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ABSTRACT 

 
 
The Effects of Magnetic Field on Biomechanical Properties of Bone Formation.  
 
 The discovery of piezoelectricity and bioelectric potentials in bone raised 
the possibility that external applied electromagnetic fields could modify the 
behavior of bone cells. According to some authors, extremely low frequency 
(ELF) EMF’s could stimulate osteoblastic activity by inhibition of osteoclasts or 
by some hormonal changes on bone formation. However, some studies failed to 
point out the same outcomes which reported by those authors. The aim of the 
present study was to investigate the effects of ELF (50 Hz), low-intensity (1 mT) 
and long term (6 weeks, 4h/day) magnetic fields (MF) on biomechanical 
properties of bone formation. Our outcomes were supported by histological and 
dansitometric methods.  

We used 60 female and 20 male rats to assess the effects of MF. 30 female 
were underwent ovariectomy to create bone loss. We examined the 
biomechanical, dansitometric and histological properties of the femur in grups. 
Stiffness, energy and young modulus properties of rat femur were significantly 
decreased and deformation was significantly increased in both female 
(unoperated) and male MF-exposed rats (p<0.05). Bone mineral density (BMD) 
of femurs were decreased in both female (unoperated) and male rats exposed to 
MF. No significant differences in cortical thickness and bone mineral content 
(BMC) of femurs were found between the exposed and unexposed grups. On the 
other hand, in morphologic view, spaces and disorders were observed at the 
organization of lammellar and collagen fibers in MF-treated groups. There were 
significant decreases in deformation and energy values of MF-exposed 
ovariectomized rats when compared with ovariectomized rats. On the other 
hand, there were significantly decreased values for stiffness and energy when 
compared with control (DC) rats. No significant differences were found between 
DC and MF-exposed ovariectomized rats. But, there were significantly 
decreased values for bone mineral density in ovariectomized rats when 
compared with DC rats. But in morphologic view of MF-exposed 
ovariectomized rats, the organization of lammellar and collagen fibers were 
much more beter than ovariectomized rats.  

In the view of our data, we suggest that ELF magnetic fields have 
adverse effects on bone formation in healthy rats and but in ovariectomized rats 
dansitometric values and morfologic views suggest that the effects have been 
positive, but the effects that occurred by EM fields on biomechanic properties 
suggest that the effects on bone formation were opposite.  
 
 
Keywords: Magnetic Fields, Rat, Bone Mineral Densitometry, Bone Mineral 
Content, Bone Biomechanic, Cortical Cortex Morphology. 
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ÖZET 
 
 

Manyetik Alanın Kemik Formasyonu Üzerindeki Etkilerinin  
Biyomekanik Özellikler Yönünden İncelenmesi 

 
 Kemikte piezoelektrik ve biyoelektrik potansiyellerin keşfi ile birlikte, 
eksternal elektromanyetik alanların (EMA) kemik hücrelerinin davranışlarını 
değiştirebileceği düşüncesini doğurmuştur. Bazı araştırmacılar, oldukça düşük 
frekanslı (ELF) EMA’larin osteoklastik aktiviteyi baskılayarak veya bazı 
hormonel değişiklikler gerçekleştirerek, osteoblastik aktiviteyi arttırdığını ileri 
sürmektedir. Buna karşın, bazı çalışmalar bu yazarların sonuçlarını 
göstermekte başarısız olmuştur. Çalışmamızda, 50 Hz, 1 mT manyetik alanlara 
(MA) 45 gün maruz kalan sıçanların kemik formasyonu üzerindeki etkileri 
biyomekanik özellikler yönünden araştırıldı. Sonuçlarımız histolojik ve 
dansitometrik yöntemlerle de desteklendi. 
 Bu çalışmada, 60 adet dişi 20 adet erkek sıçan kullanıldı. 30 adet dişi 
sıçana kemik kaybı modeli oluşturuldu. Bütün sıçanların femur kemiklerinin 
biyomekanik, dansitometrik ve histolojik özellikleri incelendi. MA’na maruz 
bırakılan grupların ortalamaları kontroller ile karşılaştırıldığında femurların 
her iki cinsiyette de, sertlik, enerji ve young modülü değerlerindeki azalma 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Ayrıca, her iki cinsiyette de 
gözlenen deformasyon artışının da anlamlı olduğu saptandı. Kontrol ve deney 
grubu sıçanlarının kemik mineral yoğunluklarında gözlenen azalış istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Kortikal kalınlıklarda ve kemik mineral 
içeriğinde kontrol ve deney grupları arasında anlamlı bir fark saptanmadı. 
Diğer taraftan, morfolojik analizlerde, lamellar yapıda ve kollejen liflerinde 
düzensizlikler ve boşluklar gözlendi. Kemik kaybı oluşturulmuş ve manyetik 
alan uygulanmış OVX-MA grubu OVX grubuyla karşılaştırıldığında, 
deformasyondaki artış ve enerji değerindeki azalış; kontrolle (DK) 
karşılaştırıldığında ise sertlik ve enerji değerlerinde gözlenen azalış istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Kemik mineral yoğunluğunda OVX grubu 
DK’ya göre anlamlı bir şekilde azalırken (p<0.05), DK ile OVX-MA 
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı. Morfolojik açıdan OVX-MA, 
OVX’e göre daha düzenli ve organizeydi. 
 Bu sonuçlara göre, ELF-MA’nın sağlıklı sıçanların kemik kalitesini 
düşürdüğü, kemik kaybı oluşturulmuş sıçanlarda ise dansitometrik ve 
morfolojik olarak olumlu etki oluşturmasına rağmen, kemik kalitesini 
düşürdüğü söylenebilir.  
 
 
Anahtar Sözcükler: Manyetik Alan, Rat, Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik 
Mineral İçeriği, Kemik Biyomekaniği, Kortikal Korteks Morfolojisi. 
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GİRİŞ 
 

 

 Canlı organizma, proteinlerin heliks yapısının oluşmasından hücrelerarası 

iletişime ve hatta sinir sistemi fonksiyonlarına kadar oldukça düşük frekanslı (ELF, 

Extremely Low Frequency) elektromanyetik alanları (EM) kullanan, elektrokimyasal 

bir sistemdir. Yaşanan teknolojik devrim sonucunda etkili olmaya başlayan insan 

kaynaklı EM alanlar, doğal alanlar ile uyumlu yaşayan canlılar için mevcut doğal 

dengenin bozulmasına neden olmuş, yeni bir adaptasyon süreci başlamış ve çözüm 

bekleyen yeni problemler ortaya çıkmıştır. Bu adaptasyon sürecinin insan sağlığı 

üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla araştırmalar başlamıştır. Doğal 

alanların yanı sıra; elektrikli ev aletleri, 0-100GHz aralığındaki yüksek gerilim 

hatları, FM ve TV vericileri, telefon, faks, kablolu-kablosuz iletişim araçları gibi 

elektromanyetik alan kaynaklarının biyolojik dokularla etkileşim mekanizmasını 

inceleyen araştırmalar artmaya başlamıştır (1).  

 Herhangi bir dokunun maruz kaldığı çok zayıf EM sinyalinin frekansı, 

dokunun frekans bandına uyumlu ise, o dokunun normal fonksiyonlarını etkilemesi 

söz konusudur. İnsan vücudu tarafından engellenemeyen manyetik alanlar, alan 

yoğunluğu düşük şiddette olsa da canlı dokuya etki etmektedir. Amerika Teknoloji 

Değerlendirme Ofisi (OTA)’nın yayınladığı raporda; elektrik iletim hatlarının 

(yüksek gerilim hatları) çevresinde yarattığı EM alanların, hücre zarında oluşturacağı 

etkiler sonucu, vücudun elektriksel düzeninde oluşturabileceği küçük bir değişimin 

bile hücrenin çalışmasında kritik öneme sahip biyokimyasal değişikliklere neden 

olacağı vurgulanarak, halk sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturacağı bildirilmiştir. 

Konuya duyulan ilgi üzerine yapılan çalışmalar uzun süreli kronik maruziyet halinde 

ELF (Extremely Low Frequency, ƒ<300Hz) 50Hz’lik manyetik alanların biyolojik 

etkilerinin araştırılmasında yoğunlaşmıştır (1). Yapılan in vivo çalışmalarda ELF 

manyetik alanların (MA) özellikle tümör insidansında artma, yeni yapılanma ve 

gelişim üzerinde etkili olduğu, nöral etkilere ve davranış değişikliklerine neden 

olduğu açıklanmıştır (2). Yeniden yapılanma ve gelişim üzerindeki etkileri göz 

önüne alan araştırmacılar; kemik, kemik gelişimi ve kemik ile ilgili hastalıklarda 

ELF-MA durumunu belirleyebilmek için çalışmalara başlamışlardır. 
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 Yapılan deneysel ve klinik çalışmalar, EM alanın mineralize kemik 

dokusunun hızla kaybedilmesi, kemiğin trabeküler yapısının dağılımının ve kemikte 

depolanan minerallerin kristal özelliklerinin değişimi ile karakterize olan (3) 

osteoporozda (OP) gözlenen kemik kaybını önlediğini göstermiştir (4). EM alanların, 

aynı zamanda hücre popülasyonlarının davranışlarında bazı biyolojik etkilere neden 

olduğu gözlenmiştir. EM alanların, kemik trabekül maturasyonunu, kemik hacmini 

ve kemik formasyonunu arttırdığı, kemikte meydana gelen kırıkların onarımında 

belirli bir artışa neden olduğu gözlenmiştir (3). Lavine ve Grodzinsky bu çalışmayı 

destekleyici sonuçlara ulaşmıştır (6). Buna karşın, Yamada ve ark, EM alanın kemik 

dokusu üzerinde herhangi bir etkisini gözlememiştir (3). Son zamanlarda yapılan 

çalışmalar da EM alanların, kallus kırıklarının iyileşmesinde etkili olduğu ve kemik 

ağırlığını arttırabildiği bulunmuştur. Rubin ve ark. 50Hz-100Hz aralığında frekans 

değerine sahip EM alanların immobilizasyon durumlarında kemik ağırlığının 

korunmasına yardımcı olduğunu, Yamamoto-Takano ve ark. ise 100Hz’lik EM 

alanın osteoblastik aktiviteyi arttırdığını rapor etmişlerdir. ELF-MA, kartilaj 

hücrelerinde değişikliğe neden olduğunu, rat osteoblastik hücrelerinde alkalin 

fosfataz (ALP) aktivitesini arttırdığını, epifizial büyümede ve kemik formasyonunda 

da etkili olduğu göstermiştir (3). Buna rağmen, osteoblastların EM alanla stimüle 

edilmelerinin mekanizması açık değildir ve bu etkiler için çelişkili hipotezler ortaya 

atılmıştır.  

 MA’nın kemiğin mekanik özellikleri üzerine etkisini inceleyen, kemiğin 

kırılganlığı, esnekliği ve kalitesi hakkında bilgi veren çalışmalara rastlanmamıştır. 

Bu nedenle bu çalışmada, ELF manyetik alanın kemik formasyonu üzerine 

olası etkilerini, normal ve kemik kaybı modeli oluşturulmuş sıçanlarda biyomekanik 

yöntemlerle araştırmayı, elde ettiğimiz sonuçları, dansitometrik ve histolojik 

yöntemlerle de desteklemeyi planladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 
 

 

2.1. ELEKTROMAGNETİK ALANLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 Gelişen modern teknolojiyle birlikte, elektrikli ev ve endüstriyel cihazların 

yaygın kullanımı, toplumun elektromanyetik alanlara her geçen gün daha fazla maruz 

kalmasına neden olmaktadır. Son zamanlarda yapılan bir çok epidemiyolojik 

çalışmada elektromanyetik (EM) alanların insan sağlığı üzerine olumsuz etkilere 

neden olabileceği öne sürülmektedir. Bu doğrultuda yapılan deneysel çalışmalarda 

EM alanların bazı olumsuz etkileri rapor edilmiştir. Ancak, bu sonuçlar çelişkilidir. 

Günümüzde de EM alanların biyolojik etkileri üzerindeki tartışmalar güncelliğini 

korumaktadır. Bu nedenle EM alanların olası etkilerini ve bu etkilerden sorumlu 

mekanizmaların anlaşılabilmesi için, EM alanların karakteristik özelliklerinin iyi 

bilinmesi gerekir. 

 

2.1.1. Elektromanyetik Spektrum 

 

 Radyasyon, uzayın bir noktasından, diğer bir noktasına enerji aktarımı 

anlamına gelen fiziksel bir terimdir (7). Aynı zamanda radyasyon, noktasal bir enerji 

kaynağından çevreye kütleli, yüklü, enerjiye sahip, tanecik veya dalgasal enerji 

yayılması olarak da tanımlanır. EM dalgaları, hem dalgasal hem de tanecik karakterli 

enerji yayılmasıdır (7,8). Bu nedenle EM dalgaların, dalgasal özellikleri ve taşıdığı 

enerjiler dikkate alınarak oluşturulan spektruma elektromanyetik spektrum adı 

verilir.  

 Elektromanyetik spektrum, iyonizan ve non-iyonizan radyasyon olarak iki 

ana başlık altında sınıflandırılır (Şekil 2.1). İyonizan radyasyon, madde içinde 

ilerlerken ortamdaki atom ve molekülerle etkileşerek, bu atom veya molekülleri 

doğrudan ya da dolaylı yollarla iyonlarına ayıran radyasyondur (8). Elektromanyetik 

spektrumda, bu özelliğe sahip dalgalar, X-ışınları ve gama ışınlarıdır. Non-iyonize 

radyasyon ise, maddelerin atom veya molekülleri ile etkileşime girebilecek kadar 

enerjisi ve dolayısıyla iyonlaştırıcı özelliğe sahip olmayan radyasyondur. Bu özelliğe 
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sahip EM dalgaları, radyodalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görünür ışık ve 

ultraviyole ışınlardır.  

 

 
Şekil 2.1. Elektromanyetik spektrum 

 

2.1.1.1. Non-iyonize EM Dalgalar 

 

2.1.1.1.1. Radyodalgaları (RD) 

 

 Elektromanyetik dalgalar, spektrumda düşük frekansdan yüksek frekansa 

doğru sıralanırlar ve radyo dalgaları bu spektrumun en altında yer alır. Dalga boyları 

30 cm’den birkaç yüz kilometreye kadar ulaşabilen EM dalgalarıdır (8). RD, oldukça 
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geniş bir spektrumu kapsadığından, belirli frekans değerlerine göre Çizelge 2.1’de 

verildiği gibi alt birimlere ayrılmıştır. 

 
Çizelge 2.1. Frekanslarına göre radyo dalgaları 

 
 

 Radyo dalgaları, her türlü sinyal iletiminde taşıyıcı dalga olarak kullanılması 

nedeniyle, modern yaşamın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bu dalgalardan 

kaynaklanan alanlarda, dalgaların frekansına bağlı olarak değişiklik gösterir. ELF 

alanlar, 50/60 Hz şebeke frekansı ile çalışan güç kaynaklarından ve demiryolu enerji 

nakil hatlarından kaynaklanır. Ayrıca VLF, LF ve MF alanlar daha çok orta dalga 

radyo yayınlarından, haberleşme ve elektrikli kaynak aletlerinden oluşur. 3-30 MHz 

frekans aralığındaki HF alanlar soğutma, kurutma, polimerizasyon ve sterilizasyon 

gibi endistrüel uygulamalardan, bunlara ek olarak, tarım, medikal, radyo, astronomi 

ve yüksek dalga radyo yayınlarından oluşan alanlardır. VHF alanlar da HF alanlar 

gibi endüstriel, radyo yayınları ve medikal uygulama alanları yanında TV, hava yolu 

kontrol, radar ve haberleşmeden kaynaklanan alanlardır. UHF, SHF ve EHF dalgaları 

ise; mobil iletişim, uydu ve uzay araştırmalarında kullanılan radyo dalgalarıdır (8, 9, 

10).  
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2.1.1.1.2. Mikrodalgalar (MD) 

 

 Dalga boyları 50 mm ile 30 cm arasında değişen EM dalgalarıdır. Bu 

dalgalar, radar sistemlerinde kullanıldıkları için radar dalgaları olarak da adlandırılır. 

MD, soğurulduklarında molekülerin dönme enerji düzeylerine etki ederek, bu 

düzeylerin değişmesine neden olabilirler Bu nedenlerle 10 mW/cm2 üzerindeki MD 

şiddetlerinin biyolojik sistemler üzerine olumsuz etkilerinin olduğu kabul 

edilmektedir (8, 9, 10).  

 

2.1.1.1.3. Kızılötesi (İnfrared) Işınlar 

 

 Dalga boyları 0.8 μm ile 125 μm aralığındaki EM dalgalarıdır. Bu ışınlar, 

soğuruldukları ortamda molekülerin dönme ve titreşim enerji düzeylerinde 

değişikliklere neden olur. Kızılötesi ışınlar, özellikle kalıcı dipol momente sahip 

moleküler tarafından soğurulur ve ortamın sıcaklığını yükseltir. Tıp alanında 

kızılötesi soğurma spektrumlarının, moleküler madde analizinde oldukça geniş bir 

kullanım alanı mevcuttur (8). 

 

2.1.1.1.4. Görünür Işık 

 

 Dalga boyları 360 ile 800 nm arasında olan EM dalgalarıdır. Güneş 

spektrumunda bulundukları gibi, atomların ısı etkisi ile uyarılmaları sonucu da 

salınır. Atomların elektronik enerji düzeylerinde oluşan değişimler sonucunda salınır 

veya soğurulur. Görünür ışığın bu özelliğinden yararlanılarak, maddelerin içeriği 

analiz edilebilmektedir (8). 

 

2.1.1.1.5. Morötesi Dalgalar (UV) 

 

 Morötesi dalgalar EM spektrumunun küçük bir kısmını kapsar. Spektrumda, 

100 nm’den 400 nm dalga boyuna kadar olan bölge UV dalgaları olarak adlandırılır. 

Spektrumun UV bölümünde, radyasyonunun gösterdiği biyolojik etkilerin önemli 
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ölçüde dalga boyuna bağlı olması nedeniyle UV spektrumu üç bölgeye ayrılmıştır (8, 

11, Çizelge 2.2).  

