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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Proje tasarlanırken insanda doğuĢtan gelen ve a travma a bağlı geliĢen kemik 

hasarlarının tedavisinde kullanılan sentetik greft mater allerinin de avantajlarının a altılması 

hedeflenmiĢtir  u hedef doğrultusunda  sentetik greft mater allerine alternatif olarak 

bi om hendislik ve doku m hendisliği alanlarında  apılan çalıĢmalar ba  alınmıĢtır.  u 

çalıĢmalarda canlı h creler, polimerik bi omal emeler ve ind ktif ajanlar birlikte 

kullanılmaktadır. Yapılan projede de hastada çeĢitli fi iksel  an etkileri bulunan ve mali eti 

oldukça   ksek olan sentetik  r nlere, doku m hendisliğinden  ola çıkılarak  doğal 

alternatifler geliĢtirilmiĢtir.  unun için atık bi ok tle ka nakları kullanılarak mal emelerin 

bi ou umluluğunun artılması la birlikte geri d n Ģ me katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

 tık sığır kemiği, atık balık kılçığı ve atık tavuk kemikleri bi oseramik sente i için 450-

900°C‟lerde sinterlenmiĢtir.  i oseramiklerin FTIR- TR spektrumları incelendiğinde 

H (Hidroksiapatit) ve TCP (Trikalsi umfosfat)‟a ait karakteristik pikler tespit edilmiĢtir. 

ÇalıĢmamı da  eĢil nanoteknolojik   ntemler kullanılarak g m Ģ nanoparçacık ( gNP) 

sentezlenmiĢtir.  unun için farklı bitkisel ka naklar denenmiĢ, en u gununun sarı kantaron 

olduğuna karar verilmiĢtir. UV-Visible Spektrofotometrede sente lenen  gNP‟lerin 

karakteri as onu sağlanmıĢtır. Sente lenen bi oseramikler ve g m Ģ nanopartik ller kitosan 

ile s per g  enekli hidrojel (SGH) kompo it haline getirilerek antimikrobi al  apa  kemik 

dokusu elde edilmiĢtir. Sente lenen mal emelerin elastisite mod l  değerleri  lç lerek 

mekanik da anımlarının da oldukça baĢarılı olduğu belirlenmiĢtir. Ç lıĢmamı da elde edilen 

bi oseramik, g m Ģ nanoparçacık, s perg  enekli hidrojel nanokompo it kemik dokusu 

geliĢtirilerek  lkemi in 11. kalkınma planında  ncelikli alanlarda  er alan bi oteknolojik 

  ntemlerle atık konumunda bulunan maddeler hem geri d n Ģ me ka andırılacak hem de çok 

d Ģ k mali etlerle  st n   elliklere sahip  r nler elde edilerek  lke ekonomisine ciddi oranda 

katma değer sağlanacaktır. 
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2. Problem/Sorun 

  emik genellikle doğal olarak i ileĢen ve  ara dokusu bırakma an bir  apıda olsa da bu 

i ileĢme ba en tam anlamı la gerçekleĢme .  u nedenle karĢımı a sentetik greft mater alleri 

çıkmaktadır. GeliĢen sentetik greft mater allerinin birçok de avantajının bulunması, hastada 

çeĢitli fi iksel  an etkileri oluĢturması ve mali eti oldukça   ksek olması bi leri  eni ara ıĢlara 

itmiĢtir. Örneğin, operas on sonrası prote in doku la u umsu luğu prote i destekle en 

dokularda bi olojik komplikas onlar g r lmesine sebep olmaktadır. Operas on sonrası greft 

mater alinde antibakteri el   elliğin olmaması dokunun enfeksi on kapmasına sebep olabilir. 

Operas on sırasında sentetik greft mater allerinin doku la u umsu luğu sonucu kan ka bına 

 ol açabilir. Operas on sonrası çevre dokularla u gunsu  ve a aĢırı kemik oluĢumuna  ani 

heterotopik kemik oluĢumuna  ol açabileceğine   nelik kanıtlar mevcuttur.   nı  amanda ba ı 

operas onlar sonrasında ağrı oluĢumu i lenmiĢtir.  u tar   an etkilerin oluĢumu, operas onu 

gerçekleĢtiren hekimlere operas on sırasında ve sonrasında  orluklar çıkarabilmektedir. Orta a 

çıkan bu  an etkileri gidermek amacı la antibi otik ve ağrı kesici kullanılması sonucu hasta 

fi iksel ve psikolojik açıdan  orulur.   nı  amanda g n m   sağlık politikalarından " kılcı 

 ntibi otik  ullanımı"  kampan asına  arar vermektedirler. 

