik özelliklerini ve klinik kullanımlarını etkilemeden bakterileri inaktif eder.

Fakat 56°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kemik greftindeki proteinlerin bozulması ve yeni

kemik oluşturma özelliğinin yok olmasına sebep olacağı için bu nıetod kullanışlı değildir.

Kadavradan alınan deri allogrefti gliserol içinde (% 50 ila % 85 konsantrasyon aralığında)

saklanabilir. Gliserolün bakterilere ve virüslere karşı öldürücü olduğu kabul edilir fakat

etkili bir yöntem değildir (33).

4.2 Etilen Oksit ile Sterilizasyon

Isı ve neme duyarlı tıbbi aletlerin, yiyecek ürünleri ve doku greftlerinin

sterilizasyonunda Etilen oksit (ETO) yaygın şekilde kullanılmaktadır, tik defa 1950

yıllarında tıbbi materyallerin sterilizasyonunda kullanıldı ve gittikçe kullanımı arttı. 1950

yıllarının ortasında kemik greftlerinin sterilizasyonu başladı. ETO tüm

mikroorganizmalan (bakteri, spor ve virüsler) inaktive eder. Fakat gaz ile mikrobiyal

hücreler arasında direkt temas olması gerekir.
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İşlem sırasında ETO'nun nem varlığında hava ile patlayıcı reaksiyon vermesi nedeniyle,

ETO inert düuentlerle birlikte uygulanır. Sterilizasyondan sonra ETO uzaklaştırılır veya

yerine inert gaz (CO2) verilir. Çünkü bu madde yüksek kimyasal aktivite ve toksisiteye

sahiptir. Gıda ve doku allogrefti gibi gözenekli veya yan gözenekli materyallerde ETO

kullanmaktan kaçınılmalıdır. ETO su ve biyolojik materyallerin organik komponentleri ile

reaksiyona girerek; hidrat, glikol ve diğer potansiyel kanserojenik organik bileşikleri

(etilen klorhidrin) oluşturur. Steril olan ürünlerde etilen oksit kalıntılarının bulunması da

ayrı bir dezavantajdır. Gazla muameleden sonra, materyal uygun şekilde havalandırılmalı,

ETO ve reaksiyon ürünlerinin uzaklaştırılması temin edilmelidir. Bu arada sterilize edilmiş

ürünlerin rekontaminasyonunu önlemek için tedbir alınmalıdır. Steril üründeki kalıntı

miktarı ve klorhidrin, etilen glikol gibi diğer potansiyel kanserojenik bileşikler tehlikelidir.

1980 yıllarında özellikle etilen oksit ile çalışılan yerlerde akut, subakut ve kronik toksisite

reaksiyonu gelişmesinden sonra bu maddenin kullanımında sınırlamalar getirilmiştir. 1984

yılında Amerika Occupational Health and Safety Administration'de etilen oksit tolerans

sınırlan 1-50 ppm ( 8 saat çalışmada) seviyesinde belirlenmiştir (33,36).

4.3 Radyasyonla Sterilizasyonun Tarihçesi

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), atomik enerjinin barışçıl yollarla

kullanılmasını teşvik etmek için sağlıkla ilgili alanlarda, özellikle nükleer tıp ve

radyoterapide nükleer uygulamalan geliştirmeyi amaçlamıştır. Endüstriyel alanda

kullanılan iyonizan radyasyon tıp ürünlerinin sterilizasyonunda kullanılmaya başlanmıştır.

UAEA tıp ürünlerindeki başarılı Sterilizasyondan sonra 1970 yılına doğru biyolojik doku

ve fermasötiklerin sterilizasyonuna yönelmiştir.

1960 ve 1970 yıllan sırasında yeni tıp ürünlerinin artması onların kompleks

yapısından dolayı geleneksel olarak kullanılan sterilizasyon yöntemlerinin yetersizliğini

ortaya çıkarmıştır. Örneğin polimer gibi ısı Sterilizasyonun uygulanılmayacağı ürünler

geliştirildiği için yeni sterilizasyon yöntemi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Materyale zarar

vermemesi ve iyi girişken olması ile Etilen oksit ilk başta aranılan yöntem olarak

düşünülmüştür.

23



1970'lerde biyolojik dokuların sterilizasyonu söz konusu olduğunda güvenlik ve fiyat

açısından etilen oksite alternatif olarak radyasyonla sterilizasyon çok etkili bir yöntem

olarak ortaya çıkmıştır. UAEA tıbbi ürünlerin serilizasyonu için rehber yayınlamıştır

(IAEA TEC DOC-539). 1990 yılında Amerika'da sterilizasyon dozunun saptanması ve

validasyonu, İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice (GMP)) ve İyi

laboratuvar Uygulamalarına (Good Laboratory Practice (GLP)) ihtiyaç duyulmuştur.

Sterilizasyon dozunu ayarlamada üründeki mikrobiyal direnç ve sayım fazlalığı ve ürün

için sterilite güvenlik seviyeleri, ürünün son kullanım zamanı önemlidir (33).

4.4 Radyasyonla Sterilizasyonun Avantajları

Radyasyon doku grefti sterilizasyonunda yaygın olarak kullanılır. Radyasyonla

Sterilizasyonun avantajları:

• Sterilizasyon sırasında sıcaklıkta önemli bir yükselme olmadığından, ısıya hassas

malzemelerde kullanılabilir.

• Paketlenmiş şekildeki yumuşak veya sert dokulara uygulanabilir.

• Giriciliğinin yüksek olması nedeniyle, ürünün tipi, yoğunluğu veya paketleme şeklinin

önemi olmadan geniş kalınlıklara nüfus edebilir.

• Zaman kontrolü vardır.

• İyonize radyasyon oldukça etkin bir sterilizasyon ajanı olup diğer sterilizasyon

yöntemlerine kıyasla greftlere daha az zarar verir ve kalıntı bırakmaz.

• Yöntem güvenilir olup, bütün örneklerin istenen dozu aldığından emin olmak için her

bir pakete hassas doz monitörleri konulabilir.

• İşlenmiş greftlerin antijenitesini azaltabilir (36).

Diğer sterilizasyon yöntemleri ile karşılaştırıldığında radyasyonla Sterilizasyonun

avantajları tablo l'de gösterilmiştir.
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Tablo 1: Radyasyonla sterilizasyonun, otoklav ve etilen oksit sterilizasyon yöntemleri ile

karşılaştırılması.

Faktörler

Doku materyalleri

Kontrol edilecek

parametreler

Kalıntılar

Karantina

Sterilizasyon sonrası

test

Güvenilirlik

Devamlı çalışma

Çevreye dost

iş güvenliği

Paketleme

Otoklav

Zararlı

Vakum

Basınç

Sıcaklık

Nem

Zaman

Yok

7-14 gün

İstenilir

İyi

Hayır

İyi

iyi

Özel

Etilen Oksit

Kullanışlı değil

ETO

konsantrasyonu

Vakum

Basınç

Sıcaklık

Nem

Zaman

Var

7-14 gün

Gerekli

İyi

Hayır

Zayıf

Zayıf

Özel

Radyasyon

Sadece yüksek

dozda kullanışlı değil

Zaman

Yok

Yok

Gerekli değil

Harika

Evet

İyi

iyi

Hayır
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4.5 Radyoaktivite

Radyoaktif olarak bilinen atomların çekirdeğinin kararsız yapıları nedeniyle

kendiliklerinden parçalanarak yeni çekirdekler oluşturması sırasında bazı ışınlar yayması

özelliğine radyoaktiflik denir. Bir atoma dışardan bir enerji verilirse, atom bu enerjiyi

soğurur ve bu atom bir üst enerji seviyesine yani uyarılmış hale geçer. Dış etkenle atomun

elektronlarından bir veya birkaç tanesinin koparılmasıyla meydana gelen olaya iyonlaşma

denir.

Radyasyonlar doğrudan iyonlayıcı radyasyonlar ve dolaylı iyonlayıcı radyasyonlar

olarak ikiye ayrılırlar. Doğrudan iyonlayıcı radyasyonlar, alfa, beta ve ağır iyonlar gibi

elektrik yüklü tanecikler, dolaylı iyonlayıcı radyasyonlarsa x ve gamma ışını yani

elektromagnetik radyasyonlarla nötronlardan oluşur. Dolaylı iyonlayıcı radyasyonlar,

madde ile etkileşirken iyonlayıcı özellikleri olan ikincil radyasyonlar meydana

getirdiklerinden bunlar vasıtasıyla iyonlaşma olur (5,29,38).

Dolaylı iyonlayıcı parçacıkların madde ile etkileşmesi:

1) X ve gamma ışınlarının (elekromagnetik radyasyonların) madde ile etkileşmesi.

2) Nötronların ( elektrik yükü olmayan parçacıkların) madde ile etkileşmesidir.

4.6 X ve Gamma Işınları

X ve gamma ışınlarının her ikisi de elektromagnetik dalga olup madde ile

etkileşmeleri birbirinin aynıdır. Bilinen radyo dalgalan ve görünen ışık gibi diğer

elektromagnetik radyasyonlardan farkları enerjilerinin yüksek ve dalga boylarının kısa

olmasıdır. X ve gamma ışınlarının orijinleri farklıdır. Gamma ışınları kararsız atomun

çekirdeğinden yayılırken, X-ışınlan hızlandırılmış elektronların yüksek atom numaralı

hedef atomlarının çekirdeklerine yaklaştıklarında frenlenmeleri ya da çekirdeğe

çarpmalarıyla oluşur. Her iki ışının elektrik yükü yoktur. Elektrik yükleri olmadığından

etkileştikleri madde içerisinde itilip çekilemezler ancak yolları üzerindeki parçacıklarla

çarpışmalar yaparlar.

Gamma ışınlan enerji fazlalığı olan çekirdekler tarafindan yayınlanan

elektromagnetik radyasyonlardır.
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Gamma ışını yayınlanması, çekirdeğin kütle numarası (A) ve atom numarası

(Z)'sim değiştirmeksizin uyarılmış haldeki çekirdeğin enerjisini dışarı vermesidir.

Doku greftlerini de içeren tıbbi ürünlerin sterilizasyonunda pratikçe Co-60 ile

üretilen y ışınları (iki ayrı enerji seviyesi vardır enerji seviyesi 1,17 MeV ve 1,33 MeV) ve

elektron hızlandırıcı (8-10 MeV) kullanılır. Nadir olarak 137Cs radyoizotopu (enerji

seviyesi 0,66 MeV) ve elektrik makinası veya elektron jeneretörü ile foton oluşturan X

ışınları (5 MeV kadar) kullanılır, l MeV elektron sıvı örnekten geçerken 40.000

iyonizasyona sebep olur. Gamma ışınları su içinde 12 cm, elektron hızlandırıcıları 3.5 cm

derinliğe ulaştığında dozları % 50 azalır. Elektron hızlandırıcılarında 5.2 cm de "O"

değerine ulaşır. Materyal kalınlaştıkça elektron hızlandırıcı etkisi azalır. 60Co total

aktivitesi 0,3 Mci den 3 Mci'ye kadardır (33,38).

4.7 Radyasyonun Madde ile Etkileşmesi

X ve gamma ışınları madde içinde başlıca üç çeşit etkileşme ile enerji kaybederler.

