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Doku mühendisliği çalışmaları kapsamında bugüne kadar çeşitli dokuları onarmak
ve yenilemek amaçlı çeşitli biyomalzemeler, hücreler ve biyosinyal molekülleri tek
başlarına veya birlikte kullanılarak doku mühendisliği ürünü yapıların eldesine
odaklanılmıştır. Hücresel terapilerle başlayan doku mühendisliği yolculuğu doku
iskelesi temelli yaklaşımlarla büyük bir yol kat etmiş ancak hazırlanan bu üç boyutlu
dokularda, hücre canlılığı için temel gereksinim olan çeşitli gaz ve besin
maddelerinin taşınımı ve metabolik atıkların uzaklaştırılması sağlanamamıştır.
Araştırmacılar bu bağlamda çeşitli biyoreaktörlerin tasarımı ve üç boyutlu
biyofabrikasyon

yöntemleri

ile

difüzyon

sınırlamalarını

ortadan

kaldıracak

tasarımlara yönelmiş ve elde edilen yapılarda çeşitli teknikler ile kütle aktarımını
sağlayacak vasküler ağ yapısını oluşturmayı hedeflemişlerdir.

I

Sunulan bu tez çalışması kapsamında da çeşitli doku hasarlarında kullanılmak
üzere üç boyutlu biyofabrikasyon yöntemlerinden biri olan hücre tabaka
mühendisliği ile çok katmanlı doku eşleniklerinin üretilmesi ve vaskülerize edilmesi
amaçlanmıştır. Öncelikle MC3T3-E1 fare osteoblast öncülü hücreler, büyüme
ortamı ve osteojenik ortam varlığında sıcaklık duyarlı kültür kaplarında (Nunc
Upcell) ayrı ayrı kültürlenmiş ve hücre tabakası oluşturma potansiyelleri
incelenmiştir. Bu aşamada MC3T3-E1 hücrelerinden oluşan sağlam, başka bir
yüzeye transfer edilebilir ve pratik olarak elde edilebilir bir hücre tabakası eldesi
literatürde ilk defa önerilmiştir. Hücre tabakaları eldesi sürecinde mikroskobik ve
makroskobik görüntüleme, kollajen ve sülfatlanmış glikozaminoglikan (sGAG)
miktarı tayini, osteojenik genlerin ifade düzeylerinin belirlenmesi, Alizarin Kırmızısı
ile mineralizasyon sürecinin incelenmesi ve kalsiyum miktarı tayini çalışmaları
yürütülmüş ve elde edilen bulgularla osteojenik ortamın üstünlüğü ortaya
konulmuştur.

Tez çalışmasının bir sonraki aşamasında osteojenik ortam uygulaması ile elde
edilen hücre tabakaları üst üste lamine edilerek doku kalınlıkları artırılmaya
çalışılmıştır. Bu aşamada, doku kalınlığını artırmaya yönelik ayrı bir yöntem olarak
yine tez çalışması kapsamında üretilmiş, elektroeğirilmiş poli(L-laktik asit) (PLLA)
membranlar kullanılmış ve nihai yapıların elde edilme süreci mikroskobik ve
makroskobik bulgularla aydınlatılmıştır. Ardından PLLA membran kullanılarak elde
edilen ve doğrudan hücre tabakalarının üst üste lamine edilmesiyle elde edilmiş çok
katmanlı hücre tabakalarının in vitro etkinlikleri araştırılmıştır. Bu bağlamda, elde
edilen nihai yapılarda öncelikle hücre canlılıkları ve hücre ölümü mikroskobik ve
kolorimetrik yöntemlerle araştırılmıştır. Ardından, bir PLLA membranın üzerine iki
hücre tabakasının lamine edilmesiyle oluşturulan ve toplam 3 PLLA membran ve 4
hücre tabakası içeren çok katmanlı yapıların kültür süresince sergilediği üstün sağ
kalım ortaya konulmuştur. Böylece sunulan bu tez çalışması kapsamında doku
mühendisliği ürünü, hücre-biyomalzeme

kombinasyonunun sağlandığı,

çok

katmanlı, ıslak hali yaklaşık 1 mm olan, pratik bir şekilde transfer edilebilen, hücrece
zengin ve hücrelerin kendi ECM’ini beraberinde taşıdığı üç boyutlu doku eşleniği
yapılar üretilmiştir. Elde edilen bu yapılarda ayrıca kültür süresince alkalen fosfataz
aktivitesi, kollajen, sGAG sentezine ilişkin karakterizasyonlar gerçekleştirilmiştir.
II

Tez çalışmasının son kısmında ise bir önceki aşamada elde edilen nihai yapılarda
ilerleyen süreçlerde vasküler ağ oluşumunu teşvik edecek endotel hücresi kültürü
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yine bu tez çalışması kapsamında yüzeyi
kanal ile desenlenmiş poli(gliserol sebakat) PGS elastomerler geliştirilmiş,
karakterize edilmiş ve endotel hücresi kültürasyonu için ideal kültür şartlarının
belirlenmesine

yönelik

çalışmalar

gerçekleştirilmiştir.

PGS

elastomerlerinin

kanallarında 14 gün süreyle endotelyal besi ortamı (EGM-2) ile kültüre edilen
HUVEC

hücrelerinin

poligon

biçiminde

tübüler

organizasyon

sergilediği

gözlemlenmiş ve anjiyogenezis sürecinin başladığı düşünülmüştür.

Tez çalışması kapsamında geliştirilen yaklaşımların kraniyofasiyal kemik doku
rejenerasyonu için kullanılabilirliği önerilmiş ve ileride osteokondral, kornea veya
damar gibi ikili veya daha fazla mikroçevre içeren doku mühendisliği uygulamaları
için de potansiyel teşkil edebileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hücre Tabaka Mühendisliği, Çok Katmanlı Doku Eşlenikleri,
Doku Kalınlığı Limitasyonu, Vaskülerizasyon.
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In the context of tissue engineering studies, various biomaterials, cells and biosignal
molecules have been used to repair and replace diverse tissues either alone or in
combination, namely to produce tissue-engineered constructs. Although the tissue
engineering journey, which started with cellular therapies, has gone a long way with
scaffold-based approaches, the transport of various gases and nutrients that is the
basic requirements for cell viability and the removal of metabolic wastes have not
been achieved. In this context, the researchers aimed to design the various
bioreactors and the three-dimensional biofabrication methods to eliminate the
diffusion constraints and to create a vascular network that will provide mass transfer
with various techniques in the obtained structures.

IV

Within the scope of this thesis studies, it was aimed to produce and vascularize
multilayered tissue conjugates by cell sheet engineering which is one of the three
dimensional biofabrication methods to be used in various tissue damages. Primarily,
MC3T3-E1 mouse pre-osteoblast cells were cultured separately in the temperature
responsive culture dishes (Nunc Upcell) in the presence of growth medium and
osteogenic medium seperately, and the effect of the culture conditions on cell sheet
forming potentials were examined. At this stage, an intact, easily transferable,
practically obtainable cell sheets composed of MC3T3-E1 cells and their
extracellular matrix were prepared for the first time in the literature. The obtained
cell sheets were analysed by different techniques such as microscopic and
macroscopic imaging, quantification of the amount of collagen and sulfated
glycosaminoglycan (sGAG), determination of the levels of expression of osteogenic
genes, investigation of the mineralization process and the calcium content. The
results obtained were revealed the superiority of the osteogenic environment on
obtaining cell sheets.

At the next stage of the thesis study, the thickness of the tissue was increased by
laminating the cell sheets obtained by the application of osteogenic medium. At this
stage, electrospun poly (L-lactic acid) (PLLA) membranes, which were produced
within the scope of the thesis study, were used as a separate method to increase
the thickness of the tissue constructs. The process of obtaining final structures was
illuminated by various microscopic and macroscopic findings. Later, the in vitro
activity of multilayered cell sheets constructed by laminating the cell sheets with
PLLA membranes was investigated. In this context, the cell viability and the cell
death were investigated by several microscopic and colorimetric methods. Here, the
superior survival rate of multilayered structures formed by laminating two cell sheets
onto one PLLA membrane and containing a total of 3 PLLA membranes and 4 cell
sheets was demonstrated during culture. Thus, within the scope of this thesis study,
three-dimensional tissue conjugate structures consisting of cell-biomaterial
combinations, which can be transferred in a practical manner, are multi-layered and
have a wet state of about 1 mm, are provided. In these structures, the
characterization of alkaline phosphatase activity, collagen and sGAG synthesis was
carried out during the culture period.
V

In the final part of the thesis, endothelial cell culture studies were carried out to
promote the formation of vascular networks in the resulting materials at later stages.
For this purpose, surface channel decorated PGS elastomers were produced and
characterized and studies were performed to determine the ideal culture conditions
of HUVEC cells in parallel. The HUVEC cells cultured with endothelial media (EGM2) for 14 days in the channels of PGS elastomers were exhibited polygonal tubular
organization and it was concluded that the angiogenesis was provided.

The approaches developed within the scope of this thesis study was suggested to
be able to restore craniofacial bone tissue regeneration and it was thought to be
potential

for

tissue

engineering

applications

involving

dual

or

more

microenvironment such as osteochondral, cornea or vessel.

Keywords: Cell Sheet Engineering, Multi-layered Tissue Conjugates, Thickness
Limitation, Vascularization.
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1. GİRİŞ
Doku mühendisliğinin klinikte çözmeye çalıştığı genel problem hasarlı ve/veya
yapısal ve işlevsel olarak yeterliliğini kaybetmiş dokuların iyileştirilmesi, yeniden
fonksiyonlandırılması veya onarımıdır. Bu sebeple araştırmacılar in vitro şartlarda
doku eşleniği yapıların oluşumunu sağlayabilmek için çeşitli yaklaşımlarla
biyomalzemeleri, hücre ve biyosinyal moleküllerini tek başlarına veya birlikte
kullanmışlardır. Hazırlanan bu üç boyutlu dokularda, yapı içerisinde yeterli
damarlaşma

(vaskülerizasyon)

maddelerinin

hücrelere

sağlanamaması

ulaşamaması

ve

neticesinde

hücre

kan

metabolizması

ve

besin

atıklarının

uzaklaştırılması için gerekli olan taşınım sisteminin oluşturulamıyor olması temel
problemdir. Başka bir deyişle buradaki temel sorun perfüzyon sınırlarının ötesindeki
boyutsal hedeflerdir. Yani, kornea gibi ince dokuların onarımı için sorun teşkil
etmeyebilecek bu husus, özellikle kemik, kan damarı veya kas gibi daha kalın, sert
ve yumuşak dokuların in vitro ve in vivo oluşturulmasında güçlükler ortaya
koymaktadır [1, 2].

Bugüne kadar çeşitli spesifik dokulara yönelik doku iskelesi temelli veya
nanoteknolojik yaklaşımlarla alternatif doku eşlenikleri üretilmeye çalışılmışsa da
yukarıda ayrıntılı bir şekilde tarif edilen sebeplerle araştırmacılar ‘Hücre Tabaka
Mühendisliği (Cell Sheet Engineering)’ tekniğine yönlenmiştir. Hücre tabaka
mühendisliği 3 boyutlu dokuya özgü hücresel tabakaları tek tek elde etmeyi
hedeflemektedir. Geleneksel hücre kültürü tekniğinden farklı olarak, sıcaklık duyarlı
polimerler ile yüzeyi kaplanmış hücre kültür kaplarının kullanılmasıyla hiçbir
kimyasal maddeye gerek duyulmaksızın kültür kaplarının yüzeyinden hücreler
tabaka halinde kaldırılarak elde edilebilmektedir. Bir hücre tabakası hücre dışı
matriks (ECM), iyon kanalları, büyüme faktörü reseptörleri ve diğer önemli hücre
yüzey proteinlerini içeren bir tabaka olarak tanımlanabilir. Sıcaklık indirgenmesi
yöntemiyle hücre tabakalarının eldesi, hücre canlılığının maksimum düzeyde
korunması, hücre yüzey proteinlerine zarar vermemesi ve hücrelerin salgılamış
olduğu kendi ekstraselüler matriksin korunması açısından bugüne kadar kullanılan
konvansiyonel enzimatik tabanlı yöntemlere üstünlük göstermektedir. Öte yandan,
elde edilen bu hücre tabakaları diğer kültür kaplarına veya yama olarak vücut
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içindeki birçok canlı dokuya aktarılabilir. Ayrıca hücre tabakaları birbiri üzerine
yerleştirilerek 3-boyutlu doku eşleniği yapılar da elde edilebilir [3].

Hücre ve ECM’ce zengin hücre tabakası, hasar görmüş ya da fonksiyon kaybına
uğramış doku ve organların onarılmasında büyük potansiyel sunmaktadır. Elde
edilen hücre tabakaları tek başlarına bile klinikte korneal rekonstrüksiyonda,
myoblast hücre tabakası olarak kardiyak greft uygulamalarında ve özefagus
mukoza grefti olarak kullanılmaktadır [4]. Hücre tabakalarının tek başına yetersiz
olduğu durumlarda, tabakaların üst üste lamine edilmesiyle doku kalınlıklarının
artırılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak yine de elde edilen çok katmanlı
yapıların iç kısımlarında yoğun nekroz probleminin görüldüğü bildirilmiştir [3].

Temeli kütle aktarımındaki yetersizliklere dayanan bu sorunları ortadan kaldırmak
için elde edilen kalın dokularda bir damar ağının oluşturulması ve bu sayede
ortamdaki oksijen, besin maddesi ve atıkların düzgün dağıtılması önerilmiştir. Bu
sayede

büyük

potansiyel

gösteren

hücre

tabakası

teknolojisinin

diğer

biyomalzemelerle birleştirilerek ilerici bir terapi olarak uygulanabileceği ön
görülmektedir [5].

Sunulan bu tez çalışmasının ilk basamağında daha önce literatür çalışmaları
kapsamında rapor edilmemiş, MC3T3-E1 fare osteoblast öncülü hücrelerin hücre
tabakası oluşturma potansiyeli incelenmiştir. Çalışmanın bu aşamasında osteojenik
ortam varlığında kültüre edilen hücrelerden sağlam, bütünlüğünü koruyan, kolaylıkla
başka bir yüzeye transfer edilebilen, mineralizasyon sürecinin başlangıcında olan
hücrelerden oluşan ve bol ECM içeren bir hücre tabakası elde edilmiştir.

Ardından, elde edilen hücre tabakalarının klinikte kraniyofasial kemik dokusu için
kullanılması

amacıyla

hücre

tabakası

sayısının

artırılması

çalışmaları

yürütülmüştür. Bu aşamada poli(L-laktik asit) PLLA tabanlı elektroeğirilmiş
membranlar üretilmiş, karakterize edilmiş ve hücre tabakaları ile kombinasyonları
test edilmiştir. Elde edilen çok katmanlı yapılarda hücre canlılıkları, kollajen sentezi,
alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi, sülfatlanmış glikozaminoglikan (sGAG) birikimi ve
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hücre ölümü (LDH aktivitesi) test edilmiş ve hücrelerin osteojenik farklılaşma süreci
Von Kossa ve Van Gieson gibi boyamalarla test edilmiştir. Ayrıca elde edilen yapılar
floresan ve konfokal mikroskobi yöntemler ile incelenerek hücre dağılımları ve hücre
canlılıklarına ilişkin çıkarımlar gerçekleştirilmiştir.

Çalışmaların sonraki aşamasında ise elde edilen bu çok katmanlı yapılara ileride
vasküler bir yatak sağlaması amacıyla yüzeyi CO 2 lazer ile kanal desenlenmiş
poli(gliserol sebakat) (PGS) elastomerleri üretilmiştir. Elde edilen yapılar çeşitli
tekniklerle fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mekanik açıdan test edilmiş ve ardından
endotel

hücrelerle

kültürü

çalışmaları

gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın

bu

aşamasında ayrıca, endotel hücrelerinin ideal kültür şartlarının belirlenmesi
amacıyla iki farklı ticari besin ortamı ile hazırlanan kültür ortamları test edilmiş ve
endotel hücrelerinin morfolojileri ve proliferasyonları değerlendirilmiştir. Daha sonra,
her iki ortam ile ayrı ayrı PGS kanallarında kültüre edilen HUVEC hücrelerinin
çoğalmaları ve davranışları incelenmiş ve anjiyogenezis sürecine ilişkin bulgular
değerlendirilmiştir.

Son olarak ayrı ayrı elde edilmiş çok katmanlı yapılar ile kanallarında endotel
hücresi kültüre edilmiş PGS elastomerleri üst üste lamine edilerek SEM ve konfokal
mikroskobisi incelemeleriyle modelleme çalışmaları yürütülmüştür.

Sunulan bu tez çalışması kapsamında, hücre tabakalarının üst üste laminasyonu
sonucu oluşan çok katmanlı yapıların kalınlığı PLLA membranlar ile başarılı bir
şekilde artırılmış ve elde edilen bu yapıyı daha sonra vaskülerize etmek amacıyla
aynı boyutlarda hazırlanmış yüzey kanal desenli PGS elastomerler önerilmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Kemik Doku ve Organizasyonu
Kemik doku mekanik, metabolik/endokrin, hematopoietik ve koruyucu işlevleri
yerine getirmek amacıyla hiyerarşik biçimde düzenlenmiş bir yapıdır (Şekil 2.1) [6].
Nano ölçekte değerlendirildiğinde kemik doku kollajen, mineral, su ve bir dizi
kollajen olmayan proteinten oluşmuş kompozit bir malzemedir. Kemik oluşumu hali
hazırda var olan kemik yüzeyinden devam etmesiyle (birincil) veya mevcut kemiğin
değiştirilmesi ile (ikincil) kendiliğinden düzenlenen (de novo) bir süreçtir.
Makroskopik olarak kemik; düşük gözeneklilik yapısına sahip kortikal kısımdan ve
yüksek gözenekliliğe sahip olan kanselöz kısımdan oluşan sert dokudur [7].

Şekil 2.1. Kemik dokunun hiyerarşik organizasyonu ([6]’dan uyarlanmıştır).
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Kemik doku organik ve inorhanik fazların bileşiminden oluşmaktadır. Organik faz; bakım,
onarım ve

koruma

görevi

görerek

çeşitli

hücrelere

ev sahipliği

yaparken,

mineral/inorganik faz kemiğe sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır. Kemiğin ağırlıkça
%60’ı mineral, %30’u matris ve hücreler ve %10’u sudan oluşmaktadır. Kemik matrisinin
de ağırlıkça yaklaşık % 15’ini osteositler (olgun kemik hücreleri), osteoklastlar (kemik
yıkımından sorumlu hücreler), osteoblastlar (kemik yapımından sorumlu hücreler) ve
osteoblast öncülü hücreler (kemik astar hücreleri) oluşturmaktadır [8].

Kemiğin olgun ve karakteristik hücresi olan osteositler lakün isimli odacıklarda
konumlanmaktadır ve lakünlerin etrafı mineralize kemik matrisi ile çevrilidir. Bu
mineralize kemik matrisi, önce osteoblastlar tarafından mineralize edilmemiş bir
matris olarak çökelmektedir ve kalsiyum tuzu minerallerinin depolanması ile
mineralize hale getirilmektedir. Kemiğin yapısında bulunan mineral bileşenler; esas
itibariyle kristalin hidroksiapatit (Ca5(PO4)3(OH)) formunda bulunan kalsiyum ve
bunun yanısıra magnezyum, sodyum, potasyum, flor, klor ve karbonat iyonları gibi
birçok tuzlardır. Osteoblastlar ise yeni kemik bölgelerinde konumlanarak bu bölgeyi
osteoblast geçiş zonu haline getiren hücrelerdir. Lakünaya giren osteoblastlar,
osteosit halini alır ve burada inaktif hale geldiklerinde kemik astar hücresine
dönüşmektedirler [9].

Morfolojik açıdan değerlendirildiğinde kemiğin kortikal (kompakt) ve kanselöz
(trabeküler) olmak üzere iki farklı formu bulunmaktadır. Kortikal kemikler daha çok
uzun kemiklerin dış kısımlarında bulunan yoğun ve sert kısımlardır ve bu kemikler
düşük yenilenme hızına ve kalsifikasyona bağlı yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
Kortikal kemikler, Havers Kanalı veya Osteon denilen tekrarlanmış birimlerden
oluşur. Her osteon birimi ise Lamel adı verilen, mineralize matriks içeren, merkezi
halkasal yapılardan oluşmaktadır. Lameller; kan damarı ve sinirleri içinde barındıran
merkezi Havers Kanalı’nın etrafında yerleşim göstermektedir ve içerisinde kemik
hücrelerinin yerleşim gösterdiği Lakün adı verilen boşluklar bulunmaktadır. Komşu
osteon birimleri arasındaki madde alışverişleri, Havers Kanalları arasındaki
bağlantılar olan Volkman Kanalları aracılığı ile sağlanırken, sert mineralize matris
içinde dağılmış hücrelerin madde alış verişleri Kanalikülli denilen yapılar ile
sağlanmaktadır (Şekil 2.2) [10,11].
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Kortikal kemikler genel olarak %5’den daha az gözenekliliğe sahiptirler ve kanselöz
kemiklerden metabolik olarak daha az aktiftirler. Sağlıklı yetişkin bir bireyde 21x10 6
adet kortikal osteonu ve yaklaşık 3.5 m2’lik Havers Kanalı bulunduğu tahmin
edilmektedir. Kansellöz kemikler; yüksek gözenekliliğe sahip, kemik iliği üretimine
ev sahipliği yapan, kan damarlarınca zengin olan uzun kemiklerin iç kısmıdır.
Sağlıklı yetişkin bir bireyde, 14x10 6 adet kanselöz osteonu ve 7 m2’lik bir kanselöz
yenilenme alanı bulunduğu düşünülmektedir [11].

Şekil 2.2. Kortikal ve kansellöz kemiğin histolojik yapısı ([10]’dan uyarlanmıştır).

2.2. Kemik Oluşumu ve Yeniden Yapılanması (Bone Remodeling)
Kemik genel olarak osteoblast ve osteosit adı verilen destek hücrelerinin, yeniden
yapılanmadan sorumlu osteoklastların, mineral olmayan kollajen matrisin, kollajen
dışı proteinlerden oluşmuş matrisin ve yapısında inorganik mineral tuzlar birikmiş
osteoid

yapının

bileşiminden

oluşmaktadır.

Yaşam

boyunca,

kemikler

uzunlamasına ve radyal olarak büyüme, yeniden şekillenme ve yeniden
modellenme süreci geçirirler [12].
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Osteoblast hücreleri tarafından yeni kemik oluşumu sürecine kemikleşme
(ossifikasyon

veya

osteogenezis)

denilmektedir.

Osteoblast

hücrelerinin

organizasyonu ve kemik matrisinin olgunlaşması kemikleşme sürecinin en önemli
iki aşamasıdır. Sağlıklı bir kemik oluşum süreci iki önemli süreç tarafından
gerçekleştirilir: intramembranöz ve endokondral kemikleşme. Bağ dokusunun
kemiğin oluşum sürecine katılmasıyla karakterize olan sürece intramembranöz
kemikleşme denir ve kafatası, klavikula, mandibula gibi kemik dokuların oluşum
süreci intramembranöz kemikleşmeye örnek teşkil etmektedir. Metal levha veya
vidalarla,

stabilizasyon

yöntemiyle

gerçekleştirilen

iyileşme

süreci

de

intramembranöz kemikleşmeyi sağlamak için kullanılan yöntemlerdir. Kıkırdak
dokunun öncülüğünde gerçekleşen kemikleşme sürecine ise endokondral
kemikleşme denir ve femur, tibia, humerus ve radius gibi dokuların kemikleşme
süreçleri

endokronal

kemikleşme

süreciyle

sağlanmaktadır.

Klinikte

kırık

tedavilerinde önerilen hareketsizleştirme tedavisi endokondral kemikleşmeyi teşvik
etmek amaçlı uygulanmaktadır [13].

Kemikleşme süreci 3 temel adımdan oluşmaktadır: Ekstraselüler organik matriks
sentezi (osteoid), kemik formasyonuna yol açan matris mineralizasyonu, emilim ve
yeniden oluşum ile kemiğin yeniden modellenmesi [14]. Kemikleşme sürecinde,
ortamda serbest halde bulunan kalsiyum ve fosfat mineralleri, hidroksiapatit adı
verilen kalsiyum-fosfat (Ca5(PO4)3(OH)) bileşiği oluştururlar. Bu kristalin yapılı
apatitler kollajen matrisin içerisinde birikerek, kollajen ile birlikte kemiğe sertlik ve
dayanıklılık kazandırmaktadırlar. Kemikleşme sürecinin organik matriks sentezi ve
matris mineralizasyonu şematik olarak Şekil 2.3’de gösterilmiştir [15].

Osteoprogenitör hücreler, osteoblastlar, osteositler ve osteoklastlar kemik oluşumu
ve yeniden yapılanması sürecinde başlıca rol alan kemik doku hücreleridir.
Osteoprogenitör hücreler mezenşim kökenli olup kemik dokusunu oluşturma
yönünde şartlanmış hücrelerdir. Morfolojik açıdan fibroblastik yapı sergilerler ve
farklılaşarak

osteoblast

hücrelerine

dönüşürler.

Osteoprogenitör

hücreler

periosteum, endosteum ve Havers kanallarında yerleşik halde bulunurlar ve
uyarılmaları durumunda osteoblastlara farklılaşırlar. Kemik büyümesi ve kırık
iyileşmesi süreçlerinde mezenkimal hücrelerden köken alıp osteoblastlara dönüşen,
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osteoblast prekürsörleridir [16,17]. Osteoblastlar, kübik morfolojiye sahip kemiği
oluşturma potansiyeline sahip hücrelerdir ve kemik hücrelerinin %4-6’sını
oluştururlar. Kemik yapısınsda kollajen tip I liflerinin ve matris proteinlerinin
salgılanmasından sorumludurlar ve henüz kalsifiye olmamış osteoid dokunun
oluşumundan sorumludurlar. Osteoblastlar alkalen fosfataz enzimi salgılayarak
kalsiyum minerallerinin matriste kalsiyum fosfat halinde çökelmesini sağlarlar.
Henüz kalsifiye olmamış matriste dağınık halde yerleşim gösteren osteoblastlar,
matrisin kalsifiye olmasını takiben osteosit hücrelerine dönüşmeye başlarlar. Olgun
osteoblastların ve osteositlerin bölünme yeteneğini kaybettikleri bildirilmiştir [18].

Şekil 2.3. Kemikleşme sürecinde matris mineralizasyonu ([15]’den uyarlanmıştır).

Osteositler ise tüm kemik hücrelerinin %90-95’i kadarını oluştururlar ve yaklaşık 25
yıl ömrü olan olgun hücrelerdir. Kalsifiye olmuş matris içerisinde yerleşmiş,
metabolik olarak faaliyetleri azalmış osteoblastlardan farklılaşan ve bölünme
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yeteneklerini kaybetmiş hücrelerdir. Osteositler ömrünü tamamladığında etrafındaki
matris bozulmaya başlar ve osteoklastlar tarafından bozunan bu matris rezorbe
edilmektedir. Osteositler, osteoblast hücreleri ile benzer yüzey antijenlerine
sahitirler ve CD44 her iki hücrenin de kuvvetli bir şekilde ifade ettiği yüzey antijeni
olarak tanımlanmıştır [17-19].

Osteoklastlar bozulmuş kemik matrisinin rezorbsiyonundan sorumlu hücrelerdir. Bu
sebeple kemik yapımı sürecinde monositlerin birleşmesi sonucu ortaya çıkarlar ve
yeniden modellenme süreci tamamlandığında ortadan kaybolurlar. Osteoklastlar,
makrofajların ve monositlerin prekürsörleri olan ‘Granülosit-Makrofaj Koloni
Oluşturma Birimi (GM-CFU)’ olan hematopoietik kök hücrelerden köken alarak
gelişen, çok çekirdekli, mitokondri ve vakuolce zengin, oldukça büyük (yaklaşık 100
µm) hücrelerdir. Osteoklastların rezorbe ettikleri kemik kısımlarını osteoblastlar
yeniden inşa etmek üzere programlanırlar ve bu sayede kemik dokunun yeniden
modellenmesi dinamik bir süreç olarak işlemeye devam eder [20, 21].

2.3. Kemik Doku Mühendisliği
Dünya çapında görülen kemik bozuklukları ve hastalıklarının insidansının, özellikle
yaşlanmanın artan obezite ve zayıf fiziksel aktivite ile birleştiği toplumlarda, 2020
yılına kadar iki katına çıkması tahmin edilmektedir. Bu sebeple; doku mühendisliği
yöntemleri ile üretilmiş kemik dokusu eşlenikleri kemik greftlerinin konvansiyonel
kullanımına potansiyel bir alternatif olarak görülmektedir. Kemik doku mühendisliği;
çeşitli biyomalzemeler, hücreler ve büyüme faktörlerinin bir arada veya ayrı ayrı
kullanılması yoluyla kemik rejenerasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak;
birçok kemik dokusu mühendisliği uygulamaları çeşitli sınırlamalar veya zorluklar
nedeniyle klinik uygulamaya geçememiştir [18, 22].

Kemik doku mühendisliği için geliştirilen biyomalzemelerin kemik oluşumunu
sağladığı (osteogenezis) osteokondüksiyon, osteoindüksiyon ve osteointegrasyon
olarak bilinen üç temel mekanizma vardır. Bu mekanizmalar ayrı ayrı veya birbirini
takip eden süreçler olarak yeni kemik oluşunda rol oynarlar [23].
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Osteokondüksiyon, kemik büyümesinin bir yüzey üzerinde gerçekleştiği süreci ifade
eder. Osteokondüktif yüzey, üzerinde kemik büyümesine izin veren gözeneklere,
kanallara veya bu kanallar arası bağlantılara sahiptir. Osteokondüksiyon sürecinde
yeni kemik gelişimi yüzeyin özelliklerine göre şekillenmektedir. Osteoindüksiyon
süreci ise kemik oluşumunun kimyasal yollarla yönlendirildiği süreçtir ve burada
farklılaşmamış pluripotent hücreler bir şekilde kemik dokuya özgül hücrelere
dönüşmek üzere uyarılmaktadır. Başka bir deyişle osteoindüksiyon, osteogenezin
esas indüklendiği süreç olarak tanımlanmaktadır. Buradaki indüksiyon işlemi
malzemenin nano-mikro özellikleri sayesinde pasif bir şekilde veya ortamdaki kemik
doku ile ilişkili çeşitli biyosinyal moleküllerinin varlığı sayesinde aktif bir şekilde
gerçekleşebilir [24].

Osseointegrasyon süreci, hâlihazırda canlılığını sürdüren bir kemik ile bir implant
yüzeyi arasında doğrudan yapısal ve fonksiyonel bağlantıların kurulduğu karmaşık
bir süreç olarak tanımlanır. Başka bir deyişle implantın yüzeyinde fibröz doku
oluşmadan komşu kemik doku ile etkileşimlerin sonucu olarak kemik benzeri
yapıların ortaya çıktığı süreçtir. İmplant-doku ara yüzü son derece dinamik
etkileşimlerin olduğu bir bölge olup implantın uzun dönem klinik başarısını
etkileyecek süreçlerin rol aldığı bir bölümdür. Malzemelerin topografisi ve yüzey
kimyası osseointegrasyonun sağlanmasında büyük rol oynamaktadır [25, 26].

Kemik doku mühendisliği için önerilen biyomalzemelerin başlıca bir takım özelliklere
sahip olması beklenilmektedir ve bu özellikler şu şekilde sıralanabilir [27–29]:
1. Üretilen malzemeler toksik olmamalı, biyouyumlu olmalıdır.
2. Kolayca steril edilebilir olmalı,
3. Antijenik özellikler sergilememeli,
4. Osteokondüktif, osteoindüktif, osteogenezis ve/veya osteointegrasyon özellikleri
olmalıdır.
5. Stabilizasyon özelliği olmalı ve implant alanında stabil kalıp çevre dokuya destek
oluşturabilmeli,
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6. Defekt alanına göre şekillendirilebilir olmalı, uygulama esnasında travmaya
neden olmamalıdır.
7. Elde edilebilirliği ucuz ve pratik, saklanması ve depolanması kolay olmalıdır.
8. Alıcı yatakta vaskülerizasyona ve kütle transferine izin verecek gözenek yapısı
bulunmalı,
9. Malzemenin mekanik özellikleri implante edildiği dokunun mekanik özellikleri ile
uyumlu olmalıdır.
2.3.1. Kraniyofasiyal Kemik Doku Mühendisliği
Kraniyofasiyal bölge esas olarak çeşitli kas dokularına, bağ dokusuna, salgı
bezlerine, deri ve deri altı dokulara destek veren kemik ve kıkırdak iskelet
sisteminden oluşur. Bu bölge vücudun en karmaşık nörovasküler ağı tarafından
innerve edilir ve bu sebeple çok çeşitli fonksiyon ve duyu kapasitesine sahiptir.
Travma, tümör veya kist rezeksiyonu, enfeksiyöz hastalıklar ve konjenital
bozukluklar çok ciddi fonksiyon, estetik ve psikolojik refah kaybına yol açabilir.

Kraniyofasiyal bölgedeki sert dokuların ve koruduğu yumuşak dokuların uyumu
zarar gördüğünde beyin, sinirler ve damarlar gibi hayati öneme sahip anatomik
yapıların termal ve fiziksel olarak korunması güçleşir ve buna bağlı olarak çiğneme,
konuşma, yutkunma gibi yaşamsal fonksiyonlar sekteye uğrayabilir [30]. Bu
sorunların üstesinden gelebilmek için doku mühendisliği uygulamaları ve ürünleri
büyük önem taşımaktadır ve örnek bir kraniyofasiyal doku mühendisliği yaklaşımı
Şekil 2.4’de şematik olarak sunulmuştur.

11

Şekil 2.4. Kraniyofasiyal doku mühendisliği uygulaması şematik gösterimi
([31]’den uyarlanmıştır).

2.3.2. Kraniyofasiyal Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Biyomalzemeler
Kraniyofasiyal kemik doku onarımı için literatürde kullanılan tüm malzemeler
incelendiğinde otolog doku naklinin sıklıkla tercih edildiği, diğer malzemelere
üstünlük gösterdiği ve klinikte halen altın standard olarak kullanıldığı görülmektedir.
Otogreftler hücre, hücre dışı matris ve sitokinler gibi rejenerasyon potansiyeli
sergileyebilecek dokunun temel elemanlarını içermektedirler. Otogreftler klinikte
oldukça başarılı bir şekilde uygulanmasına rağmen temel sıkıntısı ikinci bir cerrahi
operasyon ile hastanın bir başka bölgesinden alınması ve genelde bu alınan
dokunun hacminin nakil edilmesi planlanan defekt hacmini dolduramamasıdır [32].
Otogreftlerin sınırlı bulunabilirliği ve ikinci bir ameliyat sonrası karşılaşılabilecek
olası komplikasyonların varlığı gibi sınırlamaların üstesinden gelebilmek için
allogreftler, zenogreftler ve alloplastlar gibi çeşitli ekzojen maddelerin kullanılması
son 30 yıldır klinik pratikte başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bu malzemeler
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esasında bir doku iskelesi görevini üstlenmek üzere tedavide kullanılırlar ve alıcı
yataktaki hücreler ve biyosinyal molekülleri bu iskelelerin içerisine göç ettikten sonra
işlevsel hale gelirler [33]. Kraniyofasiyal kemik doku onarımı için literatürde bugüne
dek kullanılan malzemelerin ve uygulamaların başarılı örnekleri Çizelge 2.1’de
sunulmuştur.