  Resim 1:  Sentetik kemik grefti uygulanmasında orta a çıkabilecek olan ağır kanama 

  

3. Çözüm  

 Yapılan çalıĢmada hastada çeĢitli fi iksel  an etkileri bulunan ve mali eti oldukça 

  ksek olan sentetik  r nlere, doku m hendisliğinden  ola çıkılarak  doğal alternatifler 

geliĢtirilmiĢtir.  unun için atık bi ok tle ka nakları kullanılarak elde edilen mal emelerin 

bi ou umluluğunun  apa  muadillere kı asla daha   ksek olması la birlikte geri d n Ģ me 

katkı sağlanması hedeflenmektedir Olası  an etkilerin  n ne geçmek amacı la antimikrobi al 

aktivite ka andırmak amaçlanmıĢ ve bunun için  eĢil nanoteknolojik   ntemler kullanılarak 

g m Ģ nanoparçacık ( gNP) sente lenmiĢtir.  unun için farklı bitkisel ka naklar denenmiĢ, en 

u gununun sarı kantaron olduğuna karar verilmiĢtir.  u sa ede, doku u umsu luğu ve 

enfeksi on sebebi le orta a çıkan  an etkilerin  n ne geçilmiĢ ve operas on sırasında ve 

sonrasında hem doktora hem de hasta a kola lık sağlanmıĢtır.   oğal ka naklar ve atık 

bi ok tle ka naklarının kullanılması la birlikte, mali et olabildiğince a a indirgenmiĢtir. 
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4.1 Biyoseramiklerin Sentezi 

4.1.1 Atık Balık Kılçığından ve Tavuk Kemiğinden Biyoseramik Sentezi 

Farklı ka naklardan artık olarak temin edilen atık tavuk kemikleri ve balık kılçıkları ilk 

olarak musluk su unda temi lendi.  rdından atıklar istenme en organik maddelerden 

arındırmak amacı la her b r   ç saat olmak   ere toplam 4 defa saf suda ka natıldı. Organ k 

b leĢ kler nden tem  lenen atıklar kurutulmaları ve  çler ndek  nem n en a a  nd rgenmes  

amacı la 60 C fırında 30 dak ka kurutuldu.  u  Ģlemler n sonucunda atık balık kılçıkları 

900 C‟de 3 saat atık tavuk kem kler   se 600 C‟de 12 saat olmak   ere k l fırınında s nterlenerek 

istenilen hidroksiapatit formuna ulaĢtırıldı. (Zhang ve ark., 2018). 

4.1.1 Atık Sığır Kemiğinden Biyoseramik Sentezi  

 tık sığır kemikleri ise temi lendikten sonra diğer atık bi ok tle ka naklarından farklı 

olarak %10 sod um hidroksit sol s onu (NaOH) eklenen suda 100
o
C‟de 45 dakika olmak 

  ere 6 ke  ka natılarak kemiklerin proteinlerden arındırılması (deproteini as on) 

sağlanmıĢtır. Her seferinde çıkan su atılarak, temi  su la çalkalama iĢlemi  apılmıĢ ve 

sol s on eklenerek temi leme iĢine devam edilmiĢtir. Son ka natma iĢleminden sonra kemikler 

 nce musluk su u ile i ice  ıkandıktan sonra distile su la  ıkanarak kim asaldan 

arındırılmıĢtır.  eproteini as ondan çıkan kemikler  ıkama iĢleminden geçirildikten sonra on 

saat s re ile 450
o
C‟de  n sinterleme (kalsinas on) iĢlemi sonucunda kemik g vdelerindeki 

organik  apıların (proteinlerin) u aklaĢması sağlanmıĢtır.  emikteki organik matriksten tam 

arındırmak için ha ırlanan kemikler, 450
o
C„lik fırında seki  saat tutularak t m organik  apının 

karboni e olarak u aklaĢması sağlanmıĢtır. Oda sıcaklığına gelen kemikler tekrar 850
o
C„lik 

fırında d rt saat tutularak sinteri as onu tamamlanmıĢtır.  aha sonra  akılan kemikler fırında 

850
o
C‟de 4 saat s re ile atmosfer koĢullarında kalsine edilerek kemik g vdelerindeki organik 

 apıların tamamen u aklaĢması sağlanmıĢtır. 36 saat sinterleme sonrasında,  ğ tme ve eleme 

 apılarak sente lenen bi oseramikler 75 µm standart partik l bo utuna getirilmiĢtir 

( arag  ,2016).  