1) Fotoelektrik: Bir foton içinden geçtiği ortamda yoluna rastlayan atomun bir

elektronuna bütün enerjisini (E) vererek onu, pozitif yüklü çekirdeğin çekici kuvvetinden

kurtarır. Fırlatılan elektrona fotoelektron denir. Bir elektronunu kaybeden atomda +1

yüklü iyon haline geçer. 0.5 MeV dan daha küçük enerjili fotonlann ağır elementler

tarafından soğurulmasında bu olay önemlidir.

2) Compton: Bazen foton enerjisinin tamamı elektrona geçmez. Çarptığı elektrona

enerjisinin bir kısmını vererek onu atomdan firlatır, kendisi de dalga boyu büyümüş,

dolayısıyla enerjisi azalmış olarak geliş doğrultusunla açı yaparak yoluna devam eder.

Enerjisi 0.5-2.0 MeV arasında olan fotonlann hafif elementlerden oluşan ortamlardan

absorbsiyonunda bu olay diğerlerine göre daha önemlidir.

3) Çift oluşumu: Fotonun enerjisi yeterince büyük ise bu foton atom çekirdeğinin çok

yakınından geçerse fotonun enerjisinden (kütlesi yoktur) çekirdeğin yakınında aynı anda

her birinin kütlesi "m" olan bir negatif elektron ve bir pozitif elektron meydana gelir.

Elektromagnetik dalganın enerjisinden madde oluşmuştur. Fotonun enerjisi en az 1.02

MeV olmalıdır.
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Bu üç olayın olma ihtimali, x ve gamma ışınlarının enerjileri ile etkileşen maddenin

atom numarasına bağlı olarak değişir. Gelen radyasyon şiddetindeki azalmadan

bahsettiğimizde radyasyonun zayıflaması, etkileştiği maddeden terk edilen enerjiden

bahsettiğimizde soğurulma terimi kullanılır (5,29).

4.8 Radyasyon Doz Birimleri

Radyoaktivite miktarı zaman birimdeki bozunma sayısıyla ölçülür. Aktivite ünitesi olarak

becquerel (Bq) kabul edilir (5,38).

l Ci ( Curie) = 3,7 x 1010 Bq = 37 G Bq

X veya y ışınlarının havada oluşturdukları iyonizasyon etkilerini ölçmede ışınlama doz

miktarı Röntgen (R) kullanılır, l gram havada 88,6 erg enerji absorpsiyonu oluşturan

gamma radyasyonu dozu l R dir. Absorbe edilen doz birimi gray'dir.

ÎR = 2,58. l O"4 coulomb/ kg hava

ÎR = 88,6 erg/ g hava dır.

IGy = l J/ kg = 107 erg/ kg = 104 erg / g

l rad = lOOerg / g veya 6,24 x l O13 eV / g

lGy=100rad'dır.

4.9 Radyasyonun Hücreye Etkisi

Radyasyon hücreye doğrudan veya dolaylı olarak etki eder.

1) Radyasyon, enerjisini doğrudan biyolojik hedefe verebilir yani DNA veya

enzim gibi biyolojik moleküllere enerjisini aktararak bunlarda hasar meydana getirebilir.

Bu etki radyasyonun doğrudan etkisidir. DNA'da tek zincir kırılmasının tamiri kolaydır

ve bu zarar öldürücü değildir. Çift zincirdeki zararı tamir etmek zor olabilir. Bununla

birlikte ışınlandığı sırada hücre suçlusunda DNA'nın fiziksel durumu önem taşır.

Kromozom yapısında değişmeler veya kırıklar da oluşabilir. Radyasyonun bölünen

hücrelerdeki öldürücü etkilerinin temelini kromozom kırılmaları oluşturmaktadır.

28



2) Biyolojik materyallerde hasarın radikallerle meydana gelmesine radyasyonun

dolaylı etkisi denir. Bir fotonun su molekülüne çarpmasından sonra indirekt yoldan 4

organik molekül harap olmuş olur. İndirekt etki olasılığı direkt etki olasılığından daha

büyüktür (29).

4.10 Radyasyonun İndirekt Etkisinin Aşamaları

Radyasyonun indirekt etkisinde iyonlaştırıcı radyasyonun hücrelerle etkileşmesi ile

biyolojik hasarın görülmesi arasında birbirini takip eden 4 olay meydana gelir.

1) Fiziksel olay: Radyasyonun enerjisini hücrenin atom ve moleküllerine aktarması ve

uyarılması ya da iyonlaşmanın meydana gelmesi fiziksel olay olup, bu etkileşme l O"13

saniye içerisinde meydana gelir.

İyonlayıcı radyasyon + FfeO -» H2O
+ + e" meydana gelen elektronlar su molekülü ile

birleşir.

2) Fiziko-kimyasal olay: Fiziksel olayda ortaya çıkan birincil ürünler hücre içerisinde

ikincil ürünlerin meydana çıkmasına neden olur. Kimyasal olarak çok reaktif olan bu

ikincil ürünler hücrenin moleküllerinde parçalanmaya yol açabilir. Fiziko-kimyasal olay,

l O"3 - l O"10 saniye arasında değişen bir zamanda olur.

H2O' -» *H

3) Kimyasal olay: Fiziko kimyasal kademede ortaya çıkan reaktifler hem kendi aralarında

hem de hücrenin daha evvel etkileşmeye girmemiş molekülleri arasında kimyasal

reaksiyonlara yol açarak bryomoleküler bozukluklara neden olurlar. Kimyasal

kademedeki olaylar saniyeler düzeyindedir.

'H + *H -> H2

*OH + *OH ->• H2O2

4) Biyolojik olay: Biyolojik açıdan önemli olan hedef moleküllerle reaksiyona girmiş olan

ürünler biyolojik hasara yol açarlar. Biyolojik etki hücrenin organizmadaki önemine ve

hasarın niteliğine göre çok az veya öldürücü olabilir.

29



Biyolojik kademedeki olayların ortaya çıkması için günler hatta yılların geçmesi gerekir.

Reaktifler biyolojik moleküllerle (BH) reaksiyona girerek biyolojik hasarın gelişmesine

yol açarlar (29,53).

BH + *H -» B + H2

BH + *OH-»B+H2O

4.11 Radyasyonun Biyolojik Hasara Etkisi

Radyasyonun biyolojik hasarına etki eden faktörler, radyasyonun ve canlı

dokunun karakteristiklerine bağlı olarak değişir.

Radyasyonun karakteristikleri: Biyolojik etki radyasyonun çeşidi ve enerjisine

bağlı olarak değişir. Canlıda meydana gelen biyolojik hasar hedef tarafından soğurulan

doz ve dozun alındığı süreye de bağlıdır. Bir doz ikiye bölünüp hücreye uygulanırsa iki

doz arasındaki sürede hücre DNA'sı etrafındaki koruyucu molekülleri yeniden

oluşturularak direnç kazabilir.

Hedefin karakteristikleri: Vücudu meydana getiren hücreler farklı özelliklere

sahip oldukları için radyasyona karşı gösterdikleri dirençte farklıdır. Sık bölünen hücreler

ara sıra bölünen hücreye göre radyasyondan daha çok etkilenirler. DNA, etrafında

bulunan büyük organik moleküllerle sarılmış durumdadır. Bu büyük moleküller

radikallerin kendilerinden elektron koparabileceği moleküller oldukları için DNA ile

rekabet halindedirler. Adeta DNA molekülüne radikallerin ulaşmasını engellerler. Fakat

belli bir dozda moleküllerin koruma etkisi ortadan kalkar ve radikaller DNA'ya isabet

edebilirler. Radyasyonla hücre ölmese bile artık çoğalamaz duruma getirilir (5,29).

4.12 Radyasyonun İndirekt Özelliğine Çevre Faktörlerinin Etkisi

İndİrekt etki çevre faktörlerine bağlıdır. Bunlar dokunun oksijen konsantrasyonu,

içerdiği su miktarı, hücrenin bölünme safhası, sıcaklık, kan ve besin durumuna göre farklı

hassasiyet gösterirler. Radyasyona maruz kalan bölgenin büyüklüğü arttıkça radyasyonun

etkisi de artmaktadır. Yaşayan mikroorganizmalarda İndirekt radyasyon sonucu serbest

radikallerin oluşumu İle zarar görülür.
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Radyasyonla sterilizasyonun sonuçlan enerji transferinin miktarına, bulaşık

mikrooorganizma sayısına ve onların iyonize radyasyona olan direncine bağlıdır.

Mikroorganizmaların radyasyona direncini etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlardan

koruyucu olarak alkol, gliserol, indirgeyici ajanlar (redüktanlar), dimetilsülfat, protein ve

karbonhidratlar direnci arttırır.

Ortam: Hücre fosfat buffer içinde ışınlandıklarında biyolojik materyal içinde (yiyecek,

kemik, deri) ışınlandıklarından daha dirençli olurlar.

Sıcaklık: Dondurulmuş canlı organizmanın direnci fazladır, sıvı solüsyonda ise

hassaslaşır. Donmuş ortamda serbest radikallerin hareketinin azalmasına bağlı olarak

direnç artar.

Oksijen: Serbest radikallerin oksijen ile reaksiyona girmesi sonucu peroksitler oluşabilir.

Peroksit oluşumu da önemli organik moleküllere etki ederek biyolojik zarara sebep

olabilir. Oksijenin az bulunduğu veya hiç olmadığı ortamlarda (tümörlerde) radyasyon

yolu ve onu izleyen indirekt reaksiyonlarda oksijenli halin yarısı kadar (2 tane)

makromolekül hasar görür. Oksijen ile radyasyonun etkisi artar.

Su: Organizmada suyun yokluğunda radyasyona karşı direnç fazladır. Suyun azlığında

serbest radikallerin oluşumu azalacağı için indirekt zarar azalacaktır. Bakteri sporları az

su içerdiğinden canlı bakteriye göre radyasyona daha dirençlidir.

Kimyasallar: H^S, alifatik alkoller, dimetil sülfoksid, thiourea, gliserol, sistein ve

glutatyon bileşikleri radyasyona direncini arttırırlar. Diğer taraftan nitrat ve nitritler de

bakteri dayanıklılığını arttırır. Vitamin K-5 anaerobik durumda dayanıklılığı arttırır.

Genellikle Gram (+) bakteriler Gram (-) bakterilerden daha dirençlidir (36).

4.13 Bioburdenin Önemi

Bioburden paketlenmiş haldeki son üründe bulunan yaşayabilir mikrooorganizma

topluluğu miktarıdır. Üründe bulunan nTİkrooorganizmalan yok etmek için radyasyonla

sterilizasyon yapılır. Bioburden miktarına göre uygulanacak doz miktarı ayarlanır.

Bioburden fazla ise radyasyon dozu standarda göre arttırılır. Genelde radyasyonun

ölçülme işlemine dozimetri, kullanılan araçlara dozimetre yada algılayıcı denir.
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Madde içinden bir etki yapmadan geçen radyasyonu değil, o maddenin atomları ile

etkileşen radyasyonları ölçmek için kullanılır.

D10 değeri aynı cinsteki mikroorganizma topluluğunun %90'nının öldürülmesi için gerekli

olan radyasyon dozudur (33,36).