Çizelge 2.1. Kraniyofasiyal kemik doku mühendisliği için literatür örnekleri.
Biyomalzeme
Otogreft

Doğal

Allogreft

Doku İskelesi

Hücre Tipi

Ref.

Metilmetakrilat

-

[34]

Kemik Blok

Kemik İliği MKH

[35]

Demineralize

Kemik -

[36]

Matrisi (DKM)

Zenogreft

Polimer

Kollajen sünger

İnsan Pulpa Kaynaklı MKH

[37]

Jelatin Jel

İnsan PDL

[38]

PLGA sünger

Fare stromal osteoblast

[39]

İpek fibroin

MC3T3-E1

fare [40]

preosteoblast
β-trikalsiyum
Sentetik

Seramik

fosfat -

(β-TCP)
Hidroksiapatit (HA)

Kompozit

Metal

[41]

-

[42]

Polilaktik asit (PLA) -

[43]

sünger/DKM
HA/Kitosan/PLGA

İnsan Göbek Kordonu MKH [44]

Titanyum plaka

İnsan Kemik İliği MKH

[45]

Magnezyum plaka

-

[46]
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Otolog dokuların kullanımı dışında, kraniyofasiyal doku rejenerasyonu için
geliştirilen malzemelerin üç temel tasarım gerekliliği bulunmaktadır. İlk olarak,
kraniyofasiyal kemik dokusu doğası gereği oldukça karmaşık 3 boyutlu bir yapıya
sahiptir ve hali hazırda bu kadar karmaşık olan bir dokuda bir anatomik kusur
oluştuğunda, defekt alanı için geliştirilmesi planlanan onarım malzemelerin boyutsal
detayları artmaktadır. İmplant malzemelerinin 3 boyutlu yapısının defekt alanına
göre tasarlanması gereksinimini karşılamak oldukça özel malzeme üretim teknikleri
ve yüksek çözünürlükle çalışan teknoloji kullanımını gerektirir. İkinci olarak, üretilen
yapıların nakil edileceği alan ile uyumlu mekanik özellikleri bulunmalıdır.
Kraniyofasiyal bölgede mekanik dayanımı birbirinden farklı birçok kemik olduğu ve
her birinin taşıdığı yük miktarının değiştiği düşünüldüğünde bu gereksinimi
karşılamadaki güçlük ortadadır. Son olarak da geliştirilen yapılarda uygun
boyutlarda ve yeterli miktarda gözenekliliğin sağlanması alıcı yatakta besin maddesi
taşınımı ve atık uzaklaştırılması için gereklidir [47].

Sunulan bu tez çalışması kapsamında kraniyofasiyal kemik doku mühendisliği
uygulamalarında
membranların

kullanılmak
fare

üzere

pre-osteoblast

poli(laktik
hücre

asit)

(PLA)

tabakaları

ile

elektroeğirilmiş
kombinasyonu

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ileriki aşamalarında ise elde edilen yapılara vasküler
bir yatak sağlanması amacıyla yüzeyi kanal desenli poli(gliserol sebakat) (PGS)
elastomerlerinin insan göbek kordonundan elde edilmiş endotel hücreler ile
kültürasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında malzeme
üretiminde sentetik polimerler tercih edildiği için bir sonraki bölümde sentetik
polimerler hakkında detaylı bilgi verilmiştir ve PLA ve PGS’nin yapısal özelliklerine
odaklanılmıştır.

2.3.3. Çalışma Kapsamında Kullanılan Sentetik Polimerler: PLA ve PGS
Poli(laktik asit) (PLA) ilk olarak 1932 yılında Carothers tarafından laktik asitin vakum
altında ısıtılması suretiyle yoğunlaşan suyun uzaklaştırılması prensibine dayanan
basit bir teknik ile elde edilerek keşfedilmiştir. Burada elde edilen poli(laktik asit)’in
düşük moleküler ağırlıklı olduğu anlaşılmış ve sonrasında moleküler ağırlığını
artırmak amacıyla halka açılma polimerizasyonu tekniği kullanılarak yüksek
moleküler ağırlıklı versiyonları elde edilmiştir. PLA ilk kez sütur materyali olarak poli
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(glikolik asit) ile kombine edilerek kullanılmıştır ve 1974 yılında ABD’de ‘Vicryl’
ismiyle ticari ürün olarak raflarda yerini almıştır [48]. Günümüzde PLA, ABD Gıda
ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından genel olarak güvenli ürün (GRAS) olarak
sınıflandırılır ve tüm gıda paketleme uygulamaları için sıklıkla kullanılmaktadır [49].

PLA’nın kimyası basitçe laktik asit monomerinin işlenmesini ve polimerizasyonunu
içerir. Laktik asit, HOCH3CHCOOH, polarize ışık üzerindeki etkilerinde farklılık
gösteren iki enantiomer L- ve D-laktik asit olarak bulunan basit bir kiral moleküldür.
L izomeri polarize ışığın düzlemini saat yönünde döndürürken, D izomeri saat
yönünün tersine döndürür. Optik olarak inaktif D, L veya meso formu, D ve L
izomerlerinin bir eş molar (rasemik) karışımıdır. Laktik asit doğada glikojenoliz
sırasında memeli kaslarında üretilen ve Krebs döngüsünde pirüvik asit ve asetilCoA
ile birlikte yer alan biyolojik bir moleküldür [50, 51].

PLA üretimi kısaca tarımsal (ürün yetiştirme), biyolojik (fermantasyon) ve kimyasal
(polimerizasyon) teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla günümüzde başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmektedir. Yaygın olarak PLA üretimi yenilenebilir bir tarım
ürünü olan mısır bitkisinin fermantasyonu yoluyla laktik asit monomerlerinin eldesine
dayanır ve birçok avantaja sahiptir. Mısır bitkisi tarafından önemli miktarda
karbondioksit fiksasyonu gerçekleştirilir ve PLA üretiminde hatırı sayılır bir enerji
tasarrufu sağlanmış olur. Öte yandan hidroliz veya alkoliz reaksiyonuyla PLA laktik
asit monomerlerine tekrar geri dönüştürülebilir ve bu durum yeniden işlenebilirliğini
sağlar.

Ayrıca,

kâğıt-plastik

kompozit

ambalaj

malzemesi

üretiminde,

şekillendirilebilir özelliklerinden ötürü depolama hacimlerinin azaltılmasında,
tarımsal ekonominin iyileştirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunların yanında
PLA’nın fiziksel özelliklerinin malzeme modifikasyonları ile düzenlenebilmeye açık
olması en önemli avantajıdır [52].

Öte yandan PLA, yüksek mekanik mukavemet ve düşük toksisite gibi benzersiz
özelliklere sahiptir ve keşfeldiği günden beri gıda paketleme malzemesi başta olmak
üzere biyoteknoloji ve medikal alanda da tek başına veya diğer polimerlerle
karıştırılarak ya da kopolimer halinde sıklıkla tercih edilmiştir [53].
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Reolojik özelliklerine bakıldığında, PLA diğer tüm termoplastik polimerlere benzer
şekilde düşük kayma hızlarında (<10 s-1) Newtonian davranış sergilerken, yüksek
kayma hızlarında (>10 s-1) Newtonian olmayan davranışlar sergilemektedir. PLA’nın
sergilemiş olduğu mekanik özellikler değerlendirildiğinde polipropilen (PP),
polistiren (PS) ve polietilen (PE) gibi geleneksel polimerlere kıyasla daha yüksek
Young modülüne, gerilme ve eğilme mukavemetine sahip olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte PLA’nın bir kopmada uzama ve darbe dayanımı özelliklerinin PP,
PE, poli (etilen tereftalat) (PET) ve poliamid (PA)'den daha düşük olduğu
bulunmuştur [54]. Gerilme mukavemeti ve Young modülü açısından PLA'nın sertliği
PET ile kıyaslanabilir derecede olmasına rağmen, zayıf tokluğa sahip olması daha
yüksek stres seviyelerinde plastik deformasyon gerektiren uygulamalarda
kullanımını sınırlandırmıştır. Bu noktada PLA'nın tokluğunun artırılmasına yönelik
kayda değer çalışmalar literatürde mevcuttur ve glisidil metakrilat (GMA) ve türevleri
bu amaçla sıklıkla tercih edilmiştir [55].

PLA, termal özellikleri açısından değerlendirildiğinde 55 °C’lik bir camsı geçiş
sıcaklığına (Tg) ve yaklaşık olarak da 180 °C'lik bir erime sıcaklığına (Tm) sahip
olan yarı kristallin veya amorf bir polimerdir. Ancak PLA'nın bu termal özellikleri ve
kristalizasyon davranışları, molekül ağırlıkları ve stereoizomer içeriği gibi farklı
yapısal parametrelerden etkilenmektedir [56].

PLA’nın bozunurluğu ele alındığında, implant, cerrahi dikiş ve ilaç salım malzemeleri
gibi tıbbi uygulamalar için kullanılacak formlarının degradasyonunun hayvan ve
insan vücudunda çeşitli çalışmalarda incelendiği görülmektedir. Bu ortamlarda
PLA’nın başlangıçta hidroliz ile bozunduğu ve ardından bozunma sonrası oluşan
çözünebilir oligomerlerin hücreler tarafından metabolize edildiği rapor edilmiştir. Öte
yandan, ekolojik ortam koşullarında PLA’nın bozunmasının daha güç olduğu,
PLA’nın toprak veya kanalizasyondaki mikroorganizmaların saldırılarına büyük
ölçüde dirençli olduğu rapor edilmiştir [57]. PLA’nın bozunma reaksiyonları
termohidroliz, depolimerizasyon, moleküller arası ve siklik oligomerizasyon ve/veya
trans-esterifikasyon basamaklarını içerebilir. PLA tabanlı malzemelerin bozunma
süresi molekül ağırlığı ve sterioizomer içeriğine göre değişmektedir lakin bozunma
ürünleri genellikle son derece biyouyumlu bulunmuştur [58]. PLLA membranların 8
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aya kadar bozunmaya direnç gösterdiği ve mekanik dayanımını kaybetmediğine
dair in vitro çalışmalar da ayrıca rapor edilmiştir [59].

PLA ve izomerleri bugüne kadar tek başına veya diğer biyolojik olarak parçalanabilir
polimerler ile kombinasyon halinde doku iskelesi üretiminde sıklıkla tercih edilen bir
malzeme olmuştur. İskele malzemesi olarak bugüne kadar çeşitli üretim teknikleri
ile film tabakası, 3 boyutlu gözenekli sünger, gözenekli membran, örgülü veya
örgüsüz liflerden oluşan gözenekli membran gibi formlarda çalışılmıştır. Doku
mühendisliğinde sıklıkla tercih edilmesinin sebebi ise iyi hücresel yanıtların alınması
olmuştur. PLA ve izomerleri genel olarak çalışılan bütün hücre tiplerinde hücre
yapışmasını,
desteklemiştir.

hücre

migrasyonunu,

Ayrıca

gözenekli

hücre

çoğalmasını

ve

farklılaşmasını

üretilen

formlarında

besin

difüzyonun

sağlanabilmesi ve vaskülerizasyona imkân vermesi sayesinde daha başarılı
sonuçların alındığı bildirilmiştir [60, 61].

Poli (gliserol-sebakat) (PGS) ilk olarak 2002 yılında Wang ve ekibi tarafından
bildirilen sentetik, biyolojik olarak parçalanabilir, termoset ve sert bir polimerdir.
PGS'yi tanıtan ilk literatür raporunda, ucuz, biyo-rezorbe edilebilir, biyolojik olarak
parçalanabilir ve toksik olmayan bozunma ürünleri olduğu vurgulanmaktadır [62].
PGS'nin keşfinin ardından, biyomedikal alandaki birçok araştırma, PGS’nin polimer
karışımlarına, kompozitlerine, doku mühendisliği uygulamalarına, doku yapıştırıcısı
özelliğine, ilaç salım sistemi uygulamalarına, sızdırmazlık ve kaplama materyali
olarak kullanılmasına odaklanmıştır [63].

PGS çoğunlukla bir iskele malzemesi olarak literatürde doku mühendisliği
uygulamaları açısından çoğunlukla yumuşak doku için önerilmiştir. Ancak çapraz
bağlanarak ayarlanabilen mekanik özelliklerine sahip olması bakımından büyük bir
avantaja sahiptir ve literatürde mekanik dayanımı artırılmış versiyonları genellikle
osteo iletken materyallerle kombine edilerek sert doku onarımında da kullanılmıştır
[63–65]. Grubumuz tarafından daha önce gerçekleştirilmiş bir çalışma kapsamında
da PGS, β-trikalsiyum fosfat ile kombine edilerek yönlenmiş kemik doku
rejenerasyonu için önerilmiştir [66].
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PGS, gliserol ve sebasik asit monomerlerinin spesifik oranlarda birleştirilmesiyle
üretilen bir elastomerik malzemedir. PGS sentezinde gliserolün hidroksil grupları ile
sebasik asitin karboksilik asit grupları arasında herhangi bir katalizör olmaksızın
polikondensasyon tepkimesi gerçekleştirilir [67]. Wang ve ekibi tarafından bildirilen
ilk rapora göre takip edilecek iki aşamalı üretim protokolüne ihtiyaç vardır:
polikondensasyon ile ön-polimer hazırlanması ve çapraz bağlama. Bu protokole
göre basitçe, her malzemenin başlangıç monomerinin eş molar karışımları (1M
gliserol ve sebasik asit), basınç 1 Torr'dan 40m Torr'a düşürülmeden önce 24 saat
argon atmosferi altında 120 °C'de reaksiyona sokulur. Ardından hazırlanan bu önpolimer, çapraz bağlanmanın gerçekleşmesi için 48 saat boyunca 120 °C'de 40 m
Torr vakuma maruz bırakılır [62].

Bir grup araştırmacı, bu üretim metodunda önerilen başlangıç monomerlerin molar
oranını değiştirerek kürleme sıcaklığına alternatif öneriler getirerek ve çapraz
bağlama parametrelerini değiştirerek PGS'nin alternatif sentez yöntemlerini
araştırmışladır. Yine grubumuz tarafından daha önce gerçekleştirilen bir çalışmada
herhangi bir gaz veya katalizör kullanılmadan mikrodalga destekli ön polimerizasyon
yoluyla kolay, ucuz ve pratik bir PGS eldesi rapor edilmiştir [68, 69].

PGS’nin bir biyomalzeme olarak olası uygulama alanlarını belirleyebilmek için
karakterizasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine olan ihtiyaç açıktır. Bu amaçla
PGS'nin fiziko-kimyasal, mekanik ve termal özellikleri ile birlikte bozunması ve biyouyumlulukları literatürde ayrıntılı olarak incelenmiştir [63]. PGS saydam, neredeyse
kokusuz ve renksiz polyester olarak tanımlanabilir. Wang ve ekibi FTIR analizi ile
PGS'nin kimyasal yapısını tanımlamıştır ve spektrumda oluşan piklerin, çapraz
bağlama yoğunluğu, sertleşme sıcaklığı ve sertleşme süresine göre farklılık
gösterebileceğini belirtmiştir [70]. Hidrojen Nükleer Manyetik Rezonans (1H-NMR)
spektroskopisi analizlerine göre hidrofilik özellik sağlayan hidroksil grupları, karbon
omurgasına kovalent olarak bağlanmıştır. Yapıda hidroksil grupları arasında
bulunan hidrojen bağı etkileşimleri ise elastikiyeti temsil etmektedir. Hidrofilik özellik,
çapraz bağlama parametrelerinin değiştirilmesiyle ayarlanabilmektedir ve çapraz
bağlama süresi arttırıldıkça hidroksil gruplarının yapıdan uzaklaştırılmasına bağlı
olarak hidrofilik özelliğin azaldığı görülmüştür [71].
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PGS’nin mekanik özelliklerine bakıldığında ortalama Young modülü 0.02-1.2 MPa
olarak bildirilmiş ve nihai gerilme kuvvetinin 0.5 MPa’dan daha yüksek olduğu rapor
edilmiştir [72]. Elde edilen nihai malzemenin mekanik özellikleri kürleşme sıcaklığı,
kürleme süresi ve monomerlerin molar oranı değiştirilerek ayarlanabilmektedir.
PGS'nin termal özellikleri, kısmen yarı kristallin bir polimer olduğu için amorf fazın
camsı geçiş sıcaklığına (Tg) ve kristal fazın erime sıcaklığına (T m) bağlıdır [73].
Literatürde belirtildiği üzere PGS, DSC diyagramına göre -20 °C ile 40 °C arasında
değişen sıcaklıklarda geniş erime geçişiyle -37 °C'de bir Tg sergiler [74].

PGS’nin amorf veya kristalin yapıda olup olmadığı X-Ray Difraksiyonu (XRD) analizi
ile belirlenebilir ve PGS’nin XRD spektrumlarında geniş bir tepe gösterdiği
bilinmektedir ve bu tepenin ana kırılma noktası, yapıdaki katkılı sebakat nedeniyle
19.8 °C'de ortalanmaktadır. Genel olarak difraksiyon pikinin yoğunluğunun, yapıdaki
sebasik asit miktarı arttıkça azaldığı gözlenmiştir ve öte yandan kürlenme süresi ve
sıcaklığı arttırıldıkça PGS'nin kristallik derecesinin azaldığı rapor edilmiştir [75].

PGS'nin

bozunma

mekanizması,

yapısında

bulunan

ester

bağlarının

bölünmesinden dolayı yüzey degradasyonu olarak tanımlanmaktadır [76]. PGS'nin
rapor edildiği ilk çalışmada, PGS'nin in-vitro ve in vivo yıkımının farklı olduğu, in vitro
şartlarda yıkımının 30 günde % 17.6 kütle kaybı ile sonuçlandığı ve 60 gün süren in
vivo bir çalışmada tamamen rezorbe edildiği rapor edilmiştir. Bozunma kinetikleri,
sertleşme süresi ve sıcaklık gibi üretim parametrelerinden etkilenebilir. Örneğin,
çapraz bağlama yoğunluğu, sertleşme süresi veya ısı ile orantılı olarak artış
gösterirken, bozunma kinetiklerinin azaldığı bilinmektedir [62, 64].
Son olarak PGS’nin, bileşenleri gliserol ve sebasik asidin FDA tarafından
onaylanmış olması sebebiyle sergilediği üstün biyouyumluluğu dikkat çeken
özelliklerinden biridir [77]. Bununla birlikte, biyouyumluluğu birçok araştırmacı
tarafından araştırılmıştır [78–80]. PGS'nin toksisitesini vurgulayan bir çalışma
olmamasına rağmen, Chen ve ark. karboksilik asidi serbest bırakan ester
gruplarının hidrolizinden dolayı karşılaşılan lokal asidik ortamların oluşabileceğini ve
bu durumun hücresel davranışları ve hücre canlılığını etkileyebileceğini rapor
etmişlerdir [81]. Bu nedenle hücre göçü, hücre yapışması, hücre farklılaşması ve
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hücre proliferasyonun arttırılması için, bir biyomolekül ile yüzey kaplaması, hidrofilik
grupların aşılanması veya enzimatik ilaveler gibi bir dizi yüzey fonksiyonelleştirme
yöntemi önerilmiştir [33, 34, 50].

2.4. Elektroeğirme Tekniği
Doku mühendisliğindeki en son eğilimlerden biri, in vitro çalışmalar için önerilen
diğer biyomalzeme üretim yöntemlerinden farklı olarak dokuların hücre dışı
matrisinde bulunan fibriller yapı ile benzer çaplarda fiberler sunan elektroeğirilmiş
biyomalzemelerin üretimidir [82]. Elektroeğirme özellikle büyüme faktörü salım
çalışmaları, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp için büyük potansiyele sahip; sürekli
üretim kapasitesi olan, nano ve mikro ölçekli fiberlerin üretimini sağlayan bir
malzeme üretim tekniğidir [83]. Elektroeğirme ilk olarak 1882’de Rayleigh [84]
tarafından ortaya atılmış ve detaylı olarak da 1917’de Zeleny [85] tarafından
elektropüskürtme çalışmaları ile geliştirilmiş eski bir yöntemdir. Öte yandan
elektroeğirme, Anton ve Formhals’ın 1934’de polimer lif üretimine yönelik
gerçekleştirmiş oldukları bir seri çalışmalar ve patentlenmiş deney düzenekleri ile
kabul görmüş bir nanolif üretim tekniğidir [86]. Tylor’ın 1969 yılında gerçekleştirmiş
olduğu çalışmalar ile tekniğin önemli bir parçası olan ‘Taylor konisi’ tanımlanmış ve
günümüzde kullanılan sistemlerin temelini oluşturmuştur [87].

Fiber tabanlı malzeme üretimine dayalı çeşitli teknikler biyomedikal uygulamalar için
uzun zaman önce tanımlanmış olsa da, elektroeğirme ilk olarak 2002 yılında doku
mühendisliği için [88, 89], 2005 yılında da yine ilk olarak büyüme faktörü salımı için
önerilmiştir [90, 91].

Elektroeğirme sistemi temelde bir sıvı ile bir toplayıcı plakanın veya yine başka bir
toplayıcı sıvı yüzeyinin arasında yüksek voltaj sağlayan bir güç kaynağı sayesinde
bir elektriksel potansiyel farkın oluşturulması prensibine dayanmaktadır ve şematik
bir elektroeğirme düzeneği Şekil 2.5’de gösterilmiştir [92]. Sistem içerisinde
öncelikle eğirilecek polimer çözeltisinin düzgün akışkan formu sergilemesi amacıyla
küt uçlu iğneler veya çeşitli kanal çapına sahip enjektör uçları kullanılmaktadır. Bu
iğneler genellikle polimer çözeltilerinin çalışma boyunca saklanabilmesi amaçlı
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geniş bir rezervuara bağlanır. Bu kısımda piyasada ticari olarak satılan cam veya
plastik enjektörler rezervuar olarak kullanılabilir. İğne ucundan akan polimer
çözeltisine veya eriyiğine uygulanan pozitif veya negatif elektriksel potansiyel fark,
damlacığı yüklü hale getirdikçe elektrostatik itme kuvvetleri damlacığın yüzey
gerilimini yenmektedir ve damlacık gerilmeye başlamaktadır [93]. Bu aşamada güç
kaynağı yardımıyla uygulanılan voltaj artırımı işlemi sonucunda elektriksel
potansiyel fark kritik bir seviyeye ulaşmaktadır ve damlacık üzerindeki elektrostatik
kuvvetler yerçekimi kuvvetine karşı gelerek damlacığı ‘Tylor konisi’ formuna
dönüştürmektedir. Böylece akışkan karşı taraftaki yüklü toplayıcıya doğru jet
şeklinde harekete geçmektedir. İğne ucu ile toplayıcı arasındaki elektriksel
potansiyel farkın yaratılabilmesi için uygulanan voltaj değeri genel olarak
literatürdeki çalışmalarda 10-20 kV olarak belirtilmişse de 0,5 kV ve 130 kV gibi uç
değerler de rapor edilmiştir [94].

Şekil 2.5. Konvansiyonel bir elektroeğirme düzeneğinin şematik gösterimi ([92]’den
uyarlanmıştır).

Elektroeğirme sistemi işletildiğinde başlangıçta elektriksel yüklü polimer jeti oldukça
kararlıdır ve doğrudan toplayıcıya doğru lineer bir akış ile hareket etmektedir.
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Akışkanın yüzey yükü yoğunluğu ve toplayıcıya ulaşana kadar üzerine etkiyen
elektrostatik kuvvetler jetin zamanla “bükülmesine” neden olur. Bu bölgede, jetin
karşılaştığı kararsız elektrostatik kuvvetler akışkanın toplayıcıya ulaşana kadar
spiral forma dönüşmesine neden olmaktadır. Tylor Konisi oluşumu ve polimer jetinin
toplayıcı plakaya ulaşana kadar sergilemiş olduğu davranışlar Şekil 2.6 ve Şekil
2.7’de gösterilmiştir [95].

Şekil 2.6. Elektriksel alan altında Tylor Konisi oluşum süreci ([95]’den
uyarlanmıştır).

Özetle, elektroeğirme işlemi temelde kararlı bir damlacık oluşumu süreci ile başlar
ve Tylor konisi oluşumu ile devam eder. Tylor konisini polimer jeti oluşumu, polimer
jetinin kararlı bölgede uzaması ve kararsız bölgede polimer jetinin bükülerek
şekillenmesi süreçleri takip eder ve bu aşamada çözücü ortamdan uzaklaşır. İşlem,
polimer liflerinin toplayıcı yüzeyinde birikmesiyle ve çözücünün buharlaşmasına
bağlı olarak kurumaya başlamasıyla sonlanmaktadır [96].
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Şekil 2.7. Polimer jetinin toplayıcıya ulaşana kadar katettiği yolda elektriksel alanın
kararsızlığına bağlı olarak sergilemiş olduğu davranışlar ([95]’den uyarlanmıştır).

2.4.1. Elektroeğirme İşlemine Etki Eden Parametreler
Elektroeğirme işlemine etki eden faktörler 3 ana başlık altında toplanmaktadır:
1. Çözelti Parametreleri
2. Sistem Parametreleri
3. Çevresel Faktörler

2.4.1.1. Çözelti Parametreleri
Elektroeğirme işlemi öncesinde işlenecek polimerin uygun bir çözücü yardımıyla
homojen çözeltisinin hazırlanması gerekmektedir. Burada çözücü veya çözücü
sistemi, belirli bir polimerin taşıyıcı olarak görev almaktadır ve elektroeğirme
işleminde ideal şartların belirlenmesi için esastır. Çözücü seçimi, elektro
püskürtmeden elektroeğirmeye geçişi sağlamak için gerekli minimum çözelti
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konsantrasyonu sağlamada oldukça önemlidir ve işlem sonrasında istenmeyen
tanecikli polimer yapılarının eldesi yerine istenilen lif yapısının eldesinde esas
parametre olarak yer almaktadır [97].

Çözücü

veya

çözücü

sistemlerinin

seçiminde

TEAS

grafiği

kullanımı

araştırmacıların işini son derece kolaylaştırmaktadır. TEAS grafiği çözünürlük ve
elektroeğirilebilirlik özellikleri açısından grafiğin çeşitli bölgelerinde konumlanmış
polimetil-siloksan için yaygın kullanılan 28 çözücüyü birden içermektedir. Bu
çözücüler polar kuvvetlerine, hidrojen bağı yapma kuvveti ve dağılım kuvvetlerine
göre TEAS grafiğinin çeşitli bölgelerinde konumlanmışlardır. Diğer polimerlerin
çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılabilecek çözücülerin veya çözücü sistemlerin
etkinliği bu üç kuvvetin nispi etkileşimiyle belirlenebilir ve bu grafik model olarak
kullanılabilmektedir [98]. TEAS grafiği, içerdiği çözücüler ve polimerlerin sıklıkla
çözünebilir olduğu mavi işaretlenmiş bölge Şekil 2.8’de sunulmuştur.

Elektroeğirme işlemi için tercih edilen polimerlerin uygun bir çözücü veya çözücü
sistemi ile homojen çözeltisinin hazırlanması gerekli olmasına rağmen sistemin
işlemesi için tek başına yeterli değildir. Bunun yanı sıra yüzey gerilimi, molekül
ağırlığı ve viskozite, çözücünün dielektrik sabiti ve çözeltinin toplam iletkenliği de
dikkate alınmalıdır.

Elektroeğirme işlemi sırasında, elektrostatik kuvvetler polimer çözeltisine ait
damlacığın yüzey gerilimini aştığında bir polimer jeti oluşmaktadır. Bu nedenle
yüzey gerilimi elektroeğirme işlemi için oldukça önemli bir parametre olup hazırlanan
çözeltilerde çözücülerin karıştırılmasıyla, bir yüzey surfektan madde veya tuz
eklenmesiyle veya sıcaklığın değiştirilmesiyle optimize edilmektedir. Genel olarak
yüksek yüzey gerilimine sahip polimerik çözeltilerin elektroeğirme işlemi için daha
yüksek voltaj gerektirerek sistemin akışını zorlaştırdığı rapor edilmiştir. Bunun
yanısıra çeşitli tekniklerle azaltılmış yüzey geriliminin boncuksuz ve pürüzsüz lif
oluşumunu sağladığı rapor edilmiştir [100].
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Şekil 2.8. Çözücü veya çözücü seçiminde kullanılan TEAS şeması ([99]’dan
uyarlanmıştır).

En önemli çözelti parametrelerinden biri de polimer çözeltisinin viskozitesidir.
Polimer yapısında bulunan polimer zincirlerinin birbirlerine dolanmış yapısının
karmaşıklık derecesi (chain entanglements) çözelti viskozitesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Zincir dolanması olarak da bilinen bu kavram, kullanılan
polimerin molekül ağırlığı ve polimerin tipi (doğrusal veya dallanmış) ile doğrudan
ilişkilidir. Polimer zincir dolanması belirli bir noktanın üzerine çıktığında polimer
çözeltisinin vizkozitesinin arttığı ve hatta polimer jetinin damlacıklara ayrılmasının
zorlaştığı bilinmektedir [101]. Bir polimer çözeltisi için viskozite polimer zincir
yumaklanmasının yanı sıra polimerin molekül ağırlığına, çözelti konsantrasyonuna
ve ortam sıcaklığı gibi çeşitli faktörlere de bağlıdır [102]. Bir polimerin moleküler
ağırlığı arttıkça hazırlanan polimer çözeltisinin viskozitesi de artış göstermektedir.
Bunun yanısıra, artan çözelti derişimi de viskoziteyi artırarak daha kararlı bir jet
oluşumuna yol açmaktadır ve elektroeğirme işleminin gerçekleştirilebilmesi için her
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polimer çözeltisinin kendisine özgü gerekli minimum polimer derişimi vardır [103,
104]. Bugüne kadar viskozite artışının daha homojen boyutlu dağılan fiber eldesine
imkân tanıdığı ve boncuklu fiber oluşumunu ciddi oranda azalttığı çeşitli
çalışmalarda rapor edilmiştir [105, 106]. Özetle, polimer derişimindeki artışın ve
çözelti hazırlamada daha yüksek moleküler ağırlıklı polimer tercihinin de boncuklu
fiber oluşumunu yüksek oranda azaltarak daha homojen fiber eldesine olanak
sağladığı bildirilmiştir.

Viskozitenin yanısıra polimer çözeltisi hazırlamada kullanılan çözücünün dielektrik
sabiti ve polimer çözeltisinin toplam iletkenliği de elektroeğirme sisteminin
işlevselliğine etki eden çözelti parametreleridir. Elektroeğirme işleminde jetin
uzamasını sağlayan kuvvetler polimer damlacığının yüzeyinde veya içinde biriken
yükler sayesinde oluşmaktadır. Polimer çözeltileri için jet tarafından taşınan net yük
doğrudan iletkenliğe ve bu yüklerin çözelti içerisindeki hareketliliğine bağlıdır.
Polimer çözeltisi hazırlamada yüksek dielektrik sabitli çözücü tercih edildiğinde
çözeltinin toplam yük yoğunluğu artar ve bu durum polimer jetinin uzamasını
kolaylaştırır. Çözeltinin iletkenliğini artırmak amacıyla dielektrik sabiti yüksek
çözücüler kullanmanın yanısıra, iyonik ya da non-iyonik yüzey aktif madde ilavesi,
organik veya inorganik tuz ilavesi gibi yöntemler de kullanılabilir [107]. Genel olarak,
daha yüksek iletkenliğe sahip çözeltilerin hazırlanmasıyla daha büyük ve kararlı bir
jet eldesi rapor edilmiştir ve buna bağlı olarak polimer jetinde görülen yüksek
gerilimden ötürü daha ince liflerin oluştuğu bildirilmiştir. Benzer şekilde, polimer
çözeltisine gerçekleştirilen tuz veya yüzey aktif madde ilavelerinin çözeltiye
kazandırdığı fazladan yüklerin meydana getirdiği itme kuvvetlerine bağlı olarak
kararsız bölgede jetin bükülmesinin ve uzamasının arttığı ve buna bağlı olarak fiber
çaplarının azaldığı rapor edilmiştir [108].

2.4.1.2. Sistem Parametreleri
Elektroeğirme işlemi esnasında iğne ucunda polimer damlacığının birikmesinden
elektriksel alan altında toplayıcı plaka üzerinde fiber formunda birikmesine kadar
işletilmesi

ve

ayarlanması

gereken

parametrelere

sistemsel

parametreler

denilmektedir. Bu parametreler uygulanan voltaj, akış hızı, iğne uç çapı ve toplama
mesafesidir.
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Elektroeğirme işleminin yapılabilmesi için bir elektriksel alanın gerekli olması
nedeniyle, uygulanan voltaj değeri elektroeğirme işleminde büyük öneme sahiptir.
Çoğu durumda, yüksek voltajı üretmek için bir doğrudan akım (DC) aparatı kullanılır.
Bununla birlikte, alternatif akım (AC) kurulumları da mümkündür [109]. AC voltajı
kullanmak, iletken olmayan kolektörler üzerine elektroeğirme veya elektrospreyleme
işleminin gerçekleştirilebilmesi avantajını sağlar. AC voltajını kullanırken, alternatif
polarite, nötrleştirici bir etki yaratır ve jet üzerindeki net yükün azaltılmasına yol açar.
Buna bağlı olarak, DC voltajı ile karşılaştırıldığında, jet dengesizliği üreten
elektrostatik kuvvetler ve dolayısıyla jet bükülmeleri önemli ölçüde azaltılmış olur.
Sonuç olarak, AC voltajı kullanılarak elde edilen lifler genellikle DC voltajı
kullanılarak üretilenlerden daha büyüktür [110].

