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ABSTRACT
ÖZ
Temporomandibular eklem (TME) hastalıkları eklem
içi pozisyonel ve/veya yapısal bozukluklarla karakterizedir. En sık rastlanan TME hastalıkları arasında TME
in artiküler diskinin yer değiştirmesi gelir. Kök hücre
kaynaklı tedavilerin gelişmesindeki ilerlemeler TME
tamir ve rejenerasyonu konusunda önemli bir role
sahiptir ve TME rahatsızlıklarının tedavisinde alternatif
bir metot sunabilir. Bu derlemenin amacı TME
hastalıklarında disk ve kondilin tamiri ve/veya yeniden
yapılandırılmasında kök hücre ve doku mühendisliği
uygulamaları ile ilgili gelişmeleri sunmaktır.
Anahtar kelimeler: Temporomandibular eklem,
Doku mühendisliği, Kök hücre

Temporomandibular Eklem
Temporomandibular eklemin (TME) artiküler
diski, kan damarları ve sinir fibrilleri içermeyen yoğun
fibröz konnektif dokudan oluşan bir yapıdadır. Artiküler
kıkırdak ise kan damarları ve sinirlerden yoksundur. 1,2
Bu yüzden sınırlı tamir yeteneğinden dolayı tedavisi en
zor dokulardan birsidir. TME nin artiküler kıkırdağı
fibrokartlaj yüzey tabakası ve ince bir intermediat
proliferatif zone a sahiptir. 3. TME hastalıklarının
etyolojisi ve hastalığın ilerleyişi sıklıkla maksillofacial
travma, eklemin aşırı yüklenmesi, maloklüzyonlar,
stres ve psikiyatrik hastalıkları içeren faktörlere bağlı
olmasına karşın hala tam olarak anlaşılamamıştır.4-6
TME rahatsızlıklarının etyolojisi multifaktöriyel
olduğu için tedavisinde farklı yöntemlerin kombine
*

The application of low-intensity ultrasound is a TMJ
disorders are characterized by intra-articular positional
and/or structural abnormalities. The most common
type of TMJ disorders involves displacement of the
TMJ articular disc. The development of stem cell
based therapies and tissue engineering have an
important role in the repair and regeneration of TMJ,
and have provided alternative methods to in the
treatment of TMJ disorders. This review discusses the
most recent advances in development of stem cellbased treatments for TMJ disorders. The purpose of
this review is to provide a summary of advances
relevant to tissue engineering and stem cell applicatios
for repairing and/or replacing the mandibular condyle
and disc in the TME disorders.
Keywords:
Temporomandibular
joint,
Tissue
engineering, Stem cell,
kullanıldığı yaklaşımlar bulunmaktadır. Konservatif
tedaviler yetersiz kaldığında cerrahi tedaviler tercih
edilmektedir.7 Nonsteroid antienflamatuarlar ve
analjezikler sıklıkla tedavi için verilir. Bu ajanlar yalnızca semptomlara yöneliktir ve osteoartiritin ilerleyişi
için başarılı olamaz. Genellikle, farmokolojik terapiler
ağrının azalması için yetersiz kalır.8 Minimal invaziv
yaklaşımlar tavsiye edilmiştir ve hyaluronik asit gibi
ajanların kullanımı tartışmalıdır ve tutarsız sonuçlar
yaratır.9 Bilindiği üzere, otojenik hücreler doku rejenerasyonu için kullanılan standart hücre kaynağıdırlar,
fakat bunların TME de zarar görmüş hücreler üzerinde
etkili olması çok zor olabilir. Bu nedenle tedavide etkili
olabilecek diğer hücre kaynaklarının yani kök
hücrelerin böyle vakaların tedavisi için bir alternatif
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olabileceği belirtilmiştir.10-12 Kemik ve kıkırdak
rejenerasyonları için, in vitro büyüyen bir bifazik
osteokondral yapı oluşturmak çok zordur.3 Kıkırdak
dokunun rejenerasyon yeteneğinin kısıtlı olması
araştırmacıları doku mühendisliği ile kıkırdak üretimine
yöneltmiştir.