D,0=d/[LogN0-LogN]

d: Radyasyon dozu

N0: Başlangıçtaki bakteri topluluğu sayısı veya bioburden

N : Radyasyon dozunda veya ( SAL l O"6) sterilite garanti seviyesinden sonraki topluluk

sayısı

Bioburden hesaplama ISO 11137 (20)'ye göre üründe bulunan canlı

mikroorganizma toplam sayısının belirlenmesi sterilizasyon işleminde birinci derecede

önemlidir. Bioburden;

• Gerekli sterilizasyon dozunun belirlenmesinde,

• Doku ve greftte bulunan mikroorganizma sayısının belirlenmesi ve yapılan işlemlerin

izlenmesinde etkilidir (52).

4.14 Sterilizasyon Dozunun Saptanması

Sterilizasyonun tanımında, bir greftin steril sayıkbilmesi için canlı

mikroorganizmalann bulunmaması gerekir. 1959 yılında tıbbi ürünlerin sterilizasyonu için

25 kGy önerilmiştir. Sterilizasyon dozunun belirlenmesinde ISO11137(20) ve

ISO/TR13409 (39) kullanılmıştır. Sterilizasyon işlemi olduktan sonra birim üründe canlı

mikroorganizma bulunabilme olasılığı "Sterility Assurance Level (SAL)" Sterilite

güvenlik seviyesi dir. Doku allogreftleri ve tıbbi ürünlerin radyasyonla sterilizasyonu için

bir güvenlik payı önerilir ve SAL l O"6 olarak kabul edilir. Doku alımı, işlemi aseptik

şartlarda olursa bioburden azalır ve sterilizasyon için gerekli olan doz da azalır. İyi üretim

uygulamaları (GMP) ve iyi laboratuvar uygulamaları (GLP) bu güvenli çalışma ortamını

sağlarlar (33,36).

Bir ünite doz bioburdeni l O4 den 103'e indiren dozdur. Dıo en fezla dirençli

mikroorganizmaya göre seçilir. "0"ın altındaki güvenlik seviyesine indirilmesi SAL l O"6

milyonda bir'den azı garanti eden seviyedir.
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Mikroorganizmalar kimyasal ve fiziksel sterilizasyon ajanlarına karşı farklılık gösterirler.

Bakteri sporları, bakterilere göre daha dirençlidirler. Mantarlar, bakteri sporları kadar

dirençli olabilir, virüsler ise bakteriden daha dirençlidir. Virüs DNA veya RN A'sının

etrafi protein kılıfla kaplıdır. Bunlardan bazıları da yağ ile kaplıdır. Hepatit A, B ayrıca

HIV oldukça dirençli virüslerdir.

Doku, kültür ve infekte kemikte gamma radyasyonu ile yapılan HIV

inaktivasyonu çalışmalarında Dıo değeri 4-6 kGy arasında bulunmuştur. Birçok raporda

önerilen doz 25-32 kGy arasındadır. Greft işleme prosesinde pastörizasyon 56°C de 30

dakikada bütün mikropların özellikle HlV'in inaktif edildiğine inandır. Bioburden sıfir

olduğunda 25 kGy ile l O"6 değerinde sterilize kolayca sağlanabilir. Pastörizasyon HIV

inaktivasyonu için gerekli değildir fakat çalışma sırasında çalışanın korunması için

yapılması gereken bir işlemdir (35,36). Ayrıca greft donmuş halde olduğunda

sterilizasyon için 25 kGy'den daha yüksek doza ihtiyaç vardır (13).

Doz ayarlaması kadavradan kadavraya, dokudan dokuya değiştiği için her

dokunun bioburdeninin belirlenmesi ve ona göre doz ayarlanmasının yapılması çok

zordur. İyonizan radyasyonun yüksek dozu dokuda fiziksel değeri bozabilir ve kimyasal

değişikliğe sebep olabilir (serbest radikaller). Ayrıca kemiğin mekanik özelliğini bozabilir

ve biyolojik kaliteyi (osteoinductive özelliği) azaltabilir.
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GEREÇ VE YÖNTEM

Kasaptan aynı ortamda yetişmiş sağlık durumu uygun olan ineklerden 10 tane

femur temin edildi Femurlar paketlenerek Çekmece Nükleer Araştırma Merkezindeki

Doku bankasına getirildi. Kemikler çalışma yapılana kadar muhafaza edilmesi için

paketten çıkartılıp plastik poşete konuldu ve poşetin açık kısmı paket yapıştırıcı (kapatıcı)

cihaz ile kapatılıp -30°C'lik dondurucuya konuldu.

1. Kemik İşleme

Farklı radyasyon dozunun etkisini görmek için bütün kemikler aynı işleme tabi

tutuldu. Çalışmaya başlamadan önce steril ameliyat önlüğü giyildi, galoş, maske, bere ve

eldivenler takıldı. Kemik çalışma odasında bankonun üzerine ve çalışma tepsisine alkol

sıkılarak dezenfekte edildi. Kemikler dondurucudan alınarak kemik işleme odasındaki

tepsiye konuldu. Kemiklerin femur başı ve diz eklemi hızar ile kesilerek ayrıldı. Kalan

femur parçası alt ve üst kısım olmak üzere ikiye ayrılıp numaralandırıldı.

1.1 Pastörizasyon

Çalkalayıcı su banyosu 56°C'ye ayarlandı. İçine serum fizyolojik konulmuş cam

kaplar su banyosuna yerleştirildi ve ayarlanan sıcaklığa gelmesi için beklenildi.

Numaralandırılmış ve alt ve üst diye ayrılmış femurlar cam kaplara konuldu ve kemiklerin

üzerini örtecek kadar serum fizyolojik ilave edildi. Kapların içlerine termometre konuldu

ve alüminyum folyo ile üstleri kapatıldı. Sıcaklık 56°C'yi geçmeyecek şekilde sabit

tutularak üç saat pastörizasyon yapıldı. Her yarım saatte bir kap içindeki sıcakhk

termometreden ölçüldü ve değerler kaydedildi.
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1.2 Diseksiyon

Pastörize edilmiş kemikler çalkalayıcı su banyosundan çıkartıldı. Kabın suyu

döküldü ve kemik çalışma tepsisine konuldu. Kemiğin üzerindeki yumuşak dokular ve

kemik iliği steril cerrahi aletlerle (osteotom, forsep, bisturi v.b.) çıkartıldı. Kemikte

kalmış olan yağ ve artıkların uzaklaştırılması için çalkalayıcı kaba konularak steril su ile

birkaç kez çalkalandı. Artıklardan arındırılan kemik tween-80 içeren çalkalayıcı

solüsyonunda birkaç kez çalkalandı. Sonra çalkalayıcı solüsyonun uzaklaştırılması için

distile su ile tekrar üç-dört kez çalkalandı.

1.3 Kesim

Kesim işlemi yapılmadan önce kemik tozunu gecirmeyecek kalın maske ve gözlük

takıldı. Ayrıca kesim sırasında kendimizi korumak için pens ve forsept gibi uzun tutucu

cerrahi aletler yanısıra kemiği düzgün tutup dikkatlice kesmek için özel olarak yapılmış

bir aparat kullanıldı. Alt ve üst parçaların her birinden hızar yardımıyla 50 x 10 x 4 mm

boyutlarında 4 parça kesildi. Her parça tekrar gözden geçirilerek düzeltildi ve distile su

ile çalkalandı. Santrifüj edilerek üzerindeki fazla su uzaklaştırılan kemikler geçici

paketlenerek -30°C'lik dondurucuya konuldu.

1.4 Dondurarak Kurutma

Dondurarak kurutma cihazı -30°C'ye ayarlanarak istenilen soğukluğa gelmesi

beklendi. Donmuş kemikler dondurucudan çıkartılır çıkartılmaz dondurarak kurutma

cihazının tepsisine yerleştirildi. Kemiklerin dört tanesine termokupl takıldı. Kemiklerin

sıcaklığı -30°C'ye ulaştıktan sonra dondurarak kurutma cihazının vakumu çalıştırıldı ve

24 saatlik kemik kurutma programına ayarlandı. Ertesi gün çalışma programı bittiğinde

kemik ve cihaz sıcaklıkları +20°C'ye ulaşmıştı. Vakum kapatılıp cihazın vakumu

boşaltıldı. Dondurarak kurutma cihazı açılıp kemikler paketlenmek üzere hemen biyolojik

kabine aktarıldı.
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2. Radyasyonla Sterilizasyon

Alt ve üst diye ayrılmış femurların dört parçasından birincisi radyasyonla sterilize

edilmeyecek kemik olarak ayrıldı. Radyasyonla sterilizasyona gönderilmeyecek kemik

greftleri numaralarına ve alt üst femur olmalarına göre ayrılarak plastik kaplar içine

konuldu. Işınlanmamış kemikler kontrol grubu olarak değerlendirildi.

Alt ve üst femurların ikinci parçaları 15 kGy'de, üçüncüsü 25 kGy'de, dördüncü

ise 50 kGy'de ışınlanmak üzere ayrılıp paketlendi. 15 kGy'de ışınlanacak greftler

tekrardan bir kutu içine konularak paketlendiler. Paketin üzerine kaç kGy'de ışınlanacağı

yazıldı. Aynı işlemler 25 ve 50 kGy'de ışınlanacak kemikler için de uygulandı.

Sterilizasyona gönderilecek kemiklerin hepsi tekrardan bir kutuya toplandı ve 60 Co

gamma kaynağı ile Sterilizasyon olmak üzere GAMMA-PAK firmasına gönderildi.

Firmada sterilize edilen kemikler Sterilizasyon dozlarının 15, 35 ve 50 kGy olduğunu

belirten bir belge ile birlikte ışınlanmış olarak geri geldi.

3. Nem Miktarı Tayini

Dondurarak kurutulan kemik greftlerindeki nem oranını görmek için nem miktarı

tayini yapıldı. Bunun için etüv 100°C'ye ayarlandı ve etüvün bu sıcaklığa ulaşması

beklenildi. Kuru krozeler etüve yerleştirildi ve en az bir saat sabit ağırlığa gelmesi için

beklenildi. Daha sonra desikatörde 20 dakika bekletilerek oda ısısına getirilen krozelerin

sabit ağırlıkları ölçüldü (Wc). Kemik örneği krozeye konularak tekrar tartını alındı (Wi).

Örnekli krozeler 100°C'lik etüve konuldu. Sabit ağırlığa gelene kadar (yaklaşık 4 saat)

etüvde bekletildi. 4 saat sonra krozeler desikatöre alındı ve 20 dakika bekletilip tekrar

tartım alındı (Wt).

Wi - Wt / Wi- Wc x 100 - %

Örneklerin kaybettiği su miktarı ürünün ağırlığına bölünüp 100 ile çarpıldığında % nem

miktarı tayin edilmiş oldu (36).
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4. Kemiklerde Sertlik ve Mukavemet Tayini

Farkh dozlarda radyasyonla sterilize olmuş kemikler ile radyasyonla sterilize

olmamış kemiklerin mekanik sertliklerin ölçülmesi için testlere tabii tutuldu. Test

uygulanmadan yaran saat önce bütün kemikler serum fizyolojik içinde tutulup

rehidratasyon sağlandı.