Elektroeğirme işlemi sırasında DC voltajı artırıldığında ilk olarak, Taylor konisinin
şeklinin bir damlacıktan bir mile dönüştüğü gözlemlenmiştir. Ardından Taylor
konisinin hacminde, artan voltaj ile (akış hızı sabit tutulduğunda) bir azalma
meydana gelir. Voltaj arttıkça, jet ivmesi artış gösterir ve Taylor konisi hacmi ve
ayrıca jet çapı azalır. İkinci olarak, voltajın arttırılması Taylor konisinden çoklu jetin
oluşumuna neden olabilir ve çoğunlukla yüksek voltaj ince ikincil jetlerin oluşumuna
sebep olur. Genellikle, ikincil jetler oluşturulmadığında, fiber çap dağılımı dar bir
boyut aralığında dağılım göstermektedir. Yani, ikincil jetlerin oluşması farklı
çaplarda fiber oluşumuna yol açmaktadır. Üçüncü olarak, voltaj daha da
arttırıldığında, Taylor konisi püskürtme memesine (iğne içerisine) geri çekilebilir.
Son olarak da voltaj çok yüksek hale geldiğinde korona boşalması meydana gelebilir
ve bu durum toplayıcı üzerinde birikmiş fiberlerin yapısını bozar. Korona boşalması,
Tylor konisinin kaybolmasını takiben iğne içerisinde polimer çözeltisinin bir süre
birikmesi ve takiben bir anda hızlıca sıvı halde toplayıcı üzerine püskürmesi
sürecidir [111–113].

Genel olarak voltajdaki artışın jeti gittikçe hızlandırdığı ve jetin gerilmesine sebep
olduğu buna bağlı olarak da daha düşük çaplı fiber eldesi sağladığı rapor edilmiştir
[114]. Bununla birlikte, başka birçok çalışma, yüksek voltajlarda lif çapında hiçbir
değişiklik olmadığını bildirmektedir [115]. Bu nedenle, uygulanan voltajın etkisi
konusunda kesin bir fikir birliği yoktur.
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Elektroeğirme işlemi esnasında bir diğer sistemsel parametrelerden biri olan akış
hızının veya kütle iletiminin fiber oluşumuna etkisi bugüne kadar kapsamlı bir şekilde
incelenmiştir [116–118]. Akış hızı artırılmasının Tylor konisinin hacmini artırarak
daha büyük çaplı fiber üretimine sebep olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir
[119]. Aynı zamanda yüksek akış hızı daha fazla çözücünün de polimerle birlikte
toplayıcı plaka üzerine yönlenmesine sebep olur ki bu durumda toplanmış fiberlerde
çözücünün geç buharlaşmasına bağlı olarak füzyon gibi durumların görülmesine
sebep olur. Bu durum da toplayıcı üzerinde birikmiş fiber ağından oluşan yapıların
gözenekliliğini ve mekanik dayınımı önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin yüksek
fiber füzyonu daha düşük gözenekli ancak mekanik dayınımı yüksek yapıların
eldesine sebep olmaktadır. Düşük gözenekliliğin yanı sıra yapılarda gözenekler
arası bağlantıların kaybolması nedeniyle elde edilen malzemelerde hücre
infiltrasyonunun ve hücre migrasyonunun zorlaştığı bilinmektedir [120].

Akış hızının artırılması belirli bir noktaya kadar Taylor konisinin hacmini
artırmaktadır daha sonrasında ise Taylor konisinin yapısını bozarak jet
dengesizliğine sebep olur ki bu durum genellikle boncuklu fiberlerin üretilmesiyle
sonuçlanmaktadır. Buradaki problemin çözümü için genellikle akış hızı ile doğru
oranda voltaj artırımı önerilmiştir. Toplama mesafesinin korunduğu sistemlerde akış
hızı artırıldığında iğne ucundan birim sürede daha fazla polimer çözeltisinin aktığı
düşünülürse yer çekimi kuvvetini yenmek ve jet oluşturmak için daha fazla voltaj
uygulanması gerekmektedir [121].

Elektroeğirme işleminde akış hızı parametresi iğne uç çapının büyüklüğünden
bağımsız olarak değerlendirilemez. Elektroeğirme işlemi esnasında polimer
çözeltisinin içerisinden aktığı iğne çapı, çoğunlukla Taylor konisinin başlangıç
büyüklüğünü belirlediği için fiber çapının kontrol edilmesinde önemli bir rol oynar.
Literatürde bugüne kadar birçok çalışma kapsamında daha küçük çaplı iğnelerin
kullanılmasıyla daha küçük boyutlu fiber eldesinin gerçekleştiği rapor edilmiştir [113,
122]. Daha küçük çaplı bir delik, ortaya çıkan damlacıkların yüzey gerilimini ve
dolayısıyla Taylor konisini başlatmak için gerekli olan kritik voltajı arttırmaktadır.
Aynı zamanda, daha küçük bir Taylor konisi çözücü buharlaşması konusunda hava
ile temas halinde daha az yüzey alanı sağlarken, boncuklu fiber oluşumunu ve iğne
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ucunun tıkanmasını da azalttığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, küçük çaplı
iğnelerin tercih edilmesi yüksek viskoziteli çözeltilerin eğirilmesi esnasında geri
basıncın artmasına ve akış hızının azalmasına neden olabilir ve bu durum jetin
kararlılığını bozarak toplayıcı üzerinde fiber birikimini zorlaştırabilir [123].

Son olarak çalışma mesafesi veya uç-hedef mesafesi olarak da bilinen toplama
mesafesi akış hızına ve uygulanan voltaja göre ayarlanan bir parametredir ve
elektroeğirme işleminin önemli bir parçasıdır. Toplama mesafesinin değiştirilmesi,
elektrik alanın kuvvetini ve polimer jetinin uçuş süresini doğrudan etkilemektedir.
Çok kısa toplama mesafelerinin çözücü buharlaşmasını engelleyerek aşırı fiber
füzyonu gibi olumsuz etkiler yaratacağı genel olarak kabul edilse de, toplama
mesafesinin fiber morfolojisi üzerindeki etkileri konusunda kesin bir fikir birliği yoktur.
Genel olarak mesafe artırıldığında polimer jetinin katetmesi gereken yol artacağı için
daha düşük çapa sahip fiberlerin eldesi rapor edilmiştir. Bunun dışında, mesafenin
artması fiber toplama süresini artıracağı için daha ince elektroeğirilmiş
membranların üretilmesine sebep olmaktadır [124].

2.4.1.3. Ortam Parametreleri
Elektroeğirme işleminin gerçekleştirildiği ortamda en önemli kontrol edilmesi
gereken parametreler sıcaklık ve nemdir. Sıcaklığın arttırılması, genellikle çözeltinin
viskozitesini büyük ölçüde azalttığı için fiber çapını azaltmaktadır [125]. Ek olarak,
çözeltinin yüzey geriliminin sıcaklık artışına bağlı olarak azaldığı, ancak iletkenliğin
tam tersi artma eğilimi gösterdiği gözlenmiştir. Artan sıcaklığın iletkenliği
artırmasının sebebi, sıcaklığın moleküllerin titreşimini ve hareketini artırmasıdır.
Özetle sıcaklık artışının sebep olduğu yüzey gerilimindeki azalma, viskozitedeki ve
iletkenlikteki artış daha düşük çaplı fiber eldesine imkân tanımaktadır [126].

Elektroeğirme işlemi sırasında nem her zaman kontrol edilebilir bir ortam
parametresi değildir ancak fiber morfolojisinde önemli bir rol oynamaktadır.
Elektroeğirme işleminin gerçekleştirildiği ortamda bağıl nemin yüksek olması
çözücünün buharlaşmasını engellemektedir ve fiberlerin yüzeyinde küresel
gözenekler

oluşturmaktadır.

Çözücünün
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geç

buharlaşması

fiberlerin

oryantasyonunu ve doğal olarak da elde edilen yapılardaki gözenekliliği doğrudan
olumsuz yönde etkilemektedir [127].

2.4.1.4. Elektroeğirme Tekniğinin Doku Mühendisliği Uygulamaları
Gerek doğal gerekse sentetik birçok polimer ve bunların kompozitleri kullanılarak
nanometre boyutundan birkaç mikrona kadar polimerik fiber tabanlı yapıların
üretimini mümkün kılan elektroeğirme tekniği ucuz olması, kullanıcı kolaylığı
sağlaması

ve

pratik

olarak

uygulanabilir

olması

sebebiyle

biyomedikal

uygulamalarda sıklıkla tercih edilmektedir [128]. Elektroeğirme, ekstra gözenekli
ekstraselüler matris (ECM) yapısını taklit edebilen yüksek gözenekli ve yüksek
yüzey alanlı, üç boyutlu (3D) gözenekli doku iskelelerinin üretimini sağlar ve doku
mühendisliğinde kullanılmak üzere farklı boyut ve çaplarda fiber tabanlı mükemmel
aday yapılar sunar. Doku mühendisliğinde sıklıkla tercih edilen fiber yapıları Şekil
2.9’da özetlenmiştir.

Doku mühendisliği uygulamaları için kullanılacak malzemelerin başlıca biyouyumlu
ve genel olarak biyo-bozunabilir olması beklenmektedir ve bu biyobozunur
malzemeler zamanla vücuttan atılarak yerini yeni rejenere edilmiş dokularla
değiştirmektedir. Ayrıca, üretilen yapılar uygun bir sterilizasyon yöntemiyle steril
edilebilir olmalı ve toksik özellikler sergilememelidir. Öte yandan, bu iskelelerin iç
mimarisi hücrelerin tutunması, bağlanması ve malzeme derinliklerine göç etmesi
açısından oldukça önemlidir ve bu noktada mikro ölçekli yapılarla kıyaslandığında
elektroeğirme tekniği ile üretilen yapıların nano ölçekli mimarileri oldukça dikkat
çekicidir [137].

Doku mühendisliği yapılarında, mikro ölçekli mimarisi olan iskelelere bağlanan
hücreler genellikle iki boyutlu (2D) kültür ortamlarında kültürlenmiş gibi düzleşir ve
yayılır. Nano ölçekli mimarileri olan iskelelerde ise protein absorbsiyonu sağlamak
ve hücre membranı reseptörlerine daha fazla bağlanmak amaçlı daha büyük bir
yüzey alanı görülmektedir. Vücutta birçok biyolojik olayın nanoboyutta gerçekleştiği
göz önüne alındığında nano boyutlu mimariye sahip doku iskeleleri veya bu
iskelelerin üretimine katkıda bulunan teknikler büyük önem taşımaktadır.
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Şekil 2.9. Doku mühendisliği uygulamalarında sıklıkla tercih edilen fiber yapıları: a)
polivinilprolidon (PVP) örgüsüz fiber yapısı [129], b)polikaprolakton/jelatin
yönlenmiş fiber yapısı [130], c)poli(dodesil tiyofen)/polietilen oksit
(PDT/PEO)

çekirdek/kabuk

nanofiber

yapısı

[131],

d)titanyum

dioksit/polivinilpirolidon (TiO2)/(PVP) içi boş fiber yapısı [132], e)PVP çok
kanallı fiber yapısı [133], f)polimetilmetakrilat (PMMA) gözenekli fiber
yapısı [134], g)elektroeğirilmiş polikaprolakton (PCL) elyaf iplik [135],
h)naylon 6 fiber ağ yapısı [136].

Bu bağlamda, elektroeğirme tekniği de doku mühendisliği uygulamalarında sıklıkla
tercih edilen bir yöntem olmuştur [128]. Mikro ve nano boyutlu mimarilere sahip doku
iskelelerinde hücre davranışları Şekil 2.10’da özetlenmiştir.

Çeşitli doku mühendisliği uygulamaları kapsamında elektroeğirme tekniğinde
sıklıkla tercih edilen polimerler ve bunların kombinasyonlarına ilişkin literatür
örnekleri (son 5 yıl) başarı çıktıları ile birlikte Çizelge 2.2’de özetlenmiştir.
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Şekil 2.10. Mikro ve nano mimariye sahip doku iskelelerinde hücresel davranışlar
([128]’den uyarlanmıştır).

Çizelge 2.2. Elektroeğirme işleminde kullanılan polimerler ve uygulama alanı.
Uygulama

Polimer

Hücre Tipi Başarı Çıktıları

Ref

Alanı
İpek fibroin/

MKH

PCL/PLLA

artışı,

osteojenik [138]

farklılaşmanın indüklenmesi

HA
Kemik

Biyouyumluluk

MKH

Kritik boyutlu kemik defektinde artmış [139]
kemik

Doku

rejenasyonu,

osteojenik

farklılaşma da artış

Müh.
PAN/nHA

MKH

Hücre büyümesinde anlamlı artış, [140]
artan

osteojenik

mineralizasyon
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farklılaşma

ve

Jelatin/PCL

Domuz

Kıkırdak benzeri yapı oluşumu ve [141]

kondrosit

elde

edilen

yapının

uzun

süre

morfolojisini koruması
Kıkırdak
Doku
Müh.

PHB/
Kitosan
PLLA/PEG

Tavşan

Hücre

yapışmasında

artış

kondrosit

hücresel davranışlarda iyileşme

İnsan

Hücre

kondrosit

kondrojenik genlerin ekspresyonu,

proliferasyonunda

ve [142]

artış, [143]

kondrojenik farklılaşma
PVA/PVP

Fare

Antimikrobiyal

keratinosit

üstlenme,

bariyer
artmış

görevi [144]
hücre

proliferasyonu
Deri Doku

PCL/Kollajen

Müh.

Fibroblast/
keratinosit

Tropoelastin

YMK

Keratinosit

tabakası

kalınlaşması, [145]

kan damarı oluşumu ve kıl folikülü
rejenerasyonu
Hızlı yara iyileşmesi, epitel doku [146]
kalınlığında artış, ECM sentezinde
artış

PHBV/

PC12

Biyouyumlulukta artış, nörit uzamada [147]
artış, hücre davranışlarında iyileşme

Kollajen
Sinir
Doku Müh.

PVA/

PC12

canlılığında

proliferasyonunda

Kitosan
PPy/PLLA

Hücre

artış,

ve [148]
hücre

yönlenmesi
Schwann

Biyouyumlulukta artış, sinir hücresi [149]

Hücresi/

yönlenmesi, hücrese davranışlarında

MKH

iyileşme
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PVA/Kollajen

Keratosit/

fiberlerde sağlanan ışık geçirgenliği

HCEC
Kornea
Doku Müh.

Başarılı kokültür sonuçları, yönlenmiş [150]

ɛ-

Korneal

Işık geçirgenliğinde artış, hücresel [151]

Caprolactone

Epitel

davranışlarda ve hücre canlılığında
zenginlik

PEUU

Korneal

Kök hücre keratosit dönüşümü ve [152]

kök hücre

keratosit

genlerinin

ekspresyonu,

artmış ECM sentezi
PGS/PCL

C2C12

Kardiyak gen ekspresyonunda artış, [153]
malzeme

topografyasına

uyumlu

hücre davranışları
Kardiyak
Doku Müh.

Albumin

Sıçan KM

Kasılma-gevşeme
alınması

ve

yanıtlarının [154]

sürekliliği,

histolojik

bütünlük
PU/selüloz

H9C2

Anizotropik
hücre

özellikler

büyümesi

sayesinde [155]
ve

hücre

davranışlarında iyileşme
PU/GO
Damar
Doku Müh.

Fibroblast/
Endotel

PLA/PCL

Endotel

Hücre infiltrasyonunun başarılması, [156]
mekanik dayanımın karşılanması
Mekanik dayanımın ve elastisitenin [157]
karşılanması,

endotelizasyonun

başlaması
PET/PGA

Elektroeğirme

işleminin

Aort

Düz Hücre yapışması ve çoğalmasının [158]

Kas

başarılması, ilaç salımına uygun graft

Hücresi

yapısının eldesi

avantajlarının

yanı

sıra,

yukarıda

bahsi

geçen

parametrelerin bir arada optimizasyonunun zaman alıcı olması, özellikle tek jet
tabanlı sistemlerde üretilen yapıların iki boyutlu özellikler sergilemesi, doku iskelesi
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üretiminde kolaylıkla üç boyutlu yapı sağlayamaması, elde edilen yapıların
çoğunlukla mekanik açıdan zayıf olması ve statik hücre ekimi esnasında homojen
bir hücre dağıtımının sağlanmasında gösterdiği güçlükler gibi bir takım
dezavantajları mevcuttur [159]. Bu dezavantajların önüne geçebilmek amacıyla
araştırmacılar mekanik özellikleri iyileştirmek için elektroeğirilmiş yapıları başka
malzemelerle kombine etme yoluna gitmişler ve daha düzgün hücre dağılımı elde
etmek için ise dinamik ekim sağlayan biyoreaktörlerin kullanımına odaklanmışlardır.
Boyutsal sınırlamaların ötesine geçebilmek için ise çeşitli toplayıcı plakaların
tasarımı gerçekleştirilmiş ve elektroeğirilmiş yapılar yavaş yavaş üç boyutlu
özellikler kazanmıştır [160].

2.5. Hücre Tabaka Mühendisliği
Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp 1993 yılında rapor edildiği ilk günden beri
hücrelerin,

biyosinyal

moleküllerinin,

biyomalzemelerin

ve

bunların

kombinasyonlarının kullanılarak yapay doku eşleniklerinin üretilmeye çalıştığı umut
vadeden bir alandır [161]. Özellikle geride bıraktığımız son 10 yılda bu alanda
gerçekleştirilen bir takım uygulamaların ticarileştirilerek ürün boyutuna taşınması ve
raflarda yerini alarak klinikte tercih edilmesi doku mühendisliğinin büyük bir yol kat
ettiğinin göstergesidir. İlk olarak hücresel terapilerin önerilmesi ile başlayan
rejeneratif tıp yolculuğu, doku iskelesi temelli yaklaşımların (top-down) ortaya
çıkmasıyla gelişim göstermeye devam etti ve hücreler laboratuvar ortamında
üretilen bu iskeleler üzerinde kültürlenmeye başladılar. Daha sonra araştırmacılar,
biyolojik ve kimyasal açıdan doğal doku ortamını daha iyi taklit etmek için çeşitli
biyomoleküllerin iskele yapısına yahut doğrudan kültür ortamına eklenmesini
denedi. Hatta bununla yetinmeyip ilerleyen zamanlarda doğal ortamdaki kayma
gerilimi, difüzyon ve besin taşınımı gibi fizyolojik koşulları taklit edebilen
biyoreaktörlerin geliştirilmesine ağırlık verdiler. İskele tabanlı yaklaşımların
sergilemiş olduğu büyük başarılara rağmen, sınırlı hücre göçü, bağışıklık reddi,
nakil ve difüzyon problemlerine sebep olan vasküler ağ eksikliği gibi birtakım
dezavantajları olmuştur [162]. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için hücrelerin,
biyomalzemenin temel bileşenlerinin veya kendisinin ve hücre dışı ekstraselüler
matrisin birlikte işlenerek 3 boyutlu organizasyonun en küçük birimden yapının
bütününe doğru düzenlenmeye çalışıldığı aşağıdan-yukarıya düzenleme tekniği
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(bottom-up) geliştirilmiştir. Burada hücrelerin ve doku öncülü yapıların bir jel matris
içerisinde üç boyutlu olarak düzenlenmesi ve belirli bir organizasyonda
kümelenmesinin

sağlanarak

kültürlenmesi

aşağıdan

yukarıya

düzenleme

tekniklerinin ilk örnekleridir [163]. Ardından, hücre yüklü dokular elde etmek için foto
iyileştirilebilir hidrojeller, biyomalzemelerin ve hücre tabakalarının 3 boyutlu bir yapı
eldesinde katman katman işlendiği hücre tabaka mühendisliği ve bunlara paralel
olarak da hücre ve biyomalzemelerin belirli bir organizasyonda işlenmesine izin
veren 3 boyutlu yazıcılar ortaya çıkmıştır [164].

Hücre tabaka mühendisliği, Okano ve ekibi tarafından literatürde ilk kez 1993 yılında
önerilen ve umut vadeden doku mühendisliği tekniklerinden biridir. Hücre tabakası
hücre dışı matriks, iyon kanalları, büyüme faktörü reseptörleri ve diğer önemli hücre
yüzey proteinlerini içeren bir tabaka olarak tanımlanabilir. Bu teknik, sıcaklığa
duyarlı bir akıllı polimerin, poli (N-izopropil akrilamid) (PNIPAAm), nanometre
ölçeğinde kültür tabaklarına kaplanması ve ortamda oluşturulan sıcaklık farkına
bağlı olarak polimerin yapısında gerçekleşen konformasyonel değişikliklerle
hücreleri kültür kabı yüzeyinden tabaka halinde kaldırması prensibine dayanır.
Burada, polimerin hidrofobik yapısı sıcaklık 32 °C'nin altına düşürüldüğünde
hidrofilik bir karakter sergilemektedir. Sıcaklık indirgenmesi yöntemiyle hücre eldesi,
hücre canlılığının maksimum düzeyde korunması, hücre yüzey proteinlerine zarar
vermemesi ve hücrelerin salgılamış olduğu kendi ekstraselüler matriksin korunması
açısından bugüne kadar kullanılan konvansiyonel enzimatik tabanlı yöntemlere
üstünlük göstermektedir [165]. Sıcaklık indirgemesi ve enzimatik yöntemlerin
şematik olarak karşılaştırılması Şekil 2.11’de sunulmuştur.

Hücre tabakalarının eldesi için literatürde bugüne kadar sıcaklık indirgeme
yöntemine ek olarak enzim takviyeleri [167], manyetik kuvvet uygulaması [168],
elektrokimyasal polarizasyon [169], ultraviyole indüksiyonu [170], hekzasiyanoferrat
II indüklemesi [171], elektrokimyasal indükleme ile pH azaltılması [172], mekanik
kazıma [173] ve vitamin C uygulaması [174] gibi yöntemler de önerilmiştir. Bu
tekniklerin her birisinin birbirine göre ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır ve bunlar kullanılan hücre tipine, kültür şartlarına ve hedeflenen
uygulamaya göre değişkenlik göstermektedir.
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Şekil 2.11. Yüzeyden hücre kaldırılması işleminde sıcaklık indirgemesi yönteminin
ve konvansiyonel enzimatik uygulamaların karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmesi ([166]’dan uyarlanmıştır).

Sunulan bu teknikler kapsamında primer hücrelerden mezenkimal kök hücrelere
kadar çeşitli hücreler sadece hücre tabakası eldesi açısından değil, aynı zamanda
çok katmanlı hücre tabakalarının ve üç boyutlu dokuların elde edilmesi açısından
da hücre tabakası mühendisliğinde çalışılmıştır [175]. Bu bağlamda yürütülen
çalışmaların birçoğu in vitro şartlarda gerçekleştirilse de literatürde hücre
tabakalarının başarılı in vivo uygulamalarına ve klinikte kullanıldığına dair raporlara
sıkça rastlanılmaktadır [176].

Hücre tabaka mühendisliğinin doku mühendisliğinde yalnız başına veya diğer
biyomalzemeler ile kombine edilerek uygulandığına dair son 5 yılın literatür örnekleri
Çizelge 2.3’de verilmiştir.
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Çizelge 2.3. Hücre tabaka mühendisliğinin doku mühendisliği uygulamaları.
Uygulama

Ortam

Malzeme

Hücre Tipi

-

MC3T3-E1

Başarı Çıktıları

Ref

Alanı
Kemik

in vitro

Doku Müh.

fare preosteoblast

Osteojenik ortam varlığında [165]
kısa

kültür

süresinde

hazırlanabilir,
edilebilir,

transfer
osteoblasta

farklılaşmış ve mineralizasyon

fazında

hücrelerden

oluşan hücre tabakası
Kemik

in vivo

Doku Müh.

PLGA

Kanin

Kontrol grubuna göre kütlece [177]

membran

mezenkimal

2 kat fazla mandibular kemik

kök hücresi

gelişimi, havers kanalları ve
kırmızı kemik iliği içeren yeni
kemik oluşumu.

Kemik

in vivo

Doku Müh.

Tri-kalsiyum

Koyun

fosfat (TCP)

kemik iliği
kök
hücreleri

Hücre tabakalarının osteo- [178]
indüktif özelliği sayesinde,
osteokondüktif
fosfat

ile

kalsiyum

büyük

modelinde

hayvan

kullanımının

kemik rejenerasyonunu sağladığına dair ilk rapor.
Kardiyak
Doku Müh.

in vitro

-

Rat
ventriküler

Kültürde

düşük

uygulamasıyla

sıcaklık [179]
hücre

kardiyo-

metabolizmasında

ve

miyosit

metabolik atık oluşumunda
yavaşlama, hücre tabakaları
canlılığında artış ve nekroz
oranında azalma.
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Kardiyak

in vivo

Doku Müh.

Omental

İnsan

Kalbin

flep

indüklenmiş

anlamlı derecede iyileşme,

pluripotent

omentum

kök hücresi

tabakası bütünlüğünü koruması

kasılma

gücünde [180]

fleplerin

ve

vasküler

hücre
yapı

oluşumuna katkı sağlaması.
Kardiyak

Klinik

Doku Müh.

Faz I

-

Otolog

Kardiyomiyopatili 12 hastaya [181]

insan kas

kas hücre tabakası nakli

hücresi

sonrası pulmoner arter ve
kılcal

basınçlarında

artış,

ven direncinde düşüş, sol
ventrikül

duvarı

direnci

kazanımı.
Kıkırdak

in vitro

Doku Müh.

PLGA

İnsan kök

nanofiber

hücresi

membran/

PLGA nanofiber membranlar [182]
ile katman sayısı artırılmış
hücre tabakaları uzun kültür

Hidroksiapat

süresince

it

canlılığını

koruması ve kıkırdak dokuya
özgü

genlerin

artan

ekspresyonu.
Kıkırdak

in vivo

-

Doku Müh.

Sıçan

Dejenere edilmiş ve takiben [183]

primer

perforasyon

kondrositleri

uygulanmış

eklem kıkırdağına nakledilen
hücre tabakalarının kıkırdak
onarımı

sergileme

potan-

siyeli.
Kıkırdak
Doku Müh.

in vivo

-

İnsan kemik

İmmun baskılanmış ratlarda [184]

iliği kök

oluşturulmuş

osteokondral

hücresi

hasar onarımında tek başına
hücre tabakaları kullanımının başarısı histolojik ve
genetik olarak gösterilmiştir.
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Kornea

in vitro

-

Doku Müh.

Tavşan
limbal epitel
hücresi

Hücre

tabakası

yönteminde

eldesi

hipoksik

[185]

ve

normoksik kültür koşullarının
kontrollü

uygulanması

ile

hızlı, pratik ve ucuz bir
tekniğin geliştirilmesi.
Kornea

in vivo

Doku Müh.

İnsan

Tavşan

amniyotik

limbal epitel

membranı

hücresi

İnceltilmiş ve şeffaflaştırılmış
amniyotik
limbal

membranlar
epiteliyal

tabakası
tirilen

nakli

28

[186]

ile

hücre

gerçekleş-

Yeni

Zelanda

tavşanında oküler rekonstrüksiyon.
Kornea

Klinik

-

Doku Müh.

İnsan oral

Korneal limbal epitelyal kök

mukozal

hücre yetmezliği olan 25

epitel

hastaya

epitel

hücresi

tabakası

nakli

uygulanması

[187]

hücre
tedavisi

ve

yaklaşık

%88 korneal rejenerasyon
başarısı.
Deri

in vitro

-

Doku Müh.

İnsan

Deri yapısında bulunan üç

keratinosit,

farklı tipteki hücrelerin ko-

[188]

fibroblast ve kültürü ile oluşturulan hücre
endotel

tabakalarının birleştirilmesi,
çok katmanlı vaskülerize ve
epitelize yapıların eldesi.

Deri
Doku Müh.

in vivo

Hartmann

İnsan

İmmün baskılanmış fare tam

Hydrofilm®

dermal

poliüretan

endotel ve

kullanılan

örtü

keratosit

tabakaları

hücresi

rının

kat

yara

modelinde
farklı

kompozisyonla-

onarım

epitelizasyon

sürecindeki
ve

rizasyon başarısı.
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hücre

vasküle-

[189]

Deri

in vivo

Doku Müh.

TegadermTM

İnsan yağ

İmmün baskılanmış fareler-

aljinat örtü

doku

de oluşturulmuş tam kat yara

mezenkimal

modelinde, hücre tabakala-

kök hücresi

rının parakrin etki göstererek

[190]

kolajence zengin, uygun kalınlıkta deri onarımı sağlaması.
Sinir

in vitro

Doku Müh.

PCL/

Sıçan

Schwann

hücrelerinin

kitosan

Schwann

literatürde ilk defa hücre

hücresi

tabakası oluşturabileceği ve

[191]

bir biyomalzeme ile kombinasyonu

gösterilmiş

ve

periferik sinir onarımı için
önerilmiştir.
Sinir

in vivo

Doku Müh.

Neurogen®

İnsan nöral

12 mm siyatik sinir defekti

Tip 1

kök hücresi

oluşturulmuş atimik sıçan-

Kollajen

[192]

larda biyomalzeme/ hücre
tabakası naklinin nörit büyümesi, kas innervasyonu ve
vaskülerizasyonu

teşvik

etmesi.
Periodontal
Doku Müh.

in vivo

Titanyum

İnsan

implant

periyodontal

Atimik

sıçan

femuruna

implante edilen PDL hücre

ligament

tabakası

kaplı

hücreleri

implantlarının

titanyum
osseointeg-

rasyon başırısı sergilemesi
ve

implant

yüzeyinde

sementum oluşumu.
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[193]

Periodontal

in vivo

-

Doku Müh.

İnsan diş

Hücre

tabakası

tekniğinin

pulpası kök

konvansiyonel hücre enjek-

hücresi

siyonu ile kıyaslandığı 12
domuz

üzerinde

[194]

gerçek-

leştirilen çalışmada hücre
tabakalarının

rejenerasyon

üstünlüğü.
Damar

in vitro

-

Doku Müh.

İnsan
mezenkimal

Hücre tabakaları dışında bir
malzeme

[195]

kullanılmadan

ve endotel

damar yapısı geliştirilmiştir.

hücresi

İstenilen mekanik dayanım
elde edilemediği için ilaç
uygulamaları

için

öne-

rilmiştir.
Damar

in vivo

PCL

Doku Müh.

Tavşan
fibroblast

İmmün baskılanmış farelere [196]
subkutan
farklı

implante

edilen

kalınlıktaki

PCL

membranların ince olanlarında

daha

transferine

iyi

bağlı

kütle
vasküler

yapı eldesi.

Çizelge 2.3’de verilen literatür örnekleri değerlendirildiğinde, tek başına hücre
tabakası kullanımının rejenerasyon kabiliyetinin yetersiz bulunduğu durumlarda
araştırmacıların hücre tabakalarını biyomalzeme ile kombine etmeye yöneldiği
görülmektedir. Ayrıca doku mühendisliği ürünü yapılarının kalınlığının artırılması ve
3

boyutlu

yapıların

eldesine

yönelik gerçekleştirilen

çalışmalarda,

hücre

tabakalarının çeşitli gözenekli membranlar ile lamine edildiği veya doğrudan birçok
hücre tabakasının üst üste birleştirildiği çalışmalar dikkat çekicidir [197, 198].
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Hücre tabaka mühendisliği her ne kadar yukarıda bahsi geçen literatür örnekleri ile
umut vadeden bir yaklaşım olsa da klinikte pratik bir şekilde kullanılabilirliği için
halen cevaplanmamış birtakım sorular bulunmaktadır [199, 200]:


Hangi vakada kaç adet hücre takası kullanılmalıdır?



Hangi şiddetteki hastalıklar hücre tabakası yöntemiyle tedavi edilebilir?



Hücre tabakası nakli yöntemi nedir ve dokuya özgü değişiklik göstermeli
midir?



Hücre tabakası naklinde hücre kaybı gerçekleşmekte midir?



Hücre tabakası naklinde gerçekleşen hücre kayıplarının nasıl önüne
geçilebilir?



Hücre tabakaları hangi biyomalzemeler ile kombine edilebilir?



Hücre

tabakası/biyomalzeme

kombinasyonu

hangi

ideal

özellikleri

sergilemelidir?


Hücre tabakası naklinden sonra, hücreler ne kadar süre hayatta kalabilir?



Tedaviye yönelik hücre tabakası eldesinde en iyi hücre kaynağı nedir?



Hücre tabakaları otolog hücrelerden oluşturulmak istenildiğinde ideal
başlangıç hücre sayısı ve kültür koşulları nelerdir?

Ayrıca araştırmacılar son zamanlarda, üretilen bu hücre tabakası/doku iskelesi
yapılarının içerisinde besin aktarımını sağlayan, difüzyon sınırlamalarını ortadan
kaldıran ve atık maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasına aracı olan vasküler ağ
yapısına ulaşmak için endotel hücrelerinin katkılanmasına yoğunlaşmıştır [201].

Sunulan bu tez çalışması kapsamında da MC3T3-E1 fare pre-osteoblast hücre
hattından elde edilen hücre tabakalarının elektroeğirme işlemi ile üretilmiş PLLA
nanofiber membranlar ile lamine edilmesiyle çok katmanlı 3 boyutlu yapıların eldesi
amaçlanmıştır. Elde edilen bu yapılar ayrıca, yine tez çalışmasının başka bir
bölümünde CO2 lazer yöntemi kullanılarak yüzeyinde kanal desenleri oluşturulmuş
ve nihai yapı içerisinde vasküler ağ oluşumunu desteklemek amacıyla kanallarında
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insan göbek kordonu kökenli endotel hücreleri (HUVEC) kültürlenmiş PGS
membranlar ile lamine edilmek üzere modellenmiştir.

2.6. Vaskülerizasyon ve Vaskülerizasyonun Doku Mühendisliği için Önemi
Muhtemelen, doku mühendisliği alanındaki en büyük zorluk, kütle aktarımında
meydanada gelen sınırlamalardır. Bu durum, doku mühendisliği teknikleri ile in vitro
koşullarda elde edilen herhangi bir doku eşleniğinin yapısında dokuya özgül
olmaksızın görülen bir sınırlayıcı faktördür. Kütle aktarımında aşılamayan bu
boyutsal

sınırlamalar

elde

edilen

yapıların

in

vivo

entegrasyonunu

da

güçleştirmektedir [202].

