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Ortopedi temel anlamı ile kemikler, eklemler, kaslar, sinirler gibi hareketi sağlayan organların 
bozukluklarını düzelten, tedavi eden tıp dalıdır. Ortopedinin çalışma alanında insan vücudundaki canlı 
dokuları desteklemek, kısmen veya tamamen yerini alarak işlevini yerine getirmek amacıyla kullanılan 
malzemelere ortopedik malzemeler denir.  Bugün canlı organizma ile barışık  biyopolimerler 
ortopedinin bir çok alanında kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada biyopolimerlerin 
ortopedik kullanım alanlarına dair bilgiler derlenmiştir.  
 

 
 
1. GİRİŞ 
 
        20. yüzyılın başlarında özellikle Dünya 
Savaşlarında sakat kalan insan nüfusunun 
artmasıyla “yapay organ” üzerine çalışmalar hız 
kazanmıştır. Bu tür çalışmalarda kullanılan 
malzemelere genel olarak biyomalzemeler 
denmektedir.  Malzeme mühendisliğindeki 
ilerlemeler ve gelişen cerrahi teknikler ile yapay 
damar, yapay kalp kapakçıkları ve yapay kalça 
kemiklerinin üretilmesinde biyomalzemeler aktif 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.  
 
       Canlı dokuya yerleştirlen tüm malzemeler, 
bu dokudan tepki almaktadır. Bu nedenle 
uygulamaların başarılı olabilmesi için 
malzemelerin insan vücudu içerisinde çok 
değişken koşullara uyum sağlaması 
gerekmektedir. Bu nedenle biyomalzemeler 
ortopedistler tarafından sürekli araştırma konusu 
olmaktadır. Vücut içerisinde kullanılacak olan 
malzemelerin korozyona dayanıklı ve 
biyouyumlu olmalarının yanı sıra hareket 
esnasında maruz kaldıkları basma ve çekme 
kuvvetlerine karşı dayanımlı olmalıdırlar.  
 
     Polimer esaslı biyomalzemeler yapısının 
dokuya benzerlik göstermesi, mekanik dayanım, 
yüksek biyouyum ve  yüksek elastik kabiliyet 
özellikleri nedeniyle  ortopedide en yaygın 

kullanım alanına sahip ve bu amaçla endüstriyel 
üretimi en çok yapılan malzemelerdir. Bu şartlar 
araştımacıları bu konuda çalışmaya sevk 
etmektedir.  

 
2. ORTOPEDİK POLİMER MALZEMELER 
 

     Monomer denilen görece küçük moleküllerin 
birbirlerine tekrarlar halinde eklenmesiyle oluşan 
çok uzun zincirli makro-moleküllere, polimer 
denir. Polimerlerin kristal veya yarı-kristal yapıda 
bulunabilmeleri malzemenin özellikleri üzerinde 
oldukça etkilidir. Örneğin, kristallik oranı arttıkça 
polimerlerin su emilimi ve gaz geçirgenliği 
azalırken, çözücülere karşı direci artar.  
 
 En temel biyopolimerlere örnek olarak polietilen 
(PE), poliüretan (PU), polimetilmetakrilat 
(PMMA), politetrafloroetilen (PTFE), 
polivinilklorür (PVC), polikarbonat (PC) ve 
polipropilen (PP) verilebilir. Polimerler, çok 
değişik bileşimlerde ve şekillerde (lif, film, jel, 
boncuk veya nanopartiküller) 
hazırlanabilmektedir.  
 