4.2 Sentezlenen Biyoseramiklerin Karakterizasyonu 

Elde edilen bi oseramiklerin karakteri as onu için  FTIR- TR spektrumları Perkin 

Elmer Spektrum 100 ciha ı ile 650-4000 cm
-1 

dalga bo u aralığında  lç m  apılmıĢtır.  

 
Resim 2:  alık kılçığı (kırmı ı) ve balık   Resim 3: Tavuk kemiği (kırmı ı) 

 kılçığından sente lenen bi oseramiğin (si ah) ve tavuk kemiğinden sente lenen  

karakteristik pikleri     bi oseramiğin (si ah) karakteristik pikleri 
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Resim 4:  antaron    t n n karakteristik  Resim 5: Sığır kemiği (pembe) ve 

 pikleri       sığır kemiğinden sente lenen 

       bi oseramiğin (lacivert) karakteristik pikleri 

 

 

 

4.3 Yeşil Nanoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Gümüş Nanopartikül Sentezi 

 Biyoseramiklerin antimikrobi al aktivite g stermesini sağlamak amacı la da  eĢil 

nanoteknoloji   ntemleri kullanılarak g m Ģ nanopartik ller sente lenmiĢtir.  u nanopartik l 

sente i için kullanılacak olan sarı kantaron bitkisi kalıntılarından arındırılarak temi lendi ve saf 

sudan geçirildi.  ater al 37°C‟de et vde kurutuldu.  itki mater ali  ğ t c  ile to  hale 

getirilip hassas tartı  ardımı la 5 gr  lç ld . To  hale gelmiĢ olan bitki mater ali   erine 100 

mL saf su eklendi, ardından 60 dakika s re ile ka natıldı. Ö  t elde edildikten sonra oda 

sıcaklığında soğutuldu.  Whatman No.1 filtre kağıdı kullanılarak katı kısımlarından a rılan 

   t, dene sel çalıĢma a ha ır hale getirildi. 500 ml saf su ile 1 m   gNO3 kullanılarak 

 gNO3 ç  eltisi ha ırlandı. 50 mL    t ile 500 mL  gNO3 ç  eltisi bir beherglasa koyuldu ve 

 g+ i onlarının  go indirgenmesi, UV spektrofotometresi ile açık renkli karıĢımın ko u 

kahverengi e d n Ģ m  i lenerek maksimum absorbans 20 dakika sonunda 453.91 nm‟de UV 

spektroskopisinde  lç ld . Santrif jlenen (7.000rpm,10dk) ko u renkli sol s ondan  st sıvı 

kısmı a rılıp kalan katı kısım  edi kere distile su ile  ıkanmıĢtır.Elde edilen g m Ģ 

nanoparçacıklar 70°C‟lik et vde 48 saat tutulmasının ardından kurutularak  ğ t ld  ve 

karakteri as onda kullanılmak   ere u gun ortamda saklandı. (Uma  ve ark.,2019)  

4.4 Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin Karakterizasyonu 

Elde edilen g m Ģ nanopartik ller UV-Vis spektrofotometrede 350-900 nm arasında 

absorbans değerleri  lç lm Ģt r. G m Ģ nanopartik ller için 400-500 nm arasında pik oluĢumu 

izlenmektedir (Bulut, 2007). 

 