Vücudun içinde, çoğu hücre, en yakın kapilerden 100-200 µm’den fazla uzakta
bulunmaz ve bu mesafe canlı dokuların yaşamını desteklemek ve sürdürmek için
yeterli oksijen, besin maddesi ve atık taşınımının difüzyon ile sağlandığı kritik
mesafedir. Benzer şekilde, laboratuvar koşullarında yetiştirilen dokular da vücuda
implante edildiğinde bu difüzyon sınırlamaları geçerlidir ve alıcı yatakta sadece en
yakın kılcal damara 100-200 µm yakınlıkta bulunan hücreler canlılığını
koruyabilmektedir. Bu nedenle bir dokunun, oksijen ve besin difüzyonu hızı ve genel
boyutu dikkate alınarak konak yapıdaki vasküler ağ ile bütünleşmesine imkan
verecek şekilde implantasyon öncesi prevaskülerize edilmesi kritik önem
taşımaktadır [203, 204]. Laboratuvar koşullarında görülen sınırlı oksijen difüzyonu,
birkaç yüz mikrondan daha büyük olan dokuların yapımının şu anda uygulanabilir
olmamasının birincil nedenidir. Çoğu doku mühendisliği ürünü yapılarda, dokuya
oksijen taşınması difüzyon ile sağlanırken yapı içerisinde oluşan oksijen ve besin
gradiyentleri yapıdaki hücre sayısı, hücre canlılığı gibi faktörleri yakından
etkilemektedir. Genellikle de çoğu doku mühendisliği ürünü yapılarında boyutsal
sınırlamaların ötesine geçilmiş ise homojen olmayan hücre dağılımları ve yapıda
nekrotik alanlar görülmektedir [205]. Bu hususta vasküler bir ağın gerekliliği sadece
doku mühendisliği ürünü yapıların in vitro şartlarda sürdürülebilirliği için değil aynı
zamanda hedef dokulara uygunluklarının sağlanması için açıktır.

44

Doğal yapıda bulunan vasküler ağ yapısı incelendiğinde, vücut içerisinde ilk kılcal
damarların oluşumunun vaskülogenezis ile gerçekleştiği bilinmektedir. Bu süreçte,
başlangıçta embriyonik yolk kesesi içerisinde kan adacıkları olarak adlandırılan
hücrelerin agregasyonuyla meydana gelmiş bir yapı oluşur ve bu yapı kan
damarlarının öncüleri olan hemanjiyoblastlar olarak adlandırılan hücrelerin homojen
dağılımını içerir. Bu hücreler gelişerek, iki farklı tipte hücre oluşumunu sağlarlar:
hematopoietik kök hücreler ve endotel öncülü hücreler. Sonraki süreçte kan
adacıkları birleştikçe, adacıkların merkezinde bulunan hematopoietik kök hücreler
kan hücrelerine dönüşür ve adacığın çevresinde konuşlanmış endotel öncülü
hücreler kılcal damar ağına dönüşmeye başlarlar. İlkel kılcal damar ağı daha sonra
anjiyogenez yoluyla büyür ve yeniden biçimlenmeye başlar, çevredeki hedef
dokuları istila eder ve embriyonik organların daha gelişmiş kılcal pleksuslarının
oluşmasına yol açar. Anjiyogenezis, filizlenme yoluyla veya filizlenme olmadan iki
farklı süreç şeklinde ilerlemektedir. Anjiyojenik filizlenme, endotel hücrelerin mevcut
bir kılcal damardan dışarı göç ederek, etraftaki matriks boyunca uzanıp yeni bir
kılcal damar oluşturdukları süreçtir. Bu süreçte öncelikle bazal membran çözülür ve
perisitler kılcaldan damardan ayrılırlar ve endotel hücreler hücre dışı alana doğru
göç ederler ve endotelyal bir filizlenme oluştururlar. Bu filizlenmenin ön ucunda
endotel hücreler çoğalmaya başlar ve ilerleyen aşamada bir lumen formunu almaya
başlarlar. Ardından başka bir kılcal damar ile bütünleşir ve anastamoz adı verilen
yapı oluşur. Son olarak perisitler toplanırlar ve yeni oluşmuş yapıyı çevreleyerek
bazal membranı

meydana getirirler. Filizlenme olmadan meydana gelen

anjiyogenezis sürecinde ise tek bir kılcalın kendi içinden boğumlanarak ikiye
ayrılması ve farklı kılcalların oluşumu görülür. Literatür çalışmaları daha çok
anjiyogenezis sürecinin filizlenme yoluyla meydana geldiğini ileri sürmektedir [206].

Vaskülerizasyon ve anjiyogenezis doğal yapılarda yukarıda tarif edildiği şekilde
gerçekleşse de bu süreçte bir seri biyomolekül aktif olarak görev almaktadır.
Anjiyogenez sürecinde endotel hücre göçünden sorumlu bir çok farklı sitokin
bulunsa da vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), bazik fibroblastik büyüme
faktörü (bFGF) ve anjiyopoietinler esas öncülerdir. Anjiyogenez sürecinde rol alan
diğer sitokinler ise epidermal büyüme faktörü (EGF), hepatosit büyüme faktörü
(HGF), platelet türevli büyüme faktörü (PDGF), tümer nekroz faktörü-α (TNF-α),
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transforme edici büyüme faktörü-β (TGF-β) ve platelet aktive edici faktör (PAF)
olarak sıralanabilir. Bunların yanısıra efrinler, endoglin ve anjiyogeninler de yardımcı
sitokinlerdir [207, 208].

VEGF, ilk olarak 1983 yılında tümör vasküler geçirgenlik faktörü (VPF) olarak rapor
edilmiş ancak 1989 yılında ilk kez Ferrera ve Henzel tarafından tam olarak
tanımlanmıştır. VEGF, endotel hücrelerine özgü heparin bağlayan homodimerik
glikopretin yapıda 45 kDa’luk bir çeşit büyüme faktörüdür ve atardamar, toplardamar
ve lenfatik damarlarda endotel hücre tabakasının gelişimini sağlamaktadır [209].
VEGF ailesi memelilerde VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D ve plasental türevli
büyüme faktörü üyelerinden oluşmaktadır. İnsan VEGF-A monomeri, VEGF121,
VEGF145, VEGF165, VEGF189 ve VEGF206 izoformlarından oluşmaktadır ve
VEGF165 bu izoformlar arsında en bol bulunan ve aktif VEGF-A formudur. VEGF121 heparine bağlanamayan oldukça asidik bir polipeptittir. VEGF-189 ve VEGF206 oldukça bazik yapıda olup heparine yüksek afinite göstermektedir. VEGF-121
serbestçe difüze olabilen bir proteindir ancak VEGF-189 ve VEGF-206’nın
neredeyse tamamen ekstraselüler matris yapısında hapsolduğu rapor edilmiştir.
VEGF-165 tüm bu aile üyeleri arasında hem hücre yüzeyine hem de ECM’e bağlı
halde bulunabilen tek formdur ve açıkçası VEGF’in ana temsilcisidir [210]. VEGF;
üç boyutlu in vitro modellerde ve çeşitli in vivo modellerde anjiyogenezi teşvik eder,
endotel hücrelerin mitotik aktivitesini indükler, serum açlığı ile oluşturulan
anjiyogenez modelinde apoptozun meydana gelmesini engeller, anti-apoptotik
proteinlerin eksprese olmasını sağlar. Bunların yanısıra retina pigment epitel
hücreleri, pankreatik kanal hücreleri ve Schwann hücreleri gibi bazı endotel olmayan
hücreler üzerinde de mitojenik etkileri rapor edilmiştir [209, 211].

FGF, ilk olarak 1973 yılında hipofiz ekstrelerinde keşfedilen, hücre ve dokularda
sıklıkla karşılaşılan bir sinyal molekülüdür. Asidik FGF (FGF1) ve bazik FGF (FGF2)
olarak beyin ve hipofiz bezinden izole edildikleri ve tanımlandıkları tarihden beri, en
az 22 ayrı FGF üyesi daha rapor edilmiştir. FGF reseptörleri (FGFR'ler) yoluyla
sinyal veren fibroblast büyüme faktörleri (FGF'ler) başta hücresel proliferasyon,
hayatta kalma, göç ve farklılaşma olmak üzere geniş yelpazede biyolojik
fonksiyonların düzenlenmesinde aktif rol almaktadırlar. FGF1 ve FGF2'nin
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anjiyojenik özellikleri iyi bilinmektedir. Spesifik olarak, FGF1 ve FGF2, endotelyal
hücre proliferasyonunu ve endotelyal hücrelerin fiziksel olarak tüpe benzer yapılar
sergilemesini teşvik ederek anjiyogenezi desteklerler. FGF1 ve FGF2, vasküler
endotelyal büyüme faktörü (VEGF) veya trombosit kaynaklı büyüme faktöründen
(PDGF) daha güçlü anjiyojenik faktörler olarak bilinmektedir [212]. Ayrıca,
çalışmalar, asidik fibroblast büyüme faktörünün (aFGF) ve bazik FGF'nin (bFGF)
endotel hücreleri parçalayan ve bu hücrelerin çevredeki matriks içine geçişine izin
veren matris proteazlarının üretimini indüklediğini ve kapiler benzeri tüplerin
oluşumuna olanak sağladığını göstermiştir [213].

Anjiyopoietin/Tie sistemi, endotel hücre sağkalımını ve vasküler olgunlaşmayı
kontrol etmek için vasküler spesifik bir ligand/reseptör sistemi olarak görev yapar.
Anjiyopoietin familyası dört ligand (Angiopoietin-1, Angiopoietin-2 ve Angiopoietin3/4) ve iki uygun tirosin kinaz reseptörü (Tie1 ve Tie2) içermektedir. Ang-1 ve Ang2, Tie2'nin benzer afiniteyle bağlanan spesifik ligandlarıdır. Tie2 aktivasyonu,
endotelyal hücrelerin hayatta kalma sinyallerini düzenleyerek ve duvar hücrelerinin
stabilizasyonunu sağlayarak damar yapısının stabil kalmasını ve olgunlaşmasını
teşvik eder. Ang-2 ise birçok tümörün vasküler yapısında güçlü bir şekilde ifade
edilen, tümör ile ilişkili anjiyogenezde VEGF gibi diğer sitokinler ile sinerjistik olarak
rol aldığı öne sürülen bir başka anjiyopoietindir. Ang-1 ve Ang-2’nin endotel
hücrelerinin çoğalması üzerine etkileri yoktur ancak endotel hücrelerin canlılığını
korumasından, damar bütünlüğünün sağlanmasından, anjiyogenez sürecinde
filizlenme ve dallanmanın düzenlenmesinden genel olarak sorumludurlar [214, 215].

PGDF'ler, hücre zarındaki PDGF reseptörlerine bağlanarak ve bu reseptörleri aktive
ederek işlevlerini yerine getiren 30 kDa’luk dimerik proteinlerdir. A zinciri ve B zinciri
olmak

üzere

iki

farklı

PDGF

monomeri

bulunmaktadır

ve

bunlar

AB

heterodimerlerinin yanı sıra AA ve BB homodimerlerine de bağlanabilirler. PDGF-α
reseptörü (PDGF-Rα) ve β reseptörleri (PDGF-Rβ) bugüne kadar bilinen iki PDGF
reseptör proteini olup her ikisi de tirozin kinaz reseptörleridir ve PDGF molekülleri
ile farklı etkileşime girmektedirler. PDGF-Rβ, sadece yüksek afinite ile PDGF B
zincirine bağlanırken, PDGF-Rα her iki zincire de yüksek afinite ile bağlanma
göstermektedir. PDGF’ler anjiyopoietinler gibi endotel hücrelerin çoğalması üzerine
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doğrudan etkili değillerdir ancak anjiyogenezis sürecini yönlendirir, endotel
hücrelerin canlılığı ve sağkılımı üzerine etkilidir ve kemotaksis özelliği sayesinde
endotel hücrelere klavuzluk etmektedir [216, 217].

TGF-β vücutta bir çok dokuda bulunan çok işlevli bir biyolojik molekül olarak bilinen
ve sağkalım için elzem görülen bir sitokin ailesidir. Bu sitokin ailesinin üyeleri,
büyüme ve gelişme, inflamasyon ve onarım ve konak bağışıklığında önemli görevler
üstlenmektedir. Memeli TGF-beta izoformları TGF-beta 1, beta 2 ve beta 3 olarak
tanımlanmıştır. Endotelizasyon üzerine etkileri incelendiğinde, düşük TGF- β
konsantrasyonunun endotel hücre proliferasyonunu ve göçünü uyardığı ve matriks
metalloproteinazların (MMP) ifadesini

ECM'i parçalamak için yönlendirdiği

bilinmektedir. Yüksek dozlarda TGF-β ise endotel hücre büyümesini inhibe eder ve
VEGF’in aksine apoptozu indüklemektedir. Ayrıca, damarları stabilize etmek için
perisitlerin aktifleşmesini uyarmaktadır [218, 219].

Yukarıda biyolojik mekanizması ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış ve çeşitli biyosinyal
molekülleri tarafından kontrol edilen vasküler ağ oluşumununun doku mühendisliği
yapılarında da sağlanabilmesi için bugüne kadar alternatif yöntemler geliştirilmiştir.
Bu yöntemler genel olarak doku iskelelerinin fonksiyonelleştirilmesi, hücre temelli
uygulamalar, mikroelektromekanik sistemlerin tasarımı, biyoreaktör sistemlerinin
geliştirilmesi, 3B biyoyazıcı sistemlerin geliştirilmesi, in vivo implantasyon
uygulamaları ve modüler düzenlemeler gibi başlıklar altında toplanmıştır [202].

Bahsi geçen bu tekniklerin içerisinde en basit ve pratik olarak uygulanabilen yöntem,
kullanılan doku iskelelerinin fonksiyonelleştirilmesidir. Bu bağlamda daha önce bir
çok pro-anjiyojenik faktörler veya çeşitli biyomoleküller iskelelere çeşitli teknikler ile
yüklenmiş ve bu faktörlerin kültür süresince endotel hücrelerin canlılığını,
migrasyonunu veya davranışlarını yönlendirdiği rapor edilmiştir [220]. Hücre temelli
uygulamalar da bugüne kadar sıkça kullanılan vaskülerizasyon stratejilerinden biri
olmuştur. Bu bağlamda çeşitli endotel veya endotel progenitör hücrelerin in vitro
şartlarda diğer doku mühendisliği uygulamalarında kullanılan hücreler ile ko-kültürü
çalışmaları sıklıkla tercih edilmektedir. Hücre temelli yaklaşımların uygulamalarında
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endotel

hücreleri

yönlendirmek

üzere

anjiyojenik

faktörlerden

de

sıkça

yararlanılmaktadır [221].

Perfüzyon biyoreaktörleri başta olmak üzere çeşitli tipteki biyoreaktörler bugüne
kadar doku mühendisliğindeki kütle aktarım problemlerinin aşılabilmesi amacıyla
sıklıkla kullanılmıştır. Biyoreaktör sistemlerinin geliştirilmesi hem besin ve oksijen
taşınımının gerçekleştirilebilmesi hem de daha homojen endotel hücre ekiminin
sağlanarak vasküler ağ oluşumunun desteklenmesi açısından büyük önem
taşımaktadır [222]. Öte yandan mikroelektromekanik sistemlerin geliştirilmesi
vaskülerizasyon tekniklerinin gelişmesine ve doku mühendisliği uygulamaların
iyileşmesine olanak sağlamıştır. Bu bağlamda genel olarak vücuttaki doğal vasküler
ağ yapısını taklit eden sistemler geliştirilmiş ve çeşitli biyomalzemelerde mikro
kanallı yapılar oksijen ve besin transferini sağlamak üzere önerilmiştir. Genellikle
kalıplama teknolojileri, 3B yazıcılar veya jel benzeri yapılarla oluşturulan bu mikron
boyutlu kanallarda endotel hücreler kültüre edilerek vasküler ağ oluşumları
incelenmiştir [202].

Modüler düzenlemelerin vaskülerizasyon uygulamaları, endotel hücre tabakalarının
oluşturulması ve diğer biyomalzemelerle kombine edilmesi, jel matrisler içerisinde
vasküler ağ yapılarının geliştirilmesi ve diğer doku mühendisliği ürünü yapılarla
birarada kullanılması gibi tekniklere dayanmaktadır [221]. In vivo implantasyon
tekniğinde de in vitro şartlarda pre-vaskülerize edilen veya doğrudan doku spesifik
hücrelerle kültüre edilen doku mühendisliği yapıların hayvanlara çeşitli teknikler ile
implante edilmesi prensibine dayanır. Canlı organizmalar içerisine implante edilen
yapılarda, implant bölgesinin periferindeki kılcal damarlardan dallanmalar yoluyla
vasküler ağların oluşturulduğu rapor edilmiştir.

Sunulan bu tez çalışması kapsamında vaskülerizasyon yöntemi olarak yüzeyi
mikron boyutlu kanallar ile desenlenmiş PGS elastomerlerinin kanallarında endotel
hücrelerinin kültüre edilmesi önerilmiştir.
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Poli(L-laktik asit) PLLA Membranların Hazırlanması ve Üretim Koşullarının
Optimizasyonu
Çalışma kapsamında kullanılan PLLA membranların üretiminde elektroeğirme
tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla; PLLA (Purac-PL24 MA: 290.000-300.000 g/mol,
Purac-PL18 MA: 217.000-225.000 g/mol, Hollanda) tartılarak 10 mL’lik bir cam şişe
içerisine alınmıştır ve kloroform/dimetilformamid (DMF) ikili çözücü sistemi
kullanılarak (9:1) (h/h) manyetik karıştırıcı yardımıyla %2, %4 ve %6’lık (a/h) PLLA
çözeltileri hazırlanmıştır. Elde edilen polimerik çözeltilerden fiber tabanlı
membranların elde edilmesine yönelik uygulanması gereken optimal voltaj, uçuş
mesafesi ve akış hızı paretmelerinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir ve
bu parametreler Çizelge 3.4’de verilmiştir.

Çizelge 3.4. Elektroeğirme işleminde optimal koşulların belirlenmesi amacıyla test
edilen parametreler.
Polimer

Derişim (a/h)

Voltaj (kV)

Mesafe (cm)

Akış hızı
(mL/sa)

%2

7

15

0.50

PL18

%4

8

20

1.00

PL24

%6

9

25

1.50

Membranların

üretimi

optimal

koşulların belirlenmesi

sürecinde

belirlenen

parametreler ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 2 ml’lik enjektör (Discardit, Becton
Dickinson) ve bu enjektörlere uyumlu 0.440 mm iç çapa sahip (22 G) küt uçlu iğne
uçları kullanılmıştır. Toplayıcı olarak 25 cm çapa sahip dairesel hareketsiz
alüminyum levha kullanılmıştır. Tüm deneysel çalışmalarda fiberlerin toplayıcı plaka
üzerinde toplanma süresi 1 saat ile sınırlandırılmıştır.
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3.2. Elektroeğirilmiş Membranların Karakterizasyonu
3.2.1. Membranların Kalınlıklarının Tayini
Toplayıcı plaka üzerinden sıyırılarak kaldırılmış elektroeğirilmiş membranlar
öncelikle 30 mm çapa sahip olacak şekilde kesilerek hazırlanmış ve toplam 10
numunenin üzerinden 3 farklı noktadan dijital mikrometre (Bochem Instrumente
GmbH, Almanya) kullanılarak kalınlık ölçümü alınmıştır. Elde edilen ölçüm sonuçları
ortalama±standard sapma şeklinde kaydedilmiştir.

3.2.2.

Toplam

Reflektansı

Azaltılmış

Fourier

Dönüşüm

Kızılötesi

Spektrofotometresi (ATR-FTIR) Analizi
Elektroeğirilmiş membranların yüzey kimyasal yapılarının belirlenebilmesi ve yapıda
kullanılan çözücülerden kaynaklanan herhangi bir safsızlık kalıntısının olup
olmadığını tespit etmek amacıyla FTIR-ATR spektrofotometresi (Thermo Scientific
Nicolet iS10, ABD) kullanılmıştır. Spektrum 400-4000 cm-1 dalga sayısı aralığında,
4 cm-1 çözünürlükte kaydedilmiştir ve elde edilen spektrumlar Thermo Electron
Corporation, Omnic yazılımı kullanılarak incelenmiştir.

3.2.3. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi
Elektroeğirilmiş malzemelerin morfolojik incelemeleri ve fiber yapıları taramalı
elektron mikroskobu (SEM, Zeiss Evo 50, Almanya) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Üretilmiş membranlardan 1 cm2’lik örnekler alınmış ve analiz öncesinde altınpaladyum karışımı ile kaplanmıştır ve çeşitli büyütmede görüntüler elde edilmiştir.
Elde edilen görüntüler üzerinden rasgele örneklemler alınarak ImageJ 1.51p
yazılımı

yardımıyla

fiber

çapları

ve

ortalama±standart

sapma

cinsinden

hesaplanmıştır.

3.2.4. Cıvalı Porozimetre ile Gözeneklilik Tayini
Elektroeğirme tekniği ile üretilmiş membranların toplam gözenekliliği cıvalı
porozimetre cihazı (Quantachrome Corporation, Poremaster 60) ile düşük basınç
altında (<50 psi) test edilmiştir. Elektroeğirilmiş membranlar penetrometrenin içini
kaplayacak boyutlarda kesilerek penetrometre içine yerleştirilmiştir ve toplam
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gözeneklilik değeri ile 4-200 µm boyut aralığındaki gözenek boyut dağılımı elde
edilmiştir.

3.2.5. Çekme Testi ile Mekanik Dayanım Tayini
Elde edilen membranların mekanik dayanımları 1000 N’luk yükleme kapasitesine
sahip mekanik test cihazı ile test edilmiştir (Zwick/Roell Z250, Almanya). Bu amaçla,
150±20 µm kalınlığa sahip elektroeğirilmiş membranlar inceltilmiş kısmı 4mm
genişliğe ve 40 mm uzunluğa sahip ‘dog bone shape’ şeklinde kesilip hazırlanmıştır.
Mekanik test cihazının germe hızı 2 mm/dak’ya ayarlanmıştır ve matrislerin
maksimum gerilim dirençleri ve elastik modülleri kaydedilmiştir (n=4).

3.2.6.

Elektroeğirilmiş

PLLA

Membranların

Bozunma

Davranışlarının

Belirlenmesi
Çalışmanın bu aşamasında üretilen malzemelerin in vitro bozunma davranışları,
ISO 10993-13 standardı referans alınarak gerçekleştirilmiştir. Daha önceden ISO
10993-12 standardına göre hazırlanmış test numuneleri, laboratuvar şartlarında
hazırlanmış sentetik vücut sıvısının içerisinde, 37 °C’de bekletilerek, belirli bir
mekanik uyarana maruz bırakılarak kütle kayıpları belirli zaman noktalarında
incelenmiştir.

Bu amaçla elektroeğirilmiş membranlardan 12 cm2 boyutlarında toplam 12 örnek
hazırlanmış ve 6 kuyucuklu kültür kabına transfer edilmiştir. Degradasyon testi
öncesi malzemeler %70’lik etanol çözeltisi ile steril edilmiş ve %1 antibiyotikantimikotik içeren 2 mL Ringer çözeltisi içerisinde (pH 7.4) 37 °C’de 28 gün boyunca
çalkalama hızı 60 devir/dakikaya ayarlanmış çalkalamalı etüvde inkübasyona
bırakılmıştır. Haftada 1 kez inkübasyon çözeltileri yenilenmiş ve çözeltilerin
yenilenmesi aşamasında deney süresini tamamlamış malzemeler (n=3) yıkanıp,
fazla suyu uzaklaştırılmış ve sabit tartıma gelene kadar kurutulmuştur. 7. gün, 14.
gün, 21. gün ve 28. günde malzemelerin zamana karşı başlangıç kuru ağırlıklarına
göre kütle kayıpları not edilmiş ve % kütle kaybı cinsinden grafiğe aktarılmıştır.
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3.2.7. Elektroeğirilmiş PLLA Membranların Sitotoksisite Analizi
Çalışma kapsamında üretilmiş malzemelerin sitotoksisite analizi L929 fare fibroblast
hücreleri (NCTC clone 929, ATTC) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pasaj 34 halinde
sıvı azot ortamında saklanılan hücreler hızlı bir şekilde 37 °C’de çözülüp %10 fötal
sığır serumu (FBS) (Capricorn), %1 Antibiyotik-Antimikotik (Capricorn) ve %1 Lglutamin içeren yüksek glikozlu DMEM (Capricorn) besiyerinde, 75 cm 2’lik flasklar
içinde, 37 °C’de, %95 O2 ve %5 CO2 içeren inkübatörde çoğaltılmıştır. Belirli bir
üreme yoğunluğuna ulaşan hücreler pasajlanarak 24 kuyucuklu kültür kaplarına her
kuyucukta 1x104 hücre olacak şekilde ekim yapılmıştır.

Sitotoksisite

analizi

ISO

10993-2

standardına

göre

elüsyon

yöntemiyle

gerçekleştirilmiştir ve ISO 10993-12 standardına göre malzemeler sitotoksisite
analizi için hazırlanmıştır. Bu amaçla, test edilecek malzemeler öncelikle 3cmx6cm
boyutlarında kesilerek hazırlanmış ve %70 alkol ile 2 saat boyunca steril edilmiştir.
Ardından 6 cm2/mL derişiminde ekstraksiyon besiyeri hazırlamak için malzeme
üzerine serumsuz, antibiyotiksiz besi ortamı eklenmiş ve malzemeler 37 °C’de, CO 2
etüvünde 72 saat boyunca inkübe edilmiştir. Süre bitiminde, malzemeler
uzaklaştırılarak ekstraksiyon besi ortamları filtre edilmiştir ve üzerine yukarıda bahsi
geçen oranlarda serum, antibiyotik ve L-glutamin katkısı sağlanarak ekstraksiyon
besi ortamı büyüme ortamına dönüştürülmüştür. Ardından, ekstraksiyon besi ortamı
24 saat kültüre edilmiş 24 kuyucuklu kültür kabındaki hücreler ile etkileştirilmiştir ve
hücreler 24 saat daha kültüre edilmişlerdir. Çalışma kapsamında elde edilen
ekstraksiyon besiyerinin seyreltilmesiyle farklı derişimler hazırlanmıştır ve
sitotoksisite analizi malzeme yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Pozitif
kontrol olarak hücrelerin çoğaltıldığı büyüme ortamı kullanılmış, negatif kontrol
olarak da %70 (h/h) etanol çözeltisi tercih edilmiştir.

24 saat sonunda hücrelerin üzerindeki ekstraksiyon besi ortamı atılıp, 600 µL
serumsuz, antibiyotiksiz besi ortamı ve 60 µL MTT (5 mg/mL) ilave edilmiştir ve 4
saat inkübasyona tabi tutulmuştur. Süre bitiminde kuyucuklardaki besi ortamı
uzaklaştırılmış ve kuyucuklara hücrelerde oluşmuş formazan kristallerini çözmek
amaçlı 200 µL DMSO ilavesi gerçekleştirilmiştir. Takiben, her bir kuyucuktan 100 µL
örneklem alınıp 96 kuyucuklu kültür kaplarında 570 nm absorbans değerinde
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okutulmuştur (BioTek, Amerika). Sonuçlar; derişime bağlı elde edilen absorbans
değeri olarak grafiğe aktarılmıştır ve gruplardaki % canlılık değerleri grafik üzerinde
ifade edilmiştir.

3.3. MC3T3-E1 Fare Preosteoblast Hücreleri Kullanılarak Hücre Tabakalarının
Eldesi
Çalışma kapsamında hücre tabakalarının eldesinde pasaj numarası 19-21
aralığında MC3T3-E1 fare osteoblast öncülü hücreler (Alt klon 4, ATCC ® CRL2593™, Amerika) kullanılmıştır. Hücre tabakaları eldesi için sıcaklık indirgemesi
yöntemiyle çalışan 8.8 cm2 yüzey alanına sahip 35 mm’lik Nunc UpCell™ petri
kapları (ThermoFisher Scientific, Almanya) kullanılmıştır. Hücreler %10 (h/h) Fötal
Sığır Serumu (FBS), 100 birim/mL penisilin-100 µL/mL streptomisin ve 2 mM Lglutamin ile katkılanmış Alpha Minimum Essential Medium (α-MEM)’dan oluşan
büyüme ortamında, %95 nem-%5 CO2 içeren etüvde (Memmert, Almanya), 37°C’de
çoğaltılmıştır.

Hücre tabakası eldesi için hücreler hem büyüme ortamında hem de osteojenik ortam
varlığında ayrı ayrı kültürlenmiştir ve kullanılan besi ortamının hücre tabakası eldesi
üzerine etkisi araştırılmıştır. Osteojenik ortamın eldesi için büyüme ortamına 10 mM
β-gliserol fosfat ve 50 mg/mL L-askorbik asit katkısı gerçekleştirilmiştir. Çalışma
kapsamında

her

bir

sıcaklık

duyarlı

kültür

kabına

1x10 6 hücre

ekimi

gerçekleştirilmiştir ve hücre ekimini takiben 24 saat sonra besi ortamları
değiştirilmiştir. Besi ortamı değişimi sürecinde bir grup petri kaplarına taze büyüme
ortamı eklenirken, diğer gruba taze osteojenik besiyeri ilave edilmiştir ve hücreler
10 gün boyunca kültüre edilmişlerdir. Kültür süresi boyunca her 3-4 günde bir besi
ortamları taze olanlarla yenilenmiştir.

Kültür süresi bitiminde hücre tabakaları eldesi için kullanım klavuzunda belirtildiği
üzere önce hücrelerin kültür kabı yüzeyinden ayrılması sonra ise başka bir kültür
kabı yüzeyine aktarılması işlemleri sırasıyla optimize edilmiştir. Bu amaçla öncelikle
üzerlerindeki besi ortamı uzaklaştırılan her bir sıcaklık duyarlı kültür kabı,
içerisindeki ölü hücreleri ve hücre atıklarını uzaklaştırmak için önceden 37 °C'ye
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ısıtılmış 1 mL Dulbecco fosfat tamponlu salin (D-PBS) ile yıkanmıştır. D-PBS'in
tamamen uzaklaştırılmasını takiben, hücrelerin kurumasını önlemek için önceden
oda sıcaklığına ısıtılmış 50 µL taze besi ortamı eklenmiştir. Daha sonra iğne uçlu
penset yardımıyla hücre tabakalarının üzerine transfer membranları yerleştirilmiştir
ve sıcaklık duyarlı kültür kapları daha önceden 20 °C'ye ayarlanmış bir inkübatöre
transfer edilmiştir ve 20 dakika boyunca inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi
bitiminde, hücre tabakaları kültür kaplarının yüzeyinden transfer membranları
aracılığıyla ayrılmıştır ve hücre tabakalarını taşıyan transfer membranları, bir gece
boyunca 1 mL FBS ile inkübe edilmiş 6 kuyucuklu kültür kabının bir kuyucuğuna
aktarılmıştır ve hücrelerin yeni yüzeylerine alışması ve yapışması için 3-4 saat
yapışma süresi tanınmıştır. Hücrelerin bu süre boyunca kurumaması için üzerine
belirli periyotlarda 50-100 µL besi ortamı ilave edilmiştir.
3.4. Hücre Tabakalarının Karakterizasyonu
3.4.1. Görüntüleme Teknikleri
Hücre tabakalarının sıcaklık duyarlı kültür kabı yüzeyinden ayrılması ve başka bir
kültür kabı yüzeyine yapıştırılmasının etkinliği, ters mikroskop (Leica, Wetzlar,
Almanya) aracılığıyla incelenmiştir. Hücre tabakalarının yüzeyden ayrılmasını
takiben sıcaklık duyarlı kültür kaplarının yüzeyinde kalan hücreler DAPI (4’,6diamidino-2-fenilindol) içeren % 10 EverBriteTM fiksasyon çözeltisi (Biotium, ABD)
ile 1 saat boyunca 37 °C'de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda mavi/cam
göbeği (461 nm dolga boyunda) filtre kullanılarak floresan mikroskobunda
incelenmiştir.

Yüzeyden ayrılan hücre tabakaları ise yeni transfer edildikleri

yüzeyde faz kontrast mikroskobu ile incelenmiştir.

3.4.2. Sülfatlanmış Glikozaminoglikan (sGAG) Miktarının Tayini
Çalışma kapsamında hem büyüme ortamı hem de osteojenik ortam kullanılarak elde
edilmiş hücre tabakalarının ECM yapısını ve sülfatlanmış glikozaminoglikan içeriğini
belirlemek için Dimetil metilen mavisi (DMMB) (Sigma-Aldrich, Münih, Almanya)
analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla örnekler 100mM amonyum asetat (Merck,
Almanya) içinde hazırlanmış 1 mg/mL proteinaz K (Sigma-Aldrich, Almanya)
çözeltisi ile 60 °C'de 15 dakika inkübe edilmiştir. İnkübasyon işlemi sonrası elde
edilen hücre lizatlarından 40 µL alınarak, daha önceden distile su içinde hazırlanmış
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200 µL DMMB reaktif çözeltisi (40 mmol/L sodyum klorür, 40 mmol/L glisin, 46
mmol/L DMMB ve 0.1 M hidroklorür) reaksiyona tabi tutulmuş ve karışımın
absorbansı bir spektrofotometre (Spectrostar Nano, Almanya) kullanılarak hızlı bir
şekilde 96 kuyucuklu kültür kabı içerisinde 525 nm dalga boyunda kaydedilmiştir.
sGAG miktarını hesaplamak için, sığır kıkırdağından elde edilen kondroitin sülfatın
(Sigma-Aldrich, UK) amonyum asetat içinde çözülmesiyle, 0 - 50 mg/mL aralığında
artan derişimde standart çözeltiler hazırlanmıştır. Hazırlanan standart çözeltiler de
benzer şekilde 200 µL DMMB reaktif çözeltisi ile reaksiyona sokulup 525 nm’de 96
kuyucuklu kültür kabında okutulmuştur (EK-1). Elde edilen test sonuçları standart
ile karşılaştırılarak hücre tabakası başına düşen sGAG miktarı hesaplanmış ve
sonuçlar mikrogram (µg) cinsinden ifade edilerek grafiğe aktarılmıştır.

