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Ġmplant ĠliĢkili Enfeksiyonlar 

ABD 11 milyon / yıl  

Almanya 2,5 milyon / yıl. 
 
4.4 milyon internal fix. 

1.3 milyon eklem protezi  

 

İmplant ilişkili enfeksiyonlar         
1970 ---   %10 
2000 ----  %1-6 
 



Ġmplant Enfeksiyonu 

ARTMIġ 
• Hastanede kalıĢ süresi  

7,5 gün fazla yatış 

• ĠyileĢme süreci 

• Maliyetler  

  $1.6 milyar  

• Morbidite 

• Mortalite 

 

Ġmplant çıkarılması için ek 

giriĢim gerekebilir   



  Gümüş iyon katkılı seramik nano toz 

• Gümüş iyon katkılı kalsiyum fosfat esaslı 
antimikrobiyal seramik toz - nanoteknoloji 

• İmplant yüzey elektrosprey kaplama yöntemi 

Anadolu Üniversitesi Malzeme Mühendisliği  

EskiĢehir Osmangazi Ortopedi ve Travmatoloji 



Titanyum eklem protez modelinde etkinlik 

27 tavĢan 

9 adet Ti protez 

9 adet HA kaplı Ti protez 

9 adet Ag-HA kaplı Ti protez 

Antibakteryel Etkinlik ve İmplant 
kemik Bütünleşmesi 
Mikrobiyolojik 
Radyalojik 
Histopatolojik 

8/9 – 1/9 enfeksiyon oranı, 

artmıĢ enflemasyon gözlenmedi 



Paslanmaz çelik eksternal fiksatör modeli 

Antibakteryel Etkinlik ve İmplant 
kemik Bütünleşmesi 

• Mikrobiyolojik 

• Histopatolojik  

• Biyomekanik  

   24 tavĢan 

32 adet çivi 

32 adet HA kaplı çivi 

32 adet Ag-HA kaplı çivi 

 

Kemiğe saplanan seramik toz kaplanmıĢ çiviler 

biyomekanik olarak daha sağlam tutunduğu, çevresinde 

daha az enflemasyon ve enfeksiyon görüldüğü saptanmıĢtır 

6 hafta 

Staph epidermidis 

 



Açık kırık intrameduller çivi modeli 

Antibakteryel Etkinlik ve 

Ġmplant kemik BütünleĢmesi 

•Mikrobiyolojik 

•Histopatolojik  

•Ultrastrüktürel 

•Toksik 

    31 Tavşan 

        11 Ti çivi 

        11 Ti+HA çivi 

        11 Ag+Ha Ti çivi 

Kan - CBC, CRP, Kan gümüĢ düzeyi 

          ALT, AST, Bun, kreatinin, GGT, AF 

Doku - kc, beyin, dalak, böbrek, kalp 

Atomik Absorpsiyon Gümüş Düzeyleri 

‘’ trace amount’’   kurĢun seviyesi 

cihazların algılama miktarının altında 



 



 



 



Özgün medikal implant üretimi 

• Üretim yönünden : HA yapı içerisinde gümüs iyonlarının 
hapsedilmesi ve kontrollu olarak salınımı 

• Kaplama teknolojisi yönünden : Elektrosprey yöntemi ile 
HA+Ag nano partiküllerin metal implant yüzeylerine 
sıyrılma yaratmayacak biçimde istenen kalınlıkta (10-15 
mic) biyocam desteği ile kaplanması  ve vakum altında 
radyofrekans dalgaları ile sinterlenmesi  

• Bilimsel metod yönünden :  önce gerekli invitro 
deneysel çalışmalar yapıldı sonra etik kurul onayı ile 
hayvan deneylerine geçilerek mikrobiyolojik, 
histopatolojik, radyolojik, biyomekanik ve toksik 
çalışmalar tamamlanarak uygulamanın güvenliği ve 
etkinliği ortaya konmuştur. 



Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 

Türkiye sanayisi için uygulanacak stratejinin uzun dönemli vizyonu “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde 

Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” şeklinde belirlenmiştir. 

2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi’nin genel amacı ise “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin 

ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri 

teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi 

yapısına dönüşümünü hızlandırmak” olarak tespit edilmiştir. 

Bu vizyona ve genel amaca yönelik olarak; 

Hedef 1: Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi 

Hedef 2: Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması 

Hedef 3: Sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin geliştirilmesi 

şeklinde üç temel stratejik hedefi bulunmaktadır. 

 

AKADEMİSYENLERİN ŞİRKET KURMASI ÖZENDİRİLİYOR 

Akademisyenlerin kariyerlerinde bilimsel yayın dışındaki, şirket kurmak, patent sahibi olmak, sanayi 

ile ortak proje üretmek önemli olacak. 



     ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi - ETTOM  

 

 
  

ETTOM Müdürü 

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK 

 

 

Ulusal Projeler  

Uzm. M. Melike OKUROĞLU 

SEZGĠN 

Uzm. Serap GEDĠKLĠ 

 

 

Şirketleşme  ve Girişimcilik 

Uzm. Nihan Tomris KÜÇÜN 

 

Üniversite öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulundan alacakları izin ile yapmakta 

oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla Teknokent’te şirket kurabilir. 



Bu işletme Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında 

desteklenmiştir. 

ORTHOSENSE  - Antimikrobiyal Yapay Kemik Greft geliĢtirilmesi  



        Medikal Ar-Ge                 -           Danışmanlık  

• Antimikrobiyal Ġmplant Kaplama 

• Antimikrobiyal Yapay Kemik Greft 

• USG Kırık ĠyileĢmesi Cihaz 

• Ameliyathane Mikropsuz Oda  

• GümüĢlü Seramik Biyomalzemelerin 

Lazer Destekli Üç Boyutlu Üretimi ve 

Ġmplant Yüzeylerine Kaplanması 

• KOSGEB Proje 

• TÜBĠTAK Proje 

• Medikal DanıĢmanlık 

• Hayvan Deneyleri 

• Biyomekanik Deneyler 