TME Diski Ve Doku Mühendisliği
TME diski doku mühendisliğinde dizaynlama
TME nin hücresel, biyokimyasal ve mekanik özelliklerini
geniş biçimde anlamamıza bağlıdır. Doku mühendisliği
stratejileri doğal TME diskini oluşturmayı deneyerek
tipik olarak 3 komponentli yaklaşım sunar. Bunlar;
hücre kaynağı, yapı iskelesi için biyomateryaller ve
matriks depozisyonu ve hücre büyümesi için biyokimyasal ve/veya biyomekaniksel stimülasyondur.13
TME disk nin doku mühendisliği 1990 dan bu yana,
bilim adamları tarafından üzerinde çalışılan bir
konudur. TME disk mühendisliği ile ilgili ilk çalışmalar
tip 1 mesh kollojeni kullanılarak yapıldı, extrasellüler
matriks TME disk rekonstrüksiyonu için ideal yapı
iskelesi materyali olarak görünür.14 1994 yılında
Puelacher ve ark.15 biyobozunur poliglikolik asit (PGA)
ve polilaktik asit (PLA) fiberlerini kullandılar. Bu başlangıç girişimleri TME disk mühendisliğinin uygulanabilirliliğini gösterdi. On yılı aşkın süredir çalışmalar
TME diski doku mühendisliğinin temel elemanlarını
olan yapı iskeleleri, hücre kaynakları, biyolojik/
biyokimyasal stimülasyon üzerinde sürdürülmektedir.
Doku Mühendisliğinde TME Diski Ġçin
Kullanılan Hücre Kaynakları
Doku mühendisliği için ideal hücre kaynakları
bol, ulaşılabilir, sağlam olmalıdır. Alternatif kaynak
seçiminde hedef hücrelerin fonksiyonelliğinin düşünülmesi gereklidir. Elde edilecek olan TME diski hem
fibröz doku hem de kıkırdak doku özelliğine sahip
olmalıdır.16
Doğal TME Diskinden Otolog Hücreler
TME diski doku mühendisliği için daha önceki
çalışmalar sıklıkla TME disk hücreleri için yapıldı.14,17-22
Çok sayıda girişimlere rağmen, bu hücreler bir doku
oluşumu ve fonksiyonu için henüz gerekli mekanik
dayanıklılık veya biyokimyasal içeriğe sahip değildirler.
Kullanılan TME disk hücreleri sağlıklı hücrelerin son
derece sınırlı sayısı, bunların kültüre edilmesi ve saklanması, ve yeterli in-vitro matriks üretim yetersizliği
gibi dezavantajlara sahiptir. 23
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Bazı araştırmacılar disk hücrelerinin ekimini
takiben hücre sayısının fazlasıyla azaldığı, yeterli
morfolojiyi elde etmek için yapının büzüldüğü ve
başarısız olduğu 24 ve TME disk hücrelerinin kültür
edilmesi işlemi boyunca bunların fenotiplerinin değişmesine eğilimli olduğunun gözlemlenmesi nedeniyle
TME disk hücrelerinin doku mühendisliğinde kullanılmasının uygun bir seçim olmadığını belirtmişlerdir.1725,26
Yaşlanma ve dejeneratif işlemler boyunca TME
diskinde hem morfolojik, hem de hücresel değişiklikler
görüldüğü için doku mühendisliğinde bu hücrelerin
performansı tahmin edilemez.27 Bu sebeplerden dolayı
çalışmaların sayısı artmış ve diğer potansiyel hücre
kaynakları araştırılmaya başlanmıştır.