3.4.3. Hücre Tabakalarının Kalsiyum (Ca+2) Miktarının Belirlenmesi ve Alizarin
Kırmızısı Boyama
Hücre tabakalarının içerdiği kalsiyum miktarı setilpiridinyum klorür (CPC) yöntemiyle
incelenmiştir ve kültür sürecinde oluşan hücrelerarası kalsiyum tanecikleri Alizarin
kırmızısı (Sigma-Aldrich, Almanya) boyaması ile görüntülenmiştir. Kısaca, kültür
periyodunun sonunda hücre tabakalarının üzerindeki besi ortamları uzaklaştırılmış
ve hücre tabakaları daha önceden 37 °C’ye ısıtılmış PBS ile yıkanmıştır. Ardından
%70’lik (h/h) etanol çözeltisi ile 1 saat boyunca oda sıcaklığında biyogüvenlik kabini
içerisinde sabitlenmiştir. Süre bitiminde etanol çözeltisi uzaklaştırılmış ve hücre
tabakaları iki kez distile su ile yıkamaya tabi tutulmuştur. Takiben, daha önceden
hazırlanmış %1 (a/h) Alizarin Kırmızısı çözeltisinden (pH 4.2) 2 mL her bir hücre
tabakasının üzerine eklenmiş ve oda sıcaklığında 60 devir/dakikaya ayarlanmış
çalkalamalı karıştırıcıda boyanmak üzere 1 saat inkübe edilmiştir. Süre bitiminde
boya çözeltisi kültür kaplarından uzaklaştırılmış ve özgül olmayan boyanmaları
engellemek amacıyla 1’er mL distile su ile yavaşça 5 ardışık yıkama işlemi
yapılmıştır. Boyanmış hücre tabakaları, dijital bir kameranın bağlı olduğu faz
kontrast

mikroskobu

(Leica,

Almanya)

yardımıyla

incelendi

ve

Ca +2

çekirdeklenmeleri mikroskobik olarak kaydedilmiştir. Ayrıca hücre tabakalarının
Alizarin kırmızısı ile boyanmaları makroskopik olarak da fotoğraflanmıştır.
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Görüntüleme çalışmalarını takiben boyanmış hücre tabakalarına 10 mL sodyum
fosfat içerisinde hazırlanmış %10’luk (a/h) setil piridinyum klorür (CPC)
çözeltisinden (10 mM, pH 7) 1’er mL eklenmiş ve hücre tabakaları 60 devir/dakika
karıştırma hızına ayarlanmış karıştırmalı etüvde oda sıcaklığında 15 dakika inkübe
edilmiştir. İnkübasyon periyodu sonunda her bir çözeltiden 3 paralel olacak şekilde
200 µL örneklem alınmıştır ve 96 kuyucuklu kültür kabı aracılığıyla bir mikroplaka
okuyucusunda (BioTek, İngiltere) 562 nm’de absorbans değerleri elde edilmiştir.
Sonuçların yorumlanabilmesi için farklı miktarlarda Alizarin kırmızısı çözeltisi ile
%10 CPC karıştırılmış ve 562 nm’de okutularak bir standard eğri hazırlanmıştır (EK
2). Alizarin kırmızısı boyanmasının sonucu mmol/L cinsinden grafiğe aktarılmıştır.

3.4.4. Gerçek Zamanlı Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RTPCR) ile Osteojenik Genlerin Ekspresyon Seviyelerinin Belirlenmesi
Elde edilen hücre tabakaları üzerindeki kültür ortamı tamamen uzaklaştırılmış, daha
önceden 37 °C’ye ısıtılmış PBS ile 1 kez yavaşça yıkanıp kültür kalıntıları
uzaklaştırılmıştır ve RT-PCR çalışmalarının gerçekleştirileceği güne kadar -80 °C’de
saklanmıştır. Analiz günü -80 °C’den alınan örnekler ependorf tüplerine aktarılarak
oda sıcaklığında çözdürülmüş ve liziz tamponu (Next Advance Homogenizer, ABD)
ile

homojenize

edilmiştir.

Homojenizatlardan

RNA

ekstraksiyonu

gerçekleştirebilmek amaçlı Quick RNA MiniPrep RNA İzolasyon Kiti (Zymo
Research, ABD) kullanılmıştır ve üreticinin talimatlarına göre tüm aşamalar sırasıyla
gerçekleştirilmiştir. Takiben, izole edilmiş RNA’lar Yüksek Kapasiteli Ters
Transkripsiyon Kiti (Thermofisher Scientific, ABD) yardımıyla 20 µL hacim içerisinde
spesifik primerlerin kullanımıyla sırasıyla 25 °C'de 10 dakika, 37 °C'de 120 dakika
ve 85 °C'de 5 dakika boyunca transkribe edilmiştir. Gen ekspresyon çalışmaları,
PowerUp SYBR Green Master Mix (Thermo Fisher Scientific, ABD) ve spesifik
primerler ile Viia7 Real-Time PCR Sistemi (Thermo Fisher Scientific, ABD)
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında iki farklı teknik ile elde edilen
hücre tabakaları arasında kollajen Tip I (Col1a1), runt ilişkili transkripsiyon faktörü 2
(Runx2), alkalin fosfataz (ALP), osteokalsin (Ocn) ve osteopontin (Opn) olmak üzere
5 temel osteoblast spesifik genlerin ekspresyon seviyeleri incelenmiştir. Referans
gen olarak (housekeeping gene) β-Actin (β-Act) tercih edilmiştir ve karşılaştırmalı
Ct (ddCT) değerleri kaydedilmiştir.
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Çalışma kapsamında kullanılan tüm primerler Oligomer firmasından temin edilmiştir
(Ankara, Türkiye). Genler ve ilgili primerler Çizelge 3.5'de listelenmiştir. Daha sonra
karşılaştırmalı Ct (ddCT) değerleri kaydedilmiştir. Bu çalışmada kullanılan
primerlerin etkinliği OligoAnalyzer Tool (IDT, ABD) aracılığıyla kontrol edilmiştir ve
10 nM konsantrasyona sahip primerler 4 µL'lik örnek içeren toplam 20 µL’lik
hacimde kullanılmıştır.

Çizelge 3.5. Çalışma kapsamında kullanılan osteojenik genler ve primer dizileri.
Gen

Primer

Β-Actin

F-GTGCTATGTTGCCCTAGACTTCG
R-GATGCCACAGGATTCCATACCC

Col1A1

F-CAAGATGTGCCACTCTGACT
R-TCTGACCTGTCTCCATGTTG

Runx2

F-GCATGGCCAAGAAGACATCC
R-CCTCGGGTTTCCACGTCTC

ALPL

F- GGAGATGGTATGGGCGTCTC
R- GGACCTGAGCGTTGGTGTTA

Ocn

F-CTTTCTGCTCACTCTGCTG
R-TATTGCCCTCCTGCTTGG

Opn

F-CACTTTCACTCCAATCGTCCCTAC
R-ACTCCTTAGACTCACCGCTCTTC

3.4.5. Elde Edilen Hücre Tabakalarında Kollajen Miktarının Belirtilmesi
Kültür periyodunun sonunda elde edilen hücre tabakalarının içerdiği kollajen
miktarının belirlenmesi için kolorimetrik hidroksiprolin analiz kiti (Biovision, ABD)
kullanılmıştır. Elde edilen hücre tabakaları üzerindeki besi ortamları uzaklaştırılmış,
daha önceden 37 °C’ye ısıtılmış PBS ile bir kez yıkama yapılarak kültür kalıntıları
uzaklaştırılmış ve analiz gününe kadar örnekler -80 °C’de saklanmıştır. Analiz günü
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örnekler -80 °C’den alınarak oda sıcaklığında çözülmeleri için bekletilmiş, takiben
her bir hücre tabakası üzerine sırasıyla 100’er µL ultra saf su ve 12 N HCl
(Honeywell, ABD) eklenmiş ve 120 °C’de 3 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi
bitiminde örnekler 12 000 devir/dakika hızında 4 dakika santrifüj edilmiştir. Elde
edilen süpernatanlardan 50’şer µL örneklem alınarak 96 kuyucuklu kültür kabına
transfer edilmiş ve gece boyunca çeker ocakta kendiliğinden kurumaları
sağlanmıştır. Kurutulmuş örnekler üzerine kit içeriğindeki kloramin T ajanından
100’er μL eklenmiş ve oda sıcaklığında 5 dakika inkübe edilmiştir. Takiben, her bir
kuyucuğa 100 μL DMAB reaktantı eklenmiş ve 96 kuyucuklu kültür kabı 60 °C’de 90
dakika inkübasyona tabi tutulmuştur. İnkübasyon süresi boyunca gerçekleşen
kimyasal reaksiyonun sonucunda çözeltilerin absorbans değerleri 560 nm dalga
boyunda mikroplaka okuyucu (BioTek, İngiltere) yardımıyla kolorimetrik olarak
ölçülmüştür. Elde edilen absorbans değerleri, analiz öncesi kit içeriğindeki protokole
göre oluşturulmuş ve EK 2’de verilen standard eğrisi ile karşılaştırılmış ve kollajen
içerikleri µg cinsinden grafiğe aktarılmıştır.

3.4.6. İstatistiksel Analiz
Çalışma kapsamında kullanılan her bir yöntem için örnek sayısı üç olarak
ayarlanmıştır. GraphPad Prism 6 yazılımı (GraphPad Software, ABD) kullanılarak
gruplar arasındaki istatistiksel farklılıkları belirlemek için Student T testi
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çalışmanın bundan sonraki aşamalarında farklı grupların
istatistiksel açıdan karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıştır. Her çalışmada elde edilen p değerlerinin anlamlılık derecesi en az
0.05 olarak kabul edilmiştir. Farklı p değerleri ve bunların anlamlılık düzeyleri sonuç
kısmında sunulan her bir şekilde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
3.5. Hücre Tabakaları ve PLLA Membranların Laminasyonu
Çalışmanın bu aşamasında, bir önceki aşamanın somut çıktısı olan osteojenik besi
ortamı ile 10 gün kültüre edilen hücrelerden elde edilen hücre tabakları ile tez
çalışmasının ilk aşamasında elde edilen elektroeğirilmiş membranların üst üste
katmanlanarak, 3 boyutlu, hücrece zengin, daha kalın dokuların üretilmesi ve in vitro
performanslarının incelenmesi hedeflenmiştir.
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Bu amaçla öncelikle 30 mm çapa sahip bir disk şeklinde kesilerek hazırlanmış
elektroeğirilmiş membranlar hücre tabakalarının eldesinden yaklaşık 24 saat önce
6 kuyucuklu kültür kabı içerisinde biyogüvenlik kabini içerisine alınmış ve %70 (h/h)
etil alkol ile 2 saat boyunca steril edilmiştir. Sterilizasyon işlemini takiben etil alkol
akalıntılarını tamamen uzaklaştırmak amaçlı toplam 5 kez steril PBS ile yıkama
işlemi gerçekleştirilmiştir. Ardından membranların üzerini kapatacak kadar FBS
eklenmiş ve serum proteinlerinin elektroeğirilmiş membranların yüzeyine çökmesi
ve membranların daha iyi hücre yapışması sağlaması amacıyla membranlar 37
°C’de %95 nem-%5 CO2 içeren inkübatörde gece boyu inkübe edilmişlerdir.

Hücre tabakaları bir önceki bölümde tarif edildiği şekilde elde edilmiş ve üzerindeki
serum tamamen uzaklaştırılmış 6 kuyucuklu kültür kabında bulunan PLLA
membranların üzerine transfer membranı aracılığıyla transfer edilmiştir. Transfer
işlemini takiben hücre tabakasının PLLA membran üzerine yapışması için inkübatör
şartlarında 2 saat süre tanınmıştır. Ardından transfer membranı uzaklaştırılmış ve
diğer hücre tabakası halihazırda elde edilmiş üzeri hücre tabakası kaplı PLLA
membran üzerine yine transfer membranı aracılığıyla lamine edilmiştir ve 2 saat
boyunca inkübe edilmiştir. Diğer tüm hücre tabakaları ve PLLA membranların
burada tarif edildiği şekilde halihazırda elde edilen yapı üzerine lamine edilmesine
devam edilmiştir. Tabaka kalınlığının artırılmasına yönelik toplam 3 elektroeğirilmiş
PLLA membran ve 4 hücre tabakası kullanılmıştır ve laminasyon işlemi şematik
olarak Şekil 3.12’de gösterilmiştir.

Elde edilen yapıların kültürasyonu için yapıların üzerini kapatacak kadar daha
önceden 37 ℃’ye ısıtılmış osteojenik ortam (yaklaşık 5-6 mL) eklenmiş ve gün aşırı
osteojenik ortam yenilemesi yapılarak yapılar toplam 10 gün kültüre edilmiştir.
Çalışmanın bu kısmında PLLA membran kullanılmadan 4 hücre tabakasının üst üste
lamine edilmesi yukarıda tarif edildiği şekilde gerçekleştirilmiş ve her iki grubun
performansları karşılaştırılmıştır.
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Şekil 3.12. Hücre tabakalarının PLLA membranlar ile lamine edilmesi.

3.6. Çok Katmanlı PLLA/Hücre Tabakası Yapılarının in vitro Performanslarının
İncelenmesi
Tez çalışmasının bu kısmında elde edilen yapıların kültür süresi boyunca canlılık
analizleri Alamar Mavisi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Buna paralel olarak elde
edilen yapılarda gerçekleşen hücre ölümünü yorumlayabilmek amaçlı Laktat
Dehidrogenez testi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, PLLA membran kullanılarak
oluşturulmuş

katmanlı

yapılarda

hücre

canlılığını

gözlemlemek

amaçlı

Calcein/Etidyum Homodimer-1 ikili boyması kullanılmış ve yapılar konfokal
mikroskobi incelemesine tabi tutulmuştur. PLLA içermeden inşa edilmiş çok
katmanlı hücre tabakası yapılarında ise Akridin oranj/Propidyum iyodid ikili
boyaması tercih edilmiştir ve bu yapılar floresan mikroskopta incelenmiştir. Yine bu
kısımda, elde edilen yapılardaki kollajen miktarı, sGAG miktarı ve alkalen fosfataz
enzim aktivitesi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hücrelerin farklılaşma
potansiyelini gösterebilmek amaçlı osteojenik ortam ile kültüre edilmiş bir hücre
tabakasında histolojik boyama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada hücre
tabakalarının yapısındaki kollajen ve elastin fibrilleri görüntülemek üzere Von
Gieson boyaması, matris mineralizasyonunu gösterebilmek için de Von Kossa
boyaması gerçekleştirilmiştir.
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3.6.1. Alamar Mavisi Yöntemiyle Hücre Canlılığı Tayini
Elde edilen yapılarda hücrelerin metabolik aktivitesini tayin edebilmek ve hücre
proliferasyonunu gözlemleyebilmek için kültürün 1., 3., 7. ve 10.günlerinde alamar
mavisi testi gerçekleştirilmiştir. Alamar mavisi testi hücre zarından geçebilen ve
toksik özellik göstermeyen resozurinin hücre içerisinde resorufine indirgenmesi ve
kuvvetli floresan ışıma sergilemesi prensibine dayanan kolorimetrik bir analizdir.
Çalışma kapsamında elde edilen yapıların canlılık analizinin gerçekleştirilmesi için
kültürün

yukarıda

bahsi

geçen

günlerinde

besi

ortamları

kuyucuklardan

uzaklaştırılmış ve yerine 5 mL %10 alamar mavisi ( içeren osteojenik ortam ilave
edilmiştir ve 37 ℃’de %95 nem-%5 CO2 içeren ortamda inkübe edilmiştir.
Çalışmanın en başında inkübasyon süresi optimizasyonu gerçekleştirilmiştir ve elde
edilen absorbans değerlerinin 6 saat inkübasyondan sonra değişmediği anlaşıldığı
için optimal süre olarak 6 saat belirlenmiştir. Ayrıca burada test çözeltisinin 3 boyutlu
yapı içerisinde daha derinlerdeki hücrelere ulaşabilmesini sağlamak için inkübasyon
süresi

boyunca

her

saat

başı

birkaç

kez

yavaşça

pipetleme

işlemi

gerçekleştirilmiştir. Süre bitiminde her bir kuyucuktan (n=3) 6 paralel 200 µL
örneklem alınmış ve 96 kuyucuklu kültür kabı içerisinde bir mikroplaka okuyucu
yardımıyla (BioTek, İngiltere) 570/620 nm’de absorbans değerleri elde edilmiştir.
PLLA membranların kullanıldığı yapılarda kör çözelti hazırlamak için boş PLLA
membranların üzerine test çözeltisi ilave edilmiş ve aynı şartlarda inkübe edilmiştir.
Doğrudan hücre tabakalarından oluşan çok katmanlı yapılarda ise kör çözelti olarak
sadece test çözeltisi aynı şartlarda inkübe edilmiştir.

3.6.2. Laktat Dehidrojenaz Aktivitesi (LDH) Testi ile Hücre Ölümünün
Belirlenmesi
Elde edilen yapılarda kültür süresi boyunca hücre ölümünün gözlenebilmesi amaçlı
laktat

dehidrojenaz

testi

(Elabscience,

ABD)

gerçekleştirilmiştir.

Laktat

dehidrojenaz, canlı hücrelerde bulunan sitoplazmik bir enzimdir ve herhangi bir
sebeple canlılığını kaybetmiş hücrelerde membran bütünlüğü bozulduğu için kültür
şartlarında besin ortamına salınmaktadır. Böylece, besin ortamına salınmış LDH
miktarına bakılarak yapılarda hücre hasarı değerlendirilebilmektedir. Çalışma
kapsamında kültürün 1., 3., 7. ve 10. günlerinde besi ortamı değişimlerinden önce
kuyucuklardaki besi ortamları 15 mL’lik falkon tüplere alınmış ve analiz gününe
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kadar -80 ℃’de saklanmıştır. Analiz günü hızlı bir şekilde daha önceden 37 ℃’ye
ayarlanmış su banyosunda çözdürülen kültür ortamlarından 250’şer µL örneklem
alınıp 6 kuyucuklu kültür kaplarına eklenmiştir. Takiben kit içeriğinde bulunan
substrat tamponundan her bir kuyucuğa örnek hacmine eş hacimde ilave edilmiştir.
Daha sonra tüm kuyucuklara kit içeriğinde tarif edildiği şekilde hazırlanan Koenzim
I çözeltisinden ilave edilmiş ve kültür kapları 37 °C’de 15 dakika boyunca inkübe
edilmiştir. Süre bitiminde tüm kuyucuklara 250’şer µL 2,4-dinitrofenilhidrazin
çözeltisi eklenmiş ve kültür kapları 15 dakika daha 37 °C’de inkübe edilmiştir. Süre
bitiminde tüm kuyucuklara 2.5 mL 0.4 mol/L NaOH çözeltisi eklenmiş ve 5 dakika
oda şartlarında biyogüvenlik kabini içerisinde bekletilmiştir. Son olarak tüm örnekler
üzerinden 200’er µL 6 paralel örneklem 96 kuyucuklu kültür kabına alınıp mikroplaka
okuyucu yardımıyla (BioTek, İngiltere) 440 nm’de okutulmuştur ve sonuçlar kültürün
belirli günlerinde ölçülen 24 saatlik LDH aktivitesinin absorbansı olarak grafiğe
aktarılmıştır.

3.6.3. Konfokal Mikroskobisi Aracılığıyla Canlı/Ölü Hücre Görüntüleme
Elektroeğirilmiş PLLA membranlar kullanılarak inşa edilen çok katmanlı yapılarda
hücre canlılığının incelenebilmesi için canlı/ölü boyama testi (İnvitrogen, ABD)
gerçekleştirilmiştir. Canlı/ölü boyama kiti canlı hücreleri boyamak üzere Calcein AM
ve ölü hücreleri görüntülemek üzere Etidyum Homodimer-1 (EthD-1) boyalarını
içermektedir. Calcein AM neredeyse floresan bir özelliği olmayan ancak canlı
hücrelerin membranından geçebilen polianyonik bir boyadır. Sitoplazmik ortamda
gerçekleşen esteraz aktiviteleri sebebiyle floresan özelliği olan Calcein’e
dönüşmektedir. Calcein ise 495 nm eksitasyon ve 515 nm emisyon aralığında hücre
yapısında yoğun ve homojen bir yeşil ışıma vererek canlı hücreleri görünür
kılmaktadır. EthD-1 canlı hücre membranından geçemeyen, nükleik asitlere özgül
olarak bağlanabilen bir floresan boyadır. Herhangi bir sebeple membranı hasara
uğramış veya membran bütünlüğünü kaybetmiş hücrelerin yapısında çekirdeğe
bağlanır. Nükleik asitlere bağlanmasını takiben neredeyse 40 kat fazla ışıma
yapabilir ve 495 nm eksitasyon, 635 nm emisyon aralığında parlak kırmızı ışıma
vererek ölü hücrelerin görüntülenmesini sağlar.
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Çalışma kapsamında kültüre devam eden canlı örnekler (n=3) üzerindeki besi
ortamları önceden belirlenmiş analiz günlerinde (1., 3., 7. ve 10.gününde)
kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve 2 kez yavaşça PBS yıkaması yapılmıştır. Takiben,
örneklerin üzerine 1 μM Calcein AM ve 2 μM EthD-1 içeren PBS ilave edilmiştir ve
30 dakika boyunca karanlık ortamda 37 ℃’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi
bitiminde boya çözeltisi kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve örnekler 2 kez yavaşça
PBS ile yıkanmıştır. Son olarak örneklerin üzerini kaplayacak kadar PBS ilavesi
gerçekleştirilmiş ve konfokal mikroskobu (Zeiss LSM 510, Almanya) aracılığıyla 3
boyutlu yapının alt ve üst kısmından belirli büyütmelerde görüntüler elde edilmiştir.

3.6.4. Floresan Mikroskobisi Aracılığıyla Canlı/Ölü Hücre Görüntüleme
Hücre tabakalarının üst üste katmanlanmasıyla oluşturulan çok katlı yapılarda hücre
canlılığını gözlemlemek amaçlı Akridin oranj/Propidyum iyodid ikili boyama yöntemi
tercih edilmiştir. Elde edilen yapılar herhangi bir opak malzeme içermediği için
görüntüleme çalışmaları floresan mikroskobisi ile yürütülmüştür. Akridin oranj (AO);
hücre zarını geçebilen, çift sarmal DNA’ya bağlandığında yeşil ışıma yapan ancak
tek sarmal DNA veya RNA’ya bağlandığında kırmızı ışıma yapan, nükleik asitlere
özgül bağlanma gösteren floresan bir boyadır. Propidyum iyodid (PI) ise hücre zarını
geçemeyen, ancak membran bütünlüğü bozulmuş veya membran bütünlüğünü
kaybetmiş hücrelerde DNA yapısındaki bazlara interkalasyon ajanı olarak bağlanan
ve bağlandığı bölgede kırmızı ışıma yapan bir floresan boyadır.

Çalışma kapsamında kültür süresinin 1., 3., 7. ve 10. günlerinde elde edilmiş hücre
tabakalarının üzerlerindeki besi ortamı atılmış ve hücreler nazikçe PBS ile
yıkanmıştır. Takiben, daha önceden hazırlanmış 25 µg/mL AO (Thermo Fisher
Scientific, Almanya) ve 25 µg/mL PI (Sigma Aldrich, Almanya) stok çözeltileri, bir
falkon içerisinde 1: 1 (h/h) oranında karıştırılmıştır. Ardından 1mL'lik boya karışımı
boyunca hücre tabakalarının bulunduğu kuyucuğa eklenmiş ve 30 saniye boyunca
inkübe biyogüvenlik kabini içerisinde, oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Süre
bitiminde boya çözeltisi kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve boya kalıntılarını ortamdan
uzaklaştırmak için 20 saniye boyunca PBS yıkaması yapılmıştır. Daha sonra
sabitleme ortamı olarak gliserol:PBS 1:1 (h/h) karışımı kuyucuklara uygulanmış ve
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FITC ve Rodamine filtresi (Leica DM IL Led, Hollanda) kullanılarak faz kontrast
mikroskobisi yardımıyla çeşitli büyütmelerde görüntüler elde edilmiştir.

3.6.5. Taramalı Elektron Mikroskobisi (SEM) ile Hücre Tabakası/PLLA
Membran Laminasyonunun İncelenmesi
Çalışmanın bu aşamasında kültürün 10. gününde osteojenik ortam kullanılarak elde
edilen bir hücre tabakasının elektroeğirilmiş bir PLLA membran üzerine transferi
gerçekleştirilmiştir (n=3) ve yapılar 3 saat boyunca inkübe edilmek üzere CO 2
inkübatörüne yerleştirilmiştir. t=0 anında, kültürün 1. ve 3. gününde yapıların
üzerindeki kültür ortamı kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve kültür kalıntılarını
uzaklaştırmak için 2 kez hafifçe PBS yıkaması yapılmıştır.

Ardından elde edilmiş yapılar üzerine PBS içerisinde hazırlanmış %2.5’luk (h/h)
gluteraldehit (Sigma Aldrich, Almanya) çözeltisi eklenmiş ve oda sıcaklığında 30
dakika bekletilerek hücreler sabitlenmiştir. Takiben, hücre tabakası/malzeme
bileşimi artan konsantrasyonda alkol serisinden (sırasıyla hacimce %30, %50, %70,
%90 ve %100) geçirilmiştir. Ardından, yapıların içerisindeki suyu tamamen
uzaklaştırmak amaçlı kuyucuklara heksametildisilazan (HMDS) (Sigma Aldrich,
Almanya) eklenmiş ve çeker ocak altında HMDS’in tamamen buharlaşması
beklenmiştir. Son olarak, örnekler elektron mikroskobisi öncesi altın/palladyum
(Au/Pd) karışımı ile kaplanmış ve yapılardan taramalı elektron mikroskobu
(QUANTA 400F Field Emission SEM, ABD) aracılığıyla farklı büyütmelerde
görüntüler alınmıştır.

3.6.6. Hücre Tabakası/PLLA Membran Kombinasyonundan Oluşan Yapılarda
Alkalen fosfataz (ALP) Miktarının Belirlenmesi
Hücre tabakalarının PLLA membranlar ile çok katmanlı doku eşleniği oluşturmak
üzere inşa edilmesini takiben kültürün 1., 3., 7. ve 10. günlerinde osteojenik
farklılaşmanın erken dönem belirteci olan ALP aktivitesi ölçülmüştür (Alkalen
Fosfataz Dietanolamin Kit, Sigma Aldrich, Almanya). Kısaca, kültürün bahsi geçen
dönemlerinde yapıların üzerindeki besi ortamları uzaklaştırılmış, PBS yıkaması
yapılarak kültür kalıntıları temizlenmiş ve örnekler analizin gerçekleştirileceği güne
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kadar -80 ℃’de tutulmuştur. Analiz günü, örnekler oda sıcaklığında çözdürülmüş ve
yapıların içerisindeki hücrelerin parçalanması için üzerlerine 500 μL lizis çözeltisi
(%0.01 h/h Triton X-100 içeren PBS çözeltisi) eklenmiş, yapılar mekanik olarak
parçalanmış ve son olarak 30 dakika boyunca 4 °C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon
işlemi sonrası örneklere ait lizatlar ependorf tüplere toplanmış ve 15,000 rpm’de 10
dk boyunca santrifüjlenmiştir. Takiben, her bir örnekten (n=3) 20’şer μL (3 paralel)
süpernatan alınarak 12 kuyucuklu kültür kaplarına aktarılmış ve üzerlerine kit
içeriğinde bulunan ultra saf su ile hazırlanmış 0.67 M p-nitrofenil fosfat çözeltisinden
20’şer µL eklenmiştir. Ardından, kit içeriğinde bulunan reaksiyon tamponu ile toplam
hacim 1 mL’ye tamamlanmıştır. Pozitif kontrol grubu için 20 µL p-nitrofenil fosfat
çözeltisine

eş

hacimde

soğuk

reaksiyon

tamponu

ile

0.15

ünite/mL

konsantrasyonunda hazırlanmış ve kit içeriğinde bulunan alkalen fosfataz kontrolü
ilave edilmiştir. Pozitif kontrol grubu da reaksiyon tamponu ile 1 mL’ye
tamamlanmıştır. Kör çözelti olarak da 20 µL p-nitrofenil fosfat reaksiyon tamponu ile
1 mL’ye tamamlanmıştır. Tüm gruplar yaklaşık 5-10 dakika kadar 37 °C’de inkübe
edilmiştir. Ardından hızlıca 96 kuyucuklu kültür kaplarına alınan 200 µL örnekler (4
paralel) mikroplaka okuyucu yardımıyla (Biotek, İngiltere) 405 nm’de okutularak
absorbans değerleri elde edilmiş ve kültür süresince gözlenen absorbans değişimi
grafiğe aktarılmıştır.

3.6.7. Hücre Tabakası/PLLA Membran Kombinasyonundan Oluşan Yapılarda
Kollajen Miktarının Belirlenmesi
Elde edilen yapıların kültür süresince salgıladığı kollajen miktarının belirlenmesi için
kolorimetrik hidroksiprolin analiz kiti (Biovision, ABD) kullanılmıştır. Kültür
periyodunun 1., 3., 7. ve 10. günlerinde elde edilmiş yapıların üzerindeki besi ortamı
kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve bir kez PBS yıkaması ardından yapılar analiz
gününe kadar -80 °C’de tutulmuştur. Yapılardaki kollajen miktarının tayin
edilebilmesi için analiz günü çözdürülen örnekler steril makas yardımıyla küçük
parçalara ayrılmış ve ependorf tüplere aktarılmıştır. Takiben her bir ependorf tüp
içerisine sırasıyla 100’er µL ultra saf su ve 12 N HCl (Honeywell, ABD) eklenmiş ve
120 °C’de 3 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi bitiminde örnekler 12 000
devir/dakika hızında 10 dakika santrifüj edilmiştir. Elde edilen süpernatanlardan
50’şer µL örneklem alınarak (3 paralel) 96 kuyucuklu kültür kabına transfer edilmiş
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ve gece boyunca çeker ocakta kendiliğinden kurumaları sağlanmıştır. Kurutulmuş
örnekler üzerine kit içeriğindeki kloramin T ajanından 100’er μL eklenmiş ve oda
sıcaklığında 5 dakika inkübe edilmiştir. Takiben, her bir kuyucuğa 100 μL DMAB
reaktantı eklenmiş ve 96 kuyucuklu kültür kabı 60°C’de 90 dakika inkübasyona tabi
tutulmuştur. İnkübasyon süresi boyunca gerçekleşen kimyasal reaksiyonun
sonucunda çözeltilerin absorbans değerleri 560 nm dalga boyunda mikroplaka
okuyucu (BioTek, İngiltere) yardımıyla kolorimetrik olarak ölçülmüştür. Elde edilen
absorbans değerleri, analiz öncesi kit içeriğindeki protokole göre oluşturulmuş ve
EK 2’de verilen standard eğrisi ile karşılaştırılmış ve kollajen içerikleri µg cinsinden
grafiğe aktarılmıştır.

3.6.8. Hücre Tabakası/PLLA Membran Kombinasyonundan Oluşan Yapılarda
sGAG Miktarının Belirlenmesi
Elde edilen yapıların kültür süresince oluşturdukları ECM yapısını ve sülfatlanmış
glikozaminoglikan içeriğini belirlemek için Dimetil metilen mavisi (DMMB) (SigmaAldrich, Münih, Almanya) analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla kültür periyodunun
1., 3., 7. ve 10. günlerinde elde edilmiş yapıların üzerindeki besi ortamı
kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve bir kez PBS yıkaması ardından yapılar analiz
gününe kadar -80 ℃’de tutulmuştur. Analiz öncesi dondurulmuş örnekleri kurutmak
amacıyla örneklere 0.001 mbar vakum altın -86 °C’de 24 saat liyofilizasyon işlemi
uygulanmıştır. Kurutulmuş örnekler steril makas yardımıyla küçük parçalara ayrılmış
ve 100mM amonyum asetat (Merck, Almanya) içinde hazırlanmış 1 mL proteinaz K
(1 mg/mL) (Sigma-Aldrich, Almanya) çözeltisi ile 60 °C'de 15 dakika inkübe
edilmiştir. İnkübasyon işlemi sonrası elde edilen hücre lizatlarından 40 µL alınarak,
daha önceden distile su içinde hazırlanmış 200 µL DMMB reaktif çözeltisi (40
mmol/L sodyum klorür, 40 mmol/L glisin, 46 mmol/L DMMB ve 0.1 M hidroklorür) ile
reaksiyona tabi tutulmuş ve karışımın absorbansı bir spektrofotometre (Spectrostar
Nano, Almanya) kullanılarak hızlı bir şekilde 96 kuyucuklu kültür kabı içerisinde 525
nm dalga boyunda kaydedilmiştir. sGAG miktarını hesaplamak için, sığır
kıkırdağından elde edilen kondroitin sülfatın (Sigma-Aldrich, UK) amonyum asetat
içinde çözülmesiyle, 0 - 50 mg/mL aralığında artan derişimde standard çözeltiler
hazırlanmıştır. Hazırlanan standart çözeltiler de benzer şekilde 200 µL DMMB
reaktif çözeltisi ile reaksiyona sokulup 525 nm’de 96 kuyucuklu kültür kabında
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okutulmuştur (EK-1). Elde edilen test sonuçları standart ile karşılaştırılarak çok
katmanlı yapıların kültür süresi boyunca salgıladığı sGAG miktarı hesaplanmış ve
sonuçlar mikrogram (µg) cinsinden ifade edilerek grafiğe aktarılmıştır.

3.6.9. Hücre Tabakalarında Kollajen ve Elastin Fibrillerin Van Gieson
Boyaması ile Görüntülenmesi
Kültür süresinin farklı günlerinde osteojenik besi ortamı kültür kabından
uzaklaştırılmış ve kültür kalıntılarını ortamdan uzaklaştırmak için bir kez distile su ile
yıkama işlemi yapılmıştır. Takiben hücre tabakaları %4 paraformaldehit çözeltisi ile
oda sıcaklığında 20 dakika sabitlenmiştir. Sabitleme işlemi sonrası hücra tabakaları
her birinde 5’er dakika olmak üzere azalan alkol serisine (%100, %96, %90 ve %80
etanol çözeltileri) tabi tutularak rehidre edilmiştir ve ardından 3 kez distile su ile
yıkanmıştır. Ardından hücre tabakaları üzerine kit içeriğinde bulunan Hematoksi
A+B çözeltisi (HWI-A-030 ve HWI-B-030 karışımı, Scytek laboratories, ABD) ilave
edilmiş ve 10-15 dakika inkübe edilmiştir. Süre bitiminde boya çözeltisi
uzaklaştırılmış ve hücre tabakaları 10 dakika boyunca çeşme suyu ile yıkanmıştır.
Takiben kit içeriğinde bulunan Van Gieson boyası (HT254, Sigma-Aldrich, ABD)
eklenmiş ve 5 dakika inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi bitiminde Van Gieson
boyası hızlıca uzaklaştırılmış ve hızlıca bir kez distile su yıkaması yapılmıştır. Son
olarak hücre tabakaları her birinde 5’er dakika olmak üzere artan alkol serisine
(%80, %90 ve %100 (h/h) etanol çözeltileri) tabi tutularak dehidre edilmiştir ve
takiben faz kontrast mikroskobu altında farklı büyütmelerde görüntüler elde
edilmiştir. Van Gieson boyaması ile elastik lifler koyu kırmızı veya siyah boyanırken,
kollajen fibriller kırmızı veya turuncu boyanmaktadır.

3.6.10. Hücre Tabakalarında Matris Mineralizasyonunun Von Kossa Boyaması
ile Görüntülenmesi
Kültür süresinin farklı günlerinde osteojenik besi ortamı kültür kabından
uzaklaştırılmış ve kültür kalıntılarını ortamdan uzaklaştırmak için bir kez distile su ile
yıkama işlemi yapılmıştır. Takiben hücre tabakaları soğuk saf etanol çözeltisi ile oda
sıcaklığında 20 dakika sabitlenmiştir. Takiben hücre tabakaları 1 kez distile su ile
yıkanmış ve yine saf distile su içerisinde hazırlanmış %5‘lik AgNO3 (Sigma-Aldrich,
ABD) çözeltisi ile oda sıcaklığında, karanlık ortamda 30 dakika inkübe edilmiştir.
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Süre bitiminde AgNO3 çözeltisi hücre tabakalarının üzerinden uzaklaştırılmış ve
hücre tabakaları 5 dakika boyunca ultraviyole ışığına maruz bırakılmıştır. Son olarak
faz kontrast mikroskobu altında farklı büyütmelerde görüntüler elde edilmiştir. Von
Kossa boyaması ile ECM’de birikmiş kalsiyum-fosfat bileşikleri koyu kahverengi
boyanmaktadır.