Bir sonraki sayfalarda ortopedide biyomalzeme 
olarak kullanılan bazı polimer çeşitlerinin vücut 
üzerinde kullanım yerleri gösterilmiş ve 
tanımlanmıştır
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Şekil 1. Ortopedide kullanılan Çeşitli Kompozitler ve Kullanım Yerleri (Ramakrishna S., 2001) 

 

CF  :Karbon Fiberleri 

PELA  :Laktik Asidin blok  

ko-polimeri 

GF  :Cam Fiberleri 

PET  :Polietilenteraftalat 

HDPE :Yüksek Yoğunluklu                

Polietilen 

PU  :Poliüretan 

KF  :Kevlar Fiberi 

PHB  :Polihidroksibutrat 

LCP  :Sıvı Kristal Polimer 

LDPE  :Düşük Yoğunluklu 

Polietilen 

PLA  :Poli (Laktik asit) 

PLLA  :Poli (L-Laktik-asit) 

PLDLA         :Poli (L-DL-Laktil asit) 

PA  :Poliaktal 

PVC  :Polivinilklorür  

PBT  :Polibutilenterepyalat 

PC               :Polikarbonat 

PCL  :Polikaprolakton 

UHMWPE  :Ultra yoğunluklu PE 

 

PMA  :Polimetaakrilat 

PMMA     :Polimetilmetaakrilat 

MMA  :Metilmetaakrilat 

PE  :Polietilen 

PP  :Polipropilen 

PEA  :Polietakrilat 

PS   :Polisülfon 

PEEK  :Polietherekton 

PTFE  :Politetrafloritin 

PEG  :Polietilen glikon 
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POLİMER 
Düşük 

Yoğunluklu 
Polietilen 

Yüksek 
Yoğunluklu 
Polietilen 

Polimetil- 
metakrilat 
(PMMA) 

Poliüretan 
(PU) 

Polivinil- 
Klorür 
(PVC) 

Silikon 

UYGULAMA 
Plastik 
Cerrahi 

Kateterde 

Femur vd. 
Mafsallarda 

Göz 
Lenslerinde 

Kalp 
Cihazlarında 

Damar 
Bağlantılarında 

Rekonstr. 
Plastik 
Cerrahi 

Çekme 
Gerilmesi(MPa) 

      4-6 21-38 55-85 1-69 10-24 2,4-7 

Darbe Dayanımı 
(J/m) 

Kırılmadı 27-1070 16-75 1300 --- --- 

Kopma Uzaması 
(%) 

90-800 20-1000 2-7 10-1000 200-400 100-700 

Sertlik (Rcwell) D41-D46 D60-D70 M60-M100 A10-D90 A50-D100 A15-A65 

Yoğunluk (g/cc) 0,91-0,92 0,94-0,97 1,2 1,05-1,50 1,16-1.35 1-1,15 

Su Emme (%) 0,01 0,01 0,1-0,4 --- 0,04-0,4 --- 

Tablo 1. Tıbbi Uygulamalardaki Bazı Polimerlerin Fiziksel Özellikleri (Leininger vd. 1986) 
 
 
Polietilen (PE): Tıbbi uygulamalarda 
çoğunlukla yüksek-yoğunluklu polietilen 
(HDPE) kullanılır. Bunun nedeni sterilizasyon 
sırasında oluşan sıcaklığın düşük yoğunluklu 
polietileni eritmesidir. PE, plastik cerrahide, 
kateterlerde ve yapay kalça protezlerinde 
kullanılır. Düşük maliyetli ve yağlara karşı 
dirençlidir.  
 
Polipropilen (PP): Polietilen ile benzer 
özellikler gösterir. Daha sert bir polimerdir, 
polietilenin kullanıldığı bir çok uygulamada 
polipropilenden faydalanılabilir. 
 
Polimetil metakrilat (PMMA):  Hidrofobik bir 
polimerdir. Oda sıcaklığında camsı halde 
bulunur. Lucite ve Plexiglas ticari isimleri ile 
tanınır. Işık geçirgenliği ve kararlılığı nedeniyle 
göziçi lensler ve kontakt lenslerin üretiminde 
kullanılır. Çeşitli işlemler ile çaprazbağ içeren 
hidrojel formu elde edilir. Bu form bozunmaya 
dirençlidir ve vücut tarafından emilmez. 
 
Polivinilklorür (PVC): Tıbbi olarak kan nakli, 
diyaliz ve beslenme amaçlı uygulamalarda tüp 
formunda kullanılır.  
 