Kıkırdak veya Artiküler Dokular
Yüksek hücre tutulumu, ekstrasellüler matriks
üretimi ve klinik olarak ilgili boyutlarda doku üretebilme yeteneği ile kostal kondrositlerin gelecekte TME
doku mühendisliğinde hücre kaynağı olarak kullanılma
ihtimalinin yüksek olduğu düşünülür.28 Kostal kondrositler ve karma yapıların morfolojik ve biyokimyasal
olarak diğer yapılara göre üstün olduğu gösterilmesine
rağmen doku aşırı büyümesi, arzu edilmeyen kalsifikasyonlar28; kollojen içerik ve mekanik özelliklerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması gibi bazı dezavantajları
ve komplikasyonları vardır.28,23,24
Kök Hücreler
Son zamanlarda TME diski ve kıkırdak doku
mühendisliği için ümit vaad eden diğer bir hücre
kaynağı olarak kök hücre kullanımına artan bir ilgi
olmuştur.29-35 Kök hücreler geniş bir sağlıklı hücre
populasyonu ve sayısız tipte dokular üretmek için
farklılaşan ve yaygın bir şekilde çoğalma potansiyeline
sahip hücrelerdir. Embriyonik kaynaklar, deri, yağ,
kemik iliği göbek bağı kordon kanı ve sinoviyal
membran40,41 hücrelerinin fibrokondrositler veya kondrositlere dönüşme kapasitesi olduğu gösterilmiştir.28-39
Fakat, uygun bir fenotipe farklılaşan kök hücreler
oldukça kompleks olabilirler, ciddi zorluklar ortaya
çıkarabilirler ve fibrokondrosit benzeri hücreleri üretmek için en iyi statejinin ne olduğu hala açık değildir.42
Yüksek hücre yoğunluğu, uygun büyüme faktörleri ve
mekanoindüktif bir çevre kullanarak fibrokondrosit
benzeri hücreler üretmek için şimdi kullanılan metot
kültür ortamlarında modifiye etmektir. Fakat, büyüme
faktörleri36,34, mekanik stimülasyon ve hipoksi dahil
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fibrokondrosit farklılaşması ve matriks üretimi için
uygun ve yeterli stimülasyonun ne olduğu henüz
bilinmiyor.43,44 Kök hücreler TME in rejenerasyonu ve
tamiri için ümit vaad eden bir hücre kaynağı sunar ve
2 majör kaynaktan elde edilebilir: mezenkimal kök
hücreler ve embriyonik kök hücreler.30,40,45 Bunların
kendini yenileme ve farklılaşma potansiyeleri vardır.

İnsan embriyonik kök hücreler
İnsan embriyonik kök hücreleri rejeneratif
uygulamalarda yüksek potansiyele sahiptir ve bunların
fibrokartilaj doku mühendisliği için gelişmekte olan
hücre kaynağı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.36,37,45 Bu hücre kaynağının kullanıldığı TME diski
doku mühendisliğindeki girişimler hala başlangıç
aşamasındadır. Bu yöndeki önemli bir adım Hoben ve
ark.36 tarafından yapılmıştır, fibrokondrosit benzeri
hücreler içinde insan embriyonik kök hücrelerin
farklılaşma potansiyelini araştırmışlar ve fibrokartilaj
doku mühendisliği için insan embriyonik kök
hücrelerinin uygunluğunu ve insan embriyonik kök
hücre kaynaklı fibrokartilaj yaratmak için stratejiler
belirlemişlerdir.

Mezenkimal kök hücreler
Kartilaj tamiri ve doku mühendisliği için rapor
edilen pek çok kök hücre kaynakları arasında
mezenkimal kök hücreler; kolay ede edilebilir olması,
otolog mezenkimal kök hücre transplantasyonuna karşı
allergenik reaksiyonlara sebep olmaması nedeniyle en
yaygın şekilde kullanılan kök hücre kaynaklarıdır.