 

Çizelge 2.2. Morötesi (UV) dalgalarının alt birimleri 

 
 

 UVB ve UVC, UVA radyasyonuna oranla daha fazla fotobiyolojik etkilere 

sahiptir. Morötesi ışınlar, atomların elektronik enerji düzeyleri arasındaki geçişleri 

etkileyebilmektedir. UV ışınları D vitamini sentezi ve kemik gelişimi için önemlidir 

(8, 11). 

 

2.1.1.2. İyonizan EM Dalgalar 

 

2.1.1.2.1. X-ışınları 

 

 Dalga boyları, 10-12 ile 10-10 m arasında değişen EM dalgalarıdır. Oldukça 

hızlı bir elektron atom çekirdeğinin yakınlarına kadar girebilir, eğer bu durumu 

gerçekleşirse çekirdek tarafından frenleyici bir ivme etkisinde kalır ve böylece 

sürekli x-ışın oluşur. Burada oluşan bir x-ışını fotonunun enerjisi frenlenen 

elektronun kinetik enerjisi kadardır. 

Bazı durumlarda hızlı elektronlar, taşıdıkları yüksek kinetik enerji ile atomun 

en iç enerji seviyesine kadar ulaşabilir ve buradan bir elektron koparabilir. Eğer atom 

böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa, koparılan elektron yerine daha dış 

tabakalardan elektron geçişi gözlenir ve bu geçiş sırasında her metal için 

karakteristik özellikte bir enerji değerine sahip x-ışını fotonu salınır. Bu duruma 

karakteristik ışıma adı verilir (8). 
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 X-ışınları, taşıdıkları yüksek enerji nedeniyle ortam atom ve molekülleri ile 

etkileşime girebilir ve içinden geçtiği madde veya moleküleri iyonlaştırabilir. Sonuç 

olarak, eğer bu madde bir hücre ise, hücrenin ölümüne kadar gidebilecek hasarlar 

verebilir. Aynı zamanda, x-ışıması kromozomlarda kırıkların oluşmasına ve gen 

mutasyonlarından kaynaklanan kalıtsal hasarlara neden olabilir. Ayıraca, tedavi ve 

teşhis alanında da x-ışınlarından faydalanılmaktadır (8).  

 

2.1.1.2.2. Gamma Işınları  

 Radyoaktif çekirdeklerin izotoplarına dönüşme süreçlerinde ortaya çıkar ve 

dalga boyları 10-13 ile 10-11 m arasında değişen EM dalgalarıdır. Ortamdaki atom 

veya moleküllerle etkileşime girerek iyonlaşmaya neden olur. Biyolojik özellikleri x-

ışınlarıyla benzerdir (8).  

 

2.1.2 Elektromanyetik Dalgalar 

 

 EM dalgaları, Şekil 2.3’de verildiği gibi her an birbirlerine dik ‘Elektrik alan’ 

(E) ve ‘Manyetik alan’ (H) bileşenlerini içeren dalgalardır. Bu iki bileşen ilerleme 

doğrultusuna dik yönde yayılırlar (1, 8, 12, 13). 

 
Şekil 2.2. Elektromanyetik dalganın yayılma davranışı 

 

 EM dalgalarında E vektörü, elektrik alan bileşenini ifade eder ve uzayda 

noktasal bir q yüküne etki eden kuvvet olarak tanımlanır. Birimi V/m 

(Volt/metre)’dir. 

q
FE =  
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Burada F, uzaydaki diğer yükler tarafından nokta yüke (q) etki eden 

elektrostatik kuvvettir (13). H, manyetik alan şiddeti olarak tanımlanır ve birimi A/m 

(Amper/metre)’dir. Bu nicelik, ortamdan bağımsız olduğu gibi ortamın manyetik 

özelliklerinden de etkilenmez (1). LF EM dalgalarının manyetik alan bileşeni H 

yerine bir başka nicelikle ifade edilir. B, manyetik akı yoğunluğu olarak tanımlanır 

ve manyetik alan şiddetinden ve ortamın manyetik özelliklerinden etkilenir. Bu 

nedenle, B ve H arasında 

HB ⋅= µ  

ilişkisi bulunur (1, 12, 13). Burada, μ manyetik geçirgenliktir ve 

τµµµ ⋅= 0  

ile ifade edilir. μ0, boşluğun manyetik geçirgenliğidir ve değeri 4πx10-7 H/m’dir 

(12). μτ ise ortamın boşluğa göreceli manyetik alan geçirgenliğidir ve bir ortamın 

boşluğa göre manyetik geçirgenliğini ifade eder (1, 12, 13). 

 Canlı dokunun boşluğa göre manyetik geçirgenliği, μτ ≈ 1’dir. Bu nedenle, 

dokuların manyetik geçirgenliği (μdoku) yaklaşık olarak μ0 kabul edilir (1).  

 Boşlukta ilerleyen bir EM dalganın, frekansı (f) ve dalga boyu (λ) arasında  

λ
cf =  

şeklinde bir ilişki bulunur. Buradaki c, EM dalganın boşluktaki hızıdır ve değeri 

3x108 m/s’dir. Buradan yola çıkarak, foton adı verilen EM enerji paketinin enerjisi,  

h = 6,627x10-34J.s, Planck sabitini göstermek üzere 

fhE ⋅=  

dir. Bu denklemeden de anlaşıldığı gibi; bir EM dalgasının taşıdığı enerji, dalganın 

frekansına bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla, dalganın frekansı ne kadar 

yüksek olursa taşıdığı enerji o kadar yüksek olur (8, 12, 13).  

 Maxwell eşitliklerine göre; E ve B alanlarının zamana göre değişimleri 

t
BE
δ
δ



−=×∇  

ve 

t
EJB
δ
δµεµ



000 +=×∇  
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şeklinde ifade edilir. Görüldüğü gibi; E alanın zamandaki değişimi B alanına, B 

alanın zamandaki değişimi E alanına bağlı olarak gerçekleşir. Buradaki J, akım 

yoğunluğudur (12). Ancak bu ilişki zamandan bağımsız durumlarda geçerliliğini 

kaybeder ve her alan diğerinden bağımsız olarak belirlenir (1). 

 Boşlukta, her hangi bir q yüküne, r uzaklığında bir noktada oluşan E alanı 

2
04

1
r
qE ⋅=

πε
 

olarak tanımlanmıştır. Bu denklemdeki ε0, boşluğun elektriksel geçirgenliği 

(dielektrik sabit) olarak adlandırılır ve değeri 8,85x10-12 C2/N.m2’dir (12, 13). Canlı 

dokularında dielektrik sabit ετ olarak tanımlanmıştır ve ετ>1’dir (1).  

 Manyetik alan (B) hareketli yüklerden oluşur ve boşlukta V hızı ile hareket 

eden bir q yüküne r uzaklıktaki bir noktada oluşan B alanı 

2
0 sin

r
qV

B
θµ

=  

şeklinde olur. Manyetik alan birimi MKS birim sisteminde Tesla (T), CGS birim 

sisteminde Gauss (G)’dur ve aralarında 1 T = 104 G ilişkisi bulunur. Oluşan B 

alanının yönü, sağ el kuralı ile bulunur. Buna kurala göre Şekil 2.5’de verildiği gibi, 

hareketli q yükünün V hızı ile B alanın vektörel çarpımının (VxB) yönü bize baş 

parmağın işaret ettiği yönünü, avuç içi ise, oluşan B alanı nedeniyle q yükünün 

maruz kaldığı manyetik kuvvetin (F) yönünü verir. Eğer q yükü negatif işaretli ise F 

elin dış yönünde oluşur (13). 

                                           
Şekil 2.3. Sağ el kuralı 
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 Eğer zamana göre değişen manyetik alan sinüs fonksiyonu ile ifade ediliyorsa 

sinüzoidal manyetik alan adını alır (13). Oluşan B alanı 

ftBB m π2sin=  

şeklinde ifade edilir. Bu denklemdeki Bm, oluşan manyetik alanın maksimum değeri, 

f, frekans, t ise zamandır (1). Ayrıca, Faraday kanununda; zamana göre değişim 

gösteren bir manyetik alan, ortamda oluşan potansiyel farktan veya ortam içinde 

dolanan akımdan oluşur (1, 12). Bu durum, dokular için uygulanacak olursa 

mm BfrV 222π=  

ve 

m
m

m rfB
V

E π==
2

 

şeklinde gerçekleşir. Ayrıca buradan hareketle maksimum akım yoğunluğu (Jm) 

mmm BrfEJ σπσ ==  

olarak hesaplanır. Buradaki σ, dokuya özgü bir sabit olan doku öz iletkenliğidir (1). 

 

2.1.3. Homojen Manyetik Alan Oluşturulması 

 

 Homojen manyetik alan oluşturulması, hayvanlarla yapılan deneysel 

çalışmalarda oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, ELF manyetik alanların, normal 

kemik ve osteoporotik kemik üzerindeki etkilerini araştırabilmek için homojen 

manyetik alan kaynağı olarak Helmholtz Bobin Sistemi seçildi. Bu sistem ,kabaca, 

aynı özelliğe sahip iletken malzemeden, aynı sarım sayısında ve aynı yarıçapta 

hazırlanmış iki adet bobinden oluşur (Şekil 2.4). Bobin çifti, ortak eksen boyunca 

bobin yarıçapı kadar uzaklığa konumlandırılıp, aynı yönde ve aynı şiddette akım 

uygulanırsa, bobin merkezinden geçen eksen boyunca homojen manyetik alan elde 

edilir (1). Oluşan manyetik alanın teorik olarak ıspatlanması, sistemin eksen merkezi 

boyunca oluşan manyetik alan değerinin, birinci ve ikinci türevlerinin sıfıra 

eşitlenmesi ile sağlanır. 
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Şekil 2.4. Helmholtz Bobin Sisteminin şematik gösterimi 

 

 

 Şekil 2.1.1’de sistemin z ekseni boyunca oluşturduğu manyetik alan değerine 

B alanı diyelim ve sarım sayısını (N)= 1 alalım, bu doğrultuda z ekseni boyunca 

oluşan manyetik alan; 

( ) ( )( ) 







+−++⋅








=

−−
2
3

222
3

22
2

2
rdzrz

Ir
B o

z
µ

 

olur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Helmholtz Bobin Sistemi’nin oluşma koşulu d=r 

idi, o halde yukarıda verilen denkleme bu değer yerleştirildiğinde yarıçapı, sarım 

sayısı ve uygulanan akım değeri bilinen bir Helmholtz Bobin Sisteminin merkezinde 

yarattığı manyetik alan değerinin (B alanı) büyüklüğü; 

( )
r

IN

r

IN
B oo

z
µµ 72.0

5

8

2
3 ≈














=  

olarak bulunur. Z ekseni boyunca oluşan Bz alanın birinci türevi ; 

( )( ) ( ) ( )( )



















+−−−+−⋅








=

−−
2
5

222
5

22
2

2
rdzdzrzz

Ir
z

B oz µ
δ
δ  

olur. Burada z=r/2 olduğundan, değer yerine yazıldığında; 

0=
z

Bz

δ
δ

 

sonucuna ulaşılır. Bz’nin ikinci türevi ise; 
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olur. Bu denkleme de z=r/2 yerleştirilirse; 

02

2

≈
z
Bz

δ
δ

 

olacaktır.  

 Bu sonuçlara göre, B alanının birinci ve ikinci türevlerinin sıfıra eşit olmasını 

sağlayan konumda (z=r/2) eksen merkezi çevresinde ideale oldukça yakın 

homojenlikte manyetik alan elde edilebileceği teorik olarak gösterilmiştir. 

 

2.1.4. Elektromanyetik Alanların Biyolojik Etkileri 

 

2.1.4.1. Epidemiyolojik Çalışmalar 

 

 Elektromanyetik alanların biyolojik etkilerinin araştırıldığı epidemiyolojik 

çalışmalar, yüksek gerilim hatları yakınlarında yaşayanlar ile evde ve/veya 

işyerlerinde ELF elektromanyetik alanlara maruz kalan kişilerde gerçekleştirilmiştir 

(1). Bu çalışmaların çoğu, yetişkin ve çocukluk çağı kanser türleri üzerinde 

yoğunlaşmıştır.  

 Bazı epidemiyolojik çalışmalarda, ana gerilim hatları yakınlarında (yüksek 

akımlı dağıtım hatları ve yüksek voltajlı nakil hatları) yaşayan çocuklarda, lösemi 

(14,15,16,17,18), beyin kanseri (14,15) ve/veya tüm kanser türlerinde (19) daha 

yüksek insidans oranları rapor edilmiştir. Korelasyon çok güçlü değildir ve 

çalışmalar genellikle doz-yanıt ilişkisini göstermekte yetersiz kalmıştır (15, 

16,17,20,21). Bu çalışmaların yanında, yerleşim birimleri yakınlarındaki gerilim 

hatları ve çocukluk çağı lösemi (19,20,21,22,23,24,25,26,27), beyin kanseri 

(17,19,22,23,28,29) ve tüm çocukluk çağı kanser (17,22,23) riskleri arasında bir 

korelasyon olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. 

 Yukarıdaki tüm çalışmaların yanında son zamanlarda, ELF alanların gerilim 

hatları veya çocukluk çağı lösemisi ya da gerilim hatlarının beyin kanseri 

oluşturmasıyla ilgili yapılan bazı çalışmalarda da anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir 

(20,21,23,28,29,30). Kanada’da yapılan bir çalışma (18,24) istisna oluşturmakta ve 
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bazı etki ölçüleri ve çocukluk çağı lösemi insidansı arasında bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Birkaç istisna haricinde (31), yetişkin kanseri ve yerleşim birimleri 

yakınlarındaki gerilim hatları arasındaki korelasyonu araştıran çalışmaların sonuçları 

negatiftir (31,32,33,34,35). 

Wertheimer ve ark’larının yapmış olduğu bir çalışma, manyetik alanlara 

maruziyetle total kanser ve beyin kanseri insidansında bir artış olduğu; ancak 

lösemide herhangi bir artış olmadığını göstermiştir (14). Bununla birlikte, Li ve 

ark’larının yapmış olduğu bir çalışmada da lösemi insidansında bir artış gözlenirken, 

göğüs kanseri veya beyin kanserinde her hangi bir artış saptanmamıştır (31). 

 1997 ve 1999 yıllarında, gerilim hatları ve çocukluk çağı lösemisiyle ilgili bu 

güne kadar yapılan en geniş kapsamlı iki çalışmada, ELF manyetik alan ve lösemi 

arasında her hangi bir ilişkinin bulunmadığı açıklanmıştır (20,21). Ayrıca, beyin 

kanseriyle ilgili yapılan son çalışmalarda da, yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan 

alanlarla beyin kanserleri arasında her hangi bir korelasyon bulunamamıştır (28,29). 

Tüm çalışmalarda olduğu gibi çocukluk çağı lösemi çalışmalarında da, 

yerleşim birimleri yakınlarındaki gerilim hatlarından kaynaklanan EM alanlarla 

lösemi insidansı arasında her hangi bir ilişkinin bulunmadığı ileri sürülmektedir. 

Buna karşın, 2000 yılında yayınlanan birkaç çalışmada, eğer bu konu ile ilgili 

çalışmaların sonuçları birleştirilirse, en yüksek maruziyet gruplarında, lösemi ile EM 

alanlar arasında kuvvetli bir korelasyonun gözlenebileceği ileri sürülmüştür 

(36,37,38). 

Ahlbom ve ark’ları, uzun süre manyetik alana maruz kalan çocuklardaki 

çocukluk çağı lösemisiyle ortalama 0,4µT veya daha büyük maruziyetler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunabileceğini rapor etmiştir. Aynı çalışmada, 

çocuklarda daha düşük seviyedeki maruziyetler için anlamlı bir yükselme 

bulunamamıştır (37). Bunun yanında, Greenland ve ark’ları, çocuklardaki çocukluk 

çağı lösemisi ve ortalama 0,3µT veya daha yüksek maruziyetler arasında, istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunabileceği rapor etmiştir (38). Lösemi ile ilgili 1995 

yılında veya sonrasında yapılan 14 çalışmadan ikisinde en azından yüksek frekanslı 

EM alanlara maruz kalan gruplarda, istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu 

yönünde bazı kanıtlar gösterilmiştir (39,40). Bu çalışmaların dışında, iki çalışmada 

(41,42) da elektrik alanlara maruz kalan bireylerin lösemi insidansında bir artış 
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açıklamıştır. Ancak, konu ile ilgili diğer çalışmalarda, bu bulgulara rastlanmamıştır 

(43,44). 

 1995 veya sonrası dönemde yayınlanan ve manyetik alanların beyin kanseri 

üzerine etkilerini konu alan 13 adet çalışmanın 4 tanesinde (40,45,46,47) istatistiksel 

olarak anlamlı bir artış bulgusu gösterilmiştir. Yine aynı dönemde yayınlanan ve EM 

alanların genel kanser türleri üzerine etkilerini araştıran 6 adet çalışmadan sadece 

birinde (45), genel kanser türlerinin insidanslarında bir miktar artış gözlenmiştir (48). 

 1999 yılında Kheifets ve ark’ları, EM alanlara işsel maruziyeti konu alan 

kendilerine ait üç çalışmanın, bir kombine reanalizini yayınlamıştır (49). Bu 

çalışmada, EM alanlara maruziyet ile beyin kanseri ve/veya lösemi arasında zayıf bir 

ilişkinin var olduğu ileri sürülmektedir. Buna rağmen, en yüksek maruziyet grubunda 

bile ilişki istatistiksel olarak anlamlı ve kuvvetli bulunmamıştır. 

 1997 yılında Avrupa’da yapılan bir çalışmada, çocukluk çağı lösemisi, 

lemfoma, beyin kanseri ve bütün kanser çeşitleri ile yüksek gerilim hatlarından 

kaynaklanan EM alanlar arasında gözlenen artış, EM alanların olumsuz etkilerinin 

bir kanıtı olarak ileri sürülmüştür. Yine aynı yıl Avrupa’da yapılan bir başka 

çalışmada, 0,2 µT’den yukarı bir ortalama EM alan şiddetine maruz kalan çocuklarda 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir lösemi artışı bulunmuştur (50). 