4.1 Üç Noktalı Eğme Deneyi

Işınlanmamış, 15 kGy, 35kGy ve 50 kGy'de ışınlanmış üst femur kemikleri (40

tane kemik) Zwick / Z010 çekme cihazında üç noktalı eğme testine tabi tutuldular. Türk

Standartları Enstitisü'nün TS 985 eğilme özelliklerinin tayini metoduna göre belirlenen

şartlar altında eğilme ile gerilme / uzama ilişkisi tayin edildi (46). Bu metodda bir kiriş

gibi desteklenen deney parçası ortasına uygulanan bir kuvvetle kırılıncaya kadar sabit bir

hızla eğildi (üç nokta yükleme deneyi). Eğilme özellikleri, sadece doğrusal gerilme/uzama

davranışı gösteren malzemelerde kullanılır. Doğrusal davranış göstermeyen maddeler için

eğilme özellikleri sadece anma değeridir. Deney hızı (v), destek ile darbe ucu arasındaki

bağıl hareket hızı olup, dakikada milimetre (rnm/min) olarak ifade edilir. Uyguladığımız

deney hızı 5 mm/ dakikadır. Bu işlem sırasında deney parçasına uygulanan kuvvet

ölçülür. Eğilme gerilmesi (ör) deney parçasının orta noktasının dış yüzeyinde meydana

gelen anma gerilmesidir ve megapaskal (MPa) olarak ifade edilir. Deney parçasının

kopma anındaki gerilmesi, kopma anındaki eğilme gerilmesidir (MPa).

<rf = 3FL/2bh 2

<7f = Eğilme gerilmesi,
F = Uygulanan kuvvet, Newton (N),
L = Deney parçasının destekler arası uzunluğu, mm,
b = Deney parçasının genişliği, mm,
h = Deney parçasının kalınlığı, mm dir.

Eğilme uzaması, deney parçasının ortasından dış yüzeyindeki bir noktanın uzunluğundaki

kısmi anma değişimidir ve bilimsiz bir oran veya % olarak ifade edilir. Kopma anındaki

eğilme uzaması, deney parçasının kopma anındaki eğilme uzamasıdır (%).Deney

parçasının eğilme deneyi sırasında orta noktasında, iç veya dış yüzeyinin orijinal

durumuna göre sapma mesafesi mm olarak ifade edilir.
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4.2 Vickers Sertlik Deneyi

Buchler Metaseru Grinder-Polisher parlatıcı cihazı ile kemiklerin yüzeyleri

düzeltildi. Matzuzama MH T2 (High Quality tnicrohardness tester) cihazı ile TS 207

Vickers sertlik deneyi uygulandı. Bu deneyde tabanı kare ve yüzeyleri düz bir elmas dik

piramitten oluşan batıcı uç, (F) yükü altında belirli bir süre sertliği ölçülecek materyale

batırdır. Yükün kaldırılmasından sonra materyalin yüzeyinde piramit şeklinde bir iz kak.

Bu izin köşegenleri bir ekran üzerinde j^m olarak ölçülmek suretiyle materyal yüzeyinin

sertliği hesap edilir. Kemiğin yüzeyi batıcı ucun izi üzerinde köşegenlerin hassas olarak

belirlenmesine uygun olmasına dikkat edildi.. Vickers sertlik değeri (VS), kilogram-

kuvvet (kgf) veya Nevvton (N) cinsinden ifade edilen (F) yükünün piramit şeklindeki izin

mm2 cinsinden alanına bölünmesi ile bulunur. Deneyimizde lOOgf yük 10 saniye süre ile

kemiğe batınldı ve köşegenleri ölçülerek değer formülden hesaplandı (45).

VS - Deney yükü / İz yüz ölçümü

= 2F.sin(136°/2)/d2

VS= Vickers sertlik değeri kgf/ mm2,

F = Uygulanan yük, kgf veya Nevvton,

d = di ve d2 köşegenlerinin aritmetik ortalaması, (di + dz ) / 2

a = Piramit şekündeki batıcı ucun tepe açısı 136°

4.3 Rockwel! Sertlik Deneyi

Alt femur kemikleri Instron Wolpert Tester cihazı ile TS 140 Rockwell sertlik

deneyine tabi tutuldu. Kemik üzerine batıcı bir uç yardımı ile önce 10 kgf lik sabit bir ön

yük tatbik edildi. Bu şekilde meydana gelen izin dip kısmı başlangıç noktası alınarak yük

daha yüksek bir değere (Bu deneyde 60 kg'lık A ucu kullanıldı ) arttırılıp daha sonra

tekrar önceki yüke dönülmek suretiyle başlangıçtaki ize nazaran meydana gelen iz

derinliğindeki net artışla ters orantılı olarak sertlik değeri belirlenir. İz değeri az ise

sertliği fazladır. Rockwell sertlik deneyinde batıcı uç malzemeye hiç batmamışsa sertliği

lOORc, batıcı uç 0,2 mm iz oluşturmuşsa sertliği sıfir Re kabul edilir.

38



0,2 /100 = 0,002 mm'lik iz derinliği l Re dir.

İlk yüklenen yük ile son yüklenen yük farkından doğan derinlik farkı 100 den çıkarılmak

suretiyle kemiğin Rockwell sertliği hesaplanmış olur (44).

Re = 100- (Ölçülen derinlik / 0.002) olarak ölçülür.

5. Kemikte Ca ve Mg Tayini

Krozeler yıkanıp temizlendikten sonra etüvde 110'C'de kurutuldu. Kuruyan

krozeler desikatöre alınarak 20 dakika beklendi ve hassas terazide tartıldı. Krozelerin

içine kemik örnekleri konularak tekrar 110°C'lik etüve konuldu ve l saat bekletildi, l saat

sonra krozeler desikatöre konularak 20 dakika bekletildi ve tekrar tartıldılar. Örnekli

krozenin ağırlığından, krozenin ağırlığı çıkartıldığında örneğin ağırlığı elde edilmiş oldu.

Bu çalışmada yaklaşık 0,2 gram örnek miktarı kullanılmıştır. Örnekli krozeler soğuk

haldeki Heraeus marka kül firınına konularak finn ısısı 750°C'ye ayarlandı. Kül firını

750°C'ye ulaştıktan sonra krozeler 1,5 saat finnda tutuldu ve cihaz kapatıldı. Kül finnı

soğuyunca içindeki krozeler çıkartıldı ve çalışma bankosuna konuldu. Her krozeye %20

(v/v) HNOs çözeltisinden 15 mL eklenerek kemiğin erimesi sağlandı. Krozenin içeriği

150 mL'lik behere aktarıldı ve krozenin içi distile su ile yıkanarak tekrar beherin içine

döküldü. Beherdeki çözelti 391 nitrattan süzülerek 100 mL'lik balon jojeye aktarıldı.

Süzme işlemi bittiğinde balon joje distile su ile 100 mL'ye tamamlandı. Varian Spectr

AA200 marka atomik absorpsiyon spektofotometresiyle bu sıvı çözeltilerde Ca ve Mg

testi çalışıldı. Girişimleri önlemek için Ca ve Mg testi için 2500ppm La kullanıldı (47).

Mg Background correction ON ve 285.2 nm dalga boyunda çalışıldı. Hava /

asetilen başlığı kullanıldı ve Süt aralığı 0.5 alındı. Hazırlanan örneklerden 2.5 mL alınıp

50 mL'ye tamamlandı. Bu örneklerden Mg analizi yapıldı. Ca Background correction

OFF ve 422.7 nm dalga boyunda çalışıldı. N2O / asetilen başlığı kullanıldı ve Slit aralığı

0.5 alındı. Hazırlanan örneklerden 0.5 mL alınarak 100 mL'ye tamamlandı ve Ca analizi

yapıldı.

Tüm verilerin istatiksel değerlendirilmesinde SPSS 9.0 programı kullanılarak

General Linear Model, Repeated Measures (ANOVA) uygulandı. p< 0.05 anlamlılık

değeri olarak kabul edildi.
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BULGULAR

Dondurularak kurutulan tüm kemik greftlerinin nem miktarları % 4-4.7 5

arasında bulundu.

Üç Noktalı Eğme Testi Bulguları

Üç noktalı eğme testi ile, kemik kınlıncaya kadar aşırı yüklenerek gerilmeye

mukavemet, eğilme gerilmesi, kırılma anındaki eğilme uzaması ve maksimum sapma gibi

biyomekanik özellikler tespit edildi. Üç noktalı eğme testinde ışınlanmamış femur

parçalarına kemik kınlıncaya kadar uygulanan kuvvetin aritmetik ortalaması ve standart

sapması 776.7 ± 182.7 N olarak bulundu. 15 kGy'de ışınlanan femur parçalarına kemik

kırılana kadar uygulanan kuvvetin aritmetik ortalaması ve standart sapmasının

535.2 + 95.5 N olduğu tespit edildi. 35 kGyde ışınlanan femur parçalarına kemik kırılana

kadar uygulanan kuvvetin aritmetik ortalaması ve standart sapması ise 340.2 ± 131.7 N

olarak bulundu. 50 kGy'de ışınlanan femur parçalarına kemik kırılana kadar uygulanan

kuvvetin aritmetik ortalaması ve standart sapmasının 175.6 ± 63.6 N olduğu tespit edildi

(Şekil 6 ve 7). Işınlanmamış, 15, 35 ve 50 kGy'de ışınlanmış 10 femurun her biri için

kemik kırılana kadar uygulanan kuvvet değerleri şekil 8'da gösterilmiştir. Işınlanmamış

kemiğe uygulanan kuvvet ile kıyaslandığında 15 kGy'de ışınlanmış kemiklere uygulanan

kuvvette % 31.1 , 35 kGy'de ışınlanmış kemiklerde % 56.2 , 50 kGy'de ışınlanmış

kemiklerde % 77.4 oranında azalma tespit edilmiştir. Bu gruplar arasında yapılan

istatiksel karşılaştırmada radyasyon dozuna bağlı olarak uygulanan kuvvette anlamlı bir

azalma (pO.OOO) saptanmıştır. 15 kGy'de ışınlanmış kemik 35 kGy'de ışınlanmış

kemikle karşılaştırıldığında 35 kGy'de ışınlanmış kemikte % 36.4 azalma tespit edilmiştir

ve istatiksel açıdan oldukça anlamlı (p<0.002) bulunmuştur. 50 kGy'de ışınlanmış kemik

ile ISkGy'de ışınlanmış kemik arasında kemik kırılana kadar uygulanan kuvvette % 67.2

oranında azalma saptanmıştır ve istatiksel anlamlılık (p<0.000)bulunmuştur. İstatiksel

anlamlılık 35 kGy'de ışınlanmış kemik ile 50 kGy'de ışınlanmış kemik arasında da tespit

edilmiş (p< 0.004) ve uygulanan kuvvette 50 kGy'de ışınlanmış kemikte % 48.4 azalma

belirlenmiştir.
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Şekil 6 : Üç noktalı eğme testine göre uygulanan kuvvetin gruplardaki ortalama

değerleri.
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Şekil 7: Üç noktalı eğme testine göre uygulanan kuvvetin gruplardaki standart sapma

değerleri.
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Şekil 8 : Farklı dozlarda ışınlanmış femur kemiklerinin her birinin üç noktalı eğme

testinde dayandıkları maksimum kuvvet değerleri.