 4.5 Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Aktivite Tayini 

 Elde edilen  gNp partik llerinin antimikrobi al aktivite g sterdiğini kanıtlamak 

amacı la disk dif   on testi  apılmıĢtır. SeçmiĢ olduğumu  disk dif   on   nteminde, u gun 

dil s ona sahip olan mikroorgani ma k lt r nden agarlı besi erinin   erine s r m  apıldıktan 

sonra agarın bakteriden oluĢmuĢ olan sol s onu emmesi sağlanmıĢ ve steril haldeki disklere 

 gNp partik lleri ve    tleri    erleĢtirilmiĢtir. U gun Ģartlarda ink bas on vaktinin dolması 

sonucunda inhibis onun  on çapları hesaplanarak değerlendirme  apılmıĢtır. Çok sa ıda 

antibi otiğe da anıklı olduğu belirlenmiĢ olan suĢlardan i ole edilmiĢ olan bu bakteriler, 
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 apılan saptama s recinde hastanelerdeki  atıĢı  apılmıĢ hastalardan alınan  rnekler sonucu ve 

daha da  nce  apılmıĢ çalıĢmalarda orta a çıkmıĢtır. Ü erinde çalıĢılacak olan bakteriler, 

hastanelerde  atıĢı  apılmıĢ hastalardan alınan  rnekler   erinde ve  nceki çalıĢmalarda 

kanıtlanan Ģekilde çok sa ıda antibi otiğe da anıklı olan suĢlardan elde edilmiĢtir.   ller 

Hilton  gar E. Coli için,  anlı  gar S.  ureus için olmak   ere bu agarların besi erlerine 

 arım macFarland  lç s nde s spansi onlar vasıtası ile ekim  apılmıĢtır.  ntibi ogram 

disklere emderilen g m Ģ nanopartik lleri inhibas on  onları incelenmiĢtir.  Standard 

antibi ogram diskler orta a bir kı aslama çıkarmak için kullanılmıĢtır.   C 

( moxcilin/clovulanic asit) E. Coli için, Cefoxitin S.  ureus için kullanılmıĢtır( uman ve 

Kuruoğlu, 2007). 

.   

4.6 Süpergözenekli Nanokompozit Yapay Kemik Dokusu Sentezi 

S per g  enekli hidrojellerin (SPH) eldesi için kitosan 12 saat s resince %1‟lik asetik 

asit ç  eltisinde man etik karıĢtırıcıda rpm hı ında ç   nd r lm Ģt r.  rdından içinde %2 

oranında olacak Ģekilde kitosan ç  eltisi oluĢturulmuĢtur. 100 mg to  halindeki bi oseramik ve 

10 mg  gNP 2mL  lç s nde kitosan ç  eltisine eklenmiĢ, çapra  bağla ıcı olması amacı la 4 

µL  lç s nde glioksal ç  eltisi ve 6mg NaHCO3 k p k oluĢturucu ajan kulannılmıĢtır. 

Homojeni e edilmiĢ karıĢım, 90W g ce sahip mikrodalgada 90 ila 120 s arası bekletilmiĢ 

b  lelikle hem k p kleĢme hem de çapra  bağlanma ola ları a nı anda gerçekleĢebilmiĢtir.  u 

sa ede s per g  enekli hidrojeller sente lenmiĢtir.. OluĢturulan bu hidrojeller %96‟lık etanolde 

bekletilmiĢtir.  rdından saf su ile 3 ila 4 ke   ıkanarak ortamdaki safsı lığın giderilmesi 

sağlanmıĢtır. Ha ırlanmıĢ  rnekler 1 gece s resinde dondurulmuĢ ardından 1 g n oda 

koĢullarında bekletilmiĢtir bu sa ede çapra  bağlar oluĢmuĢtur. %96 „lık etanolde 5-6 saat arası 

bekletilerek, oluĢturulan g  enekli  apının korunması sağlanmıĢtır. Son olarak  apısında 

bulunan etanol  atmak için 1 gece s resince dondurulmuĢ ardından oda koĢullarında 1 g n 

s resince bekletilmiĢtir. 

 Elde edilen SPH kompo itlerinin SPCH disklerinin ĢiĢme testleri; pH  lç s  7.4, 30 

mL hacminde PO₄³⁻ tampon ç  eltisi 37
o
C sıcaklık derecesinde sabit tutulmuĢ olan et v n 

içinde 2   deĢ  rnekten  ararlanarak sağlandı. elirli s relerde oluĢturulan ortamdan 

u aklaĢtırılan  rnekler,    e indeki nemin alınmasının ardından hassas tera i vasıtası la 

tartıldı. Tartma iĢleminin ardından oluĢturulmuĢ olan ĢiĢme ortamına  eniden  erleĢtirildi.  u 

ĢiĢme testlerinde kullanılan   ntem gravimetrik ta in   ntemidir.  uru haldeki ağırlık  lç t 

olarak alınmıĢ ve ĢiĢme oranları bu ağırlık ba  alınarak hesaplanmıĢtır. ġiĢme oranı ĢiĢmiĢ 

ağırlığın kuru ağırlıktan farkının kuru ağırlığa b l m  sonucudur  ( urukan, 2012). 