 Yüksek gerilim hatları yakınlarında yaşayan yetişkinlerde yapılan bazı 

İskandinav çalışmalarında, lösemi, beyin ve tüm kanser türlerinde bir miktar artış 

gözlenmiştir (32,51,52).  

 Tynes, 1996’da yayınladığı bir makalesinde, radyo ve telegraf işlerinde 

çalışan kadın bireylerde, diğer doku kanserlerinin yanında göğüs kanseri 

insidansında bir artış olduğunu açıklanmıştır. Aynı araştırmacının 1992 yılında 

elektrik işçilerinde yaptığı bir başka çalışmada ise, lösemi ve beyin kanseri 

insidanslarında bir miktar artış rapor edilmiştir. Ayrıca, 2000 yılında Morgan ve 

ark.’larının Amerika’da yaptıkları bir çalışmada, RD’lerin beyin kanseri, lösemi, 

lemfatik ve hematopoietik sistem kanserleri nedenli ölümlerin insidanslarında 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan artışların gözlendiğini açıklamıştır. Bununla 

birlikte, Finkelstein ve ark’ları, MD’lerin RD’de olduğu gibi; lösemi, beyin, göz ve 

deri kanserlerinin insidanslarında belirli bir artışa neden olduğunu ileri sürmektedir 

(9).  
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2.1.4.2. İn vivo Çalışmalar 

 

 Kaynak işçilerinde, ELF-EM (0,10-0,25 mT (1-2,5 G)) alanın hematolojik ve 

immunolojik parametreler üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, hematolojik 

ve immunolojik olarak; kırmızı kan hücreleri (RBC); hemoglobin (Hgb); hematokrit 

(Hct); platelet (Plt); total beyaz kan hücreleri (WBC); nötrofiller; lemfositler; 

eosinofiller; ve CD3, CD4, CD8 ve CD4 / CD8 parametreleri incelenmiştir. Kontrol 

ve deney gruplarında hematolojik ve immünolojik parametreler eşit bulunmuştur. 

Kaynak işçilerinin T lemfosit yüzey ajanları, CD4 ve CD8 seviyeleri, kontrollere 

göre daha düşük bulunmasına rağmen, hematokrit seviyeleri kontrol örneklerine 

oranla daha yüksek bulunmuştur. Ancak, gözlenen değişiklikler klinik olarak anlamlı 

bulunmamıştır (53). 

 Sağlıklı 22 erkek ve 24 kadın üzerinde yapılan farklı bir çalışmada da, 60 Hz 

28,3 µT (283 mG) akım yoğunluğunda manyetik alan tüm gece boyunca 

uygulanmıştır. Çalışma, hematolojik ve immun sistem parametrelerindeki 

maruziyetle ilişkili değişiklikleri göstermekte başarısız olmuştur (54). 

 2001 yılında gerçekleştirilen bir hayvan çalışmasında, 400 transjenik Emu-

Pim1 fareleri, 1000 µT (10 G) manyetik alana 18 ay boyunca maruz bırakılmış ve 

farelerin lösemi insidanslarında her hangi bir artış gözlenmemiştir. Çalışmada aynı 

zamanda, Trp53 ve Pim1 transjenik fareleri 23 hafta aynı alana maruz bırakılmış ve 

farelerin lemfoma insidansında da bir artış gözlenmemiştir (55). 

 ELF-EM alanların genetik etkilerinin in vivo araştırıldığı bir hayvan 

çalışmasında, CBA fareleri, 220kV’luk enerji nakil hatlarının oluşturduğu, akım 

yoğunluğu yaklaşık 8 µT (rms, 113mG) olan 50Hz EM alanlara 11, 20 ve 32 gün 

olmak üzere üç periyotta maruz bırakılmıştır. Çalışmada lökositler ve eritrositler 

üzerinde durulmuş, ayrıca beyin hücrelerinde DNA migrasyonu çalışılmıştır. 

Çalışmanın başlangıcından 20 gün sonra EM alan grubundaki farelerde mononükleer 

lökosit sayısında bir azalış; ayrıca, 32 gün sonra önemli derecede DNA hasarı 

gözlenmiştir. Çalışma sonunda 220 kV’luk nakil hatlarından kaynaklanan EM 

alanların farelerde, DNA migrasyonunda değişiklikler gerçekleştirerek, genotoksik 

etkilere neden olabildiği ileri sürülmüştür (56). 
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 2003 yılında yapılan bir başka çalışmada, 0,23, 0,47, 0,7 mT’lık (2,3, 4,7, 7 

G) alanlarda gamma-ışını nedenli disentrik kromozom değişimleri insan 

lökositlerinde incelenmiştir. Elektromanyetik alanların bu şiddetlerde olumsuz bir 

etkisi gözlenmemiştir (57). 

 

2.1.4.3. İn vitro Çalışmalar 

 

 60 Hz frekanslı değişik şiddetteki manyetik alanların eritrolösemi hücreleri 

üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 4 µT (40 mG) şiddetindeki alanın 

hücre diferansiyasyonunda doza bağlı bir inhibisyon gerçekleştirdiği gözlenmiştir. 

Bunun yanında 10 mG ve 25 mG şiddetindeki ELF-EM alanlarda, diferansiyasyonda 

gözlenen inhibisyon sırasıyla, % 0 ve % 20 olarak bulunmuştur. Uygulanan EM alan 

şiddetinin 1 G ve 10 G olduğu değerlerde, hücre proliferasyonunun sham grubuna 

göre % 50 daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçların doğrultusunda, ELF-EM 

alanların kısmen de olsa eritrolösemi hücrelerini bloke edebildiği ileri sürülmüştür 

(58). 

ELF-EM alanların Lemfoma (U-937) ve insan kolon adenokarsinoma (HCA-

2/1cch) tümoral hücrelerine olası etkilerinin araştırıldığı bir başka çalışmada, 25 Hz, 

1,5 mT (15 G) şiddetindeki alanların hücre siklusunda ve apopitosis indüksiyonunda 

anlamlı bir etkisi gözlenmemiştir (59). 

 2000 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, MC 3t3-E1 (bir tür osteoblast 

hücresi) hücreleri 60 Hz 0,7 mT rms (10 G) manyetik alana maruz bırakılmış ve 

hücreler morfolojik olarak değerlendirilmiştir. ELF-EM alana maruz kalan hücreler 

kontrol grubuna göre morfolojik açıdan daha küçük, hücre boyu ve ovalliğinde de 

anlamlı bir azalış saptanmıştır. Bu çalışmada, ELF-EM alana maruz kalan hücrelerin, 

uygulanan alana adapte olduğu; ayrıca gözlenen değişikliklerin elektrik alandan 

kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır (60). 

 ELF-EM alanların hematopoietik hücre proliferasyonu üzerindeki etkilerinin 

araştırıldığı bir başka çalışmada, 50 Hz, 80 μT şiddetindeki manyetik alanın 3T3 

hücre proliferasyonu üzerinde sitotoksik bir etkiye neden olmadığı gözlenmiştir (61). 

 2001 yılında yapılan bir çalışmada, statik ve ELF manyetik alanların 

neoplastik hücre fonksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, insan kolon 
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adenokarsinoma (WiDr) ve göğüs adenokarsinoma hücreleri (MCF-7) kullanılmıştır. 

Morfolojik olarak apopitosis ile uyumlu hücre ölüm artışı 1 mT (10 G)’dan daha 

yüksek manyetik alanlarda, her iki hücre dizisinde de gözlenmiştir. (62). 

 MCF-7 hücreleri ile ilgili bir başka çalışmada da, hücreler 20 ve 500 μT    

(0,2 G-5 G) sinusoidal manyetik alanlara değişik sürelerde (24 saat ve 96 saat) maruz 

bırakılarak, manyetik alanların hem normal hem de tümör hücreleri üzerine etkileri 

araştırılmıştır. Bu şiddetlerdeki manyetik alanların, MCF-7 hücrelerinin gelişimi ve 

yaşayabilirliği, koloni sayısı ve büyüklüğü veya hücre siklusu boyunca hücresel 

dağılımı gibi parametreleri üzerine etkili olmadığı gözlenmiştir. Aynı zamanda bu 

şiddetteki manyetik alan değerlerinin; hücre morfolojisi, intrasellüler dağılımı ve 

hücrelerin sitokeratin miktarı üzerinde de etkisiz olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçların 

ışığında, manyetik alanların normal ve tümöral hücreler üzerinde herhangi bir etkiye 

neden olmadığı ileri sürülmüştür (63). 

 1999 yılında yapılan bir çalışmada, ELF-EM alanların insan periferal kan 

mononükleer hücrelerinde (PBMC) bulunan CD4 hücre yüzeyi reseptörünün 

ekspresyonu üzerine etkileri incelenmiştir. Alana maruz kalan hücreler, kontrollerle 

karşılaştırıldığında PBMC’de CD4 ekspresyonu istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Bunun yanında PBMC’de DNA CD4 ekspresyonu alana maruz kalan 

hücrelerde güçlü bir şekilde artmıştır. ELF-EM alana dinlenim konumundaki PBMC 

hücrelerinin CD4 mRNA üzerindeki etkileri de araştırılmış ve alana 24 saat maruz 

kalan grupta kontrollere göre anlamlı bir CD4 mRNA ekspresyon artışı gözlenmiştir. 

48 ve 72 saatlik manyetik alan uygulamalarında ise aynı etki gözlenmemiştir. Hücre 

döngüsünün analizinde, alana maruz kalan PBMC hücrelerinin G1 ve G2 fazında bir 

değişiklik olmazken, hücre siklus S fazının ekspresyonunda anlamlı bir yüzde artışı 

gözlenmiştir (64). 

 ELF-MA maruziyetinin, insan periferal kan mononükleer hücreleri (PBMC) 

üzerindeki immunolojik etkilerinin çalışıldığı bir başka araştırmada, sağlıklı erkek 

gönüllülerde naturel killer hücreleri (NK) ve lemfokinle aktive olan NK aktivasyonu; 

interferon-gamma (IFN-gamma), tümör nekroz faktör-alfa (TNF-α), interlökin-2 (IL-

2) ve interlökin-10 (IL-10) ölçümlerinin değerlendirilmesiyle incelenmiştir. 500, 100, 

20 ve 2 µT (rms, 7, 1,4, 0,28 G ve 20 mG) şiddetlerinde uygulanan ELF-MA’nın 

sitotik aktiviteler ve insan PBMC’lerin sitokin üretiminde her hangi bir etkisinin 
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olmadığı gözlenmiştir. Buna karşın insan jurkat hücreleri ile yapılan bir başka 

çalışmada da, düşük frekanslı ve yoğunluklu (100 Hz ve 1 mT (10 G)) EM alanın bir 

efektör gibi davranabildiği ve sinerjistik olarak T lemfositlerin proliferasyonunu 

inhibe edebildikleri bulunmuştur (65). 

 Düşük yoğunluklu statik alana (SA), alternatif alana (AA) veya pulslu 

manyetik alana (PEMA) maruz kalan 103 hastanın (Multiple Miyeloma, Akut 

Lösemi, Kronik Lemfositik Lösemi ve Non-Hodgkin) kanlarındaki immunolojik 

parametrelerin in vitro araştırıldığı bir çalışmada; Multiple miyeloma hastalarına SA-

AA alanların kombine uygulanmasıyla tümör hücrelerinin ekspresyonu ve T-hücre 

markırları üzerinde pozitif etkiler gözlenmiş ve bu alanların T-lemfositlerin regülatör 

fonksiyonunu stimüle ettiği ileri sürülmüştür. SA-AA ve PA alanların kombine 

uygulanmaları sonucunda CD3 ve CD4 ekspresyonunda ve CD3 / CD4 oranında 

gözlenen artışlar, immunolojik yetersizliğin azalması şeklinde yorumlanmıştır. 

Ayrıca, akut lösemide kombine manyetik alan uygulanması sonucu T-lemfosit 

aktivitesinde bazı değişiklikler gözlenmiştir. (66). 

 ELF manyetik alanların immun sistem üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir 

başka çalışmada da, düşük frekanslı, düşük yoğunluklu pulslu elektromanyetik 

(PEMA) alanların insan nötrofillerinde bulunan adenozin A2A reseptörleri üzerine 

etkileri araştırılmıştır. PEMA’nın 1 saat uygulamasının reseptör yoğunluğunu 

anlamlı derecede arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca, adenozin A2A reseptörünün 

ekspresyonundaki ve fonksiyonundaki artış, PEMA ile ilişkilendirilmiştir (67). 

 ELF manyetik alanların, immün sistem üzerine etkilerinin araştırıldığı bir 

başka çalışmada; 60 Hz, sinuzoidal ve yoğunlukları 1,0, 1,5 ve 2,0 mT manyetik 

alanlarda insan periferal kan kültürlerinin 72 saat inkubasyonu, lemfosit 

proliferasyonuna neden olduğu; ancak, sister-kromatid değişim frekanslarına (SCE) 

etki etmediği gözlenmiştir (68). 

 EM alanların immun sistem üzerindeki etkileri ile ilgili bir başka çalışmada 

ise, insan Raji B lemfoid hücreleri 64 saat 1 mT (rms, 14 G) 50 Hz sinuzoidal 

manyetik alana maruz bırakılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, hücrelerin 

membran ve membran bileşenlerinde yeniden yapılanma gözlenmiştir. Bu gözlemler 

elektrik ve manyetik alanların plasma membran yapısını modifiye edebildiği 

yönündeki açıklamaları desteklediği bildirilmiştir (69). 
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 2000 yılında yapılan insan hücrelerinde yer alan kanserle ilişkili genlerin in 

vitro araştırıldığı bir çalışmada, 60 Hz manyetik alanların bu genlerin 

ekspresyonlarına olası etkileri incelenmiştir. Normal (HME) ve transform edilmiş 

(HBL-100) insan epitel hücrelerinin ve insan promiyelositik lösemi (HL-60) 

hücrelerinin kültürleri 100 mG ve 10 G şiddetindeki manyetik alanlara maruz 

bırakılmıştır. Bir çok gen (bu çalışmada 588 kanserle ilişkili cDNA genlerine 

bakılmıştır) ekspresyonunda en az 2 kat artış gözlemiş ve % 50 ve üstü değerlerde 

azalan hücre sayısı tanımlanmıştır. Buna karşın, herhangi bir hücre tipi için her iki 

maruziyet değerinde de farklı ekspresyona sahip gen veya maruziyet yoğunluğu ile 

farklılaşmış gen ekspresyonu arasında bir ilişki bulunamamıştır (70). 

 60 Hz sinuzoidal manyetik alanların (0,3-1,2 G) insan astrostoma hücrelerinin 

proliferasyonu ve rat astrositleri üzerine etkilerinin in vitro çalışıldığı bir araştırmada, 

bu yoğunluklardaki manyetik alanların, rat kortikal astrositlerinde DNA sentezi 

üzerinde her hangi bir etki oluşturmadığı gözlenmiştir. Ancak, bu şiddetteki alanların 

hücrelerin proliferasyonunda doz-zaman bağımlı bir artışa neden olduğu 

gözlenmiştir. Bu sonuçların ışığında, elde edilen verilerin epidemiyolojik olarak 

gözlenen manyetik alan maruziyeti ve beyin timörleri arasındaki ilişkinin biyolojik 

temelini oluşturabileceği rapor edilmiştir (71). 

 ELF alanların DNA-tek (SSB) ve DNA-çift (DSB) formlarındaki genotoksik 

etkilerini araştıran bir çalışmada, insan diploid fibroblastları 1000 µT (10 G) 

şiddetinde, sinuzoidal, 50 Hz devamlı ve kesikli elektromanyetik alana maruz 

bırakılmıştır. Çalışmada, özellikle DSB’lerde oluşmak üzere, hücrelerin ELF-EM 

alana devamlı maruziyetinin aksine kesikli alana maruziyetiyle, deney gruplarında 

saptanan DNA bant kırıklarındaki artışın, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu gözlenmiştir. Ayrıca ELF-EM alandan kaynaklanan, farklı bireysel 

cevaplarla manyetik akım yoğunluğu ve DNA migrasyonu arasında, iyi bir 

maruziyet-cevap ilişkisinin var olduğu aynı çalışmada ifade edilmiştir. Çalışmadan 

elde edilen sonuçlar, güçlü bir şekilde, kesikli EM alanların genotoksik bir potansiyel 

olduğunu göstermektedir (72). 
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2.2. KEMİK DOKUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

 

2.2.1. Kemiğin Yapısal Özellikleri ve İskelet Gelişimi 

 

 Kemik, kalsiyum (Ca) ve fosforun (P) hidroksiapatit kristalleri şeklinde 

kollajen yapı üzerine depolanması ile oluşan (73), yapısal ve metabolik fonksiyonları 

içinde kendi kitlesini ve mimari yapısını düzenleyen oldukça karmaşık bir dokudur 

(74). Bu özellikleriyle vücuttaki diğer dokulardan ayrılan kemik, dinamik bir yapıda 

olup içerdiği canlı hücreler nedeniyle bir çok iç ve dış uyarıya cevap verir (74). Vital 

organları koruyan ve mekanik destek sağlayan kemik, vücuttaki Ca’un % 99 ‘unu, 

P’un % 85’ni ve Mg’un (Magnezyum) % 66’sını barındırır. Kemik metabolizması, 

fizyolojik ve patolojik koşullarda, çeşitli sistemik ve lokal faktörlerin etkisiyle 

düzenlenir ve buna bağlı olarak hem yapım hem de yıkım işlemi bir arada yürür (75). 