Kemik iliği46,47, kas48, deri49, yağ dokusu 50, kan 51,
dental pulpa, göbek kordon kanı, plasenta ve son
zamanlarda sinovium52 ve TME nin sinovial sıvısından53
izole edilmiştir. TME den izole edilen mezenkimal kök
hücrelerin TME kartilaj ve subkondral kemiğin tamir ve
rejenerasyonundaki etkileri gösterilmiştir. Bu hücreler
fibroblast benzeri, iğ şekilli morfolojiye sahiptirler ve
uygun in vitro kültür ortamında yağ dokusu, nörojenik,
kondrojenik ve osteojenik farklılaşma yeteneğine
sahiptirler. Adult mezenkimal kök hücreler arasında,
sinovium kaynaklı mezenkimal kök hücreler TME tamir
ve rejenerasyonunda kondrositlerin proliferasyonu ve
farklılaşmasında
üstünlük
sergilerler.
Kondrosit
üretiminde mezenkimal kök hücre kullanımının başlıca
dezavantajları ise hücreler genişler ve farklı gelişimsel
basamakları takiben farklılaşırlar fakat bunlar artiküler
kondrositlerde olduğu gibi prehipertrofik aşamada
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durmazlar.53-56
Son
yıllarda,
TME
tamir
ve
rejenerasyonunda
mezenkimal
kök
hücrelerin
uygulanmasına ilgi artmıştır. Wu ve ark40 TME diskinin
tamirinde TME kaynaklı sinovial mezenkimal kök
hücrenin kullanımını göstermişlerdir.
Diğer Yetişkin Kök Hücreler
Bir fibrokondrosit hücre populasyonu fibroblastik hücreden elde edilebilir. Dermal fibroblastlar
yağ, osteojenik ve kondrogenik hücrelerden farklılaşabilir. Dermal fibroblastlar doğal olarak fibrojenik
olmasına rağmen kondrojenik potansiyele sahiptir.57
İlave olarak dermal fibroblastlar kolayca saklanabilir ve
TME disk hücrelerinden daha boldur.45. Otolog hücrelerin kullanımı immun cevabın değişmesini büyük
oranda azaltmıştır. Tüm bu özellikler bunların TME
doku mühendisliği için klinik olarak uygun hücre kaynakları olduğunu gösterir. 29 Mezenkimal orijinlerden
dolayı yağ kök hücreleri hem kondrojenik hem de
fibroblastik farklılaşma kapasitesine sahiptir ve TME
disk doku mühendisliği için iyi bir alternatif olarak
hizmet ederler.58
Doku Kaynaklı Materyaller
Doğal kaynaklardan elde edilen materyaller
extraselluler matriks ve özgün komponentleri içerir.
Ekstrasellüler matriks yapı iskeleleri doğal matriksten
elde edilen materyallerdir, bu yüzden bunlar doğal
ortam sağlayabilirler. TME disk doku mühendisliğinde
kollogen14, fibrin23, alginate19 ve kitozan gibi özel
bileşenler kullanılır. Doku kaynaklı yapı iskelesi
materyalleri doğal bir materyal olarak, son zamanlarda
TME diski mühendisliğindeki uygulanabilirliliği araştırılmaktadır.59,60 Bu araştırmalarda doku kaynaklı biyo
yapı iskeleleri TME nin yerine kullanılması için iyi bir
çözüm sunabilir. Kollogen en çok bulunan ekstraselluler matriks komponentidir, yapımı kolaydır ve
dayanımı sentetik yapı iskelelerine benzerdir. TME disk
rekonstrüksiyonu için kollojenin ideal bir yapı iskelesi
materyali olduğu gösterilmiştir.14
Fibrin ideal bir yapı iskelesidir, hücre proliferasyonu destekler ve ektraselluler matriks üretimini
destekler. Fakat bunun gel oluşumu sırasında
büzülmesi, zayıf mekanik dayanımı ve hızlı bozunması
gibi yapı içi özellikleri nedeniyle bunun bağımsız olarak
kullanılabilmesini kısıtlayabilir.23
Doğal kitozan bir polisakkarit materyaldir,
bunun porlu yapısı iyi biyouyumluluk sağlar, mekanik
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dayanım ve kültüre edilmesi boyunca şeklinin bozulmasını sağlar. Yapı iskelesi materyaller hidrojeller, fibröz örgüler ve süngerler olarak katagorize edilebilirler.