Üç noktalı eğme testinde ışınlanmamış femur parçalarında, kemik kırıldığı andaki

maksimum sapma değerinin (defleksiyon) aritmetik ortalaması ve standart sapması 1.00 ±

0.35 mm olarak bulunmuştur. 15 kGy'de ışınlanan femur parçalarının kırılma anındaki

maksimum sapmasının aritmetik ortalaması ve standart sapması 0.70 ±0.16 mm olduğu

tespit edilmiştir. 35 kGyde ışınlanan femur parçalarının kırılma anındaki maksimum

sapmasının aritmetik ortalaması ve standart sapması 0.46 ± 0.08 mm olarak bulunmuştur.

50 kGy'de ışınlanan femur parçalarının kırılma anındaki maksimum sapmasının aritmetik

ortalaması ve standart sapması 0.20 ±0.11 mm olduğu tespit edilmiştir (Şekil 9 ve 10).

Işınlanmamış, 15, 35 ve 50 kGy'de ışınlanmış 10 femurun her biri için kemiğin kırılma

anındaki maksimum sapma (mm) değerleri şekil 11'de gösterilmiştir. Işınlanmamış

kemikte görülen maksimum sapma kontrol olarak alındığında 15 kGy'de ışınlanmış

kemikte % 30.5 azalma görülmüş ve istatiksel anlamlılık (p< 0.022) saptanmıştır. 35

kGy'de ışınlanmış kemik, ışınlanmamış kemik ile karşılaştırıldığında kırılma anındaki

maksimum sapma oranının % 54,9 a çıktığı ve istatiksel anlamlılığın (p< 0.001) daha

fazla olduğu görülmüştür.
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50 kGy'de ışınlanmış kemik ile ışınlanmamış kemik arasındaki fark % 80.4'e yükselmiştir.

İstatiksel değerlendirmede aradaki farkın anlamlı (p< 0.000) olduğu görülmüştür. Aynı

şekilde 15 kGy'de ışınlanmış kemik ile 35 kGy'de ışınlanmış kemik arasında kırılma

anındaki maksimum sapmanın 35 kGy'deki kemikte % 34.8 oranında daha az olduğu

tespit edilmiştir. İstatiksel karşılaştırmada bu azalmanın anlamlı (p<0.004) olduğu

görülmüştür. 15 kGy'de ışınlanmış kemiğe göre 50 kGy'de ışınlanmış kemikte kırılma

anındaki maksimum sapmadaki azalma miktarı ise % 71.3 dür. Bu iki grup arasında

İstatiksel açıdan anlamlılık (pO.OOO) tespit edilmiştir. 35 kGy'de ışınlanan kemiğe göre

50 kGy'de ışınlanan kemikteki kırılma anındaki maksimum sapma arasındaki azalma

oranı % 56.7 olarak tespit edilerek İstatiksel karşılaştırmada anlamlılık (pO.OOO)

gösterdiği belirlenmiştir. Işınlanmamış, 15, 35 ve 50 kGy'de ışınlanmış femur kemiği için

üç noktalı eğme testi cihazının verdiği kuvvet (yük) - sapma (defleksiyon) değerleri

arasındaki grafiksel sonuçlar şekil 12'de gösterilmiştir.
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15 kGy'de ışınlanmış 50 kGy'de ışınlanmış

Şekil 9 : Üç noktalı eğme testine göre maksimum sapmanın (mm) gruplardaki ortalama
değerleri.
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Şekil 10: Üç noktalı eğme testine göre maksimum sapmanın gruplardaki standart sapma
değerleri.
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Şekil 11: Farklı dozlarda ışınlanmış femur kemiklerinin her birinin üç noktalı eğme

testinde maksimum sapma değerleri.
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Şekil 12 : Üç noktah eğme deneyinde kemiklere kınlıncaya kadar uygulanan kuvvet

(maksimum yük) ve maksimum sapma (defleksiyon) değerleri.

A) Işınlanmamış B) 15 kGy'de ışınlanmış C) 35 kGy'de ışınlanmış D) 50 kGy'de
ışınlanmış.
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Deney parçasının kopma anındaki eğilme gerilmesi (kopma anındaki gerilme)

hesaplanıp MegaPascal (MPa) olarak sonuç verildi. Üç noktalı eğme testinde

ışınlanmamış femur parçalarının eğilme gerilmesinin aritmetik ortalaması ve standart

sapması 218.5 ± 51,46 MPa olarak bulundu. 15 kGy'de ışınlanmış femur parçalarının

eğilme gerilmesinin aritmetik ortalaması ve standart sapması 150.5 ± 26.80 MPa, 35

köyde ışınlanan femur parçalarının 95.7 ± 37.04 MPa, 50 kGy'de ışınlanan femur

parçalarının ise eğilme gerilmesi aritmetik ortalaması ve standart sapmasının 49.4 ±17.86

MPa olduğu tespit edildi (Şekil 13 ve!4 ). Işınlanmamış, 15, 35 ve 50 kGy'de ışınlanmış

10 femurun her biri için kemikte eğilme gerilmesi (MPa) değerleri şekil 15'de

gösterilmiştir. Işınlanmamış kemikteki eğilme gerilmesi ile kıyaslandığında 15 kGy'de

ışınlanmış kemiklerde % 31.1 , 35 kGy'de ışınlanmış kemiklerde % 56.2 , 50 kGy'de

ışınlanmış kemiklerde % 77.4 oranında azalma tespit edilmiştir. Bu gruplar arasında

yapılan istatiksel karşılaştırmada radyasyon dozuna bağlı olarak eğilme gerilmesinde

anlamlı bir azalma (pO.OOO) saptanmıştır. 15 kGy'de ışınlanmış kemik 35 kGy'de

ışınlanmış kemikle karşılaştırıldığında 35 kGy'de ışınlanmış kemikte % 36.4 azalma

tespit edilmiştir ve istatiksel açıdan oldukça anlamlı (p<0.002) bulunmuştur. 50 kGy'de

ışınlanmış kemik ile ISkGy'de ışınlanmış kemik arasında eğilme gerilmesinde % 67.2

oranında azalma saptanmıştır ve istatiksel anlamlılık (p<0.000) bulunmuştur, îstatiksel

anlamlılık 35 kGy'de ışınlanmış kemik ile 50 kGy'de ışınlanmış kemik arasında da tespit

edilmiş (p< 0.004) ve eğilme gerilmesinde 50 kGy'de ışınlanmış kemikte % 48.4 azalma

belirlenmiştir.
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Şekil 13: Üç noktalı eğme testine göre eğilme gerilmesinin gruplardaki ortalama
değerleri.
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Şekil 14: Üç noktab eğme testine göre eğilme gerilmesinin gruplardaki standart sapma
değerleri.
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Şekil 15: Farklı dozlarda ışınlanmış femur kemiklerinin her birinin üç noktalı eğme

testinde eğilme gerilmesi değerleri.

Vickers Sertlik Testi Bulguları

İnek femurunun dörde bölünen parçalarından bir tanesi ışınlanmadan bırakıldı,

diğer parçalar farklı dozlarda ışınlandıktan sonra Vickers sertlikleri ölçüldü. Işınlanmamış

femur parçalarının vickers sertlik değerlerinin aritmetik ortalaması ve standart sapması

51.45 ± 2.72 gf7mm2 bulundu. Işınlanmamış bu grup kontrol grubu olarak değerlendirildi.

15 kGy'de ışınlanan femur parçalarının vickers sertliklerinin aritmetik ortalamasının ve

standart sapmasının 47.58 ± 3.61 gfi'mm2 olduğu tespit edildi. 35 kGyde ışınlanan femur

parçalarının aritmetik ortalaması ve standart sapması ise 42.06 ± 3.27 g#mm2 olarak

bulundu. 50 kGy'de ışınlanan femur parçalarının vickers sertliğinin aritmetik ortalaması

ve standart sapmasının 37.99 ± 5.36 gffmm2 olduğu tespit edildi (Şekil 16 ve 17).

Işınlanmamış, 15, 35 ve 50 kGy'de ışınlanmış 10 femurun her biri için bulunan vickers

sertlik değerleri şekil 18'de gösterilmiştir.
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Bu sonuçlar ışığında 15 kGy'de ışınlanmış kemiğin vickers sertliğinin ışınlanmamış

kontrol kemiğin sertlik değerine göre % 7.5 oranında azaldığı görülmüştür. Her iki grup

istatİksel olarak karşılaştırıldığında vickers sertliğinde anlamlı bir azalma ( pO.OOl)

gözlenmiştir. Işınlanmamış kemiğe göre 35kGy'de ışınlanmış olan kemiğin sertliği %

19.7 ve 50 kGy'de ışınlanmış olan kemiğin sertliği de % 26.2 oranında azalmıştır.

Gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir (p<0.000) azalma bulunmuştur. 15 kGy'de

ışınlanmış kemik 35 kGy ve 50 kGy'de ışınlanmış kemik ile karşılaştırıldığında 35kGy'de

ışınlanan kemikte Vivkers sertliğinde % 11.6, 50 kGy'de ışınlanmış kemikte % 20.2

oranında azalma kaydedilmiştir. Testlerde azalmanın istatiksel olarak anlamlı (pO.OOO)

olduğu saptanmıştır. 50 kGy'de ışınlanan kemik 35kGy'de ışınlanan kemiğe göre % 9.7

daha kırılgandır ve istatiksel olaraksertlik değerinde anlamlı azalma (p<0.003)

görülmüştür.
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Şekil 16: Vickers sertlik testine göre gruplardaki ortalama sertlik değerleri.
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Şekil 17 : Vickers sertlik testine göre gruplardaki standart sapma değerleri.

60

î "
CM

3
'C

*"l 4 o j

TJ

W
C/}

30 d

20

Işınlanmamış

15 kGy'de ışınlanmış

35 kGy'de ışınlanmış

50 kGy'de ışınlanmış
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Örnek sayısı

Şekil 18: Farklı dozlarda ışınlanmış femur kemiklerinin her birinin vickers sertlik testi

değerleri.
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Rocwell Sertlik Testi Bulguları

Rockwell (Re) sertlik testinde ışınlanmamış femur parçalarının sertlik

değerlerinin aritmetik ortalaması ve standart sapması 16.39 ± 2.50 Re olarak

bulunmuştur. 15 kGy'de ışınlanan femur parçalarının sertlik değerlerinin ise 11.51 ± 2.75

Re olduğu tespit edilmiştir (Şekil 19 ve 20). Işınlanmamış, 15, 35 ve 50 kGy'de

ışınlanmış 10 femurun her biri için bulunan rockwell sertlik değerleri şekil 21'de

gösterilmiştir. 15 kGy'de ışınlanmış kemiğin ışınlanmamış kemiğe göre % 29.8 oranında

daha kırılgan olduğu tespit edilmiştir. Azalmanın istatiksel olarak anlamlı ( p<0.000)

olduğu bulunmuştur. 35 kGy'de ve 50 kGy'de ışınlanan kemiklerde uygulanan yük fazla

geldiğinden ölçüm almamadan kemikler parçalanmıştır.

İnek femuruna uygulanan mekanik testlerin veri ve sonuçlan toplu halde Tablo

2'de verilmiştir.