3.7. Poli(gliserol-sebakat) (PGS) Elastomerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
3.7.1. Poli(gliserol-sebakat) (PGS) Elastomerlerinin Sentezi
Çalışma kapsamında elde edilen elastomerler, gliserol (Sigma Aldrich, Almanya) ve
sebasik asit (Sigma Aldrich, Almanya) monomerlerinin (1:1) eş molar olarak
reaksiyona sokulduğu birbirini takip eden iki basamakta gerçekleştirilmiştir. İlk
basamakta öncelikle 10 cm’lik cam petri içerisinde 16.18 g sebasik asit monomeri
hassas terazi kullanılarak tartılmış ve üzerine 7.66 g gliserol ilave edilerek son
ağırlığı 23.84 g’a tamamlanmıştır. Hazırlanan monomer karışımı 650 W’a
ayarlanmış bir mikrodalga reaktör (WhiteWestingHouse, ABD) içerisine alınmış ve
1’er dakika boyunca toplam 5 kez ve 15 saniye aralıkla radyo dalgalarına maruz
bırakılarak pre-polimerizasyon işlemi tamamlanmıştır. İkinci basamakta ise
herhangi bir katalizörün veya kimyasal malzemenin katkısı olmaksızın sadece
mikrodalga desteği ile gerçekleştirilen pre-polimerizasyon işleminin ardından cam
petri kabı içerisinde bulunan malzemeler set etme işlemine tabi tutulmuştur. Bu
amaçla, elde edilen yapılar doğrudan bir vakum pompasının bağlanmış olduğu
vakum etüvüne (Memmert, Almanya) alınarak 10 mbar vakum altında 150 °C’de 10,
12 ve 14 saat boyunca çapraz bağlanmıştır. İkinci basamağın sonunda elde edilen
elastomerler cam petrilerden mekanik kazıma yöntemiyle kaldırılmıştır ve istenilen
çapta diskler şeklinde kesilerek ileri çalışmalar için hazırlanmıştır. Burada farklı
çapraz bağlanma sürelerinin malzemenin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerine
etkisi araştırılmıştır. Ayrıca çapraz bağlanma süresinin malzemenin sitotoksik
özellikleri üzerine etkileri de ileriki kısımlarda tartışılacaktır.

3.7.2. Poli(gliserol-sebakat) (PGS) Elastomerlerinin Karakterizasyonu
3.7.2.1.

Toplam

Reflektansı

Azaltılmış

Spektrofotometresi (ATR-FTIR) Analizi
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Fourier

Dönüşüm

Kızılötesi

PGS membranların yüzey kimyasal yapılarının aydınlatılabilmesi ve çapraz
bağlanmanın sebep olduğu yapıdaki kimyasal değişim üzerine etkilerinin
belirlenebilmesi amacıyla FTIR-ATR spektrofotometresi (Thermo Scientific Nicolet
iS10, ABD) kullanılmıştır. Spektrum 400-4000 cm-1 dalga sayısı aralığında, 4 cm-1
çözünürlükte

kaydedilmiştir ve elde edilen

spektrumlar Thermo

Electron

Corporation, Omnic yazılımı kullanılarak incelenmiştir.

3.7.2.2. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Analizi
Membran yüzeyinde açılan kanalların morfolojik açıdan değerlendirilmesi ve boyut
ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM, Zeiss Evo
50, Almanya) analizi gerçekleştirilmiştir. Üretilmiş membranlardan 1 cm2’lik örnekler
alınmış ve analiz öncesinde altın-paladyum karışımı ile kaplanmıştır ve çeşitli
büyütmede görüntüler elde edilmiştir. Bu görüntüler üzerinde de cihazın kendi
yazılımı ile kanal çapı ve kanal derinliği incelemesi gerçekleştirilmiştir.

3.7.2.3. Çekme Testi ile Mekanik Dayanım Tayini
Elde edilen membranların mekanik dayanımları 1000 N’luk yükleme kapasitesine
sahip mekanik test cihazı ile test edilmiştir (Zwick/Roell Z250, Almanya). Bu amaçla,
yaklaşık 2 mm kalınlığa sahip elektroeğirilmiş membranlar inceltilmiş kısmı 4mm
genişliğe ve 40 mm uzunluğa sahip ‘dog bone shape’ şeklinde kesilip hazırlanmıştır.
Mekanik test cihazının germe hızı 50 mm/dak’ya ayarlanmıştır ve matrislerin
maksimum gerilim dirençleri ve elastik modülleri kaydedilmiştir (n=3).

3.7.2.4. Malzemelerin Çapraz Bağlanma Yoğunluklarının Belirlenmesi
Malzemelerin çapraz bağlanma yoğunlukları kauçuk elastikiyet teorisine göre
çekme testi sonucunda elde edilen Young modülüs değerleri kullanılarak aşağıdaki
eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır [223].
n=

E0
(3RT)
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Eşitlik içerisinde E0 malzemelerin Young modülü (Pa) değerini simgelerken, K
mutlak sıcaklığı (K) ve R ise evrensel gaz sabitini (8.3144 J/mol K) temsil etmektedir.

3.7.2.5. PGS Membranların Bozunma Davranışlarının Belirlenmesi
Çalışmanın bu aşamasında üretilen malzemelerin in vitro bozunma davranışları,
ISO 10993-13 standardı referans alınarak hem enzimatik hem de hidrolitik yöntemle
incelenmiştir. Hidrolitik degredasyonun belirlenmesi amacıyla, daha önceden ISO
10993-12 standardına göre hazırlanmış test numuneleri, laboratuvar şartlarında
hazırlanmış sentetik vücut sıvısının içerisinde (Ringer çözeltisi), 37 °C’de
bekletilerek, belirli bir mekanik uyarana maruz bırakılarak kütle kayıpları belirli
zaman noktalarında incelenmiştir. Enzimatik degredasyonun incelenmesi amacıyla,
sağlıklı insanlarda serum lipaz derişiminin 30-190 U/L olması sebebiyle [224], 110
U/L lipaz (100-400 ünite/mg protin, Lipase from porcine pancreas, Sigma Aldrich,
Almanya) içeren Ringer çözeltisi hazırlanmıştır.

Bu amaçla PGS membranlardan 2 mm kalınlığında ve 10 mm genişliğinde
boyutlarında toplam 12 örnek hazırlanmış ve 6 kuyucuklu kültür kabına transfer
edilmiştir. Degradasyon testi öncesi malzemeler %70’lik (h/h) etanol çözeltisi ile
steril edilmiş ve %1 antibiyotik-antimikotik içeren 2 mL Ringer çözeltisi içerisinde
(pH 7.4) 37 °C’de 28 gün boyunca çalkalama hızı 60 devir/dakikaya ayarlanmış
çalkalamalı etüvde inkübasyona bırakılmıştır. Haftada 1 kez inkübasyon çözeltileri
yenilenmiş ve çözeltilerin yenilenmesi aşamasında deney süresini tamamlamış
malzemeler (n=3) yıkanıp, fazla suyu uzaklaştırılmış ve sabit tartıma gelene kadar
kurutulmuştur. Enzimatik degradasyona tabi tutulan malzemelerin degredasyon
çözeltileri pH değişiminin önüne geçebilmek amacıyla haftada 2 kez değiştirilmiştir.
7. gün, 14. gün, 21. gün ve 28. gün’de malzemelerin zamana karşı başlangıç kuru
(M0) ağırlıklarına göre kütle kayıpları (M0-Mt) not edilmiş ve % kütle kaybı aşağıdaki
eşitlik ile hesaplanarak grafiğe aktarılmıştır.
% kütle kaybı=
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M0 -Mt
M0

3.7.2.6. Farklı Çapraz Bağlanma Sürelerinde Üretilmiş PGS Membranların
Sitotoksisite Analizi
Çalışma kapsamında üretilmiş malzemelerin sitotoksisite analizi L929 fare fibroblast
hücreleri (NCTC clone 929, ATTC) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pasaj 30 halinde
sıvı azot ortamında saklanılan hücreler hızlı bir şekilde 37 °C’de çözülüp %10 fötal
sığır serumu (FBS) (Capricorn Scientific, Almanya), %1 Antibiyotik-Antimikotik
(Capricorn Scientific, Almanya) ve %1 L-glutamin içeren yüksek glikozlu DMEM
(Capricorn Scientific, Almanya) besiyerinde, 75 cm2’lik flasklar içinde, 37 °C’de, %95
O2 ve %5 CO2 içeren inkübatörde çoğaltılmıştır. Belirli bir üreme yoğunluğuna
ulaşan hücreler pasajlanarak 24 kuyucuklu kültür kaplarına her kuyucukta 2x10 4
hücre olacak şekilde ekim yapılmıştır.

Sitotoksisite

analizi

ISO

10993-2

standardına

göre

elüsyon

yöntemiyle

gerçekleştirilmiştir ve malzemeler sitotoksisite analizine ISO 10993-12 standardında
tarif edildiği şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçla, test edilecek malzemeler öncelikle
kesilerek hazırlanmış ve %70 alkol ile 2 saat boyunca steril edilmiştir. Ardından 0.2
gr/mL derişiminde ekstraksiyon besiyeri hazırlamak için malzeme üzerine
serumsuz, antibiyotiksiz besi ortamı eklenmiş ve malzemeler 37 °C’de, CO 2
etüvünde 24 saat boyunca inkübe edilmiştir. Süre bitiminde, malzemeler
uzaklaştırılarak ekstraksiyon besi ortamları filtre edilmiştir ve üzerine yukarıda bahsi
geçen oranlarda serum, antibiyotik ve L-glutamin katkısı sağlanarak ekstraksiyon
besi ortamı büyüme ortamına dönüştürülmüştür. Bu aşamada ekstraksiyon
besiyerlerinin pH’ları da ölçülmüş ve 24 saat süre boyunca bozunan PGS’nin kültür
ortamı pH’sını ne kadar değiştirdiği kaydedilmiştir.

Sitotoksisite analizi için ekstraksiyon besi ortamı 24 saat kültüre edilmiş 24
kuyucuklu kültür kabındaki hücreler ile etkileştirilmiştir ve hücreler 24 saat daha
kültüre edilmişlerdir. Çalışma kapsamında elde edilen ekstraksiyon besiyerinin
seyreltilmesiyle farklı derişimler hazırlanmıştır ve sitotoksisite analizi malzeme
yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Pozitif kontrol olarak hücrelerin
çoğaltıldığı büyüme ortamı kullanılmış, negatif kontrol olarak da %70 etanol çözeltisi
tercih edilmiştir.
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24 saat sonunda hücrelerin üzerindeki ekstraksiyon besi ortamı atılıp, 600 µL
serumsuz, antibiyotiksiz besi ortamı ve 60 µL MTT (5 mg/mL) ilave edilmiştir ve 4
saat inkübasyona tabi tutulmuştur. Süre bitiminde kuyucuklardaki besi ortamı
uzaklaştırılmış ve kuyucuklara hücrelerde oluşmuş formazan kristallerini çözmek
amaçlı 200 µL DMSO ilavesi gerçekleştirilmiştir. Takiben, her bir kuyucuktan 100 µL
örneklem alınıp 96 kuyucuklu kültür kaplarında 570 nm absorbans değerinde
okutulmuştur (BioTek, Amerika). Sonuçlar; derişime bağlı elde edilen absorbans
değeri olarak grafiğe aktarılmıştır ve gruplardaki % canlılık değerleri grafik üzerinde
ifade edilmiştir.

3.7.2.7. Sitotoksisite Analizi Sonrası Apoptoz ve Nekrozun Değerlendirilmesi
Çalışma kapsamında ekstraksiyon besiyerinin 24 saat süresince etkileştirildiği L929
hücreleri üzerlerindeki besi ortamı atılmış ve hücreler nazikçe PBS ile yıkanmıştır.
Takiben, daha önceden hazırlanmış 25 µg/mL AO (Thermo Fisher Scientific,
Almanya) ve 25 µg/mL PI (Sigma Aldrich, Almanya) stok çözeltileri, bir falkon
içerisinde 1: 1 (h/h) oranında karıştırılmıştır. Ardından 400 µL'lik boya karışımı
hücrelerle etkileştirilmiş ve 30 saniye boyunca inkübe biyogüvenlik kabini içerisinde,
oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Süre bitiminde boya çözeltisi kuyucuklardan
uzaklaştırılmış ve boya kalıntılarını ortamdan uzaklaştırmak için 20 saniye boyunca
PBS yıkaması yapılmıştır. Daha sonra sabitleme ortamı olarak gliserol:PBS (1:1)
(h/h) karışımı kuyucuklara eklenmiş ve FITC ve Rodamine filtresi (Leica DM IL Led,
Hollanda) kullanılarak faz kontrast mikroskobisi yardımıyla kuyucuklardaki
hücrelerden çeşitli büyütmelerde görüntüler elde edilmiştir.

3.7.2.8. CO2 Laser Destekli Yüzey Desenlenmiş PGS Elastomerlerin
Hazırlanması
Elde edilen PGS elastomerler öncelikle 6 kuyucuklu kültür kabına boyut açısından
uyum sağlayacak şekilde 30 mm çap ve 2 mm kalınlıkta disk şeklinde kesilerek
hazırlanmışlardır. Çalışma kapsamında 60-70 watt’lık lazer tüpü olan, 60-90 watt
gücünde çalışan AEON Nova 7 Karbondioksit Lazer Kesim Cihazı (Almira Laser,
Türkiye) kullanılmıştır. 14 saat çapraz bağlanarak hazırlanan malzemeler herhangi
bir işleme tabi tutulmaksızın CO2 lazer cihazına yerleştirilmiş ve odak noktası 11
mm’ye ayarlanmıştır. 10 cm çapında petrilerde hazırlanmış büyük boyutlu PGS
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membranlarından yukarıda bahsi geçen ölçülerde PGS disklerin hazırlanması
amacıyla cihazın ‘kesim’ özelliği kullanılmıştır. Bu amaçla kesim hızı 10 mm/sn ve
kesim gücü % 90 olarak belirlenmiştir. Malzemelerin yüzeyinde 750 µm derinliğinde
ve 1mm genişliğinde kanallar oluşturabilmek için ise cihazın ‘tarama’ özelliği
kullanılmıştır. Bu amaçla tarama hızı 150 mm/sn, tarama gücü %35 ve çözünürlük
0.01 mm olarak belirlenmiştir.

3.8. İnsan Göbek Kordonu Damar Endotel Hücreleri (Human Umbilical Vein
Endothelial Cells-HUVECs) ile Yürütülen Çalışmalar
3.8.1. HUVEC Hücrelerinin Kültüre Edilmesi
Çalışma kapsamında daha önceden ATCC firmasından temin edilmiş (ATCC® CRL2873™) HUVEC hücre hattı pasaj 6 halinde kullanılmıştır. Hücreler, %20 (h/h) Fötal
Sığır Serumu (FBS), % 1 (h/h) antibiyotik karışımı (10000 birim/mL penisilin- 25
μg/mL Amfoterisin B- 10000 μg/mL streptomisin) ve 2 mM L-glutamin içeren
Dulbecco's MEM/Ham's F-12 büyüme ortamında (Biochrom, Almanya), CO2
etüvünde (Memmert, Almanya), 37 °C’de kültüre edilmişlerdir. Hücreler, 75 cm2’lik
ticari kültür kaplarında çoğaltılmış ve yeterli üreme yoğunluğuna ulaştıklarında %
0.25 Tripsin-EDTA çözeltisi ile yüzeyden kaldırılarak pasajlanmıştır. Pasajlama
işlemi için, hücreler tripsin ile muamele edilmeden önce kültür kabı içerisinde
bulunan besi ortamı uzaklaştırılmış ve Dulbecco’nun fosfat tampon çözeltisi ile 1 kez
yıkanmıştır. Yıkama işlemini takiben 2 mL Tripsin-EDTA eklenmiş kültür kabı CO2
etüvünde 37 °C’de 5 dakika inkübe edilmiştir. İnkübasyon işlemi bitiminde kültür
kabına 3 mL büyüme ortamı eklenmiş ve hücreler kabın yüzeyinden kaldırılarak 15
mL’lik falkon tüpe aktarılmıştır. Hücre süspansiyonu 1000 rpm’de 5 dakika santrifüj
edilerek hücrelerin falkon tüpün tabanına toplanmaları sağlanmıştır. Santrifüj işlemi
sonrası süpernatan atılmış ve falkon tüpün tabanına toplanan hücreler 1:2 veya 1:4
oranında sulandırılarak yeni 75 cm2’lik ticari kültür kaplarına aktarılarak çoğaltılmaya
devam edilmiştir. Çalışma kapsamında çoğaltılan hücrelerin dondurularak
saklanabilmesi için katkısız ticari besi ortamı, FBS ve DMSO’nun sırasıyla 5:4:1
(h/h) oranında karıştırılmasıyla dondurma çözeltisi hazırlanmıştır. Dondurularak
saklanmaya karar verilen hücreler pasajlama işlemini takiben dondurma çözeltisi ile
süspanse edilerek 1’er mL olacak şekilde kriyojenik tüplere aktarılmış ve -196 °C’de
sıvı azot içerisine saklanmıştır.
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Çalışma kapsamında ayrıca HUVEC kültüründe DMEM/Ham’s F-12 besi
ortamından başka EGM-2 (Endothelial Cell Growth Medium, Cell Applications Inc.,
Sigma Aldrich, Almanya) besi ortamı ile de çalışmalar gerçekleştirilmiş ve optimal
besin ortamı seçimi çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar esnasında hücreler 6
kuyucuklu kültür kabının her bir kuyucuğuna 20x10 4 sayısından ekilmiş ve kültür
kabına tutunmalarını takiben bir grup DMEM/Ham’s F-12 ile (n=3) bir grup da EGM2 ile (n=3) kültüre edilmişlerdir. 7 gün kültüre edilen gruplarda faz kontrast
mikroskobu ile morfolojik incelemeler yapılmış ve alamar mavisi yöntemiyle (%10
proliferasyon çözeltisi ile 4 saat inkübasyon) proliferasyonları takip edilmiştir.

3.8.2. Yüzeyi Kanal Desenli PGS Membranların Kanallarında in vitro Hücre
Kültürü Çalışmaları
Üretilen

ve

karakterizasyonu

tamamlanan

malzemeler

üzerinde

bulunan

desenlenmiş kanallarda HUVEC hücrelerinin malzeme ile uyumluluğunu, malzeme
yüzeyinde proliferasyonunu ve davranışlarını incelemek için DMEM/Ham’s F-12 ve
EGM-2 ile ayrı ayrı 14 günlük in-vitro hücre kültürü çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

3.8.2.1. Malzemelerin Sterilizasyonu ve Hücre Ekim Çalışmaları
Hücre kültürüne alınacak olan PGS malzemeler 30 mm çapında ve 2 mm kalığında
disk şeklinde hazırlanmıştır. Yüzeylerinde genişliği yaklaşık 1000 µm, derinliği ise
yaklaşık 500 µm olan toplam 4 adet kanal oluşturulmuş PGS diskler, %70 (h/h)
etanol çözeltisi içerisinde biyogüvenlik kabini içerisine alınmış ve 1 saat boyunca
çözelti içinde bekletilmiştir. Süre bitiminde etanol çözeltileri yenilenmiş ve 1 saat
daha etanol sterilizasyonuna tabi tutulmuştur. Ardından, etanol çözeltileri tamamen
uzaklaştırılmış ve malzemeler steril pens yardımıyla 6 kuyucuklu kültür kabına
yerleştirilmiştir. Kuyucuk içerisindeki malzemeler pH’sı 7,4’e ayarlanmış D-PBS ile
3 kez yıkanmış ve malzemelerin her bir yüzeyi 20 dakika boyunca biyogüvenlik
kabininin UV ışığı altında da steril edilmiştir.

Sterilizasyon

işlemini

takiben,

kuru

malzemelere

hücre

ekimi

işlemi

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, öncelikle malzeme yüzeyindeki kanalların sıvı alma
kapasiteleri besi ortamı kullanılarak belirlenmiştir ve 20 µL sıvının kanal hacmi için
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ideal olduğu kanaatine varılmıştır. Ardından, her iki büyüme ortamında ayrı ayrı
hazırlanmış hücre süspansiyonundan, 20 µL hücre süspansiyonu içerisinde 2,5x10 4
HUVEC alınarak her bir kanala etrafına taşmayacak şekilde ekilmiştir ve 37 °C’e
ayarlanmış CO2 etüvüne kaldırılmıştır. Hücrelerin malzeme yüzeyine tutunması ve
yapışması için 2 saat süre tanınmış ve süre bitiminde malzemelerin yüzeyini
kapatacak şekilde 3 mL büyüme ortamları kuyucuklara yavaşça eklenerek
malzemeler %5 CO2 içeren 37 °C’ye ayarlanmış etüve kaldırılmıştır. Hücre ekilmiş
malzemeler,

2-3 günde bir besi ortamı değiştirilerek 14 gün boyunca kültüre

edilmiştir.

3.8.2.2. Alamar Mavisi Yöntemiyle Hücre Proliferasyonu Analizi
Çalışma

kapsamında

yüzeyi

kanallar

ile

desenlenmiş

PGS

elastomerik

biyomalzemelere ekilmiş HUVEC hücrelerinin proliferasyonu Alamar Mavisi
yöntemiyle test edilmiştir. DMEM/F-12 ve EGM-2 besi ortamında ayrı ayrı kültüre
edilen doku iskeleleri (n=3), hücre ekimini takiben kültürün 1., 4., 7. ve 14.
günlerinde hücre canlılığı açısından analiz edilmiştir. Bu amaçla, kullanılan besi
ortamı ile %10 (h/h) Alamar mavisi içeren proliferasyon testi çözeltileri
hazırlanmıştır. 6 kuyucuklu kültür kabı içerisinde kültüre devam eden doku
iskelelerinin üzerlerindeki besi ortamı yukarıdaki belirlenmiş zaman noktalarında
uzaklaştırılmış ve yerine 3 mL proliferasyon testi çözeltisi eklenmiştir. Takiben,
alüminyum folyo ile kapatılarak ışık alması engellenen doku iskeleleri 4 saat 37 ℃’de
CO2 etüvünde inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi bitiminde her bir kuyucuk
içerisinden 6 paralel olacak şekilde 96 kuyucuklu kültür kaplarına 200’er µL
örneklem alınmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında hazırlanan proliferasyon testi
çözeltisi referans (kör) çözelti olarak kullanılmıştır ve hücre ekili olmayan doku
iskeleleri ile 4 saat inkübe edilmiştir. Referans çözelti de 6 paralel halinde 200’er µL
olacak şekilde aynı 96 kuyucuklu kültür kabına transfer edilmiştir. Alınan
örneklemlerin absorbans değerleri mikroplaka okuyucu yardımıyla 570/600 nm’de
ikili okuma yöntemiyle elde edilmiştir. Referans numunenin absorbans değerleri
ortalaması test numunelerinin absorbans değerlerinden çıkarılmıştır. Örneklem
alma işlemi bittiğinde proliferasyon testi çözeltisi tamamen kuyucuklardan
uzaklaştırılmıştır ve hücre ekili doku iskeleleri 1 kez DPBS ile yıkanmıştır. Ardından
doku iskelelerinin üzerine taze besi ortamları eklenerek kültüre devam ettirilmiştir.
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3.8.2.3. Taramalı Elektron Mikroskobu ile Hücre Görüntülenmesi
PGS yüzeyindeki kanallara ekilmiş olan hücrelerin, kültürün 1., 4., 7. ve 14.
günlerinde birbirleriyle olan iletişimlerini ve malzeme yüzeyi ile etkileşimlerini
görüntüleyebilmek

amacıyla

taramalı

elektron

mikroskobu

incelemesi

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, yukarıda belirlenen zaman noktalarında kültür ortamı
doku iskelelerinin bulunduğu kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve doku iskeleleri
üzerinde bulunan atıkları uzaklaştırmak için 2 kez hafifçe PBS yıkaması yapılmıştır.
Ardından iskeleler üzerine PBS içerisinde hazırlanmış %2.5’luk (h/h) gluteraldehit
çözeltisi eklenmiş ve oda sıcaklığında 30 dakika bekletilerek hücreler sabitlenmiştir.
Takiben, doku iskeleleri artan konsantrasyonda alkol serisinden (sırasıyla hacimce
%30, %50, %70, %90 ve %100) geçirilerek dehidre edilmiştir. Son olarak, iskele
içerisinde bulunan fazla su veya nemi tamamen uzaklaştırmak amaçlı doku
iskelelerine, yüzeylerini kaplayacak kadar HMDS eklenmiş ve çeker ocak altında
HMDS tamamen buharlaşana kadar kurutulmuştur. Örnekler elektron mikroskobisi
öncesi altın/palladyum (Au/Pd) karışımı ile kaplanmıştır ve malzeme yüzeyinden
farklı büyütmelerde görüntüler alınmıştır.

3.8.2.4. Hücrelerin Floresan Boyama Yöntemiyle Görüntülenmesi
Kanal içerisine ekilmiş olan hücrelerin morfolojileri ve hücresel ilişkiler, kültürün 7.
ve 14. günlerinde ayrıca floresan boyama yöntemiyle incelenmiştir. Hücre iskeleti
elemanlarını boyamak için Flash Phalloidin™ Green 488 (Biolegend, Amerika) ve
hücre çekirdeklerini boyamak için de propidyum iyodür (Sigma Aldrich, Almanya)
tercih edilmiştir. Boyama çalışmaları için öncelikle doku iskeleleri üzerindeki kültür
ortamı uzaklaştırılmış ve ardından doku iskeleleri bir kez yavaşça PBS ile
yıkanmıştır. Takiben, kanal içerisine ekilmiş hücreleri sabitlemek amacıyla kültür
kabının kuyucuklarına pH’sı 7.4’e ayarlanmış %4 paraformaldehit çözeltisi eklenmiş
ve malzemeler 30 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Süre bitiminde, sabitleme
çözeltisi kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve malzemeler 3 kez PBS ile yıkanmıştır.
Boyama aşamasına geçmeden önce, hücrelerin membran geçirgenliklerini artırmak
amacıyla kuyucuklara PBS içerisinde hazırlanmış % 0.1 (h/h) TritonX100 çözeltisi
eklenmiş ve +4 ℃’de 10 dakika bekletilmiştir. Ardından, 1:40 oranında 1X PBS ile
seyreltilerek hazırlanmış Flash Phalloidin™ Green 488 çözeltisinden 800 µL
alınarak her bir kuyucuğa eklenmiş ve 20 dakika oda sıcaklığında karanlık ortamda
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bekletilmiştir. Süre bitiminde boyama çözeltisi kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve %
1’lik (a/h) BSA/PBS çözeltisi ile 3 kez yıkama işlemi yapılmıştır. Takiben, 10 µg/mL
derişiminde hazırlanmış propidyum iyodür çözeltisinden 1 mL her bir kuyucuğa
eklenmiş ve oda sıcaklığında karanlık ortamda 5 dakika inkübe edilmiştir. Süre
bitiminde boya çözeltisi kuyucuktan uzaklaştırılıp BSA içeren PBS çözeltisi ile 3 kez
yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan boyaların görüntülenebilmesi için Lazer
Taramalı Konfokal Mikroskobu kullanılmıştır (Zeiss LSM 510, Almanya). Flash
Phalloidin™ Green boyası için uyarım dalga boyu 495 nm’e, emisyon dalga boyu
518 nm’e ayarlanırken, propidyum iyodür için uyarım dalga boyu 493 nm’e, emisyon
dalga boyu 636 nm’e ayarlanmıştır.

3.8.2.5. Canlı/Ölü Boyama Analizi
Çalışma kapsamında iki farklı besi ortamı ile PGS membranların kanallarında
kültüre edilen HUVEC hücrelerinin kültürün 3., 7., ve 14. gününde canlılıklarını
değerlendirebilmek ve birbirleri ile olan ilişkileri belirlemek amacıyla malzemeler
üzerindeki besi ortamı atılmış ve hücreler nazikçe PBS ile yıkanmıştır. Takiben,
daha önceden hazırlanmış 25 µg/mL AO (Thermo Fisher Scientific, Almanya) ve 25
µg/mL PI (Sigma Aldrich, Almanya) stok çözeltileri, bir falkon içerisinde 1: 1 (h/h)
oranında karıştırılmıştır. Ardından 1 mL'lik boya karışımı doku iskeleleri ile
etkileştirilmiş ve 30 saniye boyunca biyogüvenlik kabini içerisinde, oda sıcaklığında
inkübe edilmiştir. Süre bitiminde boya çözeltisi kuyucuklardan uzaklaştırılmış ve
boya kalıntılarını ortamdan uzaklaştırmak için 20 saniye boyunca PBS yıkaması
yapılmıştır. Ardından, malzemeler ters çevrilerek bir lam üzerine alınmış ve FITC ve
Rodamine filtresi (Leica DM IL Led, Hollanda) kullanılarak faz kontrast mikroskobisi
yardımıyla incelenmiştir. PGS membranların üzerindeki kanallarda bulunan hücreler
görüntülenmiştir.

3.8.2.6.

Çalışma

Kapsamında

Kullanılan

HUVEC

Hücrelerinin

Kültür

Ortamında ve PGS Elastomerleri Üzerinde İmmünositokimyasal Boyamalarla
Karakterize Edilmesi
PECAM-1 (CD31) endotel hücrelerine özgü bir antijendir ve sıklıkla endotel
hücrelerin karakterizasyonunda kullanılmaktadır [225]. Çalışma kapsamında
kullanılan HUVEC endotel hücrelerinde PECAM-1 (CD31) antijeninin ifadesi
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gösterebilmek

ve

HUVEC

hücrelerini

karakterize

edebilmek

için

immünositokimyasal boyama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bunun için öncelikle 6 kuyucuklu kültür kabının yüzeyini kaplayacak kadar kültüre
edilen HUVEC hücreleri üzerinden ve HUVEC ekilmiş doku iskeleleri üzerinden besi
ortamı uzaklaştırılmış ve fosfat tamponu (PBS, Santa Cruz Biotechn., USA) ile
yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Fiksasyon için, hücrelerin ve doku iskelelerinin
üzerini kaplayacak şekilde %4 paraformaldehit çözeltisi eklenmiş ve oda
sıcaklığında 30 dakika bekletilmiştir. Ardından fiksasyon çözeltisi uzaklaştırılmış,
hücre ve malzemeler üç kez PBS ile yıkanmıştır. Hücreler aynı gün boyanmış, doku
iskeleleri boyama çalışmalarının gerçekleştirileceği güne kadar +4 ℃’de PBS
içerisinde saklanmıştır. Boyama yapılacağı gün, hücre ve doku iskeleleri üzerindeki
PBS uzaklaştırılmış ve yerine Immunoglobulin G (IgG)’nin spesifik olmayan
bağlantılarını engellemek için %10 engelleyici/sınırlandırıcı serum (%10 Normal
Goat Serum: PBS) eklenerek 30 dakika inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi
bitiminde, kuyucuklardaki serum uzaklaştırılarak hücreler ve doku iskeleleri PBS ile
yıkanmıştır. Doku iskelelerinin üzerine 6 mL, kuyucuktaki hücreler üzerine 3mL PBS
içinde hazırlanmış primer antibadi solüsyonları (PECAM-1 (CD31), SC-65260,
Santa Cruz Biotechnology, ABD) eklenerek (1/200) (primer antibadi oranı: % 1.5
normal engelleyici/sınırlandırıcı serum içeren PBS içinde 0.5–5.0 µg/ml) 90 dakika
süreyle oda sıcaklığında karanlık ortamda biyogüvenlik kabini içerisinde inkübe
edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda ortamdan primer antibadi çözeltileri
uzaklaştırılarak üç kez ve her seferde beş dakika süreyle beklenerek PBS yıkaması
yapılmıştır.

Ardından hücre ve doku iskeleleri, PBS içinde 1:100 (h/h) oranında hazırlanmış
sekonder antibadi (goat anti-mouse IgG1 heavy chain FITC, Abcam) ile 60 dakika
süreyle inkübe edilmiştir (sekonder antibadi oranı: %1.5-%3 normal engelleyici/
sınırlandırıcı serum içeren PBS içinde 1–5 µg/ml). Bu işlemin sonunda sekonder
antibadilerin ortamdan uzaklaştırılması için doku iskeleleri üç kez PBS ile
yıkanmıştır. İskelelerin yüzeylerini kaplayacak şekilde UltraCruz™ sabitleme ortamı
(Santa Cruz Biotechn., ABD) eklenmiş ve görüntüleme basamağına geçilmiştir.
Doku iskeleleri ve hücreler, FITC için 493-528 nm dalga boyunda floresan
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aydınlatma (Olympus, Japan) ile inverted mikroskopta (Olympus IX70 Inverted
Mikroskop, Japonya) görüntülenmiştir. Çalışma kapsamında boyama işlemini
doğrulamak amaçlı negatif boyama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Negatif boyama
çalışmaları için yukarıda bahsi geçen işlemler sadece primer antibadi basamağı
atlanarak birebir aynı sıra takip edilerek gerçekleştirilmiştir.
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4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
4.1. Elektroeğirilmiş PLLA Membranların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
4.1.1. Elektroeğirme İşleminde Sistemsel Parametrelerin Optimizasyonu
Çalışmaları
Elektroeğirme işleminde en uygun sistemsel parametrelerin belirlenmesi amaçlı
öncelikle voltaj değeri değişimi incelenmiştir. Bu amaçla akış hızı 1 mL/sa, toplayıcı
plakanın şırınga ucuna olan uzaklığı 15 cm’e sabitlenerek öncelikle voltaj
değişiminin fiber oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Burada, %4 PLLA çözeltisi
yukarıda bahsi geçen parametrelere sahip sisteme yerleştirildiğinde elektriksel
alana maruz bırakılmış ve kritik voltaj değeri 7 kV olarak belirlenmiştir. Kritik voltaj
değeri, polimer çözeltisinin yer çekimi kuvvetini yenerek toplayıcı plakaya yöneldiği
ve sistemde ilk defa Tylor konisi oluşumunun gözlendiği en düşük voltaj değeridir.
Kritik voltaj değerinin belirlenmesini takiben en düzgün Tylor konisinin oluştuğu
voltaj değeri ve voltaj artırımına paralel olarak Tylor konisi yapısının bozulmaya
başladığı voltaj değerinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Burada 10 kV
ve sonrasındaki voltaj değerlerinde Tylor konisi yapısının tamamen bozulduğu ve
elektroeğirme işleminde sürekliliğin sağlanamadığı görülmüştür. Bu sebeple 7 kV, 8
kV ve 9 kV değerlerinin fiber yapısı üzerindeki etkileri sırasıyla ve ayrıntılı
incelenmiştir.