Ne yazık ki TME disk hücresi için yapı iskelesi olarak
hidrojellerin iyi bir çözüm olmadığı görülmüştür.61
Yapı Ġskeleleri
TME disk mühendisliği için ideal yapı iskelesi
geri dönüşebilir olmalıdır, besinlerin hücrelere girişine
izin vermek için yeterli oranda porlu yapıda olmalıdır,
matriks depozisyonunu desteklemelidir ve rejenerasyon işlemleri boyunca yeterli mekanik destek sağlamalıdır. Şimdiye kadar TME diskinde kullanılan yapı
iskeleleri doğal materyallerden elde edilen ve sentetik
polimerler olmak üzere iki sınıfta katagorize edilebilirler. Bu materyaller arasında hibritler ve kompozitler
de vardır.62 Uygun yapı iskelelerinin seçimi doku mühendisliğinde önemli bir adımdır. Biyomateryal sacffold
matriks depozisyonu, yeni doku oluşumu, hücresel
büyümeye yapısal destek sağlamada önemli rollere
sahiptir. Doku remodellingine izin vermek için bizobozunur olması gerekir ve arzu edilen anatomik şekil ile
yeni dokunun gelişmesine fayda sağlamalıdır.63,64
Sentetik Polimer Yapı Ġskeleleri
Sentetik polimerler yüksek işleme kapasitesi,
mekanik stabilite, biyouyumluluk, biyobozunurluluğa
sahiptir ve bunlar ile uygun por yapısı, fiber boyutu ve
uygun yapı iskelesi geometrisini elde edebilmek
kolaydır. TME doku mühendisliğinde başarıyla ve en
yaygın olarak kullanılan biyomateryaller poli(glikolik
asit), poli-L-laktik asit (PLLA) ve poli (gliserol sebacate) (PGS) dir.19,62 Bu materyaller arasında, poliglikolik asit TME disk doku mühendisliğinde en yaygın
kullanılan biyomateryallerden birisidir. Çünkü biyouyumludur, matriks depozisyonu ve hücre proliferasyonunu sağlar. Fakat hızlı bozunma sergiler,
yapısal/mekanik bütünlük kaybıyla sonuçlanır ve
zamanla yapısal kontraksiyona uğrar.65 PGA TME disk
kaynaklı hücreler ile iyi uyuma sahip olmasına rağmen,
çoğunlukla hızlı rezorbsiyonlarından dolayı zayıf
mekaniksel dayanıklılık gösterirler.19 PLLA uzun
bozunma zamanına sahiptir bu özellik daha fazla
matriks sekresyonuna ve yapının kontraksiyonunun
azalmasına izin verir22 ve TME disk mühendisliği için
ümit vaad edici olduğu düşünülür. Hagandora ve
arkadaşları62 TME disk mühendisliği için yeni bir yapı
iskelesi materyali olarak PGS kullanmıştır. PGS nin PGA
da görülen kontraksiyonu önlediği için TME disk
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mühendisliğinde kullanılmasında yüksek potansiyele
sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Yapı Ġskelesi Ġçermeyen Sistemler
Yapı iskelelerinin kullanımı konusunda hücrelerin fenotip alternasyonları, ürünlerin toksik bozunması,
enflamasyona cevap, yeni doku oluşumunun engellenmesi ve immun cevap gibi konularda hala bazı sınırlamalar vardır.66 Athanasiou ve arkadaşları67 bu yapı
iskelesi olmayan uygulamayı ‘’Self-assembly’’ olarak
adlandırmıştır. Bu yöntemde yeni doku içinde hızlı bir
şekilde gelişim ve oluşum için yüksek yoğunlukta yapı
iskelesi olmayan agara ekim yapılır. Fonksiyonel kıkırdak, fibrokartilaj ve diğer dokuların oluşumu için uygun olduğu görülmüştür.67-70 Self-assembly bu yüzden