20 1

a

Işınlanmamış 3 5 kGy'de ışınlanmış

15 kGy'de ışınlanmış 50 kGy'cfe ışınlanmış

Şekil 19: Rockwell sertlik testine göre gruplardaki ortalama sertlik değerleri.
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Şekil 20: Rockwell sertlik testine göre gruplardaki standart sapma değerleri.

20

18

16

f> 14

l
O 12
O

9 10

ışınlanmamış

•

15 kGy'de ışınlanmış1 2 3 4 5 6 l

Örnek sayısı

Şekil 21: Farklı dozlarda ışınlanmış femur kemiklerinin her birinin Rockwell sertlik testi

değerleri.
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Tablo 2 : Femur mekanik özelliklerinin test veri ve sonuçlan ortalama (M) ve standart
sapma (SD) değerleri (M -l- SD).

Mekanik özellikler

Uygulanan kuvvet

(N)

Maksimum sapma

(mm)

Eğilme gerilmesi

(MPa)

Vickers sertliği

(gf/mm2)

Rockvvell sertlik

değeri (Re)

Işınlanmamış

Grup

(n =10)

776.7 ±182.7

1.00 ±0.35

218.5 ±51.46

5 1.45 ±2.72

16.39 ±2.50

15 kGy'de

ışınlanmış Grup

(n =10)

535.2 ±95.5***

0.70 ±0.1 6*

150.5 + 26.80***

47.58 ±3.61***

11. 51 ±2.75***

35 kGy'de

ışınlanmış Grup

(n =10)

340.2+131.7***

0.46 ± 0.08***

95.7 + 37.04***

42.06 ± 3.27***

50 kGy'de

ışınlanmış Grup

(n =10)

175. 6 ±63 .6***

0.20 ±0.11***

49.4+17.86***

37.99 + 5.36***

(*) p<0.05 ve (***) p<0.001

Kemikteki Ca ve Mg Miktarına Ait Bulgular

İnek femurunu alt ve üst parça diye ikiye ayırdıktan sonra dört parçaya bölüp

farklı sertlik ölçme deneyleri yapıldı. Deneylerden sonra bu parçaların her birinden (80

adet) Ca ve Mg analizi yapıldı. Işınlanmamış üst femur kemik parçalarının Ca

miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 24,96 ± 2.09, 15 kGy'de

ışınlanmış üst femur parçalarının Ca miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart

sapması % 22.85 ± 2.22 olarak bulunmuştur. 35 kGy'de ışınlanmış üst femur parçalarının

Ca miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 24.23 ±0.81, 50 kGy'de

ışınlanmış üst femur parçalarının Ca miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart

sapması % 23.42 ±1.21 olarak tespit edilmiştir(Şekil 22 ve 23).
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Işınlanmamış üst femur kontrol olarak kabul edildiğinde, 15 kGy'de ışınlanmış üst

femurdaki Ca miktarında % 8.5 oranında azalma, 35kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Ca

miktarında % 2.9 ve 50 kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Ca miktarında % 6.2 oranında

azalma tespit edilmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında Ca miktarlanndaki azalmalarda

istatiksel anlamlılık (p>0.05) bulunamamıştır.

Alt femur kemik parçalarının ışınlanmamış olanlarında Ca miktarlarının aritmetik

ortalaması ve standart sapması % 25.90 ± 3.99 , 15 kGy'de ışınlanmış alt femur

parçalarının Ca miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 23.22 ± 0.98

olarak saptanmıştır. 35 kGy'de ışınlanmış alt femur parçalarının Ca miktarlarının

aritmetik ortalaması ve standart sapması %24.00 ± l .22, 50 kGy'de ışınlanmış alt femur

parçalarının Ca miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 23.27 ± 0.94

olarak tespit edilmiştir ( Şekil 22 ve 23). Işınlanmamış alt femur kontrol olarak kabul

edildiğinde, 15 kGy'de ışınlanmış alt femurdaki Ca miktarında % 10.4 oranında azalma

olduğu görülmüştür. Işınlanmamış kemiğe göre 35kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Ca

miktarı % 7.3 ve 50 kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Ca miktarı % 10.2 oranında

azalmıştır. Bu testlerde istatiksel anlamlılık (p>0.05) bulunamamıştır. Işınlanmamış ve

farklı dozlarda ışınlanmış alt ve üst femur parçalarının Ca miktarları tablo 3'de verilmiştir.

Ğ

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

| Ak femur

l Üst femur
Iş ın lanmamış 30 kGy'de ışınlanmış

15 kGy'de ışınlatmış 50 kGy'de ışınlanmış

Şekil 22: Alt ve üst femur parçalarındaki Ca miktarlarının gruplardaki ortalama değerleri.
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Işınlanmamış 35 kGy'de ışınlanmış

15 kgy'de ışınlanmış 50 kGy'de ışınlanmış

Şekil 23: Üst ve alt femur parçalan Ca miktarlarının gruplardaki standart sapma

değerleri

Aynı parçalardan Mg testi de çalışılmıştır. Işınlanmamış üst femur kemik

parçalarının Mg miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 0.46 ± 0.02

olarak bulunmuştur. 15 kGy'de ışınlanmış üst femur parçalannın Mg miktarlarının

aritmetik ortalaması ve standart sapması % 0.44 ± 0.04 olarak tespit edilmiştir. 35

kGy'de ışınlanmış üst femur parçalarının Mg miktarlarının aritmetik ortalaması ve

standart sapması % 0.47 ± 0.05 , 50 kGy'de ışınlanmış üst femur parçalarının Mg

miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 0.46 ± 0.04 olarak tespit

edilmiştir (Şekil 24 ve 25). Işınlanmamış üst femur kontrol olarak alındığında, 15 kGy'de

ışınlanmış üst femurdaki Mg miktarında % 4.4 oranında azalma olduğu görülmüştür.

Işınlanmamış kemiğe göre 35kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Mg miktarı % 2.4 ve 50

kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Mg miktarı % 1.5 oranında artma tespit edilmiştir.

Artma ve azalmaların tespit edildiği bu testlerde gruplar arasında istatiksel anlamlılık

(p>0.05) saptanmamıştır.
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Işınlanmamış alt femur kemik parçalarının Mg miktarlarının aritmetik ortalaması

ve standart sapması % 0.43 ± 0.03, 15 kGy'de ışınlanmış alt femur parçalarının Mg

miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 0.44 ± 0.04 olarak saptanmıştır.

35 kGy'de ışınlanmış alt femur parçalarının Mg miktarlarının aritmetik ortalaması ve

standart sapması 0.45 ± 0.05 , 50 kGy'de ışınlanmış alt femur parçalarının Mg

miktarlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması % 0.44 ± 0.05 olarak tespit

edilmiştir ( Şekil 24 ve 25). Işınlanmamış alt femur kontrol olarak kabul edildiğinde, 15

kGy'de ışınlanmış alt femurdaki Mg miktarında % 0.8 oranında artma, 35kGy'de

ışınlanmış olan kemikteki Mg miktarında % 5.0 ve 50 kGy'de ışınlanmış olan kemikteki

Mg miktarında % 2.1 oranında artma tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda istatiksel anlamlılık

(p>0.05) görülmemiştir. Işmlanmamış ve farklı dozlarda ışınlanmış alt ve üst femur

kemiklerinin Mg miktarları tablo 4'de verilmiştir.

00

0,00

Işınlanmamış 35 kgy'de ışınlanmış

15 kGy'de ışınlanmış 50 kGy'de ışınlanmış

Şekil 24: Alt ve üst femur parçalarındaki Mg miktarlarının gruplardaki ortalama

değerleri.
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Ĵ°
cT

0

0

-H
•*

cT

o

o1

-H

o"

|
o"
-H
en

o"

en

•53-
f— 4

o"
+1

v^ir»
o"

o

^
+1

*̂o

oo
0

o"
+1
es

cT

1
cf
+1
^o
V~l

cT

oo
o

cT
-H
vo

cT

T— <

§

o"
-H
oo

cT

S
o
cT
+1

0

S
o
o^
-R
Tf

^
o

^

eN
0

S-
-H
oo

O1

CN
O
0

cT
+1

*̂o"

s
o
o"
+1
(̂
"̂o1

so
o
-H

0̂

o
cT
-H
o

cT

İ
o1

-w
S

o"

So
o"
+1

T
cT

»-H

O
o
o"
+1
"̂ J"
*T

o"

**

eso
o
<S
-H
*o
•t
ö1

NO
o
o^
cT
-H

f̂o1

oo
o
o
o"
-H
o
o1

vo
o

ö1

+1

^

o

.̂
^5o1

4-1
C^J

*̂cT

S
o
o1

+1
en

cT

VO
o
cT
-H

o

oo
o
o
o"
+1
,_,

r̂ "cT

\0

o
0
o
-H
1—4

"̂cT

rj-

§
o"
-H
oo

o"

|
o"
-H
oo

o"

o
o"
4-1
en

•̂O

o
o
-H

*/^t̂*
cT

1— H

O

cT
-H
es

o"

o
o
cT
-H

o
0

o"
+1
o

•̂o

t-

oo
o
o
cT
+1
*o
Ĵ*
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TARTIŞMA

Kemik greftlerinin özellikleri koruma, depo ve sterilizasyonla etkilenmektedir.

Eskiden beri çeşitli doku saklama yöntemleri kullanılmaktadır. Soğutucuda dondurarak,

dondurarak kurutma, thimerosal, alkol, demineralizasyon, deproteinizasyon, kaynatma,

otoklav bunlardan bazılarıdır. Yüksek ısı gerektiren yöntemler doku bankasında

kullanılmamaktadır. ÇNAEM doku bankasında dondurarak kurutma yöntemi

uygulanmaktadır ve bu sayede dokular oda sıcaklığında saklanabilmektedir.

Dondurarak kurutma avantajlarından biri sıcaklığın çok düşük olmasından dolayı

enzimatik reaksiyonları ve proteinlerin bozulmasını minimuma indirmesidir (12,36,37).

Ayrıca dondurarak kurutulmuş materyale tekrar su ilave edildiğinde rehidratasyon ile

kurutma öncesi yapısına yeniden sahip olmasıdır. (36,37). Dondurarak kurutulan ürünün

kurutma işleminin doğruluğu içerdiği nem miktarıyla saptanmaktadır. Materyalin özelliği

ve saklama süresine uygun nem oranı vardır. Kemik ve biyolojik dokular için nem miktarı

yaklaşık % 5 olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada hazırladığımız kemik greftlerindeki

nem miktarlarını % 4- 4,75 arasında saptadık.

Dondurarak kurutma yöntemi ile greftteki su miktarı azaltılarak oda sıcaklığında

saklanabilmektedir. Su miktarı gibi yağ miktarının da azalması önemlidir. Su miktarındaki

azalmanın greft özellikleri üzerine etkisi olduğu gibi yağ içeriğinin azalmasının da greftin

statik ve dinamik davranışını geliştirdiği bilinmektedir (50).

Dondurarak kurutmada doku antijenitesinin azalması ve mikroorganizmaların

vegetatif formunun giderilmesi de önemlidir (31). Fakat bu yöntem ile doku

sterilizasyonu mümkün değildir. Bu nedenle dondurarak kurutma işlemine tabi tutulmuş

materyellerin sekonder sterilizasyonu gereklidir. Taze ve donmuş kemik greftleri aseptik

şartlar altında alınmış olsalar bile hastalık taşıma riskine sahiptirler. Bu bakımdan

sterilizasyonda özellikle mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi veya inaktif hale

getirilmesi gereklidir.