4.7 Süpergözenekli Nanokompozit Yapay Kemik Dokusunun Mekanik Dayanımının 

Belirlenmesi 

   rıca Sente lenen s perg  enekli kompo it doku iskeletlerinin mekanik 

da anımlarının belirlenmesi için 4 mm kalınlık, 1 cm çap olacak Ģekilde disk haline getirilerek 

1 saat 37 ºC‟de pH değeri 7,4 olan fosfat tamponunda bekletilerek denge ĢiĢme oranına gelmesi 

sağlanmıĢtır.  aha sonra sıkıĢtırma testleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  unun için 2mm/dk hı da 20 N 

  k  kullanılmıĢtır. Yapılan testler sonucunda sente lenen mal emelerin gerinim grafikleri 

çi ilerek bu grafiklerdeki doğrusal b lgelerin eğiminden elastik mod l değerleri belirlenmiĢtir 

(Durukan,2012).  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan çalıĢmalara bakıldığında antimikrobi al   ellik g steren bir bi oseramiğe 

rastlanmamıĢtır. YeĢil nanoteknoloji kullanarak elde ettiğimi  g m Ģ nanoparçacıklar elde 

ettiğimi  kemik  apısına   ksek miktarda antimikrobi al aktivite ka andırmıĢtır.  oğal 

ka naklı atıklar kullanıldığından dola ı bi ou umluluğu maksimum sevi ede olacak  ani olası 

doku u uĢma lıklarının  n ne geçilebilecektir. Pi asadaki diğer doğal ka naklı bi oseramik ve 

 apa  kemik dokuları incelendiğinde antimikrobi al   ellik ka andırılan bir  rneğe 

rastlanmamıĢtır.  ununla birlikte literat rde olası  an etkilerin bu   elliklerden  ararlanarak 

 n ne geçen bir çalıĢma bulunamamıĢtır.  u nedenle  apmıĢ olduğumu  çalıĢma ile ilgili 

patent baĢvurumu  bulunmaktadır. ÇalıĢmamı da sente lenen bi oseramik ve  apa  kemik 

dokusu mal emeleri sa esinde operas on gerçekleĢirken me dana gelecek komplikasyonlar 

minimuma indirgeneceği gibi operas on sonrası hasta çok daha rahat bir biçimde normal 

 aĢantısına d nebilecektir.  u bi oseramik kullanılarak sente lenen kompo it  apılı  apa  

kemik dokusu için de bu  st n   ellikler geçerli olacaktır.   unun  anı sıra elde edilen 

bi oseramik antimikrobi al   elliği sa esinde bakterilerin oluĢumunu engelle erek  eni nesil 

kaplama mal emelerinin  apımında da kullanılabilir.  u çalıĢmada hem atık konumunda 

bulunan bi ok tle ka nakları geri d n Ģt r lm Ģ hem de çok d Ģ k mali etle diğer 

muadillerinden çok daha  st n   ellikli  r nler elde edilmiĢtir. Yerli ve milli olarak elde edilen 

bu  r nler değerlendirilerek  lke ekonomisine katma değer sağlanabilir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Elde edilen biyoseramikler travma, kemik enfeksi onları, konjenital anomaliler, kas 

iskelet sistemi t m r cerrahisi, revi  on artroplasti cerrahisi ve spinal cerrahi gibi rekonstr ktif 

iĢlemler sırasında oluĢan kemik defektlerini tedavi etmek amacı la kulanılabilmesi 

hedeflenmektedir.   rıca elde edilen  r nler temelinde seramik olduğundan dola ı seramik 

sekt r nde de kullanılabilir. Elde ettiğimi   r n haliha ırda kullanılabilir durumdadır fakat 

ba ı durumlarda canlı doku içerisinde kullanılması gerektiğinden in-vivo dene ler  apılmalıdır. 