TME disk doku mühendisliği için bir alternatif olabilir
ve uygulanabilir, fakat yapı iskelesi olmayan yapıların
hücrelerin yaşanabilirliliğini destekleme ve matriks
üretimi konusunda yetersiz olduğu görülmüştür.71
Sinyaller
Biyokimyasal ve biyomekaniksel sinyaller hücre
metobolik aktivitelerini artırmada bağımsızdırlar ve
yapının mekanik özelliklerini artırırlar. Biyolojik sinyaller ekstrasellüler matriks protein yapısı içinde kademeli
olan yolları aktive edebilir. Büyüme faktörleri doku mühendisliğinde kullanılan en yaygın biyolojik sinyallerdir:
askorbik asit, proline (bir çeşit aminoasit), ve glutamin
gibi kimyasallar sinyal olarak görev görebilir. Uygun
büyüme faktörlerinin salınımı kartilaj rejenerasyonu
için gereklidir.72 Büyüme faktörleri TME disk yapıları
üzerinde pozitif etki için yüksek potansiyele sahiptir
fakat kültür ortamı ve ekim teknikleri ile ilgili bilgi
sınırlıdır.73 Mekanik stimülasyon metabolik aktiviteleri
artırmak için diğer bir basit sinyaldir ve TME disk
yapısının mekaniksel özelliklerini etkiler. Biyomekanik
stimülasyon matriks üretimi ve hücrenin hayatta
kalmasını sürdürebilmesinde esas unsur olabilir.73 Ne
yazık ki, şimdiye kadar yalnızca çok az çalışmada TME
diski için mekaniksel stimülasyon uygulanmıştır. Çalışmalar hidrostatik baskının ekstrasellüler matriksin
spesifik gen aktarımını regüle etmek için farklı kanalların sinyal aktarımını değiştirebildiği ve stimüle edebildiğini ve sonunda extrasellüler matriks sentezini artırabildiğini göstermiştir.74,75 Biyokimyasal ve mekanik
sinyallerin sinerjik ve ilave etkileri hem fibrokartilaj
hem de diğer kıkırdak ile ilgili çalışmalarda gösterilmiştir.76,77,78
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TME Kondil Doku Mühendisliği
TME kondili ince bir kartilaj tabakası ile çevrili
kemiksi bir yapıdır. Bu yüzden mandibular kondilin
yapımında, yapı iskelesi dizaynında kıkırdak ve kemiğin
farklı gereksinimlerinin de hesaba katılması gerekir.
Yapı iskelesi dizaynı üzerinde yapılan erken dönem
çalışmalar bifazik yapı iskelelerinin oluşturulması
üzerinde yoğunlaşmıştır. 55,155. Diğer çalışmalar
osteojenik ve kondrojenik hücrelere farklılaşabilme
kapasitesine sahip olan mezenkimal kök hücrelerden
kıkırdak ve kemiğin tabakalı yapılarını kültür ortamında
oluşturma konusunda ve yapı iskelesi dizaynı üzerinde
yoğunlaşmıştır.79,80 Son zamanlarda hyaluronik asit
hidrojel yapı iskelesinin matriks sıkılığı ve çapraz
bağlanma derecesi kondrogenezis sırasında mezenkimal kondenzasyonun boyutunun kontrolüyle kıkırdakj
dokunun farklı tiplerinin oluşumunda mezenkimal kök
hücrelere farklılaşabildiği gösterilmiştir81 Yine benzer
bir çalışmada Wanh ve ark82 rabittlerin diz ekleminde
osteokondral tamir üzerinde matriks sıkılığının etkilerini
göstermiştir. Bu çalışmalar yapı iskelesi mimarisinin ve
yapısal özelliklerinin kıkırdak doku mühendisliği için
yapı iskelesi dizaynında önemli bir parametre olduğunu