Sterilizasyon için çeşitli yöntemler mevcuttur. Kimyasallar, ısı, UV ve iyonizan

radyasyon bu amaçla kullanılmaktadır. İnvitro olarak UV ve antibiyotik tedavisi doku

allogreftlerinin sadece yüzey dekontaminasyonunu sağladığı için uygun Sterilizasyon

yöntemi değillerdir.
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Kimyasalların bakteri ve virüslere karşı öldürücü olduğu kabul edilmektedir. Fakat etkili

bir yöntem değildir (33). Etilen oksit (EO) baza doku bankalarında kullanılmaktadır. Bu

madde yüksek kimyasal aktivite ve toksisiteye sahiptir. Ayrıca su ve biyolojik

materyallerin organik konıpenentleri ile reaksiyona girerek kanserojenik organik

bileşikleri oluşturmaktadır.

Sağlıkla ilgili kurumlarda, nükleer tıp ve radyoterapide, tıbbi ürünlerin

sterilizasyonunda radyasyonla sterilizasyon tercih edilmektedir. Özellikle ısıya hassas

materyal olan dokular için radyasyonla sterilizasyon iyi bir yöntemdir.

Çalışmamızda dondurularak kurutulmuş greftlerin sterilizasyonu GAMMA-PAK

firmasında yapıldı. Kemiğin radyasyonla sterilizasyonu için üç farklı radyasyon dozu

uygulandı. Uyguladığımız bu radyasyon dozlarının kemik greftlerinin mekanik özelliği

üzerine etkilerini göstermek için bütün kemik parçalarına aynı işlem uygulanmıştır.

Pastörizasyon, dondurarak kurutma kemiğin mekanik özelliğine etki etse bile bütün

kemiklere aynı işlem uygulandığı için bu işlemlerin etkisi bertaraf edilmiş oldu.

Radyasyonla sterilizasyonun kemiklerin mekanik özellikleri üzerine etkisini

araştırmak için üç noktalı eğme testi uygulanarak kemiğin yüke karşı maksimum

mukavemeti ve kırılma anındaki maksimum sapma (defleksiyon) değeri ölçülmüştür.

Üç noktalı eğme testi uygulaması sonucuna göre;

15 kGy'de ışınlanan femur parçasına kemik kırdıncaya kadar uygulanan kuvvette

(kemiğin maksimum dayanma direnci) ve eğilme gerilmesinde, ışınlanmamış femur

parçası ile karşılaştırıldığında % 31,1 , 35 kGy'de ışınlanmış kemiklerde % 56,2 , 50

kGy'de ışınlanmış kemiklerde % 77.4 oranında azalma tespit edilmiştir. Bu da bize

radyasyon dozu arttıkça kemiklerin daha az kuvvet etkisiyle kırılmakta olduğunu ve

kemiğin mukavemetinin azaldığını göstermektedir. Işınlanmamış kemik yaklaşık 776.7

N'luk yüke karşı dayanırken 15 kGy'de 535.2N, 35 kGy'de 340.2 N kuvvete

dayanmakta, 50 kGyde ise kemiğin mukavemeti çok azalmaktadır (175.6N).

Yine üç noktalı eğme testi sonucuna göre,

Işınlanmamış femur parçalan kontrol olarak değerlendirildiğinde, 15 kGy'de

ışınlanan kemiğin maksimum sapma değerinde % 30.5 oranında azalma, 35 kGy'de

% 54.9, 50 kGy'de ise % 80.4 oranında azalma tespit edilmiştir.
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Bu değerler, kınlına anındaki maksimum sapmanın radyasyon dozu arttıkça azalmakta

olduğunu göstermektedir.

Uygulanan yüke (kuvvet) yanıtta yük-maksimum sapma (defleksiyon) değeri

arasındaki bağıntı incelendiğinde; kemik önce elastik deformasyon bölgesinde esnemeye

başlamakta, kemikte deformasyon artan yükle (kuvvetle) lineer olarak artmaktadır ve yük

arttıkça kırılma noktasında maksimum sapma azalmaktadır. Yani kemik bu noktadan

sonra kısa sürede kırılmaktadır. Gerçekte kemik tam bir esneme yapamamaktadır.

Deformasyon esnasında kemik matriksteki sıvılardan dolayı viskoz etkilerde söz konusu

olabilmektedir. Elastik bölgenin eğimi yapının sertlik değerini yani rijidhesini

göstermektedir (42,43).

Bir materyal tekrar tekrar yüklendiği zaman kuvvet-maksimum sapma arasındaki

grafikte elastik bölgede mekanik özellik zamanla azalmaktadır. Sertliğin (dayanıklılığın)

ve elastik modülün zamanla azalması sonuçta aşın yorgunluk ve bitkinlik olarak

adlandırılmaktadır. Kemikte mekanik özelliklerde azalma, kemikli yapıda küçük

çatlaklara ve çatlakların birleşerek kınğı oluşturmasına neden olmaktadır (42). Kemiğin

mukavemeti eğrinin yüksekliği olarak Üade edilmektedir. Osteoporezde kemiğin mekanik

özellikleri araştırıldığında kırıktan önce eğilme uzamasının ve maksimum sapmanın

azaldığı ve kırılganlığın arttığı gösterilmiştir (43).

Currey ve arkadaştan (9) radyasyonun kemik greftlerine olan etkisini araştırmak

için farklı dozlarda (17, 29.5, 94.7 kGy) radyasyonla steril ederek kemiğin mekanik

özelliklerini incelemişler ve mekanik özelliği ölçmek için üç noktalı eğme testi ve dört

noktalı vurma testleri uygulamışlardır. Radyasyon dozu arttıkça örneklerin maksimum

dayanma direncinde azalma olduğunu tespit etmişler ve yüksek radyasyonla ışınlanan

örneklerde kontrollere göre dayanma direncinin %35 azaldığım bulmuşlardır. Bizim

çalışmamızda olduğu gibi hiç ışınlanmamış kemiğin mekanik özelliğinin en fazla

olduğunu, düşük dozda ve standart doz radyasyon uygulandığında değerin biraz daha

düştüğünü, yüksek doz uygulandığında ise mekanik özelliğin çok fazla azaldığını

belirtmişlerdir. Bunun sebebi olarak radyasyonun özellikle protein (kollagen) matriksini

denatüre etmesine bağlamışlardır.
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Kemiğin maksimum dayanma direncindeki azalma Hamer ve arkadaşları (18)

tarafindan yapılan bir çalışmada da gösterilmiştir. Bu çalışmada femurun orta kısmından

enine kesitler alınmış ve bunlara üç noktalı eğme testi uygulanmıştır. Uygulanan doz

arttıkça kemiklerin maksimum dayanma direncinde azalma tespit etmişlerdir. Standart

doz ile (28 kGy) ışınlananlarda kontrole göre maksimum dayanma direncinde % 64

azalma tespit etmişlerdir. Radyasyonun kollagenin küçük alt birimlerdeki moleküllerin

kırılması ile veya 3'lü heliksin sekonder yapısının bozulması ile etki gösterdiğini

söylemişlerdir. Yapılan çalışmalarda farklı doz uygulaması ile doza bağlı olarak dayanma

direncinde değişiklik elde edilmiştir. Bu bakımdan yapılan çalışmalar sonucu kemiğe

mekanik özelliklerinde en az zarar verecek dozun tespiti şarttır.

Çalışmamızda Vickers sertlik testi uygulamasında; deneyde 100 gramlık yük 10

saniye süre ile kemiğe batınlarak kemik yüzeyinin sertliği hesaplandı. Işınlanmamış kemik

kontrol olarak kabul edildiğinde, 15 kGy'de ışınlanmış kemiğin vickers sertliğinin

kontrole göre % 7,5 oranında azaldığı görülmüştür. Kontrol femur parçalarına göre

35kGy'de ışınlanmış olan kemiğin sertliği % 19,7 ve 50 kGy'de ışınlanmış olan kemiğin

sertliği de % 26,2 oranında azalmıştır.

Tüm bulgular üç noktalı eğme testi ve vickers testi sonuçlarına göre ışınlama

dozu arttıkça sertlik değerlerinin belirli oranlarda azaldığını ve kemiğin kırılgan hale

geldiğini göstermektedir.

Rockwell sertlik testi uyguladığımızda ise 15 kGy'de ışınlanmış kemik, kontrol

kemiğe göre %29,8 oranında daha kırılgan hale gelmektedir. 35 kGy ve 50 kGy'de

ışınlanan kemiklerde ise yük fazla geldiğinden kemikler parçalanmıştır.

Greftlerin mekanik özelliğini ölçmek için sıkıştırma testi gibi farklı testlerde

kullanılmaktadır. Donmuş, dondurarak kurutulmuş ve radyasyonla steril edilmiş greftlere

sıkıştırma testi uygulanan bir çalışmada, donmuş grefte kıyasla dondurularak kurutulmuş

ve radyasyonla steril olmuş greftlere uygulanan maksimum kuvvette % 18.9 dan

% 42.5'a kadar azalma olduğu tespit edilmiştir (8). Ayrıca bükme testi ile mekanik

özelliği inceleyen çalışmalardan birinde greft akustik tesir (AE) ile incelenmiş ve

histolojik olarak değerlendirme yapılmıştır (1). Bu çalışmalarda da radyasyonla

sterilizasyon uygulanan greftlerin mekanik özelliğinde azalma tespit edilmiştir (30).
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Voggenreiter ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada (49) -70°C'de dondurma,

dondurarak kurutma, radyasyonla sterlizasyon ve otoklav edilerek saklanan fare kaval

kemiği kortikal parçalan elektron mikroskobu ile incelenmiştir. Kemik minerali ile

kollagen fibrillerin düzgünce yayıldığını ve bir demet oluşturan fîbrillerin çoğunlukla

birbirine paralel bağlandığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada donmuş kemik ile taze kemiğin

yapısında fark olmadığı görülmüştür. Kemik parçalan farklı dozlarda (l, 5, 25 ve 50

kGy) ışınladıklarında normal fîbril yapılarından sapma olmadığı gösterilmiştir.

Dondurarak kurutma ve bunu takiben rehidratasyon yapılan örneklerde lif bandlan

mineralizasyonuna paralel mikroçatlaklann oluşabileceği görüldü. Fakat otoklavdan

sonra şişme (gerilme), kabarma ve matriks fibrillerinde karışma olduğu gözlemlenmiştir.

Radyasyon uygulanan kemiklerin mekanik özelliklerinde azalmanın sebebi olarak

radyasyonun kemik kollajenine etki etmesi ve kollajenin H bağlarını koparması

gösterilmektedir (1,18,19,49). Kemik proteini özellikle kollajen, denatüre olduğunda

kemik daha kırılgan bir yapıya sahip olmaktadır (9,19). Dondurarak kurutma ile

radyasyonun indirekt etkisi azaltılabilir. Eğer serbest radikallerin reaktivasyonu azalırsa

kollagenin bozulma derecesi de azalacak, böylece biyomekanik zarar daha az olacaktır.