 İskelet sistemi iki tip kemikten oluşur. Kortikal kemik olarak da tanımlanan 

kompakt kemik, subperiost ve endosteal katlarda çevrel lameller halinde ve ortada 

konumlanan bir damar yapının (osteon veya havers sistemi) etrafında konsantrik 

lamella olarak düzenlenir. Kompakt kemik yetişkin iskeletinin yaklaşık % 80’ini 

oluşturur ve ağırlıklı olarak uzun kemiklerin diafizlerinde bulunur. Spongiöz veya 

kansellöz kemik olarak da tanımlanan trabeküler kemik paralel lamellardan oluşur ve 

kemiğin iç kısımlarında bulunan porözlü yapıdır. Kemiğin bu kısmında hematopoetik 

(kırmızı ve sarı kemik iliği) ilik bulunur. Trabeküler kemik uzun kemiklerin metafiz 

ve epifizinde, modüller boşluk boyunca uzanır (73,74,76,77). 

 Kemik matriksi, organik ve inorganik olmak üzere iki komponentten oluşur. 

İnorganik komponent hidroksiapatit kristallerinden (Ca10(PO4)6(OH)2), organik 

komponent ise kollajenize (Tip I kollajen) ve non-kollajenize (Osteonektin, 

osteoponin, kemik Gla protein (BGP), kemik morfo genetik protein) yapılar ile 

birlikte kemik hücrelerinden (Osteoblast, osteosit ve osteoklast) oluşur (74,76). 

Kemik matriksde kemik döngüsünde önemli rol oynayan, tranforme edici büyüme 

faktörleri (TGF), insülin benzeri büyüme faktörleri (IGF), endotelial büyüme 

faktörleri (EGF) ve kemik morfojenik proteinler (BMP) gibi önemli yapılar da 

bulunur (78,79). 
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 Osteoblast hücreleri, mezankimal kökenli ve kemik yapılanmasından sorumlu 

hücrelerdir. Bu hücreler kemiğin ana organik maddesi ve kemiğin mekanik 

kuvvetlere karşı dirençli olmasını sağlayan tip I kollajen sentezini gerçekleştirir. 

Osteoblastlar, kemik yüzeyinde epitelial yapılar oluştururlar ve birbirlerine 

konneksin içeren bağlantı bölgeleriyle bağlıdır. Konneksin ve kadhedrin gibi 

adhezyon moleküllerinin osteoblastların yapılanmasında ve fonksiyonlarında önemli 

rol oynadıkları düşünülmektedir (74,78,76). 

 Osteoblastlar yapım sürecinin dışında yassılaşıp istirahat hücreleri halini alır 

ve kan-kemik bariyeri oluşturur. Osteoblast hücrelerinin kemik yüzeyi sarmaları 

sonucu osteosit hücreleri oluşur. Bu hücrelerin kemikteki rolü tam olarak 

anlaşılamamıştır; ancak mekanik etkilere karşı kemiğin adaptasyon sürecine ve 

kalsiyum hemeostazına etkisi olduğuna inanılmaktadır (80).  

 Osteoklastlar, diğer kemik hücrelerinden farklı olarak hematopoietik 

sistemden köken alır. Osteoklastlar kemik yıkımından sorumlu olan hücrelerdir. 

Yıkım, hücre membran reseptörleri (integrinler), katepsin K ve matriks 

metaloproteinazlarca gerçekleşir ve bu yapılar kemik yıkımına neden olur. Kemik 

yıkımı, osteoklastların yaşam süresi ve aktiviteleriyle yakından ilgilidir (81). 

 Kemik yapım ve yıkımına çok sayıda hormon ve sitokin etki etmektedir. Bu 

hormonlar ve sitokinler Çizelge 2.3’te özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.3. Kemik yapım ve yıkımına etki eden hormon ve sitokinler 

 

 
 

 

2.2.2. Normal Kemik Yapım-Yıkım Döngüsü (Remodelling) 

 

 Yetişkin bir insan iskeletinde kemik dokusu devamlı olarak yıkılır ve yapılır. 

Bir başka ifade ile kemik yıkımını gerçekleştiren hücrelerin net aktivitesi kemik 

yapımını gerçekleştiren hücrelerin net aktivitesine yaklaşık olarak eşittir. Erişkinde 

bu aktivite başlıca kemiğin yeniden yapılanması ile oluşur. Yeniden yapılanmada 

kemik yıkımını kemik yapımı takip eder. Böylece kemik doku kendi tamir 

mekanizmasını oluşturur ve strese karşı adaptasyon sağlanır. Kemik yapım-yıkım 

döngüsünün beş fazı bulunur. 

 



 24 

 Kemiğin yapılanmasındaki ilk süreç kemik yüzeyinde istirahat halinde 

bulunan osteoblastların ve kemik iliğindeki stromal hücrelerin aktive olmasıdır. PTH, 

GF, IL-I ve estrojen eksikliği gibi uyarılar, istirahat halindeki osteoblast ve stromal 

hücrelerden IL-1, IL-11, M-CSF, TNF, ve TGF-β gibi çeşitli sitokin salgılarına yol 

açarak hematopoietik kök hücrelerinden osteoklast gelişimi ve farklılaşması sağlanır. 

Gelişen ve farklılaşan osteoklastlar kemik yüzeyi üzerindeki bir lokusa çekilirler. Bu 

sürece aktivasyon süreci denir ve aktivasyon sıklığı kemik yüzeyleri üzerinde oluşan 

aktivasyon olaylarının sıklığını belirler. Sağlıklı insanda aktivasyon her 10 saniyede 

bir tekrarlanır ve sıklığı kemik dokusu üzerindeki yeni yapım-yıkım alanlarının 

sayısını belirler. Paratiroid hormon (PTH) ve tiroid hormonları aktivasyon sıklığını 

arttırır (78,82,83).  

 Döngünün ikinci fazı yıkım fazı olarak adlandırılır ve osteoklastlar trabeküler 

kemiğin yüzeyi üzerinde 20 µm/gün’e kadar ulaşabilen erozyon bölgeleri oluşturur. 

4-12 gün içinde 40-60 µm derinliğinde bir erozyon kavitesi oluşturulur. Bu sürecin 

ardından multinükleer hücrelerin yerine mononükleer hücreler geçer ve bu hücreler 

erozyon kavitesinin yüzeyini düzleştirir. Daha sonraki 7-10 gün içinde döngünün 

üçüncü fazı olan geri dönüşüm fazı başlar ve kemik dokusundan kemik mikro 

çevresine TGF-β, IGF-I gibi büyüme faktörleri, kollajen, osteokalsin ve mineraller 

salınır. Bu şekilde açığa çıkan büyüme faktörlerinin etkisiyle kemik yüzeyine doğru 

osteoblastların göçü artar ve artık kemik yapımı başlamıştır (82,83). 

 Geri dönüşüm fazının ardından eşleşme fazı başlar ki bu fazda osteoblastlar 

erozyon kavitesindeki yüzeye yerleşir ve bu yüzeylerde osteoid matriksi sentez eder. 

Eşleşme sinyali tam olarak bilinmemektedir; ancak yıkım kavitesi içindeki geri 

dönüşüm hücreleri; geri dönüşüm yüzeyindeki semen madde veya kollajen 

parçacıkları ya da transforme edici büyüme faktörleri; kemik matriks içindeki 

kemotatik proteinlerin açığa çıkması, aracılığı ile oluşabilir (83). 

 Döngünün son fazı mineralizasyon fazıdır ve bu fazda osteoblastlarca 

sentezlenen osteoid mineralize olur. Kalsifikasyonun ilk önce alkali fosfataz 

enziminden zengin olan membrana bağlı küçük veziküllerin içinde veya çevresinde 

başlar. Osteokalsin özellikle osteoblastlarca sentezlenen birkaç kemik proteininden 

biridir ve fonksiyonu kesin olmamakla birlikte mineralin kemik matriksi üzerine 

adaptasyonu için önemli bir protein olduğu düşünülmektedir. Mineralizasyonun 
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bitiminden sonra dinlenme durumundaki osteoblastlar yassılaşır ve kemik yeniden 

yapılanması sona erer (83). 

 Son yıllarda yapılan çalışmalarda, TNF reseptör ailesine ait olan ve kemik 

yapım-yıkım döngüsünde osteoprotogerin ligand (RANKL) olarak bilinen ligand için 

nötralizan özellikte bir reseptör görevi gören osteoprotogenin (OPG) tanımlanmıştır. 

RANKL bir yüzey peptididir ve osteoblastta eksprese olduğunda osteoklast üzerinde 

bulunan OPG reseptörüne bağlanır. Böylece osteoklast aktivasyonu için gereken 

hücre-hücre etkileşimi gerçekleşir ve kemik yıkımı artar. OPG ise bu etkileşimi 

önleyerek osteoklast gelişimini ve böylece kemik yıkımını azaltır (82). 

 

 

2.3. OSTEOPOROZ (OP) 

 

 

2.3.1. Osteoporozun Tanımı ve Sınıflaması 

 

 OP, en sık görülen kemik hastalığıdır ve ölüm yaşının yükselmesi nedeni ile 

önemli bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir (84). Toplumlarda doğumda 

beklenen yaşam süreleri giderek uzamaktadır. Bu nedenle bir çok kronik hastalıkta 

olduğu gibi OP’un da görülme sıklığı artmaktadır (85). OP’un seyrini etkileyen 

majör süreçler; adölesan dönemde kemik dokusu kazanamamak ve 60’lı yaşları 

takiben kemik dansitesinde hızlı bir azalma olarak açıklanabilir (86). 

 IV. Uluslar arası OP Sempozyumunda (1993) yapılan tanımlama ile OP, 

düşük kemik kütlesi ve kemik mikro yapısının bozulması sonucu kemik 

kırılganlığının ve kırık olasılığının artması ile karakterize sistemik iskelet hastalığıdır 

(84,87,88). 

 Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) kemik mineral yoğunluğu 

veya kemik mineral içeriği ölçümlerine dayandırılan tanımlar giderek daha fazla 

kabul görmektedir (89). Buradaki tanımlama, Dual Enerji X-Işını Absorbsiyometre 

(DEXA) kullanılarak elde edilen kemik mineral yoğunluğu veya kemik mineral 

içeriği değerlerine ve kırık varlığına göre yapılmaktadır (89,90,91). Bu tanımlamaya 

göre; 
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• Normal: Genç erişkine göre kemik mineral yoğunluğunun (BMD) veya 

kemik mineral içeriğinin (BMC) 1 SD (standart sapma) altında olmasıdır.  

• Osteopeni (Düşük Kemik Kütlesi): BMD’nin genç erişkine göre -1 SD ile -

2.5 SD arasında olmasıdır. 

• Osteporoz: BMD’nin Genç erişkine göre -2.5 SD’den fazla olmasıdır. 

• Yerleşik Osteoporoz: BMD’nin genç erişkine göre -2.5 SD’nin üzerinde 

olması ve ek olarak bir veya daha fazla kırık saptanmasıdır. 

Albright, OP’i ilk olarak 3 guruba ayrılmıştır: 

• 65 yaşa kadar kadınlarda görülen Postmenopozal OP. 

• 65 yaş üzerinde her iki cinste görülen Senil OP. 

• Ne menopoz, ne yaşlanma ne de saptanabilen bir nedenin olmayan İdyopatik 

     OP. 

Riggs ve Melton, Albright’ın yaptığı sınıflamayı modifiye ederek Tip I 

(postmenopozal OP) ve Tip II (senil OP) OP tanımlarını gündeme getirmişlerdir 

(84,87,89). 

 

Tip I OP (Postmenopozal OP) 

 

Tip I OP 51-75 yaş arasında görülür ve daha çok trabeküler kemik tutulur. 

Kırıklar sıklıkla vertebra ve el bileğinde görülür. Etyopatogenezde estrojen 

düşüklüğü düşünülmektedir. Kemik kaybı hızlıdır. PTH fonksiyonları ve kalsiyum 

emilimi azalmıştır. Sekonder olarak 25 (OH) D-1.25 (OH) 2 D metabolizması 

azalmıştır (87,89,91). 

 

Tip II OP (Senil OP) 

 

Tip II OP 75 yaş üzerinde görülür ve sıklıkla tutulan kemik kortikal ve 

trabeküler kemiklerdir. Kalça kırıkları ile karakterizedir. Muhtemel etyopatogenez 

yaşlanma ve sekonder hiperparatiroididir. Kemik kaybı Tip I OP’e göre yavaştır. 

Kalsiyum emilimi ve 25 (OH) D-1.25 (OH) 2 D metabolizması azalmıştır (87,89). 

Tip I ve Tip II OP arasında benzerlikler olmasına rağmen, farklı klinik 

görünümleri ve etyopatogenezleri vardır (Çizelge 2.4). 
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Çizelge 2.4. Tip I ve Tip II OP karşılaştırması 

 
 

 OP’un histolojik görünüme göre sınıflamasında, iliak kristadan alınan 

biopsilerde OP’un heterojen bir hastalık olduğu gösterilmiştir. Krista iliakadan alınan 

biopsilerle hızlı kemik yapım döngülü ve yavaş kemik yapım döngülü OP’dan söz 

edilmektedir. Kemik kütlesinin yeniden yapımının takibi açısından önemli bir 

sınıflamadır (84,87,89). 

 OP, tutulan kemik dokuya göre de sınıflanabilir. Bu sınıflama zoraki; fakat 

klinik açıdan son derece önemli bir sınıflamadır. Kortikal kemikteki kayıp uzun 

kemiklerden birinde kırık oluşmasına yol açabilir. Kırıklar genellikle ağrılı ve 

deplasedir, normal bir sürede iyileşebilir. Buna karşılık trabeküler kemik kaybı 

deplase olmayan vertebra kırıklarına ve çoğu zaman vertebra kolon deformitelerine 

neden olur (84). 

 Diğer bir sınıflama ise OP’nin gelişmesinde rol oynayan faktörler göz önüne 

alınarak yapılmaktadır (84, 88, Çizelge 2.5). Bu sınıflamada OP, birincil ve ikincil 

olarak sınıflanmakta ve birincil OP’de hastalığa neden olabilecek temel bir hastalık 

veya olay yoktur.  
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Çizelge 2.5. OP’de etyolojiye göre sınıflama 

 
 

 

2.3.2. Osteoporozun Patogenezi 

 

 OP, kemik kütlesinde azalma ve kırığa yatkınlıkla seyreden milyonlarca 

postmenopozal kadın ve farklı yaşlardaki erkek bireyi etkileyen önemli bir iskelet 

hastalığıdır. OP patogenezinde çeşitli faktörlerin birbiriyle bağlantılı olduğu 

karmaşık olaylar rol oynar. Yapılan bir çok çalışma sonucunda, kırık riski ile düşük 

kemik kütlesi arasında oldukça önemli bir ilişki bulunmuştur. Genellikle kemik 

kırılganlığına yol açan tek faktörün düşük kemik kütlesi olduğu yorumlansa da bu 

doğru değildir. OP patofizyolojisi yalnızca düşük kemik kütle gelişimini değil, 

kırıkla sonuçlanan iskelet kırılganlığının diğer nedenlerini ve iskelet dışı faktörleri de 

içerir (78,82).  
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2.3.2.1. Osteoporozda Kemik Yapım-Yıkım Döngüsü ve Kemik Kaybı 

 

 Osteoporozda osteoklastların sayısında 2-3 kat artış olur. Bu artış kemik 

yapım-yıkım döngüsünün aktivasyon sıklığındaki artışı beraberinde getirir. Aynı 

zamanda erken postmenopozda her bir yıkım kavitesi içinde farklılaşmış osteoklast 

sayısı da artar. Bu artışın net etkisi sadece yıkım derecesinin artışı değil, bununla 

birlikte yıkım kavitesinin derinliğinin de artışıdır. Erozyon derinliğindeki artış 

trabeküler elementleri kesebilir (83).  

 Normal kemik döngüsünde olduğu gibi osteoklastların yıkımı fazını kemik 

yapım fazı izler. Yıkım yüzeylerindeki artışı karşılamak için osteoblast hücrelerinin 

sayısı artar; ancak menopozdan sonra mineral yerleşim hızında bir azalma olduğu 

için osteblastların performansı normalden azdır. Osteoblast hücreleri estrojen 

reseptörleri içermektedir. Estrojen, bazı büyüme hormonlarının alt üntelerinin (IL-

6R, gp130) yapımını baskılayarak osteoblast ve osteoklastlara dolaylı yoldan etki 

eder. Estrojen eksikliği, osteoblast ve osteoklast yapımını artırır ve bu nedenle 

yeniden yapılanmayı hızlandırır. Bu artış bile kemik kaybına yol açar ki yıkım 

yapıma göre daha hızlı gerçekleşir. Ayrıca estrojen eksikliği, osteoklast apopitozunu 

azaltıp, osteoblast apopitozunu arttırdığı için kemik yapımı ve yıkımı arasında çok 

belirgin bir değişiklik gelişir. Osteoklast apopitozunun azalması osteoklast ömrünün 

uzaması anlamına gelir, ki bu uzama, osteoklastik yıkım sırasında oluşan kavitelerin 

derinliğini arttırır. Derinlik trabekül birime kadar uzanabilir ve burada perforasyona 

neden olabilir. Sonuç olarak mikromimarinin bozulması ve kırılganlığın daha da 

artmasına yol açar (82,83).  

 Kemik döngüsü tamamlandığında yapısal ünitenin kalınlığı duvar kalınlığı 

olarak tanımlanır. Duvar kalınlığı kadınlarda yaş ile birlikte azalır ve kortikositeroid 

OP’de, immobilizasyon OP’de daha belirgin bir azalma oluşur. Bunun anlamı her bir 

erozyon kavitesinin daha az normal kemik hacmiyle doldurulduğudur. Böylece 

erozyon derinliği normal olsa da her bir yeniden yapılanmada küçük fakat ölçülebilir 

kemik eksikliği oluşur. Erozyon derinliği de artarsa kemik kaybı hızlanır (82). 

 Kemik kitlesindeki artışlar lineer değildir. Örneğin kemik döngüsündeki 5 

katlık bir artış, mevcut kemik hacminde % 20’lik ve mineral içeriğinde iki katı bir 

azalmaya neden olacaktır. Kortikal bölgelerdeki etkiler daha azdır. OP’de, kemik 
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kitlesindeki etki daha çok trabeküler kemikte gözlenir. Yıkım ve yapım arasındaki 

dengenin bozulması trabeküler kemik elementlerinin kalınlığında ilerleyici bir 

azalmaya neden olur. Ancak bu durum hastalığın sınıfına göre değişiklik gösterebilir. 