Poliüretan (PU): Kan ile yüksek uyumluluk 
gösterirler bu nedenle yapay kalp ve damar 
uygulamalarında tercih edilir.  
 

 
 
Polikarbonat (PC): Bisfenol A ve Fosgenin 
polimerizasyonu sonucu sentezlenir. Sert bir 
malzeme olması nedeniyle yüksek dayanıma 
sahiptir. Gözlük camlarında, kalp-akciğer 
makinelerinde ve solunum cihazlarında 
kullanılır. 
 
Politetrafloroetilen (PTFE): Daha çok ticari adı 
ile tanınır: teflon. Oldukça kararlı, işlenmesi 
zor ve hidrofobik bir malzemedir. Yüksek 
kayganlığa sahiptir. Gore-Tex olarak bilinen 
formu damar protezlerinde kullanılır. 
 
Polilaktik Asit (PLA): Yarı kristalin ya da amorf 
yapıda olan, rijit termoplastik ve alifatik 
polimerlerdir. Biyo çözünür yapay tendon 
parçası olarak kullanıldığı gibi bağ doku, 
tendon yapıları, vasküler ve ürolojik cerrahi 
için olan stent uygulamalarında da kullanılır.  
 
Polimerler bağlanma şekilleri ve 
taşıyabildikleri fonksiyonel grupların çeşitliliği 
nedeniyle insanoğluna oldukça fazla seçenek 
sunmaktadır. Dolayısıyla ortopedik amaçla 
ihtiyaç duyulan bir malzeme türü olmuşlardır.  
 
Yapılarındaki çapraz bağ yoğunluğu çeşitli 
işlemler ile ayarlanarak veya biyopolimer 
içeren kompozitler oluşturularak malzeme, 
temasta olduğu dokularla oldukça benzer 
olacak şekilde ayarlanabilmektedir. Bunun gibi 
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edinilmiş bilgiler ışığında polimer malzemeler 
kemik, kıkırdak, eklem yapılarında veya kalp 
kapakçıkları, damarlar ve göğüs implantlarında 
yer almaktadır. 
 
Öte yandan biyopolimerler yalnızca vücut 
içinde kullanılmamakla birlikte dış protezlerde 
ve ortopedik cerrahide kullanılan 
ekipmanlarda yer alabilmektedir. Örneğin, 
Naylon adı ile bilinen poliamid ailesi, cerrahide 
ameliyat ipliği olarak kullanılmaktadır. 
 
3. SONUÇ 
 
     Gelişen teknoloji ile insanoğlu bugün 
polimerin spesifik özellikleri daha iyi 
değerlendirebiliyor. Dahası polimerlerin doğal 
avantajlarını laboratuvar ortamlarında 
oluşturup, geliştirebiliyor. Bu gelişmelere 
paralel olarak çevre kirliği, radyasyon 
yoğunluğu ya da tüketim ürünlerindeki 
yapaylaşma nedeniyle yeni hastalıklar ortaya 
çıkıyor. Bu durumun bir parçası olarak 

ortopedi gibi alanların üzerindeki baskılar 
artıyor. Çocuk gelişiminde çarpık kemiklerin 
düzeltilmesinde, eklem hastalıklarında 
eklemlerin yapay malzemeler ile 
değiştirilmesinde, kontakt lensler, yapay 
damarlar ya da kalp cerrahisi gibi bir çok 
alanda kullanılan polimer teknolojileri 
ortopedi ile paralel gelişmektedir.  
 
Biyouyumluluk, dayanıklılık, çözünmeye direnç 
veya yüksek çözünebilirlik, esneme ve kopma 
gerilimi gibi bir çok avantaja sahip 
biyopolimerler günümüzde insan dokularına 
en çok benzeyen malzemelerdir.  
 
    İnsanoğlunun henüz yolun başında olduğu 
bu konu vücut içi yapılar üzerindeki 
hakimiyetimizi artırarak hastalıklarla 
mücadelede şimdiden güçlü silahlarımızdan 
birine dönüşmüş durumda. 
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