Voltajın 7 kV olarak uygulandığı sistemde elde edilen fiber yapısı incelendiğinde
fiber oluşumunun başladığı ancak fiberlerin yanı sıra birçok polimerik boncukların
oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum uygulanan voltaj değerinin eğirme işlemi için
yetersiz olduğunu ve fiberlerin uzayıp incelmesi için daha kuvvetli bir akıma ihtiyaç
duyduğunu ifade etmektedir. Burdan yola çıkılarak voltajın 8 kV’a artırıldığı
çalışmalar incelenmiş ve fiber yapısında belirgin uzamalar ile boncuk sayısında
yüksek oranda azalma kaydedilmiştir. Ancak elde edilen fiberler detaylı
incelendiğinde, fiber yapısının homojen olmadığı ve boncuk oluşumunun kısmi
önüne geçilse bile tamamen ortadan kaldırılamadığı görülmüştür. Literatürde daha
önce fiber yapısındaki bu düzensizliklerin ve önüne geçilemeyen boncuk
oluşumlarının malzeme gözenekliliğini, hücre tutunmasını ve hücre göçünü olumsuz
yönde etkilediği rapor edilmiştir [226]. Bu sebeple daha homojen dağılımlı fiber
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eldesi amaçlı voltaj 9 kV’a artırılmış ve boncuk oluşumunun tamamen ortadan
kaldırıldığı ve daha homojen morfolojide fiberlerin elde edildiği gözlemlenmiştir. En
uygun voltaj değerinin belirlenmesi sürecinde elde edilen veriler Şekil 4. 13’de
sunulmuştur.

En uygun voltaj değerinin belirlenmesi çalışmaları kapsamında, voltaj artırımının
fiber oluşum sürecinde fiber üzerine etkiyen çekme kuvvetini artırarak boncuk
oluşumunu önlediği ve daha düzgün ve homojen dağılımlı fiber eldesine imkân
tanıdığı anlaşılmıştır. Literatürde daha önce voltaj artırımının fiber morfolojisini
belirgin bir şekilde iyileştirdiği ancak her çözeltinin eğirme işlemi için bir maksimum
voltaj değerine sahip olduğu ve bu değerin üzerinde Tylor konisi yapısının
bozulmasıyla fiber morfolojisinin yeniden bozulmaya başladığı rapor edilmiştir [227,
228]. Bu bağlamda çalışma kapsamında elde edilen bulgular önceki literatür verileri
ile uyumluluk göstermektedir.

Şekil 4.13. %4 PLLA çözeltisinin kullanıldığı elektroeğirme işleminde voltaj
parametresi değişiminin fiber oluşumuna etkisi.
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Akış hızı parametresi elektroeğirme işleminde genellikle uygulanan voltaj ile birlikte
ayarlanan bir parametre olup fiber oluşumuna ve fiber morfolojisine doğrudan etki
etmektedir [229]. Çalışma kapsamında uygulanacak voltaja karar verildikten sonra
akış hızındaki değişimlerin fiber çapına ve morfolojisine etkisi incelenmiştir ve
bulgular Şekil 4.14’de ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. Bu amaçla başlangıçta 1 mL/sa
olarak belirlenen akış hızına alternatif olarak 0.5 mL/sa ve 1.5 mL/sa akış hızları
önerilmiş ve fiber eldesi üzerine etkileri test edilmiştir. Akış hızının 0.5 mL/sa’e
düşürüldüğü sistemde homojen olmayan fiber dağılımı ve hafif boncuk oluşumu
gözlemlenirken, akış hızının artırıldığı sistemde fiber çaplarında doğrudan
kalınlaşma gözlemlenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen veriler daha önceki
literatür çalışmaları ile kıyaslandığında akış hızının fiber morfolojisi ve fiber dağılımı
üzerine etkileri diğer çalışmalarla yüksek benzerlik göstermektedir [119]. Akış hızı
optimizasyonu çalışması sonucunda en ideal akış hızı olarak 1 mL/sa belirlenmiştir.

Şekil 4.14. %4 PLLA çözeltisinin kullanıldığı elektroeğirme işleminde akış hızı
parametresi değişiminin fiber oluşumuna etkisi.
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Çalışma kapsamında akış hızı ve uygulanacak voltajın belirlenmesini takiben uçuş
mesafesinin belirlenmesi çalışmalarına geçilmiştir. Uçuş mesafesi polimer jetinin
toplayıcı plakaya varış süresini doğrudan etkileyen bir parametre olup akış hızı ve
voltaja göre ayarlanması gereken bir parametredir [230]. Literatürde daha önce uçuş
mesafesinin artırılmasının çözeltinin buharlaşma süresini artırarak ve polimer jetinin
daha çok saçılmasını sağlayarak daha düşük çaplı fiber eldesine imkân tanıdığı
rapor edilmiştir [231]. Bu sebeple çalışma kapsamında başlangıçta 15 cm olarak
belirlenmiş uçuş mesafesine alternatif olarak 20 cm ve 25 cm uçuş mesafeleri
önerilmiştir ve bulgular Şekil 4.15’de ayrıntılı olarak paylaşılmıştır. Buradaki temel
amaç mesafeyi artırarak fiber çaplarının azaltılmasıdır.

Şekil 4.15. %4 PLLA çözeltisinin kullanıldığı elektroeğirme işleminde uçuş mesafesi
parametresinde değişimin fiber oluşumuna etkisi.
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Optimizasyon çalışması sonucunda 25 cm’e ayarlanmış uçuş mesafesi ile çalışılan
sistemlerde daha düşük çaplı fiberlerin elde edildiği ve daha homojen dağılımlı fiber
içeren membranların üretildiği anlaşılmıştır.

4.1.2.

Elektron

Miksroskobu

Analizi

ile

Membranların

Morfolojisinin

Belirlenmesi, Fiber Çapı Dağılımının Hesaplanması ve Üretilen Membranların
Kalınlıklarının Belirlenmesi
Optimizasyon çalışmaları kapsamında belirlenmiş olan 9 kV voltaj uygulaması, 1
mL/sa akış hızı ve 25 cm’lik uçuş mesafesi parametreleri ile elektroeğirme işlemi
gerçekleştirilmiş ve eğirme işlemi süresi 1 saat ile sınırlandırılmıştır. 1 saat sonunda
toplayıcı plaka üzerinde oluşmuş olan membranlar dikkatli bir şekilde toplayıcı
yüzeyinden kaldırılmış ve dijital mikrometre yardımıyla kalınlıkları 150±20 µm olarak
ölçülmüştür (n=3). Ayrıca, optimize edilen sistemde üretilen elektroeğirilmiş PLLA
membranların morfolojileri taramalı elektron mikroskobuyla incelenmiş ve temsili
görüntüler Şekil 4.16’da paylaşılmıştır.

Şekil 4.16. Elektroeğirilmiş PLLA membranların elektron mikroskobisi görüntüsü: a)
2000X büyütme, B)10000X büyütme.

Ayrıca elde edilen yapıların SEM görüntüleri üzerinden Image J programı yardımıyla
fiber çapı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla eş boyutlu membranlar (n=3)
üzerinde 5 farklı noktadan 2000X büyütmede alınan her bir görüntü üzerinden
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rasgele seçilen 10 fiberin çapı hesaplanmıştır. Fiber çaplarının 400 nm ile 1100 nm
arasında dağılım gösterdiği kaydedilmiştir ve ortalama fiber çapı 715.68±185 nm
olarak hesaplanmıştır. Fiber çapı dağılımı Şekil 4.17’de paylaşılmıştır.

Şekil 4.17. Elektroeğirme yöntemiyle üretilen PLLA membranlarda fiber çapı
dağılımı.

Fiber çapı boyutunun hücresel yapışması, hücre çoğalması, hücre göçü ve hücre
farklılaşması gibi hücresel olayları doğrudan etkilediğini bildiren literatür çalışmaları
mevcuttur [232]. Goldstein ve arkadaşları tarafından fiber çapının hücresel
davranışları ne şekilde etkilediğine ilişkin gerçekleştirilen bir çalışmada, MC3T3-E1
hücrelerinin artan fiber çapına orantılı olarak yoğunluklarının arttığı, daha kalın
fiberlerin hücrelere kılavuzluk yaptığı ve fiber çapı artışının hücrelerin lamellipoda
ve filopoda gibi yapılarının uzamasına sebep olduğu bildirilmiştir [233]. MC3T3-E1
hücreleri ile gerçekleştirilen başka bir çalışma kapsamında Changren ve arkadaşları
0.35 µm, 0.947 µm ve 6.48 µm’lik fiber çapına sahip iskeleler üzerinde hücre
proliferasyonunu, hücre morfolojisini, ALP aktivitesini ve osteojenik genlerin
ekspresyonunu değerlendirmiştir [234]. En yüksek fiber çapına sahip iskeleler
üzerinde yüksek çoğalma oranı ve hücrelerde yayılma ve yüzey alanı artışı
gözlemlenirken, en düşük fiber çapına sahip iskelelerde osteojenik farklılaşmanın
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belirteci olan Kol 1, ALP, RunX2 ve OCN genlerinin ekspresyonlarında anlamlı
artışlar kaydedilmiştir.

Çalışma kapsamında elde edilmiş mikron skalasının altında boyutlara sahip PLLA
elektroeğirilmiş membranların hücre yapışmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını
destekleyeceği düşünülmüştür.

4.1.3.

Toplam

Reflektansı

Azaltılmış

Fourier

Dönüşüm

Kızılötesi

Spektrofotometresi (ATR-FTIR) Analizi
Elektroeğirilmiş PLLA membranların kimyasal yapı analizi ve üretim metodundan
kaynaklanan olası safsızlıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen ATR-FTIR
analizi sonucu oluşan FTIR spektrumu Şekil 4.18’de verilmiştir.

Şekil 4.18. Elektroeğirilmiş PLLA membranların FT-IR spektrumu.

FTIR spektrumunda elde edilen pikler OMNIC yazılımı (Thermo Scientific Nicolet
iS10, ABD) kullanılarak belirlenmiş ve Çizelge 4.6’da ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Elde edilen pikler ayrıntılı incelenerek daha önceki literatür bulguları ile
karşılaştırıldığında

yapının

tamamen

poli(L-laktik asit) içerdiği
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ve

üretim

metodundan kaynaklanan herhangi bir safsızlık içermediği anlaşılmıştır. Çözücü
kaynaklı olası safsızlıkların yapıda bulunmayışı, malzemelerin sitotoksik özellikler
sergilemesini engelleyerek in vitro performanslarını artırmıştır. Elde edilen yapıların
sitotoksisite analizine ilişkin detaylar ileriki bölümde ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Çizelge 4.6. FTIR Spektrumundan elde edilen pikler ve karakteristikleri.
Pik No.

Dalga Boyu

Pik Karakteristiği

Referans

1

2994 cm-1

Asimetrik CH gerilimi

[235–237]

2

2935 cm-1

Simetrik CH3 gerilimi

[235]

3

2907 cm-1

CH2 asimetrik gerilimi

[236]

4

1750 cm-1

C=O bağı

[235–238]

5

1454 cm-1

CH3 asimetrik gerilimi

[235, 238]

6

1382 cm-1

CH3 simetrik gerilimi

[235, 236, 239]

7

1361 cm-1

C-H bağı

[235, 239]

8

1181 cm-1

C-O-C bağı

[235, 238, 239]

9

1128 cm-1

CH3 bağı

[235]

10

1083 cm-1

C-O-C gerilimi

[235, 237, 239]

11

1043 cm-1

C-CH3 bağı

[235]

12

869 cm-1

C-COO- bağı

[235, 239]

13

755 cm-1

C=O bağları

[239]
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4.1.4. Elektroeğirilmiş PLLA Membranların Toplam Gözenekliliğinin ve
Gözenek Boyut Dağılımının Belirlenmesi
Kemik doku mühendisliğine yönelik üretilen malzemelerin gözenekliliği ve gözenek
özellikleri, malzeme içerisinde yeni kemik oluşumunun desteklenmesi açısından
oldukça önemlidir. Gözeneklilik, hücrelerin gözenek boyunca hareketini (migrasyon)
sağlar ve elde edilen yapılarda hücre yayılımı ve dağılımını desteklemektedir.
Çalışma kapsamında elde edilen PLLA membranların gözeneklilik değeri civalı
porozimetre

ile

kaydedilmiş

ve

toplam

gözeneklilik

%86,8±0,6

olarak

hesaplanmıştır. Ayrıca gözenek boyut dağılımının 5 µm ile 200 µm arasında
değiştiği kaydedilmiştir ve ortalama gözenek çapı boyutu 50

µm olarak

hesaplanmıştır. Elektroeğirilmiş membranların gözenek boyut dağılımı Şekil 4.19’da
paylaşılmıştır.

Şekil 4.19. Elektroeğirilmiş PLLA membranların gözenek boyut dağılımı grafiği.

Kemik dokuya özgü geliştirilen malzemelerde bulunması gereken gözeneklilik
değerinin minimum %70 ile %90 arasında olması gerektiği daha önce rapor
edilmiştir. Ayrıca doğal insan kemiğinde gözenek boyutunun 150 µm ile 700 µm
arasında dağılım gösterdiği bilinmektedir. Ancak bu gözeneklilik dağılımı kemik
tipine ve kemiğin vücuttaki anatomik yeri ve fonksiyonuna göre değişkenlik
göstermektedir [240, 241].
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Genellikle

1

µm’dan

küçük

gözeneklerin

protein

etkileşimlerini

artırarak

malzemelerin biyoaktivitelerini artırdığı, 1-20 µm arasındaki gözeneklerin hücre
tutunmasını

ve

hücre migrasyonunu

sağladığı,

100-1000

µm arasındaki

gözeneklerin hücre proliferasyonunu teşvik ettiği ve malzeme içerisine doğru kemik
büyümesini sağladığı bildirilmiştir. Ayrıca 1000 µm’den daha büyük gözeneklerin
implant malzemelerine şekil ve fonksiyon özelliği kazandırdığı bilinmektedir [242].
Çalışma kapsamında elde edilen yüksek gözeneklilik değerinin literatür bilgileri
ışığında kemik doku mühendisliği gereksinimlerini karşılayacağı ve geniş bir aralıkta
dağılım gösteren gözenek çapının yukarıda bahsi geçen birçok hücresel olayları
teşvik edeceği düşünülmüştür.

4.1.5. Elektroeğirilmiş Malzemelerin Çekme Testi ile Mekanik Dayanımlarının
Belirlenmesi
Malzemelerin mekanik özellikleri, kullanım alanlarını ve performanslarını belirleyen
ana kriterlerden biridir. Malzemelerin elastikiyeti, taşıyabileceği maksimum yük,
sıkıştırılabilirlikleri ve basınç altında sergilediği özellikler malzemelerin biyomekanik
özelliklerini temsil eder ve klinikte kullanılabilirlikleri hakkında ipucu vermektedir.
Çekme testi, malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde sıklıkla tercih
edilen mekanik testlerden birisidir. Çalışma kapsamında da malzemelerin
maksimum taşıyabileceği yükün ve elastik modüllerinin belirlenebilmesi amaçlı
çekme testi gerçekleştirilmiş ve elde edilen gerilim-gerinim grafiği Şekil 4.20’de
paylaşılmıştır.

Çekme testi sonucu elde edilen gerilim-gerinim grafiği incelendiğinde PLLA
membranların ortalama elastik modülleri 74.6±29.6 MPa olarak hesaplanmış,
çekme mukavemetlerinin ortalaması ise 3.17±1.06 MPa olarak belirlenmiştir. Elde
edilen malzemelerin ortalama % kopma gerinimi değeri % 34±4.7 olarak
hesaplanmıştır. Elde edilen verilerde standart sapmaların yüksek olmasının sebebi
üretilen

malzemelerin

yapısal

özelliklerine

bağlanmıştır.

Elektroeğirilmiş

malzemelerde fiber çapı boyutunun, malzeme yapısındaki amorf ve kristal fazların
dağılımının ve eğirilmiş fiberlerin yönlenmesinin malzemenin mekanik özellikleri
üzerine etkileri daha önce rapor edilmiştir [243]. Çalışılan 4 farklı malzemede
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özellikle fiber oryantasyonunun ve amorf/kristalin faz dağılımının farklı olması
sebebiyle mekanik testi verilerinin geniş bir dağılım sergilediği düşünülmüştür.

Şekil 4.20. Elektroeğirilmiş PLLA membranların çekme testi ile mekanik
dayanımlarının belirlenmesi.

Literatürde daha önce üretilmiş elektroeğirilmiş PLLA membranların mekanik
özellikleri incelendiğinde, Tjong ve ekibi grefen oksit ve hidroksiapatit kullanarak
PLA

fiber

tabanlı

nano-kompozit

malzemelerin

geliştirilmesi

üzerine

gerçekleştirdikleri çalışmada elektroeğirilmiş PLA membranların 8.58±0.53 MPa
elastik modülüne ve 0.27±0.04 MPa çekme mukavemetine sahip olduğunu rapor
etmişlerdir [244]. Öte yandan, Rhaskov ve ekibi elektroeğirilmiş membranların
mekanik özelliklerini sıcaklık uygulamasıyla artırmaya çalıştıkları çalışmalarında
PLLA membranların elastik modüllerini 46 MPa ve çekme mukavemetlerini 0.19
MPa olarak bildirmişlerdir [245]. Zhang ve ekibi tarafından rapor edilen PLLA
elektroeğirilmiş membranların kollajen ve hidroksiapatit ile modifiye edildiği ve kemik
doku mühendisliği uygulamaları için önerildiği bir çalışmada elde edilen 3.95±0.16
MPa çekme mukavemetinin tez çalışması kapsamında üretilen malzemeler ile
benzerlik göstermesi dikkat çekicidir [246]. Ayrıca tez çalışması kapsamında elde
edilen membranların %34±4.7’lik kopma gerinimi değeri, Zhang ve ekibi tarafından
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üretilen

membranların

%17.63’lük

kopma

gerinimine

üstünlük

gösterdiği

düşünülmektedir.

Elektroeğirme işleminde kullanılan polimerlerin moleküler ağırlığının ve tercih edilen
çözücüler arasındaki farklılıkların elde edilen yapıların mekanik özelliklerini
doğrudan etkilediğine ilişkin raporlar mevcuttur ve bu durumun literatür bulgularında
karşılaşılan farklı sonuçların sebebi olduğu düşünülmüştür [247]. Literatürde kortikal
ve kansellöz kemiğe ait çekme mukavemeti değerleri sırasıyla 50-150 MPa ve 1020 MPa olarak rapor edilmişken, elastik modül değerleri sırasıyla 7-30 GPa ve 0.50.05GPa olarak bildirilmiştir [248]. Kemik doku ve kemik dokuya özgü geliştirilen
malzemelerin ve doğadaki çeşitli sert maddelerin elastik modülü cinsinden mekanik
özellikleri içeren grafik Şekil 4.21 olarak paylaşılmıştır.

Şekil 4.21. Kemik dokunun ve kemik dokuya özgü geliştirilen malzemelerin mekanik
gereksinimleri [249].
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Çalışma kapsamında elde edilen yapılar elastik modülü değeri bakımından
kansellöz kemiğe uygun mekanik özellikler sergilese de çekme mukavemetleri
ortalama 10-20 MPa çekme mukavemeti gerektiren kansellöz kemik için yetersiz
bulunmuştur. Bu sebeple elde edilen yapılar yük taşımayan kemikler için özellikle
kraniyofasiyal uygulamalarda kullanılmak üzere önerilmiştir.

4.1.6. Elektroeğirilmiş PLLA Membranların Sitotoksisite Analizi
Sitotoksisite testleri, herhangi bir malzemenin sitotoksik özelliklere sahip olup
olmadığının belirlenmesi amacıyla in vitro şartlarda gerçekleştirilen, uygulama
kolaylığı sebebiyle araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilen, çok yüksek
oranda in vivo çalışmaların bulgularıyla uyumluluk gösteren ve hayvan
çalışmalarına alternatif olarak geliştirilmiş uygulamalardır [250]. Analiz edilen
maddenin dozu ve maruziyet süresine bağlı olarak maddenin hücreler üzerindeki
sitotoksik etkileri değişkenlik gösterebilir. Hücreler, sitotoksik özelliğe sahip olan bir
maddeye maruz kaldığında apoptoz, otofaji, nekroz gibi olaylar sonucunda
yaşamlarını kaybedebilir ya da sitostazis nedeniyle geri dönüşümlü veya geri
dönüşümsüz olarak proliferasyon özelliklerini kaybederler. Sitotoksisite testleri
kapsamında sağlıklı hücreler, analiz edilmek istenilen etken maddeye belirli bir süre
maruz bırakılırlar ve maruziyet sonrası canlı-ölü hücre miktarı belirlenir. Hücre
canlılığının belirlenmesi amacıyla literatürde bugüne kadar birçok yöntem
önerilmiştir ve bunlar genel olarak kolorimetrik, lüninesans ve enzimatik yöntemler
olarak kategorize edilebilir [251].

Çalışma kapsamında sitotoksisite analizi için kolorimetrik yöntemlerden biri olan 3(4,5-dimetiltiyazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum-bromür (MTT) testi tercih edilmiştir ve
analiz sonucu Şekil 4.22 olarak sunulmuştur. Çalışma kapsamında sağlıklı
hücrelerin çoğaltıldığı besi ortamı pozitif kontrol olarak kullanılmış, hücre ölümüne
sebep olduğu bilinen ve sterilizasyon amaçlı kullanılan %70’lik (h/h) etanol çözeltisi
negatif kontrol olarak kullanılmıştır. Pozitif kontrol grubunun absorbans değeri
0.620±0.027 olarak kaydedilmişken, %100 malzeme derişimine sahip grupta
absorbans değeri 0.578±0,025 olarak kaydedilmiştir. En yüksek malzeme
derişimine sahip besi ortamında inkübe edilmiş hücrelerde, pozitif kontrol grubu
%100 kabul edildiğinde, %93.37 canlılık değeri gözlenmiştir. Benzer yöntemle
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negatif kontrol grubu hesaplanmış ve hücre canlılığı % 3.82 olarak belirlenmiştir.
Elde edilen bu pozitif ve negatif kontrol değerleri değerlendirildiğinde gerçekleştirilen
sitotoksisite analizinin doğru bir şekilde yürütüldüğü anlaşılmıştır. Elde edilen veriler
ISO 10993-5’in önerdiği kabul kriterlerine göre değerlendirilmiş ve hücre canlılığı
kritik % canlılık değeri olan %70’in üzerinde bulunduğu için elde edilen PLLA
elektroeğirilmiş membranların toksik olmadığı kanaatine varılmıştır.

Şekil 4.22. Elektroeğirilmiş PLLA membranların sitotoksisite analizi.

4.1.7.

Elektroeğirilmiş

PLLA

Membranların

Bozunma

Davranışlarının

İncelenmesi
İnsan vücudu tamamen biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden meydana
gelen kompozit bir yapıdır. Bu durum, hücrelerin hasarlı veya yaşlanmış dokuyu
yenilemesine izin vermektedir. Buradan yola çıkılarak, rejeneratif tıp ve doku
mühendisliği uygulamalarında sentetik biyobozunur malzemelerin geliştirilmesi
önem kazanmıştır. Bu alanda kullanılmak üzere geliştirilen doku iskelelerinin başta
hücre tutunması, hücre göçü, hücre proliferasyonu ve farklılaşmasını teşvik etmesi
beklenmektedir. Bunun yanı sıra iskelelerin bozunması ve bozunma hızının yeni
doku oluşumu ile orantılı olması beklenir [252].
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Bu durum kemik doku için de geçerlidir ve hatta kemik doku için kullanılan
malzemelerin zamanla bozunması ancak bozunma süresince de gerekli mekanik
dayanımı dokuya sağlaması beklenmektedir. Kemik doku mühendisliğine özgü
olarak, geliştirilen biyomalzemelerin alıcı yatakta en az varlığını 6 ay boyunca
koruması, bu süre boyunca mekanik açıdan yeni doku oluşumuna izin vermesi ve
vaskülerizasyona açık olması beklenmektedir. Kansellöz kemiğin yeniden oluşumu
ve şekillenmesi süreci 3-6 ay olarak rapor edilmişken, kortikal kemiğin yeniden
oluşumu ve şekillenmesi sürecinin tamamlanması için 6-12 aylık bir sürecin
gerekliliği tanımlanmıştır [253]. Çalışma kapsamında üretilen malzemelerin in vitro
bozunma davranışlarının tayini için ISO 10993-13 standardı referans alınarak
çalışmalar yürütülmüştür. Daha önceden ISO 10993-12 standardında göre belirli
ölçülerde ve ağırlıkta hazırlanmış test numunelerinin kütle kayıpları, laboratuvar
şartlarında hazırlanmış sentetik vücut sıvısının içerisinde (Ringer çözeltisi), 60
devir/dakika karıştırma hızında, 37 °C’de bekletilerek belirlenmiştir. PLLA
membranların başlangıç kuru ağırlıkları referans alınarak % kütle kayıpları
belirlenmiş ve Şekil 4.23’de paylaşılmıştır.

Şekil 4.23. Elektroeğirilmiş membranların bozunma davranışlarının % kütle kaybı
cinsinden ifadesi.

Çalışma kapsamında elde edilen veriler incelendiğinde 7. günde malzemelerin
başlangıç ağırlığının

%1.29±0.363’ünü, 14. günde ise başlangıç ağırlıklarının
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%3.63±0.353’ünü

kaybettikleri

kaydedilmiştir.

21.

günde

ağırlık

kaybının

%6.28±0.202’e ulaştığı ve 28. günde ise malzemelerin başlangıç ağırlıklarının
%10.18±0.505’ini kaybettikleri gözlenmiştir.

PLLA’nın bozunma davranışı fiber çapı boyutu, polimerin moleküler ağırlığı ve
yapısındaki amorf ve kristalin fazların miktarına göre değişkenlik göstermektedir
[254, 255]. Ancak literatür bilgileri genel olarak PLLA’nın yığın bozunma
davranışıyla oldukça geç bozunduğunu ve bu sürenin neredeyse hidrolitik bozunma
ortamında 40 hafta sürdüğünü belirtmektedir. 40 haftalık hidrolitik degredasyon
süresi 3 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama 0-8. haftayı kapsamaktadır ve ağırlığın
artan bozunma süresiyle azaldığı, eğimin nispeten yüksek olduğu başlangıç
aşamasıdır. 2. aşama 8. ve 24. haftalar arasını kapsamaktadır ve asidik otokatalitik
reaksiyonlarla PLLA’nın bozunmasının hızlandığı görülmektedir. 3. aşama ise 24.
ve 40. haftalar arasını kapsamaktadır ve PLLA yapısındaki amorf kısmını yüksek
oranda kaybettiği için kristalin fazın artmasından ötürü bozunma hızı düşmektedir
[256].

Her ne kadar PLLA elektroeğirilmiş membranların bozunma süresinin değişiklik
gösterdiği bildirilse de Song ve arkadaşları tarafından kimyasal çapraz bağlama
işlemi ile güçlendirilmiş PLLA fiber eldesi çalışmaları kapsamında 5 haftalık
bozunma sürecinde elde edilen yaklaşık %6’lık kütle kaybı tez çalışması
kapsamında elde edilen %10’luk kütle kaybı bulgularını destekler niteliktedir [257].
Tez çalışması kapsamında, vücuttaki kayma geriliminin taklit edilmesi amaçlı
uygulanan 60 devir/dakika hızındaki mekanik karıştırma işleminin bozunmayı
hızlandırdığı ve bu sebeple kıyaslanan çalışmaya göre aynı sürede bir miktar daha
fazla kütle kaybına sebep olduğu öngörülmüştür.

4.2. MC3T3-E1 Hücre Tabakalarının Üretimi ve Karakterizasyonu
4.2.1. Kültür Ortamının Hücre Tabakası Oluşumu Üzerine Etkileri
MC3T3-E1 fare osteoblast öncülü hücre hattı, kemik doku mühendisliği için yaygın
olarak kullanılan bir hücre türüdür. Kültür periyodu sırasında pre-osteoblastik fenotip
sergilemesi, yüksek proliferasyon ve farklılaşma kapasitesi, askorbik asit ve
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inorganik fosfatın varlığında kültür periyodunun 3. gününden itibaren Tip-I kollajen
sentezi ve ALP enzim aktivitesi sergilemesi bu hücreleri araştırmacılar açısından
çekici kılmaktadır [66, 258, 259]. Bahsi geçen bu özellikleri sayesinde, MC3T3-E1
hücreleri in vitro kemik doku mühendisliği çalışmaları için ideal bir hücre kaynağı
olmasına rağmen, hücre tabaka mühendisliği çalışmalarında kullanımları etkin bir
şekilde araştırılmamıştır. Bu sebeple tez çalışmasının bu kısmında, MC3T3-E1 fare
osteoblast öncülü hücrelerinin hem büyüme ortamı varlığındaki hem de osteojenik
ortam varlığındaki hücre tabakası oluşturma potansiyellleri incelenmiştir.

Osteojenik ortamın içerdiği askorbik asit ve β-gliserol fosfat’ın MC3T3-E1 hücre hattı
üzerindeki etkileri Quarles ve diğerlerinin 1992 yılında gerçekleştirdikleri ilk
rapordan bu yana kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır [259]. Kültür ortamına 25-50
µg/mL askorbik asit ve 5-10 mM β-gliserol fosfat katkısının mineralize matris
oluşumunu desteklediği birçok araştırmacı tarafından rapor edilmiştir [258, 260,
261]. MC3T3-E1 hücrelerinde osteojenik ortam varlığında genellikle kültürün erken
dönemlerinde Kol1A1, RunX2 ve ALP genlerinin ifadesi gözlemlenmektedir. Kol1A1
geni ifadesi hücreleri kollajen sentezlemeye teşvik ederken, RunX2 ifadesi
ekstraselüler matriksin olgunlaşmasını sağlamaktadır. ALP ifadesi ise osteojenik
farklılaşmanın temel belirteçlerinden biri olup hücrelerde matris mineralizasyonunu
başlatan esas enzimdir. Bu osteojenik genlerin genellikle farklılaşma ortamı ilavesini
takiben kültürün ilk 10 veya 14 günlük periyodunda ifade edildiği bilinmektedir [262].

Hücre tabakası eldesi için gerekli kültür süresine, MC3T3-E1 hücrelerinin yukarıda
bahsi geçen osteojenik ortamdaki farklılaşma döngüsü göz önünde bulundurularak
karar verilmiştir. Buradan yola çıkılarak, daha kısa sürede hücre tabakası elde
edebilmek için kültür süresi 10 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma kapsamında
büyüme ortamı ve osteojenik ortam ile kültüre edilen hücrelerin kültür periyodunun
10. günündeki morfolojileri Şekil 4.24’de sunulmuştur. Ayrıca, osteojenik ortam
varlığında kültüre edilen hücrelerdeki morfolojik değişimler Şekil 4.25’de ayrıntılı
olarak gösterilmiştir.
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Şekil 4.24. Kültür periyodunun 10. günündeki hücre morfolojileri: A) Büyüme
Ortamı, B) Osteojenik Ortam.

Hücrelerde meydana gelen morfolojik değişimler kültürün 3. gününden itibaren net
bir şekilde görülmeye başlamıştır. Başlangıçta hem küboidal hem de yıldız benzeri
morfolojiler sergileyen MC3T3-E1 hücrelerinin, kültürün 3. gününde membran
sınırlarını belirginleştirdiği ve hafif toparlanmaya başladıkları, kültürün 7. gününde
belirli bir yönlenme sergileyerek iğsi veya mekik şeklini almaya başladıkları, kültürün
10. gününde ise neredeyse tamamının iğsi form sergiledikleri gözlemlenmiştir.
Osteojenik ortam ile kültüre edilen hücrelerde gözlemlenen bu morfolojik değişimler
kültür ortamına eklenen askorbik asit ve β-gliserol fosfat’ın varlığının birer sonucu
olup osteojenik farklılaşmanın ilk göstergesi olarak kabul edilmiştir.

Şekil 4.25. Osteojenik ortam ile kültüre edilen hücrelerde kültür periyodu boyunca
gözlemlenen morfolojik değişimler.
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4.2.2. Sıcaklık Duyarlı Kültür Kaplarından Hücre Tabakalarının Eldesi ve Başka
Bir Yüzeye Transferi
Kültür süresi bitiminde hücre tabakaları eldesi için kullanım klavuzunda belirtildiği
üzere önce hücrelerin kültür kabı yüzeyinden ayrılması sonra ise başka bir kültür
kabı yüzeyine aktarılması işlemleri sırasıyla takip edilmiştir. Bu amaçla öncelikle
üzerlerindeki besi ortamı uzaklaştırılan her bir sıcaklık duyarlı kültür kabı,
içerisindeki ölü hücreleri ve hücre atıklarını uzaklaştırmak için önceden 37 °C'ye
ısıtılmış 1 mL Dulbecco fosfat tamponlu salin (D-PBS) ile yıkanmıştır. D-PBS'in
tamamen uzaklaştırılmasını takiben, hücrelerin kurumasını önlemek için önceden
oda sıcaklığına ısıtılmış 50 µL taze besi ortamı eklenmiştir. Daha sonra iğne uçlu
penset yardımıyla hücre tabakalarının üzerine transfer membranları yerleştirilmiş ve
sıcaklık duyarlı kültür kapları daha önceden 20 °C'ye ayarlanmış bir inkübatöre
transfer edilerek 20 dakika boyunca inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi bitiminde,
hücre tabakaları kültür kaplarının yüzeyinden transfer membranları aracılığıyla
ayrılmıştır ve hücre tabakalarını taşıyan transfer membranları, bir gece boyunca 1
mL FBS ile inkübe edilmiş 6 kuyucuklu kültür kabının bir kuyucuğuna aktarılmıştır
ve hücrelerin yeni yüzeylerine alışması ve yapışması için 3-4 saat yapışma süresi
tanınmıştır. Hücrelerin bu süre boyunca kurumaması için üzerine belirli periyotlarda
50-100 µL besi ortamı ilave edilmiştir.

Hücre tabakalarının yüzeyden ayrılma ve yüzeye tutunma başarısı için sırasıyla
DAPI floresan boyaması ve faz kontrast mikroskobu gözlemleri gerçekleştirilmiş ve
temsili görüntüler Şekil 4.26'da verilmiştir. Burada hücre tabakalarının bütünlüğünü
tartışmak için tüm fotoğraflar hücre tabakalarının orta bölgelerinden elde edilmiştir.