Örneğin kortikosteroid OP’de trabekül sayısında sadece % 10’luk bir azalma 

meydana gelirken postmenopozal OP’de bu sayı % 45 oranında azalır (83).  

 Kemik kitlesi, çoğu iskelet bölgesinde yaşla birlikte azalır. Örneğin femur 

boynunun gücü yaşla birlikte azalır ve bu azalma kadınlarda erkeklere oranla daha 

belirgindir. Kemiğin gücü ile kemik kitlesi arasındaki yüksek korelasyon bir çok 

çalışmada gösterilmiştir ve kemik kitlesi azaldıkça kırık riski devamlı olarak 

artmaktadır (83).  

 Yaşlanma ile birlikte kemik kaybı her iki cinsiyette de 30 yaş civarında 

başlamaktadır. Yaşla ilgili kemik kaybının başlıca bileşeni fiziksel aktivite azlığıdır. 

Menopoza girerken başlangıçta meydana gelen ilk kemik kaybının önemli nedeni 

kemik yapım-yıkım döngüsünün hızındaki artıştır. Üzerine eklenen yaşla ilgili 

kayıplar yıkım ve yapım arasındaki dengesizlikten kaynaklanan kayıplardır. Bu 

durum şu anlama gelmektedir; yeni sabit bir yapım-yıkım dengesine kavuşulsa bile 

kemiğin aktivasyon hızındaki artış ile orantılı olarak kemik kaybı devam eder (83).  

 OP patogenezinde erişkin yaştaki kemik kaybı kadar adolesan dönemde 

ulaşılan doruk kemik kitlesinin düzeyi de çok önemlidir. Doruk kemik kitlesi, 

büyüme ve gelişme döneminde kazanılan ve daha sonra erken erişkin yaşlarda 

konsalidasyon ile daha da artırılarak ulaşılan en üst kemik kitlesidir. Doruk kemik 

kitlesine ulaşma yaşı kemik kaybının başlama yaşına yaklaşık olarak eşittir. Doruk 

kemik kitlesindeki yetersizlikler ileri yaştaki OP riskini önemli ölçüde artırmaktadır 

(82). 

 

2.4. Kemiğin Biyomekanik Özellikleri 

 

 İskelet sistemi oldukça kompleks bir yapı olmakla birlikte iç organları 

koruyan, rijit kinematik bağlantıları sağlayan ve kas aktivitesi ile vücut hareketini 

kolaylaştıran, yaşayan bir dokudur (92). Kemik dokunun daha iyi anlaşılabilmesi için 

yapısal özeliklerinin yanında fonksiyonel bir yapı olduğu için mekanik özelliklerinin 

de iyi bilinmesi gerekir. 
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 Katı cisim, kendisine her hangi bir dış kuvvet uygulandığında kendi biçimini 

koruma eğiliminde olan cisim olarak tanımlanır. Bu eğilim kusursuz değildir. Katı 

cisme şiddetli bir kuvvet uygulandığında, cismin biçimi bir miktar değişir (93). 

Kemikte de katı cisimlerde olduğu gibi mekanik kuvvet sonucunda belirli miktarda 

deformasyon oluşur. Eğer dokuya uygulanan kuvvetin yönü biliniyorsa deformasyon 

miktarı ölçülebilir (92). Uygulanan yük başına materyalde oluşan deformasyon 

miktarı, yük-deformasyon eğrisinden elde edilir (Şekil 2.5).  

 

 
Şekil 2.5. Yük-deformasyon eğrisi 

 

 Eğrinin başlangıcındaki doğrusal bölge (A’dan B’ye) elastik bölge olarak 

tanımlanır. Bu aralıkta materyale uygulanan her hangi bir yük sonucunda kalıcı bir 

deformasyon oluşmaz. Bir başka ifadeyle yükleme sona erdiğinde materyal orijinal 

şekline döner. Eğer yükleme fibröz yapının elastik sınırı olarak nitelendirilen 

bükülme noktasını (B) geçene kadar uygulanır ve yük kaldırılırsa materyalde kalıcı 

deformasyon gerçekleşir, yani fibröz yapı elastiklik özelliğini geri dönüşümsüz 

olarak kaybeder. Eğrinin bu kısmı plastik bölge (B’den D’ye) olarak tanımlanır. 

Yükleme bu bölge içinde devam ettirilirse, materyal belirli bir noktada kırılır. Bu 

kırılma noktası, maksimum kırılma noktası (C) olarak tanımlanır (92, 94).  

 Yukarıda ayrıntılı olarak incelediğimiz yük-deformasyon eğrisi yardımıyla 

fonksiyonel olarak en önemli kemik mekanik özelliklerinden olan sertlik (stiffness) 

elde edilir. Yük-deformasyon eğrisinde yer alan elastik bölgenin eğimi sertlik olarak 
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tanımlanır. Sertlik, malzemenin cinsine bağlı olduğu gibi geometrisine de bağlıdır 

(95). 

 Kemik mekaniğinde yer alan bir diğer önemli ilişki de zor (stress) ve 

zorlanma (strain) arasındaki ilişkidir. Şekil 2.6 a’da gösterildiği gibi eğer çubuk 

şeklindeki bir materyal iki ucundan çekilirse germe kuvvetinin etkisi altında kalır ve 

çubukta bu kuvvete karşı bir gerilme kuvveti (Stress) oluşur. Oluşan bu gerilme 

kuvveti, çubuğa uygulanan kuvvet ile etki yüzeyine bağlı olarak değişir (Şekil 2.6 b). 

Çubukta gerilme kuvveti nedeniyle oluşan değişme sebebiyle çubuk zorlanmaya 

(Strain) uğrar. 

 
 Eğer uygulanan gerilme kuvveti cismin yüzeyine dik ise cisimdeki zorlanma 

uzunlukta görülür (Şekil 2.6 c). Bu nedenle bu tip gerilmeye çekme zoru (Tensile 

Stress) cismin uzunluğundaki değişime de çekilme zorlanması (Tensile Strain) denir. 

Zorun birimi, N/m2 veya Pascal (Pa) olarak ifade edilirken, zorlanmanın birimi 

yoktur. Ancak zorlanma %1 deformasyon olarak ifade edilir (92,93,94).  

 

 
Şekil 2.6. Çekme zorunun şematik gösterimi 

 

 

Eğer kuvvet alana dik değil de, cisimle belirli bir açı yapacak şekilde 

uygulanırsa, kuvvetin cisim yüzey alanına dik (F┴) ve alana teğet (FT) kuvvet 

bileşenleri oluşur (Şekil 2.7). Her bir bileşen sırasıyla alana dik ve alana teğet olmak 

üzere iki gerilme bileşeni doğurur. Alana dik kuvvetin oluşturduğu gerilme yukarıda 
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ayrıntılı olarak anlattığımız gibi germe zorlanmasına neden olur. Alana teğet kuvvet 

ise makaslama zoru (Shearing Stress) adını alır ve cisimde makaslama zorlanması 

(Shearing Strain) oluşturur (93).  

 

 
Şekil 2.7. Kemik yüzey alanına dik (F┴) ve teğet (FT) kuvvetler  

 

 

 Zorlanmaları daha fazla olan cisimler diğerlerine nazaran daha çok elastiktir. 

O halde, bir cismin elastikliğini belirleyen faktörler cisimde uygulanan kuvvet 

sonucunda oluşan gerilme kuvveti ve zorlanma miktarıdır. Fiziksel olarak, bir cismin 

elastikliği gerilme kuvvetinin zorlanmaya oranı ile belirtilir. Ancak, yukarıda 

bahsedildiği gibi gerilme kuvvetinin iki bileşeni varsa, elastiklik modülü de gerilme 

kuvvetinin bileşenlerine ve zorlanmalarına bağlı olarak değişik değerler ve adlar alır.  

 Uygulanan kuvvet nedeniyle oluşan gerilme kuvvetinin yüzeye dik bileşenin 

yarattığı çekilme zorlanmasına oranı elastiklik modülü (Young Modülü) olarak 

tanımlanır. Bu koşullardaki Young modülü 

 
olarak ifade edilir. Eğer elastiklik modülü gerilme kuvvetinin teğetsel bileşeni için 

hesaplanıyorsa, bu durumda makaslama modülü adını alır ve 

 
olarak bulunur(92,93,94).  

 Yük-deformasyon eğrisinde olduğu gibi stress-strain eğrisinde de elastik ve 

plastik bölgeler bulunur (Şekil 2.8).  
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Şekil 2.8. Stress-strain eğrisi ve bileşenleri 

 

 

 Kemik mekaniği kemiğin tipine ve geometrik özelliklerine, uygulanan test 

biçimine, yükün uygulanma yönüne, oranına ve frekansına bağlı olarak değişir. 

Kortikal kemik kansellöz kemiğe oranla daha fazla dayanıklıdır; ancak yüksek 

zorlanmalarda daha düşük uzanım gösterir. Kesit alanı büyük olan kemik daha güçlü 

ve daha dayanıklıdır (92).  
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 
 

 

3.1. Deney Hayvanları 

 

 Araştırmada özel bir üretim merkezinden temin edilen 60 adeti dişi ve 20 

adeti erkek olmak üzere toplam 80 adet yetişkin Wistar cinsi albino sıçan kullanıldı. 

Sıçanlar araştırma başlangıcında 8 haftalık ve ortalama 176 ± 15 gr ağırlığında idi.

 Sıçanlar, Mersin Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarında ortalama 

oda sıcaklığı 21oC ve deney boyunca 12 saat aydınlık 12 saat karanlık olacak şekilde 

standart sıçan yemiyle beslenerek yaşatıldı.  

 

3.2. Protokol 

 

 Tez projesi olarak planlanan ve yürütülen bu araştırma Mersin Üniversitesi 

Etik Kurulunun onayından sonra başlatıldı. Sıçanlar başlangıçta, deney 

standardizasyonunun sağlanması amacı ile deney ve kontrol grubu olarak rasgele iki 

gruba ayrıldı. Kontrol grubu 15 adeti dişi (DK) ve 10 adeti erkek (EK) olmak üzere 

toplam 25 sıçandan oluşturuldu. Yine aynı nedenle deney grubu sıçanları da rasgele 4 

gruba ayrıldı. 

 Manyetik alanın normal kemik yapısı üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 

manyetik alan uygulanmış 15 adet dişi (D-MA) ve 10 adet erkek (E-MA) grupları 

oluşturuldu. Bu sıçanlar, plastik kafesler içinde Biyofizik Anabilim Dalı 

laboratuvarında bulunan 50 Hz titreşimli ve 0.04-10mT şiddetinde manyetik alan 

üretebilen Helmholtz Bobin çiftinden oluşan manyetik alan düzeneğine yerleştirildi. 

Her kafeste 4 hayvan olacak şekilde 45 gün, günde 4 saat, 1mT şiddetindeki 

manyetik alana maruz bırakıldı. Kontrol grubu sıçanları manyetik alan uygulanan 

sıçanlarla aynı laboratuvar koşullarında tutuldu. 

 Çalışmamızda, ELF-EM alanların kemik formasyonu üzerindeki etkilerini 

daha etkin araştırabilmek amacıyla sıçanlarda deneysel osteoporoz (OP) modeli 

oluşturuldu. OP hastalığının araştırıldığı hayvan çalışmalarında kemik kaybının 

incelenebilmesi için bilateral oferaktomi (B-OVX) en çok tercih edilen yöntemdir. 
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Bu nedenle araştırmamızda 30 adet dişi sıçana genel anestezi altında (Ketalar 

50mg/kg, Eczacıbaşı İlaç Sanayi, İstanbul) B-OVX yapılarak osteoporoz modeli 

oluşturuldu. B-OVX yapılan sıçanlardan 15 adeti manyetik alan uygulanan OVX-

MA grubunu oluşturdu. Manyetik alana bırakılmadan önce, kemik kaybının 

başlaması için 10 gün bekletildi. 10 gün sonra bu sıçanlar, plastik kafesler içinde ve 

her kafeste 4 hayvan olacak şekilde 45 gün, günde 4 saat, 1mT şiddetindeki manyetik 

alana maruz bırakıldı. 15 adet dişi sıçan da B-OVX yapılan ve manyetik alana maruz 

bırakılan sıçanların kontrol grubunu (OVX) oluşturdu. Deney süresince, OVX grubu 

sıçanlar OVX-MA grubu ile aynı ortamda tutuldu. 

45 günün sonunda araştırmamızda yer alan sıçanların yaşamları genel 

aneztezi altında dekapitasyon yöntemi ile sonlandırıldı. Sonlandırılma işleminin 

ardından tüm dişi ve erkek sıçanların her iki femur kemikleri biyomekanik (sol 

femur), dansitometrik (sol femur) ve histolojik analizler (sağ femur) için izole edildi.  

 

3.3. Manyetik Alan Sistemi 

 

 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı laboratuvarında 

bulunan Helmholtz Bobin sistemi homojen manyetik alan kaynağı olarak belirlendi. 

Çalışmamızda deney hayvanlarının mevsim şartları ve sirkadyen ritm 

değişikliklerinden etkilenme düzeyinin en aza indirilmesi aynı zamanda araştırmanın 

standart şartlarda gerçekleştirilebilmesi için özellikleri Çizelge 3.1’de verilen iki adet 

Helmholtz Bobin Sistemi (Sistem I ve Sistem II) kullanıldı (Şekil 3.1). Sistemin 

oluşturduğu manyetik alanın laboratuvar cihazlarına ve çalışan personele olası 

zararlarını engelleyebilmek için her iki bobin sistemi topraklama hatları çekilen 

Faraday kafeslerine yerleştirildi. 

Manyetik alanın oluşturulması, sistemin oluşturduğu manyetik alan değerinin 

özelliklerinin saptanması ve standardizasyonu için Çizelge 3.2’de belirtilen aletler 

kullanıldı. 
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Çizelge 3.1. Helmholtz bobin sistemleri Sistem I ve Sistem II’nin özellikleri (96) 

 
riç: Bobin iç yarıçapı, rdış: Bobin dış yarıçapı, R: Hesaplanan bobin direnci, RT: Hesaplanan bobin çifti 

direnci 

 
Çizelge 3.2. Manyetik alanın oluşturulması, sistemin oluşturduğu manyetik alan değerinin 

özelliklerinin saptanması ve standardizasyonu için kullanılan aletler 
 

 2 adet HELMHOLTZ BOBİN SİSTEMİ: SİSTEM I ve SİSTEM II 

 2 adet FARADAY KAFESİ 

 1 adet VARİAC (Variable Transformer): 50 Hz, 220 Vac girişli 

 TESLAMETRE (Sypris Test & Measurement, F.W. Bell Model 6010) 

 MULTİMETRE (Nero Digital Multimeter, MY 64) 

 TERMOMETRE (Thermocouple Termometre) 

 DİELEKTRİK HAYVAN KAFESİ (Plastik Kafes): 

(26 cm x 17 cm x 13cm: 4 adet) 

 

 

3.4. Manyetik Alanın Uygulanması 

 

 Deney grubunda yer alan sıçanlar (D-MA, E-MA, OVX-MA) 45 gün günde 4 

saat 1mT manyetik alana maruz bırakıldı. Sıçanlar plastik kafes içinde ve her kafeste 

4 sıçan olacak şekilde sisteme yerleştirildi. Deney standardizasyonunun sağlanması 

amacıyla her uygulama öncesi ortamın ve sistemin manyetik alan değeri teslametre 
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ile ölçüldü. Sistemin manyetik alan değerinin 1±0.05 mT değerinde sabit kalması 

sağlandı. Ortamın manyetik alan değeri (Bgeo) yaklaşık 0.05mT olarak ölçüldü. 

 

 
Şekil 3.1. Helmholtz Bobin Sistemi 

 

 

3.5. Kemik Mineral Yoğunluğunun Ölçümü 

 

 45 gün sonunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim 

Dalında bulunan Dual X Ray Absorsiyometre (DEXA, Norland XR-46) cihazı ile 

kontrol ve deney gruplarındaki sıçanların sol femurları üç bölge (Boyun, Kortikal ve 

Tüm femur) baz alınarak femur kemik mineral yoğunluğu g/cm2 olarak ölçüldü 

(Şekil 3.2).  

 

 
Şekil 3.2. Femur kemiklerinin kemik mineral yoğunluğu ölçüm örneği 
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3.6. Kemik Mineral İçeriğinin Ölçümü 

 

 Kemik mineral yoğunluğunun ölçümünde olduğu gibi (Şekil 3.2) deney 

sonunda DEXA yardımı ile kontrol ve deney gruplarındaki sıçanların sol femurları 

üç bölge (Boyun, Kortikal ve Tüm femur) baz alınarak femur kemik mineral içeriği g 

(gram) olarak ölçüldü.  

 

3.7. Kemiklerinin Biyomekanik Analizler İçin Hazırlanması 

 

 Deneyin sonlandırılmasının ardından sıçanlardan izole edilen sol femurlar 

serum fizyolojik ile ıslatılmış oda sıcaklığındaki gazlı bezlere kas kümesiyle birlikte 

sarıldıktan sonra -200C’de mekanik işlemlerin yapılacağı zamana kadar saklandı. 