Etik kurallar ve imkanların kısıtlılığından  t r  bu dene ler gerçekleĢtirilememiĢtir.  una 

rağmen kullanılan t m mal emelerin doğal ka naklı olmasından ve eklenen   elliklerden  ola 

çıkılarak alerjik bir reaksi on olmadıkça b   k bir risk bulunmamaktadır. Ür n n 

geliĢtirilebilir birçok  anı bulunduğundan farklı  apılarda kullanılabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

TARİH YÖNTEM 

BASAMAKLARI 

MALZEME DENEY ORTAMI MALİYET 

28.09.2020 Biyoseramik Eldesi  tık Sığır  emiği,  tık 

Tavuk  emiği,  tık 

 alık  ılçığı, Saf Su, 

Sodyum Hidroksit 

ġeh t. Prof.  r. Ġlhan 

Varank  ı lsem 

 1,62 TL 
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15.10.2020 FTIR-ATR Analizi  i oseramikler, tık 

Kemikler, Perkinelmer 

Spektrum 100 Cihaz 

 alıkesir Üniversitesi 

Kimya Lab. 

- 

26.10.2020 AgNp Eldesi Sarı  antaron, Saf Su, 

Whatman No.1 Filtre 

 ağıdı,  G m Ģ Nitrat, 

Santrif j 

ġeh t. Prof.  r. Ġlhan 

Varank  ı lsem Lab. 

3,27 TL+36,5 

TL 

02.11.2020 AgNp 

Karakterizasyon G m Ģ Nanopartik l, 

UV-Vis 

Spektrofotometre. 

ġeh t. Prof.  r. Ġlhan 

Varank  ı lsem 

- 

19.11.2020 Antimikrobiyal 

Aktivite Testi 

  ller Hilton  gar, 

 anlı  gar,  mc, 

Cefoxitin,  E. Coli  S. 

Aureus  

 alıkesir  evlet 

Hastanesi 

Mikrobiyoloji Lab. 

- 

21.12.2020 Hidrojel Eldesi Kitosan, Asetik Asit, 

NaHCO3, Etil 

Alkol,Mikrodalga 

ġeh t. Prof.  r. Ġlhan 

Varank  ı lsem Lab. 

0,14 TL+ 0,1 

TL+ 0,13 TL+ 

2,8 TL 

14.01.2021 Mekanik 

 a anıklılık Testi  

  alıkesir Üniversitesi 

Kimya Lab. 

- 

18.02.2021 ġiĢme Testi  ġeh t. Prof.  r. Ġlhan 

Varank  ı lsem Lab. 

- 

Toplam Tahmini Bütçe 44,56 TL 

 

Ürün/Maliyet Biyoseramik SPH Hidrojel Ürünün Piyasa Fiyatı 

Atık Sığır Kemiği 0,08 TL 1,13 TL 975 TL 

Atık Tavuk/Balık 

Kemiği 

1,5 TL 2,55 TL - 

Sentetik Kemik 

Grefti 

170 TL 

 *Maliyet 1 g bazında hesaplanmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 Ortopedik ameliyatlarda kemik greftine ihti aç du an hastalar ve diĢ dolgusu, diĢ 

kaplaması ve a implant gibi iĢlemlere tabii tutulacak ortodonti hastaları ağırlıklı olmak 

  ere her t rl  kemik defektine sahip olan hastalar ve bu operas onları gerçekleĢtirecek 

olan  etkililer tarafından kullanılabilir. Elde edilen  r n antimikrobi al   ellik 

g sterdiğinden dola ı çok   nl  kaplama mal emesi olarak kullanılabilir.  u sa ede daha 

hij enik  r nler elde edilebilir. Ö ellikle sağlık sekt r nde kullanılabilecek bir  r n 
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tasarlandığından antimikrobi al ve bi ou umlu bir bi oseramik, her t rl  kemik hasarında 

hem hasta a hem de doktora kola lık sağla acaktır. 

 

9. Riskler 

 

                         Projenin hedeflerine etkisi  

Riskin gerçekleşme olasılığı HAFİF CİDDİ 

 

AZ 

 

 Enfeksiyon riski 

  

NORMAL Hastanın alerjik 

reaksi on g stermesi 

 

ÇOK   

 

Proje ha ata geçirilirken orta a çıkabilecek risklerin gerçekleĢme ihtimalinin a  olması la 

beraber eğer  ukarıda bahsi geçen problemlerin oluĢması durumunda projede kullanılan 

mal emeler değiĢtirilerek bu problemler ortadan kaldırılabilir.   rıca alerjik reaksi on g sterme 

riskinin  aĢanmadan  nce test  apılarak  n ne geçilebilir. 
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