göstermiştir. Statik hidrostatik basınçın kollojen yapının artmasını sağladığı ve yapının mekaniksel bütünlüğünü artırdığı ve kondiler doku mühendisliği için
faydalı bir uygulama olduğu gösterilmiştir.83, 84 Weng
ve ark.85 kondilini elde etmek amacıyla yaptıkları
çalışmalarında, insan kondili şekli verilmiş homojen
PGA/PLA polimerine sığır periostundan elde ettikleri
osteoblast hücrelerini ekleyip, artiküler yüzeylere de
aynı hayvandan elde ettikleri kondrositleri ilave etmişler ve bu yapıyı farelerdeki subkütan ceplere yerleştirmişlerdir. 12 haftanın sonunda kondil şeklindeki
yapının mikroskobik olarak artiküler yüzeyinde hyalin
kıkırdak ile trabeküler kemik oluşumu izlenmiştir. Bu
çalışmanın önemi farklılaşmış otoloj hücreler kulanılarak 2 tabakalı formda mandibuler kondil doku mühendisliği yaratılabileceğinin gösterilmesidir. Abukawa
ve ark.86 domuz kemik iliğinden elde ettikleri hücreleri,
kültür işlemleri ile çoğaltıp domuz kondili şeklini
verdikleri polilaktik glikolik asit polimerine ekleyerek
implante etmişler ve 6 hafta sonra kondile benzeyen
ve histolojik incelemelerde kemik dokusu içeren bir
yapı elde etmişlerdir. Benzer çalışmalar Chen ve
ark.87,88 kondil şeklindeki yapı iskelesinde yeni kemik
oluşumu gösterildi. Bu çalışmaların önemi orijinal

OYAR

şekilde üç boyutlu elde edilen yapı iskelelerinde
osteogenezisin olabildiğini ortaya çıkarmış olmasıdır.
Ueki ve ark.89 PLGA ve PGS tavşanlarda kondilektomiyi
takiben implante edilmiş ve 24 hafta sonunda kemik
ve kıkırdak benzeri dokuların büyüdüğünü gözlemlemişlerdir. Doku rejenerasyonunu artırmak için implantasyondan önce mezenkimal kök hücreler ile PGS
ekilmesi önerilmiştir. Bu çalışma PGS nin TME disk
doku mühendisliği için iyi bir aday olduğunu göstermiştir. Sonraki çalışmalar osteokondral yapı iskelelerin
gelişimi ve yeni hücre kaynaklarının araştırılması
üzerine yoğunlaşmıştır. Osteojenik hücreler ve
kondrojenik kaynaklı kemik iliği hücrelerinin kullanımı
ile insan mandibuler kondilinin şeklinin elde edilmesinin mandibuler kondil mühendisliğinin mümkün
olabileceği gösterilmiştir90,91,92 Yeni yapı iskelelerin
gelişimi ile birlikte, spesifik fiziksel ve mekanik özellikler ile kraniofacial kompozitler ve dizayn için görüntü
lemeye dayalı metotlar tanıtıldı. 79, 80,93,94 ve bu teknikler ile hem hastaya özel spesifik şekil ve poröziteyi
hem de arzu edilen elastiklik geçirgenlik sağlanabilir.
Selektif lazer sinter metodu ile mandibular kondil
şeklinde trabeküler kemiğe benzer mekanik özellikler
başarıyla kullanılmıştır. Komputerize tomografi, manyetik rezonans veya CAD-CAM esaslı dizayn yaklaşımları 3 boyutlu yazılım teknikleriyle birleştirilerek spesifik
anatomik şekillerde implantlar elde edilmiştir.95,96
SONUÇ
Günümüzde TME doku mühendisliği uygulamaları henüz klinik uygulamalar arasına girememiştir.
Tedavi protokolleri arasında yer alabilmesi için çok
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