 

3.8. Biyomekanik Parametrelerin Ölçümü 

 

 Femur kemiklerinin biyomekanik parametreleri Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı laboratuvarında bulunan BIOPAC MP 100 

Acqusition sistemi ile uyumlu MAY BTS03 biyomekanik test cihazı (1mm/s germe 

hızı, 5g/s’lik germe kuvveti ve maksimum kuvveti 90kg) ile ölçüldü. Derin 

dondurucuda -200C’de saklanan sol femurlar oda sıcaklığındaki salin solusyonu 

içinde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletildi. Bu işlemin ardından femurlar 

akrilik ile tespit edildikten sonra MAY BTS03 (Şekil 3.3A, Şekil 3.3B) test cihazına 

yerleştirildi (97). Çalışmamızda, femur kemiklerine çekme testi (Tensile Testing) 

uygulandı. Diğer tüm mekanik testlerinde olduğu gibi, çekme testinin yapıldığı 

ortamın sıcaklığı biyomekanik parametreleri etkilediğinden, ortam sıcaklığı           

20-220C’de sabitlendi. Germe kuvveti uygulanmadan önce iki tespit arasındaki 

mesafe yaklaşık olarak 2mm bırakıldı. Uygulanan germe kuvveti sonucunda oluşan 

sinyaller 16 bit’lik A/D çevireç kullanılarak 200 örnek/s duyarlılıkla BIOPAC MP 

100 Acqusition sistemine kayıt edildi. 
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Şekil 3.3A. Kemik biyomekaniği test cihazı 

 

 

 
Şekil 3.3B. Kemik biyomekaniği test cihazının üstten görünüşü 

 

 

3.9. Kemiklerin Kesit Alanlarının Hesaplanması 

 

 Her bir kemiğin transvers kesiti Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji 

AD’da bulunan bilgisayarlı tomografi cihazı ile (ARSTAR40 Spiral Bilgisayarlı 

Tomografi) röntgen filmleri alındı. Bu kesitler, analizlerin yapılabilmesi için çeşitli 

oranlarda büyütüldü. Büyütme işleminin ardından stereolojik yöntemlerden nokta 
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sayma yöntemi kullanılarak femur kemiklerinin kesit alanları 1,5 mm duyarlıkla 

hesaplandı (Şekil 3.4). Her femur için ölçüm 6 kez tekrarlandı. 

 

 
Şekil 3.4. Femur kemiklerinin bilgisayarlı tomografi ile alınan görüntü örneği 

 

 

3.10. Biyomekanik Verilerin Analizi 

 

3.10.1. Maksimum Kuvvet 

 

 Kemikte kırılma oluşana kadar uygulanan kuvvet maksimum kuvvettir. Bu 

kuvveti ölçebilmek için MP 100 sistemiyle uyumlu MAY BTS03 test cihazı ile 

germe kuvveti uygulandı. Her bir kemik için yükün zamana göre değişimini veren 

eğriler elde edildi. MP 100 Acqusition sistemiyle eğriler analiz edilerek maksimum 

kuvvet g (gram) olarak ölçüldü (Şekil 3.5).  

 
Şekil 3.5. Yük-zaman eğrisi 
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3.10.2. Sertlik (Stiffness) 

 

 Yük-zaman eğrisinden yararlanarak her bir kemik için MAY BTS03 test 

cihazıyla uygulanan germe kuvveti ile bu kuvvet sonucunda oluşan deformasyon 

verileri kullanılarak yük-deformasyon eğrisi elde edildi (Şekil 3.6). Sertlik bu eğrinin 

eğiminden, bir başka ifade ile, 

 
bağıntısından hesaplandı. 

 

 
Şekil 3.6. Femur kemiklerinin yük-deformasyon eğrisi 

 
 
3.10.3. Kemikte Depolanan Enerji (Work to Failure) 

 

 Yük-deformasyon eğrisinin (Şekil 3.6) altında kalan alan, kemikte kırılıncaya 

kadar depolanan enerjiyi verir ve depolanan enerji, kemiğin mineral özelliği ile 

ilgilidir (100). Kemik, metal veya cam gibi materyallerle karşılaştırıldığında çok 

daha kırılgandır ve plastik özelliği çok kısa sürelidir. Bu nedenle, depolanan enerji 

miktarı, elastik bölgenin doğrusal kısmının altında kalan alandan yaklaşık olarak 

hesaplanabilir. Buradan yola çıkarak, her bir femurda depolanan enerji 

 
ifadesinden hesaplandı.  
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3.10.4. Young Modülü 

 

 Yük-deformasyon eğrisi stress-strain eğrisine dönüştürülerek bu eğrinin 

eğiminden, yani; 

 
bağıntısından Young modülü hesaplandı (Şekil 3.7) 

 

 
Şekil 3.7. Femur kemiklerinin stress-strain eğrisi 

 

 

3.10.5. Enerji (Dayanıklılık, Toughness) 

 

 Kollagen, kemiğin mineral yoğunluğundan ve içeriğinden bağımsız olarak 

kemiğin kırılmaya karşı dayanıklılığını belirler. Kemiğin materyal özelliklerinin 

belirlenmesinde kollagen etkisi stress-strain eğrisinin altında kalan belirleyicidir. 

Çalışmamızda, kemikte depolanan enerji miktarının hesaplanmasında kullanılan 

yaklaşımla, stress-strain eğrisinin altında kalan alan  

 
ifadesinden hesaplandı. 
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3.11. Histolojik Analiz 

 

 Kontrol ve deney gruplarındaki sıçanların sağ femurları, histolojik analizlerin 

yapılabilmesi için 72 saat %10’luk nötral formalinde bekletildi. Mikroskopik (ışık 

mikroskobu) incelemeler için 3-4 gün süreyle %5’lik HNO3 (Nitrik Asit) ile 

dekalsifiye edildi. Rutin histolojik takip sonrası parafin bloklara gömüldü. Parafin 

bloklardan mikrotom yardımıyla (LEICA RM 2125RT) 4 μmetre kalınlığında 

kesitler alınıp, hematoksilen-eozin ile boyandı. Her kemiğin diafiz bölgesinden 10 

farklı kesit alınarak x 200 büyütmede oküler mikrometre ile kortikal kalınlık ölçüldü. 

Ayrıca her bir kemik için kortikal bölgede morfolojik değerlendirme yapıldı (Şekil 

3.8). 

 

 
Şekil 3.8. Histolojik ve morfolojik olarak değerlendirilen femur kortikal kesit örneği 

 

 

3.12. İstatistiksel Değerlendirme 

 

 Çalışmamızda elde edilen tüm verilerin analizinde iki istatistiksel yöntem 

kullanılmıştır.  

Birinci yöntemde, manyetik alanların sıçan femurları üzerine olası etkilerinin 

cinsiyet üzerindeki dağılımını görebilmek için elde edilen tüm verilere çift yönlü 

varyans analizi uygulandı. 

 İkinci yöntemde ise, dişi sıçanlar istatistiksel değerlendirmeye alındı ve 

ölçümlerden elde edilen verilere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. 

Gruplar arasında fark olup olmadığı Bonferroni Post-Hoc testi ile belirlendi. 
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 Tüm parametrelere ait ortalamaları karşılaştırırken yüzde değişim miktarları 

kullanıldı. Yüzde değişim miktarı; 

 
eşitliğinden hesaplandı 

 İstatistiksel analizlerde ve grafiklerin çiziminde, SPSS 10.0.6 ve 

STATİSTİCA 6.0 programları kullanıldı.  
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4. BULGULAR 
 

 

 Çalışmamızda 60 adeti dişi, 20 adeti erkek olmak üzere toplam 80 adet sıçan 

kullanılmıştır. Dişi sıçanlar kendi içinde eşit sayıda, rasgele ayrılarak, her grupta 15 

adet sıçan olacak şekilde, dişi kontrol (DK, OVX) ve dişi deney gruplarını (OVX-

MA ve D-MA); erkek sıçanlar da kendi içinde eşit sayıda, rasgele ayrılarak her 

grupta 10 adet sıçan olacak şekilde erkek kontrol (EK) ve erkek deney gruplarını (E-

MA) oluşturdu. Deney grupları, 45 gün süresince, günde 4 saat, 1mT şiddetindeki 

manyetik alana maruz bırakıldı. Uygulama sonunda, tüm gruplardaki sıçanların 

biyomekanik, kemik mineral yoğunluğu, kemik mineral içeriği ve histolojik 

parametreleri, femur kemiklerinde ölçüldü. 

 Sıçanların, femur kemiklerinin kemik mineral yoğunlukları (BMD) ve kemik 

mineral içeriği (BMC), OP hastalarında gözlenen kırıklar baz alınarak boyun, 

kortikal bölüm ve tüm femur olmak üzere her femur için üç bölgede incelendi.  

Manyetik alanın kemik formasyonu üzerindeki etkileri, bütün parametrelerde, 

iki başlık altında incelendi. 

I. Normal kemik: Manyetik alanın normal ve sağlıklı sıçan kemikleri 

üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kontrol (DK, EK) ve manyetik alan (D-

MA, E-MA) grupları arasında karşılaştırma yapıldı. 

II. Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Manyetik alanın, 

kemik kaybı oluşturulan sıçanlar üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kontrol 

(DK, OVX) ve manyetik alan (OVX-MA) grupları arasında karşılaştırma yapıldı. 

 

4.2. Kemik Mineral Yoğunluğu Bulguları 

 

 Normal kemik: Manyetik alana maruz bırakılan deney grubu sıçanların ve 

kontrollerin kemik mineral yoğunluğu ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.1’de 

verilmiştir. Femurların BMD ölçümlerinde her üç bölgede de gözlenen azalışın, 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (Sırasıyla; p=0.0001, p=0.001, p=0.001, 

Şekil 4.1). Ayrıca, sıçanların manyetik alana maruziyetiyle gözlenen azalışın, 

cinsiyetten cinsiyete değişmediği de gözlendi (Şekil 4.2, Şekil 4.3).  
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Çizelge 4.1. Kontrol ve deney gruplarının femur kemik mineral yoğunluğu ortalamaları±SE ve p 

değerleri 

 
 

 

 
Şekil 4.1. Kontrol ve deney gruplarındaki sıçanların femur kemik mineral yoğunluğu ortalamaları±SE 

değerleri 
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Şekil 4.2. Kontrol ve deney gruplarındaki dişi ve erkek sıçanların kemik mineral yoğunluğu yönünden 

grup ve cinsiyet etkileşimine göre ortalamaları±SE değerleri 
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Şekil 4.3. Kontrol ve deney gruplarındaki dişi ve erkek sıçanların kemik mineral yoğunluğu yönünden 

cinsiyet ortalamaları±SE değerleri 

 

 

Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Manyetik alana maruz 

kalan deney grupları ile kontrol gruplarının kemik mineral yoğunluklarının 

ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.2’de gösterilmiştir. Yapılan istatistiksel 

analizler sonucunda, femurların kemik mineral yoğunluklarının ölçüldüğü her üç 

bölgede de, OVX grubunun BMD ortalamaları DK grubuna göre önemli derecede 

azaldığı ve bu azalışın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (Sırasıyla; 

p=0.008, p=0.001, p=0.001). Bununla birlikte, OVX-MA grubu OVX grubu ile 

karşılaştırıldığında, sadece tüm femur ölçümlerine ait ortalamalarda gözlenen artış 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.025). Ancak diğer gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.4). 
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Çizelge 4.2. Dişi kontrol ve deney gruplarının femur kemik mineral yoğunluğu ortalamaları±SE ve p 

değerleri 

 
 

 
Şekil 4.4. Kontrol ve deney gruplarındaki dişi sıçanların femur kemik mineral yoğunluğu 

ortalamaları±SE değerleri 
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4.2. Kemik Mineral İçeriği Bulguları 

 

 Normal kemik: Manyetik alana maruz kalan deney gruplarının ve kontrol 

gruplarının kemik mineral içeriği ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.3’te 

verilmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerin sonucunda her üç bölgede de, manyetik 

alana maruz kalan sıçanların kemik mineral içeriği, kontrollerle karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.5). Ancak, BMC 

ölçümlerinde cinsiyet farklılığından kaynaklanan, istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptandı (Sırasıyla; p=0,004, p=0.011, p=0.001, Şekil 4.6). Bununla birlikte, 

sıçanların manyetik alana maruz bırakılması ile cinsiyet farklılığı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (Şekil 4.7).  

 
Çizelge 4.3. Kontrol ve deney gruplarının femur kemik mineral içeriği ortalamaları±SE ve p değerleri 
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Şekil 4.5. Kontrol ve deney gruplarındaki dişi ve erkek sıçanların femur kemik mineral içeriği 

yönünden grup ortalamaları±SE değerleri 

 

 
Şekil 4.6. Kontrol ve deney gruplarındaki dişi ve erkek sıçanların femur kemik mineral içeriği 

yönünden cinsiyet ortalamaları±SE değerleri 
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Şekil 4.7. Kontrol ve deney gruplarındaki dişi ve erkek sıçanların femur kemik mineral içeriği 

yönünden grup ve cinsiyet etkileşimine göre ortalamaları±SE değerleri 
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 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Manyetik alana maruz 

kalan deney grubuna ve kontrol gruplarına ait kemik mineral içeriği ortalamaları ve p 

değerleri Çizelge 4.4’te verilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, 

sıçanların kemik mineral içeriği ölçümlerinde, DK grubuna göre OVX grubunda 

gözlenen azalışın, her üç bölgede de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı 

(Sırasıyla; p=0.0001, p=0.043, p=0.001). Bununla birlikte, OVX grubuna göre OVX-

MA grubunda gözlenen artış, sadece kemiklerin boyun ölçümlerine ait BMC 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.035). Ancak, diğer 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.8). 

 
Çizelge 4.4. Dişi kontrol ve deney gruplarının femur kemik mineral içeriği ortalamaları±SE ve p 

değerleri 
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Şekil 4.8. Kontrol ve deney gruplarının femur kemik mineral içeriği ortalamaları±SE değerleri 

 

 

4.3. Kemik Biyomekaniği Bulguları 

 

 Deney prosedürünün sonlandırılmasının ardından, tüm deney ve kontrol 

gruplarına ait mekanik (Deformasyon miktarı, kırılma kuvveti, sertlik, enerji, Young 

modülü) ve geometrik (Kesit alan) parametreler hesaplandı. 

 

4.3.1. Femur Kemiklerinin Mekanik Bulguları 

 

4.3.1.1. Deformasyon (Uzama) Miktarı 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının deformasyon miktarı ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.5’de 

verilmiştir.  
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Çizelge 4.5. Deformasyon miktarının grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, manyetik alan uygulanan grupların 

deformasyon miktarları kontrollerle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde artığı ve bu artışın her iki cinsiyet için de anlamlı olduğu saptandı (p=0.05, 

Şekil 4.9). 

 

 
Şekil 4.9. Deformasyon miktarının grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 

 

 

Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi sıçanların deney ve 

kontrol gruplarına ait deformasyon miktarı ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.6’de 

gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.6. Dişi kontrol ve deney gruplarının deformasyon miktarlarının ortalamaları±SE ve p 

değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, OVX-MA grubunun 

deformasyon miktarı OVX grubuna göre önemli ölçüde arttığı ve bu artışında 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0.033). Ancak, diğer gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.10). 

 

 
Şekil 4.10. Dişi kontrol ve deney gruplarının deformasyon miktarı ortalamaları±SE değerleri 

 
 
 
 
 
 

DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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4.3.1.2. Kırılma Kuvveti 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının kırılma kuvveti ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.7’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.7. Kırılma kuvvetinin grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel analizlerin sonuçlarına göre, manyetik alan uygulanan 

grupların kırılma kuvvetleri, kontrollere göre önemli ölçüde azaldığı ve bu azalışın 

her iki cinsiyet için de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0.006, Şekil 

4.11). 

 

 
Şekil 4.11. Kırılma kuvvetinin grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 
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 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi sıçanların deney ve 

kontrol gruplarının kırılma kuvveti ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.8’da 

gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.8. Dişi kontrol ve deney gruplarının kırılma kuvvetlerinin ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, deney grubunun kırılma 

kuvveti ortalamaları kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, bu grubun ortalaması bir 

miktar azalmasına rağmen, bu azalış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla 

birlikte, DK grubuna ile OVX grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (Şekil 4.12).  

 
Şekil 4.12. Dişi kontrol ve deney gruplarının kırılma kuvveti ortalamaları±SE değerleri 

DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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4.3.1.3. Sertlik (Stiffness) 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının sertlik ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.9’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.9. Sertliğin grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri  

 
 

 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, manyetik alan uygulanan deney 

gruplarının sertlik değerleri kontrollere göre önemli ölçüde azaldığı ve bu azalışın 

her iki cinsiyet için de istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p=0.008). 

Gözlenen bu anlamlı azalış, erkek sıçanlarda daha fazla olmasına rağmen, her iki 

cinsiyette de istatistiksel olarak benzer oranda olduğu gözlenmiştir (Şekil 4.13). 

 

 
Şekil 4.13. Sertliğin grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 
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 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi sıçanların deney ve 

kontrol gruplarına ait sertlik ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.10’de 

gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.10. Dişi kontrol ve deney gruplarının sertlik ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, deney grubunun sertlik 

ortalaması, kontrol gruplarına göre azalmasına karşın, sadece DK grubu ile       

OVX-MA grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p=0.015, 

Şekil 4.14).  

 

 
Şekil 4.14. Dişi kontrol ve deney gruplarının sertlik ortalamaları±SE değerleri 

 DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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4.3.1.4. Kemikte Depolanan Enerji (Work to Failure) 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının kemikte depolanan enerji ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.11’da 

verilmiştir. 

 
Çizelge 4.11. Kemikte depolanan enerjinin grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, manyetik alan uygulanan erkek 

grubun kemikte depolanan enerji ortalaması kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı 

düzeyde azalırken (p=0.0001), dişilerde anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.15). 

 

 
Şekil 4.15. Kemikte depolanan enerjinin grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 
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 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi sıçanların deney ve 

kontrol gruplarında kemikte kırılıncaya kadar depolanan enerji ortalamaları ve p 

değerleri Çizelge 4.12’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.12. Dişi kontrol ve deney gruplarının kemikte depo edilen enerji ortalamaları±SE ve p 

değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, deney grubunun kemikte depolanan 

enerji ortalaması, kontrol gruplarına göre azalmasına karşın, bu azalış istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmadı. Bununla birlikte, DK grubu ile OVX grubu arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.16). 

 
Şekil 4.16. Dişi kontrol ve deney gruplarının kemikte depo edilen enerji ortalamaları±SE değerleri 

 DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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4.3.1.5. Young (Elastiklik) Modülü 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının Young modülü ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.13’de verilmiştir.  
 