Kemik stabü bir yapı değildir, devamlı yenilenmeye uğrar. Buna bağlı olarak

kemiğin her yerinde aynı miktarda mineral bulunmaz. Vücudun yük taşıyan ve kuvvet

gerektiren kemiklerinde mineral miktarı daha fazladır. Ayrıca aynı kemiğin farklı

yerlerinde de mineral miktarı azda olsa farklılık göstermektedir. İnek femurunu alt ve üst

parça diye ikiye ayırdıktan sonra dört parçaya bölüp farklı sertlik ölçme deneyleri

yapıldıktan sonra bu parçaların her birinden (80 adet) Ca ve Mg analizi yaparak, kemiğin

mineral yapısında değişiklik olup olmadığını saptamak istedik.

Işınlanmamış üst femur kontrol olarak kabul edildiğinde, 15 kGy'de ışınlanmış üst

femurdaki Ca miktarında % 8.5 oranında azalma, 35kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Ca

miktarında % 2.9 ve 50 kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Ca miktarında % 6.2 oranında

azalma tespit edilmiştir. Kontrol ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında Ca

miktarlanndaki azalmada istatiksel anlamlılık (p>0.05) bulunamamıştır.

Işınlanmamış alt femur kontrol olarak kabul edildiğinde, 15 kGy'de ışınlanmış alt

femurdaki Ca miktarında % 10.4, 35kGy'de % 7.3 ve 50 kGy'de % 10.2 oranında

azalma tespit edilmiştir.
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Yine kontrol ile karşılaştırıldığında gruplarda istatiksel olarak anlamlı azalma (p>0.05)

saptanamamıştır.

Işınlanmamış üst femur kontrol olarak alındığında, 15 kGy'de ışınlanmış üst

femurdaki Mg miktarında % 4.4 oranında azalma olduğu görülmüştür. Işınlanmamış

kemiğe göre 35kGy'de ışınlanmış olan kemikteki Mg miktarı % 2.4 ve 50 kGy'de

ışınlanmış olan kemikteki Mg miktarı % 1.5 oranında artma tespit edilmiştir. Artma ve

azalmaların tespit edildiği bu testlerde istatiksel anlamlılık (p>0.05) bulunamamıştır.

Işınlanmamış alt femur kontrol olarak alındığında, 15 kGy'de ışınlanmış alt

femurdaki Mg miktarında % 0.8, 35kGy'de % 5.0 ve 50 kGy'de % 2.1 oranında artma

tespit edilmiştir. Bu sonuçlarda istatiksel anlamlılık (p>0.05) görülmemiştir.

Radyasyonun standart dozlarda kemik elastikiyetini etkilemediği fakat kuvvetin

(gücün) azaldığı tespit edilmiştir (18). Kemik mukavemeti kollagen ve mineral fraksiyona

ve bunlar arasındaki etkileşmeye bağlıdır. Radyasyonun kollagenin moleküllerarası çapraz

bağları etkilediği ve bu nedenle mekanik özellikleri de etkiledikleri söylenmektedir.

Yapılan bir çalışmada, Moreno ve Forriol (27) taze, dondurulmuş ve otoklav

işlemine tabi tutulmuş kemiklerin mineral ve kollagen yapısına saklama şartlarının etkisini

araştırmak için kemiklere üç noktalı eğme testi uygulamışlar ve donmuş kemikteki

maksimum dayanma kuvvetinin en fazla olduğunu (317 MPa), taze kemikte bu değerin

biraz daha düştüğünü ( 250 MPa) ve otoklav edilen kemikte ise en düşük (234 MPa)

değere sahip olduğunu göstermişlerdir. Kemiklerin mineral ve kollajen yapısı

incelendiğinde Ca, Mg ve hidroksiprolin miktarlarında üç grup arasında önemli bir fark

bulanamamıştır. Bizde, çalışmamızda, dondurularak kurutulmuş ve farklı dozlarda

sterilizasyon yapılmış kemiklerde gruplar arası Ca ve Mg miktarlarında farklılık

saptamadık.Dondurarak kurutma ve radyasyon kemiğin mineral yapısına etki

etmemektedir. Görülen bu küçük değişiklikler kemiğin homogen bir yapıda

olmamasından kaynaklanmaktadır
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Sonuç olarak, radyasyonla sterilizasyon uygulaması kemikte mekanik özellik

kaybına neden olmaktadır. Fakat bu yöntem kemiğin sterilizasyonu için en uygun yöntem

olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kemiklerin radyasyon ile sterilizasyonunda,

kemiklere mekanik olarak fazla zarar vermeyecek uygun dozun saptanması gereklidir.

Çalışmamızda sterilizasyon için yeterli olan ve doku bankalarında standart doz olarak

kabul edilen 30 ± 5 kGy radyasyon dozunun, kemiğin mekanik özelliğini yüksek doza

göre daha az etkilediğini ve bu yüzden uygun sterilizasyon dozu olarak kabul edilmesi

gerektiğini savunmaktayız.
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ÖZET

Çalışmamızda dondurularak kurutulan kemik greftlerinin radyasyonla

sterilizasyonunda, farklı radyasyon dozlarının kemiğin mekanik özelliğine olan etkisini

araştırdık. Deneyimizde en fâzla yük taşıma yeteneği olan ve vücudun en kalın kemiği

olarak femur seçildi. İnek femurlan alt ve üst diye iki kısma bölündü ve kemik işleme

prosedürü uygulandı. Alt ve üst femur parçasından 50 x 10 x 4 mm boyutlarında dört

parça kesildi. Bütün parçalar dondurularak kurutulduktan sonra paketlendi. Alt ve üst

diye ayrılmış femurlann dört parçasından bir tanesi radyasyonla steril edilmeyerek kontrol

grubu olarak değerlendirildi. Geri kalan üç parça sırasıyla 15 kGy, 35 kGy ve 50 kGy'de
60Co gamma kaynağı ile steril edildi. Mekanik test olarak üç noktalı eğme, vickers sertlik

ve rockwell sertlik deneyleri yapıldı.

Üç noktalı eğme testinde, kemiğe uygulanan kuvvette ve eğilme gerilmesinde,

ışınlanmamış kemiğe göre 15 kGy'de ışınlanmış kemikte % 31.1, 35 kGy'de ışınlanmış

kemikte % 56.2 ve 50 kGy'de ışınlanan kemikte % 77.4 oranında azalma tespit edilmiştir.

Aynı şekilde maksimum sapması değerlerinde de ışınlanmamış kemiğe göre 15 kGy'de

ışınlanmış kemiğin maksimum sapmasında % 30.5, 35 kGy'de % 54.9 ve 50 kGy'de

% 80.4 oranında azalma saptanmıştır.

Vickers sertlik testi sonuçlarına göre; sertlik değerlerinde ışınlanmamış kontrol

olarak kabul ettiğimiz kemiğe göre 15 kGy'de ışınlanan kemikte % 7.5, 35 kGy'de

ışınlanan kemikte % 19.7 ve 50 kGy'de ışınlanan kemikte % 26.2 oranında azalma tespit

edilmiştir. Rockwell sertlik testi uygulandığında 15 kGy'de ışınlanmış kemiğin

ışınlanmamış kemiğe göre % 29.8 oranında daha kırılgan olduğu bulunmuştur. 35kGy ve

50 kGy'de ise uygulanan yük fazla geldiğinden Ölçüm almamadan kemikler kırılmıştır.

Hiç ışınlanmamış kemiğin mekanik özelliği fazladır. Düşük doz (15 kGy) ve

standart doz (35 kGy) radyasyon uygulandığında değer biraz daha düşer. Fakat yüksek

doz (50 kGy) uygulandığında mekanik özellik daha fazla azalır.

Radyasyonun kemiğin mineral yapısına olan etkisini görmek için alt ve üst diye

ayırdığımız femur parçalarından Ca ve Mg testleri çalışıldı. Uygulanan radyasyon dozu ile

ilgili olmayan farklı Ca ve Mg değerleri elde edilmiştir.
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Bunun sebebi olarak kemiğin içinde kan damarlarının bulunması ve homojen bir yapıya

sahip olmaması gösterilebilir.

Sonuç olarak, radyasyonla sterilizasyon uygulaması kemikte mekanik özellik

kaybına neden olmaktadır. Fakat bu yöntem kemiğin sterilizasyonu için en uygun yöntem

olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan kemiklerin radyasyon ile sterilizasyomında,

kemiklere mekanik olarak fazla zarar vermeyecek uygun dozun saptanması gereklidir.

Çalışmamızda sterilizasyon için yeterli olan ve doku bankalarında standart doz olarak

kabul edilen 30 ± 5 kGy radyasyon dozu, kemiğin mekanik özelliğini yüksek doza göre

daha az etkilediği için uygun sterilizasyon dozu olarak kabul edildi.
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SUMMARY

in our study, we investigated the effects of various radiation doses on

mechanical properties of bones for radiation sterilisation of freeze-dried bone grafts. in

our experiment, femur was chosen because of its maximum load carrying capacity and

the thickest bone of the body. Cow femora were divided into two parts as upper and

lower femora and bone treatment procedure was applied to them. The upper and lower

femoral parts were cut into four pieces in dimension of 50 x 10x4 mm. The pieces were

freeze-dried and packed. One of four pieces of upper and lower femora was not sterilised

by radiation and evaluated as a control group. Other three pieces were sterilised by a
60Co gamma source at 15 kGy, 35 kGy and 50 kGy respectively. Experiments of three

point bending, Vickers hardness and Rockwell hardness were performed as mechanical

tests.

in three point bending test, the ultimate force and bending strength applied to

bones decreased by 31.1 %, 56.2 % and 77.4 % respectively for 15 kGy, 35 kGy and 50

kGy irradiated specimens comparing to unirradiated ones. Similarly, the ultimate

displacements were found to be 30.5 %, 54.9 % and 80.4 % respectively less for

15 kGy, 35 kGy and 50 kGy îrradiated specimens than unirradiated ones.

According to the results of Vickers hardness test, stiflhess values decreased by

7.5 %, 19.7 % and 26.2 % respectively for 15 kGy, 35 kGy and 50 kGy irradiated

samples compare to unirradiated ones. When Rockwell hardness test was applied, 15

kGy irradiated bones were found to be 29.8 % more brittle than unirradiated ones.

During the tests for 35 kGy and 50 kGy kradiated bones, specimens were broken by the

load applied and no measurement could be made.

Unirradiated bone has higher mechanical properties. When low döşe (15 kGy)

and Standard döşe (35 kGy) of radiation are applied, values decrease a little. But, at

higher doses (50 kGy), values for mechanical properties decrease more.

in order to see the effect of radiation on mineral structure of bone, Ca and Mg

tests were performed on upper and lower femoral pieces. The result obtained showed

that the values of Ca and Mg are not proportional vvith the radiation döşe applied. This

might be due to blood veins in bones and not having a homogenous structure.
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in conclusion, application of radiation sterilisation causes losses of mechanical

properties in bones. However, this method is accepted as the most suitable öne for the

sterilisation of bones. Therefore, in radiation sterilisation of bone, it is necessary to

determine a suitable döşe which is not harmful for it. in our study, 30 ± 5 kGy radiation

döşe, which is sufficient for sterilisation and applied as Standard döşe in tissue banks, was

accepted as a suitable sterilisation döşe since mechanical properties of bone is effected

less than higher doses.
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