Çizelge 4.13. Young modülünün grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Yapılan istatistiksel analizlerin sonucunda, her iki cinsiyette de manyetik alan 

uygulanan deney gruplarının Young modülü ortalaması, kontrollerle 

karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde azaldığı saptandı (p=0.0001, Şekil 4.17). 

 

 
Şekil 4.17. Young modülünün grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 
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Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi kontrol ve deney 

gruplarının Young modülü ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.14’te gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.14. Dişi kontrol ve deney gruplarının Young modülü ortalamaları±SE ve p değerleri  

 
 

 Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, deney grubunun young 

modülü ortalaması kontrol gruplarına göre bir miktar azalmasına rağmen, bu azalış 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla birlikte, DK grubu ile OVX grubu 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.18). 

 

 
Şekil 4.18. Dişi kontrol ve deney gruplarının Young modülü ortalamaları±SE değerleri 

 

 DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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4.3.1.6. Enerji (Dayanıklılık, Toughness) 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının enerji ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.15’da verilmiştir. 

 
Çizelge 4.15. Enerjinin grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, manyetik alan uygulanan erkek 

grubun enerji ortalaması kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı düzeyde azalırken 

(p=0.0001), dişilerde anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.19). 

 

 
Şekil 4.19. Enerjinin grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 
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 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi sıçanların deney ve 

kontrol gruplarının enerji ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.16’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.16. Dişi kontrol ve deney gruplarının enerji ortalamaları±SE ve p değerleri 

 

 
 

Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, deney grubunun enerji ortalaması, 

kontrol gruplarına göre azalmasına karşın, bu azalış istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı. Bununla birlikte, DK grubu ile OVX grubu arasında da istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanmadı (Şekil 4.20). 

 

 
Şekil 4.20. Dişi kontrol ve deney gruplarının enerji ortalamaları±SE değerleri 
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4.3.2. Femur Kemiklerinin Geometrik Bulguları 

 

4.3.2.1. Kesit Alanı 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının ortalama kesit alanları ve p değerleri Çizelge 4.17’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.17. Femurların kesit alanlarının grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 

 

 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, her iki cinsiyette de manyetik alan 

uygulanan deney gruplarının kesit alanları ortalamalarının, kontrol gruplarına göre 

önemli ölçüde azaldığı saptandı (p=0.0001). Ayrıca, her iki grupta da dişilerin kesit 

alanlarının ortalaması anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0.0001, Şekil 4.21). 

 
Şekil 4.21. Femurların kesit alanlarının grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 
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 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi kontrol ve deney 

gruplarının femur kesit alanlarının ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.18’de 

gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.18. Dişi kontrol ve deney gruplarının femur kesit alanlarının ortalamaları±SE ve p değerleri  

 
 

 Yapılan istatistiksel değerlendirmeler sonucunda, deney grubunun kesit alan 

ortalaması kontrol gruplarına ait ortalamalar ile karşılaştırıldığında bir miktar 

azalmasına rağmen, bu azalış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla 

birlikte, DK grubu ile OVX grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (Şekil 4.22). 

 
Şekil 4.22. Dişi kontrol ve deney gruplarının femur kesit alanlarının ortalamaları±SE değerleri 

DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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4.4. Histolojik Bulgular 

 

 Tüm kontrol ve deney gruplarının histolojik analizlerinde, kemiklerin kortikal 

kalınlıkları ölçüldü ve kemik yapısı morfolojik özellikler yönünden incelendi. 

 

4.4.1. Kortikal Kalınlık Bulguları 

 

 Normal kemik: Manyetik alan uygulanan deney grupları ile kontrol 

gruplarının kortikal kalınlık ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.19’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.19. Kortikal kalınlığın grup ve cinsiyete göre ortalamaları±SE ve p değerleri 

 
 

 Bu bilgiler doğrultusunda yapılan analizler sonucunda grup ve cinsiyet 

arasındaki etkileşim istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.012). Bu sonuca göre, 

K grubunda erkeklerin, MA grubunda ise dişilerin kortikal kalınlık ortalamalarının 

daha yüksek olduğu saptandı. Aynı zamanda, MA grubunda bulunan sıçanların 

kortikal kalınlık ortalamaları dişilerde ve erkeklerde anlamlı derecede azalmasına 

karşın erkeklerdeki azalmanın daha fazla olduğu gözlendi (Şekil 4.23). 
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Şekil 4.23. Kortikal kalınlığın grup ve cinsiyete göre ortalama±SE değerleri 

 

 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi kontrol ve deney 

gruplarının kortikal kalınlık ortalamaları ve p değerleri Çizelge 4.20’de 

gösterilmiştir. 

 
Çizelge 4.20. Dişi kontrol ve deney gruplarının kortikal kalınlık ortalamaları±SE ve p değerleri  

 
 

 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, deney grubunun kortikal kalınlık 

ortalaması kontrol gruplarına ait ortalamalarla karşılaştırıldığında bir miktar 

azalmasına rağmen, bu azalış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla 

birlikte, DK grubu ile OVX grubu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmadı (Şekil 4.24). 
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Şekil 4.24. Dişi kontrol ve deney gruplarının kortikal kalınlık ortalamaları±SE değerleri 

 

 

4.4.2. Morfolojik Bulgular 

 

 Normal kemik: Histolojik bulgulardan elde edilen sonuçlara göre dişi ve 

erkek kontrol grupları (DK, EK) normal histolojik görünüme sahipti (Şekil 4.25, 

Şekil 4.26). Manyetik alana maruz bırakılan erkek sıçanların (E-MA) diafizial kemik 

matrikste olası kayba bağlı geniş, düzensiz boşluklar ve ayrılmalar saptandı (Şekil 

4.27A, Şekil 4.27B). Sadece manyetik alana maruz bırakılan dişilerde (D-MA) de 

aynı morfolojik boşluklar ve ayrılmalar gözlendi (Şekil 4.28A, Şekil 4.28B). Ayrıca, 

D-MA ve E-MA gruplarında kemik diafiz kollajen liflerinin ve lamellar yapının 

organizasyonunda önemli derecede düzensizlik belirlendi. Bununla birlikte, 

dejenerasyon bölgeleri etrafında rejenerasyon alanları gözlendi (Şekil 4.28B). Bu 

alanlarda yeni kemik matriksin sentezlendiği belirlendi. 

 Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: OVX grubunda kontrol 

(DK) grubuna oranla kemik matrikste artmış boşluklar ve ayrılmalar saptandı (Şekil 

4.29). Ancak bu deformasyon, D-MA grubuna oranla daha düşük bulundu. 

DK (N=5) 
 
OVX (N=7) 
 
OVX-MA (N=7) 
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 OVX-MA grubu DK grubu ile karşılaştırıldığında kemik matriks 

yoğunluğunda azalma gösteren bölgeler bulundu. Bununla birlikte, OVX grubuna 

oranla daha düzgün bir organizasyona sahip olduğu gözlendi (Şekil 4.30A, Şekil 

4.30B).  

 

 

        
Şekil 4.25. Dişi kontrol grubunun (DK) x 100 

büyütmede kortikal kalınlık ve morfolojik 

görünümü  

 

        
Şekil 4.27 A. Erkek manyetik alan grubunun     

(E-MA) x 100 büyütmede kortikal kalınlık ve 

morfolojik görünümü. Oklar dejenerasyon 

bölgelerini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Şekil 4.26. Erkek kontrol grubunun (EK)        

x 100 büyütmede kortikal kalınlık ve 

morfolojik görünümü  

 

        
Şekil 4.27 B. Erkek manyetik alan grubunun     

(E-MA) x 200 büyütmede morfolojik 

görünümü. Oklar dejenerasyon bölgelerini 

göstermektedir.
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Şekil 4.28 A. Dişi manyetik alan grubunun (D-MA) x 100 büyütmede kortikal kalınlık ve morfolojik 

görünümü. Oklar dejenerasyon bölgelerini göstermektedir. 

 

 
Şekil 4.28 B. Dişi manyetik alan grubu (D-MA) x 200 büyütmede morfolojik görünümü. Oklar 

dejenerasyon bölgelerini, ok başları ise daha bazofilik boyanan rejeneresyon bölgelerini 

göstermektedir.  
 

 
Şekil 4.29. Oferektomi yapılan (OVX) dişi grubun x 100 büyütmede kortikal kalınlık ve morfolojik 

görünümü. Oklar dejenerasyon bölgelerini göstermektedir. 
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Şekil 4.30A. Dişi deney (OVX-MA) grubunun x 100 büyütmede kortikal kalınlık ve morfolojik 

görünümü  

 

 

 
Şekil 4.30B. Dişi deney (OVX-MA) grubunun x 200 büyütmede morfolojik görünümü. Çift yönlü ok 

azalan matriks yoğunluğunu göstermektedir.  

 

 

4.5. Sıçanların Ağırlık Bulguları 

 

 Tüm kontrol ve deney gruplardaki sıçanların ağırlıkları deneyin başladığı 

gününden itibaren 7 günlük periyotlarla 45 boyunca ölçüldü. Sıçanların 45 günlük 

zaman dilimi içinde ağırlıklarındaki değişimler Şekil 4.31’de; ağırlık ortalamaları da 

Çizelge 4.21’de gösterilmiştir. 

 Yapılan istatistiksel analizler sonucunda cinsiyet farklılıklarının gruplara ve 

periyotlara göre değişmediği ve anlamlı olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca, grup 
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farklılıklarının da (K, MA) hem cinsiyetlere hem de periyotlara göre değişmediği ve 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın periyotlar arasındaki ağırlık farklarının, 

farklı cinsiyet ve grup (K, MA) kombinasyonlarında değişiklikler gösterdiği 

gözlenmiştir. Dişi ve erkek kontrol (DK, OVX, EK) gruplarında gözlenen ağırlık 

artışları dişilerde 28. günden, erkeklerde ise 35. günden sonra gözlenmiştir. Dişi ve 

erkek deney gruplarında (D-MA, E-MA, OVX-MA) gözlenen ağırlık artışlarının da 

kontrollerde gözlenen günlerde ve aynı oranlar da olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 DK
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 D-MA
 OVX-MA
 EK
 E-MA
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Şekil 4.31. Tüm kontrol ve deney gruplarının haftalık ağırlık değişimleri 
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5. TARTIŞMA 
 

 

 ELF manyetik alanların kemik formasyonu üzerine etkileri ile ilişkili bir çok 

çalışmada, ELF manyetik alanların osteoklastik aktiviteyi baskıladığı ve osteoblastik 

aktiviteyi arttırdığı yönünde bazı bulgular öne sürülmüştür. Bununla birlikte, ELF 

manyetik alanların kemik üzerinde her hangi bir etkisi olmadığı yönünde de 

çalışmalar bulunmaktadır (3). Bu nedenle, manyetik alanların kemik üzerindeki 

etkileri, henüz tartışmalıdır.  

 Bu çalışmada, ELF (50 Hz, şebeke ferkansı), sinüzoidal, 1mT şiddetinde 

manyetik alanın, 45 gün, günde 4 saat uygulanmasının, kemik formasyonu 

üzerindeki etkilerini biyomekanik, dansitometrik ve histolojik yönünden araştırdık. 

Bu çalışma, manyetik alanların olası etkilerinin ve kemik biyomekaniğini etkileyen 

faktörlerin cinsiyete göre farklılık gösterme olasılığı göz önüne alınarak, hem dişi 

hem de erkek sıçanlarda yürütüldü.  

 Tüm deney (D-MA, E-MA, OVX-MA) ve kontrol (DK, EK, OVX) 

gruplarında yer alan sıçanların ağırlıkları, 7 günlük periyotlarla 45 gün süresince 

ölçüldü. Bu ölçümler sonucunda dişi ve erkek kontrol gruplarında belirlenen ağırlık 

artışları sırasıyla 28. ve 35. günü takiben gözlendi. Deney gruplarındaki dişi ve erkek 

sıçanların ağırlık artışları kontrol gruplarındaki günlerde ve aynı oranlarda olduğu 

saptandı. Buradan yola çıkarak, kontrol gruplarında gözlenen ağırlık artışı doğal 

süreç olarak değerlendirildiğinde, 50 Hz, 1mT manyetik alanın, alana maruz kalan 

sıçanlardaki ağırlık artışlarına her hangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varıldı. 

Sonuçlarımız, Gonzalez-Riola ve ark.’nın sonuçları ile uyumludur. Çalışmada, 3 

aylık yetişkin fareler 3 mT şiddetindeki pulslu EM alana, 30 gün, 24 saat maruz 

bırakılmış ve farelerin ilk ve son ağırlıkları arasında bir farklılık gözlenmemiştir (6). 

Bu çalışmanın yanında, DHHS’nin (U.S. Department of Health and Human Service) 

1999 yılında yayınladığı bir raporda, 60 Hz, 0,02, 2 ve 10 G şiddetlerindeki devamlı 

ve kesikli (1 saat açık, 1 saat kapalı), 2 yıl (106 hafta), günde 18,5 saat uygulanan 

manyetik alanların her iki cinsiyetteki F344/N sıçanlarının ve B6C3F1 farelerinin 

ağırlıkları üzerine her hangi bir etkisinin olmadığını açıklamıştır (98). 
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 Bu çalışmada, kemiğe ait biyomekanik değişkenler, femur kemiklerine çekme 

testi (Tensile testing) uygulanarak ölçülmüştür. 

 Biyomekanik olarak bir cisme eksenel yönde uygulanan statik yük, cismin 

boyunda uzamaya neden oluyorsa cisim çekme gerilmesine uğramıştır (93). Cismin 

çekme gerilmesine karşı kırılmadan gösterdiği dirençte cismin dayanıklılığını 

belirlemektedir.  

 Çekme testi; kopma noktasına kadar uygulanan kuvvetin ve bu kuvvet 

nedeniyle kemikte oluşan deformasyonun ölçümüne, bunlarla birlikte kemiğin 

biyomekanik özelliklerini belirleyebileceğimiz bir çok değişkenin hesaplanmasına 

olanak sağladığı için önemlidir. Uygulanan çekme testi sonucunda, kemiğin mekanik 

karakterini belirleyen deformasyon (uzama) miktarı ve kırılma kuvveti ölçüldü. 

Sertlik, kemikte depolanan enerji, young modülü ve dayanıklılık hesaplandı. Bu 

değerlerden elde edilen bulgular iki başlık altında değerlendirildi.  

I. Normal kemik: Bu kısımdaki amacımız, manyetik alanın normal kemik 

formasyonu üzerindeki olası etkilerinin cinsiyete bağlı olarak değişip değişmediğini 

test etmekti. Bu amaçla yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, dişi (DK) ve erkek 

(EK) kontrol grupları ile dişi (D-MA) ve erkek (E-MA) deney grupları karşılaştırıldı. 

Yapılan analizler sonucunda, manyetik alana maruz kalan deney gruplarında 

gözlenen deformasyon miktarının kontrol gruplarına oranla, dişilerde % 61,5, 

erkeklerde ise % 53,9 arttığı saptandı. EM alana maruz kalan sıçanların maksimum 

kırılma kuvvetleri kontrollere nazaran, dişilerde % 34,3, erkeklerde ise % 28,6 

oranlarında azaldığı görüldü. Maksimum kuvvette gözlenen bu azalma, 1mT 

şiddetindeki manyetik alanın sıçanlarda femurların gücünü azalttığı şeklinde 

yorumlanabilir.  

Sertlik, kemiğin uygulanan yüke karşı oluşturduğu kuvvet ile deformasyon 

miktarının bir fonksiyonudur ve yük deformasyon eğrisinin elastik bölgesinin 

eğiminden hesaplanır. Deney ve kontrol gruplarının sertlik ortalamaları 

karşılaştırıldığında dişilerde ve erkeklerde saptanan azalma sırasıyla % 21,8 ve        

% 69,9 idi. Bununla birlikte, yük-deformasyon eğrisinin altında kalan alan kemikte 

kırılıncaya kadar depolanan enerjiyi verir (92,93,94). Kemikte depolanan enerji 

miktarlarının da dişilerde % 13,8, erkeklerde ise % 45,7 azalması; manyetik alanın 

mineralizasyon üzerine bir etkisini göstermektedir. Yük-deformasyon eğrisi, stress-
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strain eğrisine dönüştürülebilir ve bu eğrinin doğrusal kısmının eğiminden young 

modülü, altında kalan alandan da dayanıklılık hesaplanabilir (92,93,94,99,100). 

Deney ve kontrol gruplarının young modülü değerleri karşılaştırıldığında dişilerde  

% 36,1; erkeklerde ise % 83,8 gibi önemli bir yüzde de azaldığı saptandı. Young 

modülünün belirlenmesinde, uygulanan yüke karşı kemikte oluşan kuvvet, 

deformasyon miktarı ve femurun kortikal kesit alanı önemli parametrelerdir (94). Bu 

nedenle, tüm deney ve kontrol gruplarına ait femurların kortikal kesit alanları, 

bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmiş ve streolojik yöntemlerden nokta sayma 

yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Alana maruz kalan dişi ve erkek sıçanların, 

kortikal kesit alanlarında gözlenen azalma, sırasıyla; % 44,2 ve %21,6 olarak 

belirlendi. Ayrıca, kontrol ve deney grubundaki sıçanların kortikal kalınlıkları, 

histolojik yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Deney ve kontrol gruplarındaki 

sıçanların kortikal kalınlıkları karşılaştırıldığında erkeklerde % 29,8’lik azalma 

istatistiksel olarak anlamlı bulunurken dişilerde gözlenen % 16,1’lik azalma anlamlı 

bulunmamıştır. Dişi deney grubu sıçanlarında; deformasyon miktarının % 61,5, 

kuvvetin % 34,3 ve kortikal kesit alanının % 44,2 azalması young modülünde 

toplamda % 140’lık bir azalmaya neden olmuştur. Erkeklerde aynı azalma, % 104,1 

olarak belirlenmiştir. Grupların dayanıklılık ortalamaları incelendiğinde, deney 

grubuna ait dayanıklılık ortalamaları kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında dişilerde 

% 14,2’lik azalış istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, erkeklerde % 43,6’lık 

azalış anlamlı bulunmuştur. 

 Tüm biyomekanik bulgularda gözlenen olumsuz tablo, 1mT şiddetindeki ELF 

manyetik alanın, her iki cinsiyette de kemik kalitesini azalttığı yönündedir. Yapılan 

literatür taramasında ELF EM alanların kemik formasyonu üzerine etkilerini 

biyomekanik yöntemlerle inceleyen çalışmalara rastlanmamıştır. Bu nedenle, 

sonuçlarımızı karşılaştırma olanağı bulunamamıştır. Ancak, bu bulgulara ek olarak, 

manyetik alana maruz kalan dişi ve erkek sıçanların kemik mineral yoğunluğunun 

(BMD) her üç bölgede (Boyun, Kortikal, Tüm) kontrollere nazaran sırasıyla % 156, 

% 135 ve % 121 azalması, bu yargıyı desteklemektedir. Ayrıca, bu sonuçlar 

Gonzalez-Riola ve ark.’larının yapmış oldukları çalışmayla uyumludur. Gonzalez-

Riola ve ark’ları, 3 haftalık gelişmekte olan Oncis France sıçanlarını 30 gün 24 saat 

100 Hz 3 mT şiddetindeki manyetik alana maruz bırakmışlar ve maruziyet sonucu 
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kemik mineral yoğunluğu (BMD) ve kemik mineral içeriğinin (BMC) kontrollere 

göre azaldığını bulmuşlardır (6). Bununla birlikte, bizim çalışmanın morfolojik 

görüntülerinde, manyetik alana maruz kalan sıçanların femur kemiklerinin diafizial 

bölgelerinde gözlenen düzensiz organizasyonlar ve boşluklar, ELF manyetik alanın 

kemik formasyonu üzerindeki olumsuz etkilerini gösteren diğer bulgulardır. Ayrıca, 

manyetik alana maruz kalan erkeklerde, kırılma kuvvetinin, sertliğin, kemikte 

depolanan enerjinin, kortikal kesit alanın, toplamda young modülünün ve 

dayanıklılığın kontrollere göre sırasıyla, % 28,6, % 69,9, % 45,7, % 21,6, % 104 ve 

% 43,6 azalması, uygulanan ELF manyetik alandan erkek sıçanların daha fazla 

etkilendiği şeklinde yorumlanabilir. 

 EM alanların kemik hemaostazı ile ilgili bazı hormon ve kemik hücreleri 

üzerine etkileriyle ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, ELF 

EM alanların osteoklastik aktiviteyi baskılayarak, osteoblastik aktiviteyi arttırdığı 

bildirilmiştir. Ayrıca, ekstrasellüler matriks kalsifikasyonu, matriks sentezinin ve 

osteogenezin, insülin benzeri büyüme hormonu faktör II (IGF-II) üretiminin arttığı, 

paratiroid hormonun kemik üzerindeki etkisinin inhibe edildiği gibi pek çok sonuç 

bulunmaktadır (101,102). Ancak, bu sonuçlar tartışmalıdır. Bununla birlikte, ELF 

alanların osteoblast ve osteoklast hücrelerinin davranışları üzerindeki etkileri de 

çelişkilidir. Bu doğrultuda Shankar ve ark’nın yaptıkları bir çalışmada, 0’dan 1,8 mT 

şiddetlerine kadar uyguladıkları pulslu EM alanların, direkt osteoblastların aktivitesi 

üzerinden, Ca+2 reseptör sistemiyle kalsitonin arasındaki etkileşimi bozarak, kemik 

rezorbsiyonunu arttırdığını ve bunu kalsitonin etkisini inhibe ederek 

gerçekleştirdiğini açıklamışlardır (101). Bu çalışmada kemik rezorbsiyonu, elektron 

mikroskobu ve bilgisayar destekli morfometri ile tespit edildiği için bulunan sonuçlar 

önemlidir. Çalışmamızda gözlediğimiz rezorbsiyon artışı, bu anlamda, bu çalışmayla 

aynı doğrultudadır. Ancak çalışmada, pulslu EM alan kullanılmıştır. EM alanların 

biyolojik sistemlerdeki etkilerinin, uygulanan alanın yönüne, şiddetine ve dalganın 

yayılma geometrisine bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu doğrultuda, 

çalışmamızda gözlenen formasyon azalması bir başka mekanizma ile gerçekleşmiş 

de olabilir. Femur kemiklerinin morfolojik değerlendirilmesinde, manyetik alana 

maruz kalan dişi ve erkek sıçanların diafizial kortikal bölgelerinde ayrılma ve 

boşlukların yanında, kollajen liflerinin ve lamellar yapı organizasyonunda gözlenen 
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düzensizlik, ELF EM alanların olası etkilerinin kollajen üzerinden ortaya çıktığını 

düşündürmektedir. Kemiğin kollajen bölümü mineral bölümünden bağımsız olarak 

kemiğin kırılmaya karşı dayanıklılığını belirler. Bunun yanında, kemiğin mineral 

içeriği de kemik biyomekaniğini etkileyen diğer önemli parametrelerden biridir. Tüm 

deney gruplarında kemik mineral içeriği kontrol değerlerine yaklaşık olarak eşit 

bulunmuştur. Bu durum, manyetik alana maruz kalan sıçanların kemik biyomekanik 

parametrelerinde gözlenen azalışların, kemiğin mineral içeriğinin etkisinden çok 

kollajenden kaynaklandığını düşündürmektedir. Kemiğin biyomekanik 

parametrelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde kollajen etkisini belirleyen 

stress-strain eğrisinin doğrusal kısmının altında kalan alandır. Bir başka ifadeyle, 

dayanıklılık, kollajen etkisini belirler (95,100). Dayanıklılık değerlerinde kontrol 

gruplarına göre deney gruplarında, her iki cinsiyette de gözlenen azalış (E-MA 

anlamlı, D-MA anlamlı değil) bu yargımızı desteklemektedir. 

 II. Deneysel osteoporoz modeli oluşturulan kemik: Dişi sıçanlarda, 1 mT 

şiddetindeki ELF EM alanın, kemik formasyonu üzerindeki etkilerini daha açık 

görebilmek için sıçanlarda kemik kaybı modeli oluşturuldu. Literatürlerde, hayvan 

çalışmalarında en çok tercih edilen kemik kaybı modeli; bilateral oferektomi (her iki 

overin alınması) yapılarak osteoporoz (OP) modelinin oluşturulmasıdır (91,102,103).  

 Kontrol ve kemik kaybı oluşturulmuş modellerden elde edilen veriler 

kullanılarak yapılan istatistiksel analizler sonucunda, oferektomi yapılan (OVX) 

gruba ait tüm dansitometrik verilerin, kontrol (DK) grubuna göre azaldığı ve bu 

azalışın da istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca, DK ve OVX 

gruplarına ait kemiklerin morfolojik görünümleri karşılaştırıldığında, OVX grubuna 

ait femurlarda olası kemik kaybına bağlı olarak düzensiz boşluklar ve ayrılmalar 

gözlenmiştir. Bu sonuçlar, sıçanlarda kemik kaybı modelinin deneysel olarak 

oluşturulduğunu göstermektedir. Fakat kemik kaybı oluşturulmuş (OVX) grubuna ait 

tüm biyomekanik parametreler (Deformasyon miktarı, kırılma kuvveti, sertlik, 

kemikte depolanan enerji, young modülü ve dayanıklılık) kontrol değerlerine yakın 

bulunmuştur. Yani, kemik kalitesinde bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu sonuca göre, 

biyomekanik parametrelerde olası değişiklikleri gözleyebilmek için 45 günlük 

sürenin yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır.  
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Tüm femur (BMD Tüm, BMC Tüm) dansitometrik verilerinde, DK grubu ile 

OVX-MA gruplarına ait ortalamalar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca göre, dansitometrik açıdan manyetik alanların 

dişilerde olumlu bir etki gösterdiği söylenebilir. Diğer taraftan, OVX/OVX-MA ve 

DK/OVX-MA gruplarına ait boyun ve kortikal mineral yoğunlukları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Fakat, bu 

gruplara ait p değerleri karşılaştırıldığında, OVX/OVX-MA grubuna ait p değerinin 

çok düşük ve istatistiksel olarak anlamlılığa yaklaştığı görülmektedir (Çizelge 4.2). 

Bu doğrultuda, gözlenen anlamsız ilişkinin, 45 günlük manyetik alan maruziyetinin 

OVX/OVX-MA karşılaştırmasındaki anlamlı farklılığın ortaya çıkması için yeterli 

süre olmadığını düşündürmektedir. Tüm veriler göz önüne alındığında, manyetik 

alanın, kemik formasyonu üzerinde dansitometrik açıdan olumlu bir etkisi olduğu 

söylenebilir. Ayrıca, morfolojik görünümde, OVX grubuna göre OVX-MA grubuna 

ait femur kemiklerinin diafizial kortikal bölgelerinde belirgin bir düzelmenin hakim 

olması, bu yargıyı destekleyen diğer bulgudur. Bu sonuçlar Sert ve ark.’larının 

yapmış olduğu çalışmayla uyumludur. Bu çalışmada, bilateral oferektomi yapılarak 

45 gün, günde 4 saat, 50 Hz, 1 mT şiddetindeki manyetik alana maruz bırakılan 

yetişkin Wistar albino sıçanlarından izole edilen tibia kemiklerinin morfolojik 

analizlerinde, manyetik alana maruz bırakılan sıçanların diafizial kortikal 

bölgelerinde kemik korteksinin kontrollere göre daha organize olduğu belirlenmiş ve 

kemik matriksinde mineralizasyonun arttığı saptanmıştır (3). 

Bizim çalışmadaki DK ve OVX-MA gruplarına ait kortikal kalınlık ve kesit 

alanı ortalamalarında gözlenen azalışın istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına 

karşın, DK/OVX-MA karşılaştırılmasına ait p değeri oldukça düşük ve anlamlılığa 

yakın bulunmuştur (Çizelge 4.16 ve Çizelge 4.18). Buradan, 45 günlük manyetik 

alan maruziyetinin, kortikal kalınlık ve kesit alanda meydana gelen değişiklikleri 

gözleyebilmek için yeterli bir süre olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara göre, 

manyetik alanların dansitometrik yöntemlerde gözlenen olumlu etkisinin, kortikal 

kesit alanına ve kalınlığa etkili olmadığı hatta, zıt bir etki oluşturduğu söylenebilir.  

Dansitometrik yöntemler, kemik kaybı ile karakterize osteoporoz teşhisinin 

konulmasında en yaygın yöntemdir (89,90,91). Ancak bu yöntemler, kemiğin kalitesi 

ve dayanıklılığı hakkında yeteri kadar bilgi vermemektedir (91). Kemiğin kalitesi, 
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esnekliği ve dayanıklılığı hakkında bilgi veren biyomekanik parametreler 

incelendiğinde, DK grubu ile OVX grubuna ait deformasyon ortalamaları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamasına karşın 

OVX/OVX-MA grupları karşılaştırıldığında, OVX-MA grubunda gözlenen artışın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, bu grupların kırılma 

kuvvetleri ortalamaları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Sertlik, kemiğin kırılganlığı hakkında bilgi veren bir parametredir ve kemiğin 

mineral yoğunluğu ve kırılma kuvveti ile yakından ilişkilidir. Gruplar arasındaki 

sertlik ortalamaları karşılaştırıldığında, DK ile OVX grupları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, DK grubuna göre OVX-MA grubunda 

gözlenen azalış anlamlı bulunmuştur.  

 Kemikte kırılıncaya kadar depo edilen enerji, çekilmeye zorlanan kemiğin 

kırılganlığının ve esnekliğinin en önemli göstergelerinden biridir (92,93,94). Bu 

grupların depolanan enerji ortalamaları incelendiğinde DK ile OVX grupları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken, DK grubuna göre OVX-MA 

grubunda gözlenen azalış anlamlığa oldukça yakın bulunmuştur (Çizelge 4.12).

 Uygulanan yüke karşı kemikte oluşan kuvvet, deformasyon miktarı ve 

femurun kortikal kesit alanı young modülünü belirleyen parametrelerdir. Bu 

parametrelerden önemli olan young modülünün etkenidir. Grupların young modülü 

parametrelerine ait ortalamalar incelendiğinde, DK grubuna göre OVX ile OVX-MA 

gruplarında gözlenen azalış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Fakat, 

DK/OVX-MA ilişkisinin anlamlılığa yakın olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.14). 

Young modülündeki azalmaya neden olarak deformasyon miktarı gösterilebilir.  

 Dayanıklılık, kemik biyomekaniğinde kollajenin etkisini gösteren önemli bir 

parametredir. Grupların dayanıklılık parametrelerine ait ortalamalar incelendiğinde, 

DK grubuna göre OVX ile OVX-MA gruplarında gözlenen azalış istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Fakat, DK/OVX-MA ilişkisinin anlamlılığa yakın olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 4.18). Bu sonuç, manyetik alanın kemik formasyonu 

üzerindeki olumsuz etkisinin kollagen üzerinden gerçekleştirdiği yönündeki 

düşüncemizi desteklemektedir.  
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 Bu sonuçlara göre, kemik kaybı oluşturulmuş modelde manyetik alanın 

dansitometrik ve morfolojik olarak olumlu bir etki göstermesine karşılık, 

biyomekanik parametrelerden; deformasyon miktarında artışa, sertlik, depolanan 

enerji, dayanıklılık ve young modülünde azalmaya neden olarak kemiğin 

biyomekanik kalitesini azalttığı gözlenmiştir.  

 Kemik yapım-yıkım döngüsü bir çok hormon, sitokin ve mineralin görev 

aldığı oldukça karmaşık bir süreçtir. Gerek cerrahi gerekse menopozal kemik 

kaybının oluştuğu durumlarda, bu döngü yıkım yönünde değişerek, bir takım 

hormonal değişikliklerin stimüle ettiği bazı mekanizmalar sonucunda, kemik organik 

matriksinden mineral kaybı gerçekleşir. Çalışmamamızda B-OVX yapılarak kemik 

kaybı oluşturulan OVX grubunda gözlenen mineral kaybı, dansitometrik verilerle 

istatistiksel olarak gösterilmiştir. Ancak, DK grubu ile manyetik alana maruz 

bırakılan OVX-MA grubu arasında aynı istatistiksel ilişki gözlenmemiştir. Yani 

manyetik alan, kemik kaybı oluşturulmuş modelde olumlu yönde bir etki 

oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak, manyetik alanın kemik formasyonu üzerindeki 

etkisinin sadece kollajenle sınırlı kalmadığı, bununla birlikte, kemiğin mineral 

yerleşimi ve dağılımı üzerinde de bir takım etkileri olduğu sonucuna varılabilir. Bu 

düşünceyi, DK, OVX ve OVX-MA gruplarına ait femurların morfolojik 

analizlerinden ve kemikte depo edilen enerji değerlerinden elde edilen sonuçlar da 

desteklemektedir. Ancak, ELF manyetik alan kemik kaybı oluşturulan grupta (OVX-

MA) mineral üzerinden olumlu bir etki oluştururken, kollojen üzerinden olumsuz bir 

etki oluşturmaktadır. O halde, manyetik alanın direkt etkisi mineral üzerinden 

gerçekleşirken, indirekt etkisinin kollojen üzerinden ortaya çıktığı söylenebilir. 

Manyetik alan ektrasellüler ortamdan organik matrikse mineral akışını arttırırken, 

intrasellüler ortamda hücreler üzerinde gerçekleştirdiği bir takım değişikliklerle 

(hormonal veya hücreler arasındaki iletişim) kollojen üzerindeki olumsuz etkisini 

gösterebilir. Bu düşüncemizi, kemik kalitesini ve dayanıklılığını belirleyen 

biyomekanik parametrelerden ve dansitometrik analizlerden elde edilen sonuçlar da 

desteklemektedir. Ancak, mekanizmanın tam olarak açıklanabilmesi için kemik 

yapım-yıkım döngüsünde yer alan PTH, kalsitonin veya osteokalsin gibi hormonların 

biyokimyasal değişimleri incelenmelidir. Bunun yanında, kollojen olgunlaşması 

sırasında oluşan ve sadece kemik yıkımı sonucu, kollojenin parçalanmasıyla ortaya 
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çıkan, kemiğe spesifik, serum Deoksipiridinolin seviyeleri de biyokimyasal olarak 

değerlendirilmelidir. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

 

 Çalışmamızda, 1 mT şiddetindeki ELF manyetik alanın kemik 

formasyonu üzerindeki etkileri, biyomekanik, dansitometrik ve histolojik 

yöntemlerle araştırılmıştır. 

 İki aşamalı olarak yürütülen deneysel çalışmamızdan elde edilen tüm 

sonuçlar incelendiğinde, 1 mT şiddetindeki manyetik alanın normal ve sağlıklı 

sıçanlarda kemiğin dansitometrik, morfolojik ve biyomekanik özelliklerini 

olumsuz yönde etkilediği ve kemik kalitesini azalttığı gözlenmiştir. Kemik 

kaybı oluşturulan sıçanlarda ise manyetik alan, kemiklerin dansitometrik ve 

morfolojik özelliklerini olumlu yönde etkilerken, biyomekanik olarak kemik 

kalitesini azalttığı belirlenmiştir. ELF 1 mT şiddetindeki manyetik alanın 

deneysel çalışmamızın her iki aşamasında kollojen etkisini belirleyen 

biyomekanik parametrelerden depolanan enerjiyi ve mineral etkisini belirleyen 

dansitometrik verileri değiştirmesi, manyetik alanın hem mineral hem de 

kollojen üzerinden kemik formasyonuna etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çalışmamızda ELF manyetik alanların; mineral yerleşimi, içeriği veya kemik 

yapım-yıkım döngüsünde yer alan PTH, kalsitonin veya osteokalsin gibi 

hormonları, biyokimyasal açıdan değerlendirme olanağı bulunamamıştır. Bu 

doğrultuda, ELF manyetik alanların etki mekanizmalarının tam olarak 

anlaşılabilmesi için gelecekte yapılacak çalışmalarda biyokimyasal analizlerin 

yapılması gerekmektedir.  
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