Büyüme ortamı ile kültüre edilen gruplarda hücre tabakalarının sıcaklık duyarlı kültür
kaplarının yüzeyinden ayrılması optimize edilmiş şartlarda yetersiz bulunmuştur.
Sıcaklık indirgemesini takiben hücrelerin kültür kabı yüzeyi ile olan bağlantılarını
yüksek oranda kaybettikleri gözlemlenmiş ancak hücrelerin tabaka oluşturma
eğiliminde olmadığı anlaşılmıştır. DAPI boyamaları sonucunda sıcaklık duyarlı
kültür kaplarının yüzeylerinde, yüzey ile bağlantısını koparmış ancak tabaka
bütünlüğü sağlanamadığı için transfer membranına yapışamayan ve kabın yüzeyine
rasgele yerleşen çok miktarda hücre gözlenmiştir.
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Şekil 4.26. Büyüme ortamı ve osteojenik ortam ile kültüre edilen hücrelerin sıcaklık
duyarlı kültür kabı yüzeyinden ayrılması ve başka bir kültür kabı
yüzeyine bağlanmasının başarısı.

Sadece büyüme ortamı kullanılarak elde edilen hücre tabakaları yeni bir kültür
ortamına transfer edildiğinde, hücre tabakalarının kendi üzerinde kıvrılma ve
katlanma

eğilimi

gösterdiği

ve

ayrıca

hücre

tabakalarında

bütünlüğün

sağlanamadığına işaret eden büyük boşlukların varlığı dikkat çekicidir (Şekil 4.26 ve
Şekil 4.27).
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Osteojenik ortam ile üretilen hücre tabakaları incelendiğinde, DAPI boyaması ile
sıcaklık duyarlı kültür kabı yüzeyinde sadece birkaç hücrenin bulunduğu
gözlemlenmiş ve bu hücrelerin de muhtemelen metabolik olarak inaktif veya ölü
olduğu düşünülmüştür. Bu durum, hücrelerin sıcaklık indirgenmesi ile yüzeyden
başarılı bir şekilde tabaka halinde ayrıldığını ifade etmektedir. Ardından, elde edilen
hücre tabakalarının yeni transfer edildikleri yüzeyde faz kontrast mikroskobu ile
yapılan gözlemler hücre tabakalarındaki bütünlüğü ve hücrelerin yeni bir yüzeye
pratik bir şekilde tabaka halinde nakil edilebileceğini doğrulamaktadır. Büyüme
ortamı ve osteojenik ortam kullanılarak elde edilen ve yeni bir kültür kabı yüzeyine
transfer edilen hücre tabakalarının makroskobik görüntüleri Şekil 4.27’de
paylaşılmıştır.

Şekil 4.27. Büyüme ortamı kullanılarak (A) ve osteojenik ortam kullanılarak (B) elde
edilen hücre tabakalarının yeni bir kültür kabı yüzeyine nakli sonrası
makroskobik görüntüleri.

Çalışma kapsamında büyüme ortamı kullanılarak elde edilen hücre tabakaları;
taşınması kolay, başka bir yüzeye sorunsuzca nakil edilebilen ve pratik olarak
uygulanabilecek bir hücre tabakası eldesi vb. beklentileri karşılayamamıştır. Ancak,
kısa dönem osteojenik ortam uygulaması ile elde edilen hücre tabakalarının başarısı
oldukça dikkat çekicidir (Şekil 4.27).

101

Literatürde farklı hücrelerin osteojenik ortam kullanılarak kültürlenmesi ile hücre
tabakası eldesine ilişkin sınırlı sayıda örnek bulunmaktadır. Pirraco ve diğ., sıçan
kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinden, 10 -8 M deksametazon, 50 µg/mL askorbik
asit ve 10 mM β-gliserol fosfat içeren osteojenik ortam kullanılarak hücre
tabakasının elde edilmesine dayanan bir çalışma bildirmişlerdir [263]. Bunun
dışında Wong-In ve diğ. yeni bir sıcaklık duyarlı doku kültürü yüzeyinde MC3T3-E1
hücrelerinin yüzeyden geri kazanılabilirliğini araştırmışlardır [264]. Poli (Nizopropilakrilamid-ko-akrilamid) (PNIPAM-co-AM) tabanlı sıcaklık duyarlı bu kültür
yüzeyinden elde edilen MC3T3-E1 hücre tabakalarının makroskopik görüntüleri, bu
tez çalışması kapsamında büyüme ortamı kullanılarak elde edilen hücre tabakası
ile karşılaştırıldığında, zayıf tabaka bütünlüğü ve hücre tabakalarının içerdiği delik
ve kıvrımların varlığı benzer bulunmuştur. Çalışma kapsamında kullanılan
osteojenik ortamın hücre tabakası eldesi ve tabaka bütünlüğüne olan katkısı benzer
literatür çalışmaları ile kıyaslandığında elde edilen sonuçların başarısı dikkat
çekicidir.

4.2.3. Elde Edilen Hücre Tabakalarının Kollajen Miktarının Belirlenmesi
Hidroksiprolin analizi kiti ile ölçülen hücre tabakalarındaki kollajen birikimi
karşılaştırmalı olarak Şekil 4.28'de sunulmuştur. Osteojenik ortam uygulaması ile
elde edilen hücre tabakalarında artmış kollajen salgısı dikkat çekicidir (p<0.0001).
Büyüme ortamı kullanılarak elde edilen hücre tabakalarında kollajen birikimi
0.022±0.011 µg olarak ölçülürken, osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre
tabakalarındaki kolajen birikimi 0.215±0.022 µg olarak ölçülmüştür. Çalışma
kapsamında, osteojenik ortam kullanımının hücre tabakalarında kollajen birikimini
yaklaşık 10 kat arttırdığı gözlenmiştir. Kollajen miktarındaki bu artışın ECM
bütünlüğü sağladığı ve hücreleri bir arada tutarak mekanik dayanımı daya yüksek,
birbirine daha sıkı tutunmuş hücrelerden oluşan bir hücre tabakası eldesine imkân
sağladığı düşünülmüştür. Büyüme ortamı kullanılan grupta elde edilen hücre
tabakalarının zayıflığı ve tabaka bütünlüğünün sağlanamayışının temel sebebinin
kollajen birikimindeki zayıflık olduğu öngörülmüştür.

102

Şekil 4.28. Büyüme ortamı ve osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre
tabakalarındaki kollajen miktarının karşılaştırılması.

4.2.4. Elde Edilen Hücre Tabakalarının sGAG Miktarının Belirlenmesi
Hücre tabakalarının içerdiği GAG miktarı, büyüme ortamı ve osteojenik ortam
kullanılarak elde edilen hücre tabakalarının içerdiği ECM miktarını ortaya çıkarmak
için DMMB analizi ile ölçülmüştür. Sonuçlar, PBS içinde hazırlanmış kondroitin sülfat
çözeltisinden türetilen standart bir eğri kullanılarak µg/hücre tabakası olarak Şekil
4.29’da verilmiştir. Elde edilen veriler osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre
tabakalarının 25.97±1.48 µg GAG içerdiğini, büyüme ortamı kullanılarak elde edilen
diğer hücre tabakalarının ise 18.86±1.54 µg GAG içeriğine sahip olduğunu
göstermiştir. Osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre tabakaları, büyüme
ortamı kullanılarak elde edilenlerden yaklaşık 1.4 kat daha fazla GAG içeriğine
sahiptir (Şekil 4.29) (p<0.001).

Osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre tabakalarındaki sGAG miktarının,
büyüme ortamı kullanılarak elde edilen hücre tabakalarına kıyasla fazla olması yine
kollajen birikimindeki gibi hücre tabakalarına bütünlük sağladığı, hücreleri bir arada
tutabilme özelliği kazandırdığı düşünülmüştür.
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Şekil 4.29. Büyüme ortamı ve osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre
tabakalarındaki sGAG miktarının karşılaştırılması.

Daha önce literatürde L-askorbik asit uygulamasının kollajen sentezini ve sGAG
birikimini artırdığı Hata ve Senoo [265] ve Kao ve diğerleri [266] tarafından
bildirilmiştir. Tez çalışması kapsamında elde edilen kollajen ve sGAG ölçümü
sonuçları, yukarıda sözü edilen önceki literatür çalışmalarını doğrulamaktadır.
Benzer şekilde Wei ve diğerleri [267], L-askorbik asit uygulamasının insan
periodontal ligament kökenli mezenkimal kök hücre (hPDLSCs) tabakası oluşumu
üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen
askorbik asit uygulamasının ECM sentezini artırdığı ve telomeraz aktivitesini
indüklediği belirtilmiş ve askorbik asit uygulaması hücre tabakası eldesinde kolay ve
pratik bir uygulama olarak önerilmiştir.

4.2.5. Hücre Tabakalarında Mineralizasyonun Belirlenmesi
Hücre tabakalarında kalsiyum birikimi Alizarin Kırmızısı boyama çalışmaları ile
incelenirken ve hücre tabakalarının içerdiği toplam kalsiyum miktarları setil
piridinyum klorür (CPC) testi yöntemiyle belirlenmiştir. Büyüme ortamı ve osteojenik
ortam kullanılarak elde edilen hücre tabakalarının Alizarin Kırmızısı boyama
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sonuçları makroskopik ve mikroskobik olarak Şekil 4.30’da paylaşılmıştır. Standart
eğrisi yardımıyla 562 nm'deki optik yoğunluk değerlerine karşılık gelen Ca +2
miktarları hücre tabakası başına mmol/L cinsinden hesaplanmış ve ilgili grafik Şekil
4.31 olarak sunulmuştur.

Şekil 4.30. Alizarin Kırmızısı boyaması ile hücre tabakalarında Ca +2 miktarının
belirlenmesi.

Osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre tabakalarında hücreler arasında
Ca+2 birikimi dikkat çekicidir (Şekil 4.30). Hücre tabakalarındaki kalsiyum
çekirdeklenmeleri, boyama sonucu oluşan koyu kırmızı lekeler ile açıkça
görülebilmektedir. Büyüme ortamı ile elde edilen hücre tabakalarında ise benzer
boyanmaya rastlanılmamıştır. Hücre tabakalarındaki kalsiyum birikimindeki
farklılıklar sadece Alizarin Kırmızısı boyamaları ile değil, aynı zamanda niceliksel
olarak da setil piridinyum klorür yöntemiyle de gösterilmiştir (Şekil 4.31). Çalışma
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sonucunda elde edilen bulgulara göre, osteojenik ortam kullanılarak elde edilen
hücre tabakalarında 0.760±0.032 mmol /L Ca +2, büyüme ortamı ile elde edilen hücre
tabakalarında ise 0.613±0.06 mmol/L Ca +2 birikimi saptanmıştır. Gruplar arasında
Ca+2 birikimi açısından elde edilen istatistiksel farkın düşük olması (p<0.05),
osteojenik ortamla kültüre edilen hücrelerin mineralizasyon fazına yeni geçtiğinin
göstergesidir. Diğer taraftan, büyüme ortamı yoluyla elde edilen hücre tabakalarının
mikroskobik görüntülerinde gözlenen dağınık kırmızı noktaların, boya kalıntıları
olduğu ve kalsiyum parçacıkları ile ilişkisi olmadığı düşünülmüştür.

Şekil 4.31. Hücre tabakalarının içerdiği Ca+2 miktarının kolorimetrik Setil Piridinyum
Klorür yöntemi ile belirlenmesi.

4.2.6. Hücre Tabakalarında Osteojenik Gen Ekspresyonu Analizi
Çalışma kapsamında gerçek zamanlı kantitatif gen ekspresyon analizi yöntemiyle
Col1A1, ALPL, Runx2, Ocn ve Opn ifade düzeyleri analiz edilmiş ve bu genlerin
ifadesinin tabaka oluşumu üzerine etkileri ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Osteojenik
ortam uygulamasının hücre tabakası oluşumu üzerine etkilerini anlamak için kültür
periyodunda iki farklı zaman noktası seçilerek genlerin zamana bağlı ifade düzeyleri
çalışılmıştır.
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Col1A1, ALPL ve Ocn genlerinin, kültür periyodunun 10. gününde β-gliserol fosfat
ve L-askorbik asit (hepsi için p <0.001) varlığında ifadelerinde artış olduğu ortaya
çıkmıştır. Kültürün beşinci gününde, iki grup arasında Col1A1 ifadesi açısından
anlamlı bir fark görülememiştir. Ancak kültürün sonraki aşamalarında, osteojenik
ortam grubunda beşinci güne kıyasla Col1A1'in ifadesindeki artış dikkat çekicidir (p
<0.05). Büyüme ortamı grubundaki Col1A1 ifadesindeki azalmanın Şekil 4.26 ve
4.27’de belirtildiği gibi, hücre tabakası hazırlama aşamasında görülen yüksek
miktarda hücre kaybından kaynaklandığı düşünülmüştür.

Diğer genlerin ekspresyon düzeyleri incelendiğinde, büyüme ortamında görülen
hücre kaybına bağlı olarak genlerin ifade düzeylerinin azalması durumu benzer
bulunmuştur. Kültürün beşinci gününde; ALPL ifadesi açısından iki grup arasında
anlamlı bir fark görülememiştir (Şekil 4.32). Ancak kültür periyodunun son gününde,
osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre tabakasındaki ALPL geninin ifadesi,
5 gün büyüme ortamı ile inkübe edilen hücre tabakalarından yaklaşık 1.5 kat daha
fazla bulunmuştur (p <0.001) (Şekil 4.32). Osteojenik ortamın ALPL ifadesi üzerine
etkisi incelendiğinde kültürün 10. günündeki ALPL ifadesinin 5. güne kıyasla anlamlı
bir şekilde artış gösterdiği anlaşılmıştır (p <0.01).

Runx2 geni ifadesine bakıldığında, her iki grup için de kültür periyodunun 5.
gününde anlamlı bir fark görülememiştir (Şekil

4.32). Osteojenik ortam

uygulamasıyla elde edilen hücre tabakasında kültürün 5. ve 10. Günleri arasında da
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Lakin kültürün 10. gününde Runx2 ifadesi
osteojenik ortamda büyüme ortamına göre anlamlı derecede fazla bulunmuştur
(p<0.001). Runx2'nin aksine Ocn geninin ifadesinin, osteojenik ortam kullanan
grupta ifadesinin anlamlı derecede arttığı (p <0.001) gözlemlenmiştir. Ocn ifadesinin
kültürün 5. gününde her iki grupta da benzer olduğu ancak kültürün 10. gününe
gelindiğinde osteojenik ortam uygulamasının Ocn ifadesini yaklaşık 1.2 kat artırdığı
farkedilmiştir (Şekil 4.31).

Diğer tüm genlerden farklı olarak, Opn geninin ifadesi kültürün 10. gününde büyüme
ortamı kullanılarak elde edilen hücre tabakalarında osteojenik ortam grubuna
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kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001). Ancak kültürün 5.
gününde her iki grupta da gen ifadesinin benzer olduğu kaydedilmiştir.

Şekil 4.32. Osteojenik genlerin kültür süresince ifade düzeylerinin incelenmesi.

Choi ve diğerleri osteojenik farklılaşmanın üç ana aşamadan oluştuğunu
tanımlamıştır: kültür periyodunun 4–10. gününü kapsayan proliferasyon fazı, 10-16.
günler

arasını

kapsayan

kemik

matriksi oluşumu/olgunlaşması

ve

kültür

periyodunun 16. ve 30. günleri arasında görülen mineralizasyon fazı [268]. Çalışma
kapsamında elde edilen RT-PCR sonuçlarının bu sınıflandırma ile uyumlu olduğu
düşünülmektedir ve bu nedenle osteojenik farklılaşmanın mineralizasyon evresinin
henüz başındaki hücrelerden oluşan bir hücre tabakasının elde edildiği
düşünülmektedir.

Runx2, sadece osteoblastların farklılaşmasından değil aynı zamanda birçok ECM
proteininin sentezinden sorumlu olan çok fonksiyonlu bir transkripsiyon faktörüdür
[269]. Runx2, osteoblast öncülü hücrelerin kemik matriks proteini sentezinden
sorumlu genlerini indükler ve kültürün ilerleyen süreçlerinde hücrelerin bir
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osteoblastik fenotip elde etmesini sağlar. Diğer taraftan, hücrelerin olgunlaşmamış
aşamada tutuklu kalmasını sağlar [270]. Özellikle Col1A1 dâhil olmak üzere çeşitli
kemik matriks genlerinin regülasyonunda çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bu
iki gen arasında güçlü bir korelasyon vardır. Olgun osteoblastlarda azalmış Runx2
ifadesinin Col1A1 ifadesinde artışın sağlanabilmesi ve matriksteki kollajen
ihtiyacının giderilmesi için gerekli olabileceği rapor edilmiştir [271]. Bu bağlamda,
çalışma

kapsamında

Runx2

geninin

ifadesinde

herhangi

bir

değişikliğin

görülememesi osteojenik ortam grubundaki aktif kollajen ifadesinin sürdürülmesi ile
açıklanabilir.

Alkalen fosfataz (ALP), çeşitli dokularda çok çeşitli sorumluluklara sahip olan ve
sadece kemik dokusuna özgü olmayan hücresel bir proteindir [272]. Ancak ALP,
kemik dokusu gelişim sürecinde, farklılaşma belirteci olarak önemli bir görev üstlenir
ve kollajen ekspresyonu ile birlikte ECM oluşumu üzerinde çok önemli bir rol oynar
[273]. ALP, fosfataz özelliği sayesinde çeşitli gruplardan fosfat iyonları koparır ve bu
fosfatlar kalsiyum-fosfat bileşiğini oluşturmak için kalsiyuma bağlanır [274].
Çalışmamızda osteojenik grupta artmış Ocn ifadesine ek olarak gözlemlenen
yüksek ALP ifadesinin hücrelerin mineralizasyon sürecinde önemli bir rol oynadığı
düşünülmüştür.

Osteokalsin (Ocn), kollajenden sonra kemik matriksinde bulunan en yaygın
proteindir [275]. Olgun osteokalsin, kemik mikroçevresine salındıktan sonra
farklılaşma sürecinde esas olarak mineralizasyon fazını düzenledikten sonra
konformasyonel bir değişime uğrar [276]. Artan Ocn ifadesi, farklılaşma sürecinde
hücrelerin mineralizasyon fazına geçişinin bir göstergesidir. Osteojenik ortam
grubunda

gözlemlenen

Ocn

ekspresyonundaki

1.2

kat

artış,

osteojenik

farklılaşmanın ve matris mineralizasyonunun kanıtı olarak yorumlanmıştır (Şekil
4.32). Ayrıca, hücre tabakalarındaki Ca +2 miktarının belirlenmesi çalışmalarının
sonuçları da gen ekspresyonu sonuçları ile büyük benzerlik göstermektedir ve
osteojenik ortam kullanılan grupta büyüme ortamı kullanılan gruba göre daha fazla
kalsiyum tespit edilmiştir (p<0.05) (Şekil 4.30 ve Şekil 4.31).
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Osteopontin (Opn), yüksek oranda fosforile ve glikozile bir formda mineralize olmuş
dokuların kollajen olmayan ECM proteinlerinden biridir ve diğer yandan böbrekler,
epitelyal astar dokuları, kan plazması ve anne sütünde bulunur [277, 278]. Kemik
dokusunda

osteoblast

veya

osteoblast

öncülü

hücrelerin

yapışmasını,

migrasyonunu ve proliferasyonunu diğer genler ile uyum içinde çalışarak düzenlese
de

esas

görevi

geç

evre

farklılaşma

belirteci

olarak

mineralizasyonun

düzenlenmesidir.

Osteojenik farklılaşmanın erken veya geç aşamalarında görülebilen Opn ifadesi
farklı şekilde yorumlanmaktadır. Huang ve diğerleri Opn'in MC3T3-E1 hücrelerinin
proliferasyonunu ve farklılaşmasını inhibe etmekten sorumlu olduğunu bildirmiştir
[279]. Buna göre, çalışmamız kapsamında büyüme ortamı kullanılarak elde edilen
hücre tabakalarında artan Opn ifadesi (p <0.001), kontak inhibisyona bağlı olarak
proliferasyonun inhibisyonu ile ilişkili olduğu düşünülmüştür (Şekil 4.32). Osteojenik
ortam kullanılan grupta Opn ifadeleri incelendiğinde kültür döneminin farklı zaman
noktalarında anlamlı bir ifade farklılığı gözlenmemiştir. Osteojenik farklılaşmanın
geç

dönemlerinde

Opn

ekspresyonundaki

artış,

osteokalsin

ve

kemik

sialoproteinlerinin ekspresyonunda bir azalmaya yol açar, bu da mineralizasyon
fazının sonlandırılmaya çalışıldığı anlamına gelir [280]. Bu durum, yine osteojenik
ortam ile elde edilen hücre tabakalarının halen mineralizasyon aşamasında olan
hücrelerden

oluştuğunu

doğrulamıştır

ve

kültürün

ileriki

dönemlerinde

mineralizasyonu sonlandırmak üzere Opn ifadesinde artış olacağı öngörülmüştür.

4.3. Hücre Tabakaları ve PLLA Membranların Laminasyonu
4.3.1. Hücre Tabakalarının Üst Üste Lamine Edilmesiyle Elde Edilen Yapıların
Değerlendirilmesi
Çalışma kapsamında daha kalın ve hücrece zengin dokuların oluşturulması
amacıyla 10 gün boyunca osteojenik ortam ile kültüre edilerek elde edilen hücre
tabakaları öncelikle üst üste lamine edilmiştir. Literatürde daha önce Okano ve ekibi
tarafından bildirilen, birden çok hücre tabakasının üst üste lamine edilerek hücre
tabakası kalınlığının artırılmaya çalışıldığı bir araştırmada en az iki hücre tabakası
en fazla altı hücre tabakası üst üste lamine edilmiş ve in vitro performansları
değerlendirilmiştir [281].
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Bu çalışma kapsamında, en fazla üst üste lamine edilmiş üç hücre tabakasının 7
günlük kültür süresince etkin bir canlılık gösterdiği ve kültür süresince ancak
maksimum üç hücre tabakasından oluşan yapıların bütünlüğünü koruyabildiği rapor
edilmiştir. Hücre tabakası sayısının üçün üzerine çıkarıldığı her yapıda kütle
aktarımının ciddi oranda sekteye uğradığı ve difüzyon limitlerinin aşıldığı, besin
transportunun ve oksijen satürasyonunun sağlanamadığı ve buna bağlı olarak da
hücre tabakalarında yüksek hücre ölümlerinin meydana geldiği bildirilmiştir. Yine
Okano ve ekibi tarafından rapor edilen başka bir çalışma kapsamında üst üste
lamine edilmiş beş hücre tabakasının sağ kalımı araştırılmış ve kültürün 3. gününde
hücre canlılığının çok yüksek oranda düştüğü bildirilmiştir [282].

Buradan yola çıkılarak, tez çalışması kapsamında hücre tabakalarının kalınlığının
artırılmasında kritik öneme sahip hücre tabakası sayısı dört tabaka olacak şekilde
belirlenmiştir. Hücre tabakaları birbiri üzerine doğrudan ve PLLA elektroeğirilmiş
membranların kullanılmasıyla lamine edilerek tabaka kalınlıkları artırılmış ve
ardından in vitro performansları değerlendirilmiştir.

Dört hücre tabakasının 6 kuyucuklu kültür kabı içerisinde üst üste laminasyon süreci
Şekil 4.33’de mikroskobik olarak gösterilmiştir. Üst üste lamine edilen hücre
tabakaları, alt tabakadan üste doğru olacak şekilde numaralandırılmıştır (Şekil 4.33
B-C-D). Laminasyon sürecinde hücre tabakalarının kenar bölgelerinde oluşmuş
kıvrım ve katlanmaların varlığı mikroskobik görüntülerde dikkat çekici bulunsa da
bulgular hücrelerin başarılı bir şekilde lamine edildiğini doğrulamaktadır. Ayrıca üst
üste lamine edilmiş dört hücre tabakasının makroskobik görüntüleri Şekil 34 A’da
paylaşılmıştır.
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Şekil 4.33. Hücre tabakalarının birbiri üzerine lamine edilmesi: A)Tek hücre
tabakası, B)İki hücre tabakası, C)Üç hücre tabakası, D)Dört hücre
tabakası.

Dört hücre tabakasından oluşmuş yapıların, kültürün daha ilk gününde çok yüksek
bir bozulma gösterdiği ve bütünlüğünü koruyamadığı makroskobik görüntülerde
dikkat çekicidir (Şekil 4.34). Kültürün 3. gününe gelindiğinde hücre tabakalarının
kültür kabı ile bağlantılarını kopardığı ve birbirleri üzerine kıvrıldığı gözlenmiştir. Bu
grupta hücrelerin yüzey bağımlılığını kaybettikçe canlılıklarını da yavaş yavaş
kaybettikleri ön görülmüştür.
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Şekil 4.34. Birbiri üzerine lamine edilmiş 4 hücre tabakasının makroskobik kültür
görüntüleri: A) t=0, B) 1. gün, C) 3. gün.

4.3.2. Üst Üste Lamine Edilmiş Hücre Tabakalarında Hücre Canlılığının AO/PI
Boyaması ile Değerlendirilmesi
Şekil 4.34’de makroskobik olarak gösterilen dört hücre tabakasından oluşan yapının
hızlı bozunması ve daha önceden öngörülmüş akut hücre ölümü AO/PI boyamaları
ile doğrulanmıştır ve boyama sonuçları Şekil 4.35’de paylaşılmıştır.

Akridin oranj (AO); hücre zarını geçebilen, çift sarmal DNA’ya bağlandığında yeşil
ışıma yapan ancak tek sarmal DNA veya RNA’ya bağlandığında kırmızı ışıma
yapan, nükleik asitlere özgül bağlanma gösteren floresan bir boyadır. Propidyum
iyodid (PI) ise hücre zarını geçemeyen, ancak membran bütünlüğü bozulmuş veya
membran

bütünlüğünü

kaybetmiş

hücrelerde

DNA

yapısındaki

bazlara

interkalasyon ajanı olarak bağlanan ve bağlandığı bölgede kırmızı ışıma yapan bir
floresan boyadır [283].

AO/PI boyaması sonucunda canlı hücreler yeşil, ölü hücreler kırmızı ve apoptotik
hücreler

turuncuya

boyanmıştır.

Boyama

detayları

incelendiğinde,

hücre

tabakalarının lamine edildiği ilk anda (t=0), üst üste lamine edilmiş dört hücre
tabakasının orta noktasında hücre canlılığının oldukça yüksek olduğu, ancak
yapının kenarlarında istenmeyen kıvrımlar ve katlanmalardan ötürü turuncu
boyanma ile karakterize programlı hücre ölümünün başladığı görülmektedir.
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Şekil 4.35. Birbiri üzerine lamine edilmiş 4 hücre tabakasının kültür süresince
canlılığının AO/PI boyaması ile analizi.

Kültür periyodunda 24 saat aşıldığında, yapının orta kısımlarındaki canlılığın
giderek azaldığı ve turuncu boyanmanın artışı dikkat çekicidir. Aynı zaman
periyodunda yapının kenar kısımlarında turuncu boyanmaların arttığı ve yeşil
boyanmış canlı hücrelerin sayısının giderek azaldığı fark edilmiştir.

Kültürün 3. gününe gelindiğinde ise yapının 1. günden sonra canlılık açısından
varolan durumunu koruduğu izlenmiştir. Yapının orta kısımlarında yeşil renge
boyanmış canlı hücrelerin halen varlığı umut vaadedici bulunsa da, yapının kenar
kısımlarında artık canlılığını kaybetmiş ve tamamen kırmızıya boyanmış hücrelerin
varlığı nekrozun gerçekleşmeye başladığını düşündürmüştür. Hücre ölümünün
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kültürün ilk zamanlarından beri yapının kenar kısımlarında görülmesi oldukça dikkat
çekicidir. Bu durumun temel sebebi, kültür kabı yüzeyine lamine edilmiş hücre
tabakalarının sıvı ortamda kültür kabı yüzeyinden çok diğer hücre tabakaları üzerine
yönlenerek kıvrımlar oluşturması ve bu kıvrım ve katlanmalarda besin transportunun
ve oksijen satürasyonunun sağlanamamasıdır.

Kültürün 7. gününe gelindiğinde ise yapının orta kısımlarında helen yeşile boyanmış
canlı hücrelerin bulunduğu, kenar kısımlarında kırmızıya boyanmış nekrotik
hücrelerin sayısının arttığı ve orta kısımdaki hücre yoğunluğunun zamana bağlı
azaldığı gözlenmiştir. Genel bir gözlem olarak, kültür periyodunun 1. gününde
gerçekleşen akut hücre ölümünü takiben diğer günlerde yapının hücre canlılığı ve
hücre ölümü açısından neredeyse stabil kaldığı öne sürülebilir. Elde edilen bulgular
yukarıda

bahsi

geçen

hücre

tabaka

kalınlığının

artırılması

çalışmalarını

doğrulamaktadır. Çalışmanın bu aşamasında, hücre tabakalarının kalınlığını
artırmaya yönelik PLLA membranların kullanılması çalışmaları yürütülmüştür.

4.3.3. Hücre Tabakalarının PLLA Membranlar ile Üst Üste Lamine Edilmesinin
Değerlendirilmesi
Hücre tabakaları laminasyon sürecinde PLLA elektroeğirilmiş membranlar ile
kombine edilerek kalınlığı artırılmış ve canlılığı uzun dönem korunabilen doku
eşleniklerinin üretilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada öncelikle bir
elektroeğirilmiş PLLA membran üzerine bir hücre tabakası lamine edilmiş ve
elektron mikroskobisi aracılığıyla hücre davranışları incelenmiş, AO/PI boyaması
aracılığıyla da hücrelerin canlılık analizleri gerçekleştirilmiştir.

Elektron mikroskobu görüntüleri Şekil 4.36’da ve AO/PI boyamaları Şekil 4.37’de
sunulmuştur. Her iki analiz de yapıların hazırlandığı ilk anda ve kültür periyodunun
1., 3. ve 7. günlerinde gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 4.36. PLLA membran üzerine lamine edilmiş bir hücre tabakasının kültür
süresince davranışları: A) t=0, B) 1. gün, C) 3. gün ve D) 7. gün.

Taramalı elektron mikroskobisi bulguları değerlendirildiğinde, hücre tabakasının
PLLA elektroeğirilmiş membran üzerine lamine edildiği ilk anda sınırlarını keskin bir
şekilde koruduğu dikkat çekicidir (Şekil 4.36 A). Kültürün 1. gününe gelindiğinde,
hücre tabakasının sıkı bir şekilde PLLA membran ile bütünleştiği, altında kalan fiber
ağa sıkıca tutunduğu, fiberleri çekiştirerek sıkıca sardığı ve membran yüzeyinin
şeklini aldığı gözlemlenmiştir (Şekil 4.36 B). Kültürün 3. gününde ise elektroeğirilmiş
membran üzerindeki hücre tabakasından membranın geri kalan kısımlarına doğru
hücre migrasyonunun başladığı hücrelerin üreyerek göç ettiği izlenmiştir (Şekil 4.36
C). Kültürün 7. gününde ise migrasyonun daha da artış gösterdiği ve hücrelerin
koloniler halinde elektroeğirilmiş membranı kaplamaya başladığı gözlemlenmiştir
(Şekil 4.36 D). Gözlemlenen bu hücresel davranışların, hücre tabakalarının kültür
periyodu boyunca membran üzerinde sağkalımı açısından oldukça önemli olduğu
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düşünülmüştür. Hücrelerin membran üzerinde göç etme davranışı sergilemesinin,
hücre tabakalarının transferi ve laminasyonu esnasında oluşabilecek ufak
defektlerin kültür sürecinde pratik bir şekilde kapatılabilmesini sağlayacağı
öngörülmüştür.

AO/PI boyamaları değerlendirildiğinde (Şekil 4.37), hücre tabakasının PLLA
membrana yapıştırıldığı ilk anda sadece kenar bölgelerde hücre canlılığının az bir
şekilde canlılığını kaybettiği, diğer tüm alanlarda membran üzerinde canlılığını çok
yüksek oranda koruduğu gözlemlenmiştir. Ardından kültürün 1. gününde hücrelerin
fiber yapısına girinim yapmaya çalışarak membranın formunu aldığı ve bu esnada
birkaç hücrenin canlılığını yitirerek kırmızıya boyandığı görülmüştür. Yine kültürün
1. gününde, hücrelerin hücre tabakasının kenarlarından PLLA membranın
kenarlarına doğru göç etmeye başladığı açıkça görülmektedir. Kültürün 3. gününe
ulaşıldığında PI ile boyanmış kırmızı hücrelerde belirgin bir artış görülmüştür.
Hücrelerin membran ile bütünleşmeye çalışması ve membranın derinliklerine göç
etmeye çabalaması sonucu hücre tabakasından bir veya birkaç hücre grubunun
kopması ve tabakadan ayrılma eğilimi göstermesi bu durumun temel sebebi olarak
düşünülmüştür. Ancak bahsi geçen bu hücresel olayların bölgesel olduğu ve yapının
genel olarak yüksek canlılık sergilediği izlenmiştir.

Kültürün 7. gününe gelindiğinde artık hücre tabakasının tamamen PLLA membran
ile bütünleştiği ve PI ile boyanmış ölü hücrelerin sayısında ciddi bir düşüş olduğu
gözlenmiştir. PLLA membranların biyouyumlu doğası ve nano boyuttaki fiberleri
sayesinde hücre tabakalarına yüksek tutunma desteği ve yüksek canlılık sağladığı
düşünülmektedir. Yaklaşık %90’a yakın gözenekliliğe sahip olan bu membranların
gözeneklerinde birikmiş olduğu düşünülen besi ortamı ve oksijenin, hücre
tabakalarında

atık

yönetimine

ve

besin

düşünülmektedir.
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yardımcı

olduğu

Şekil 4.37. PLLA membran üzerine lamine edilmiş bir hücre tabakasının kültür
süresince canlılığının AO/PI ile analizi.

Daha önceki literatür çalışmaları iki hücre tabakalarının sorunsuz bir şekilde üst üste
lamine edilebileceğini belirttiği ve başarılı in vitro performanslar sergilediğini
bildirdiği için [284], çalışma kapsamında PLLA membranlar üzerine çift hücre
tabakası laminasyonunun yapılması planlanmıştır. Her PLLA membranın üzerine iki
hücre tabakasının lamine edilmesi ile toplam dört hücre tabakası (Şekil 4.38 A) ve
3 elektroeğirilmiş membran (Şekil 4.38 B) kullanılarak, ıslak hali yaklaşık 1 mm olan
(Şekil 4.38 C), pratik bir şekilde transfer edilebilen (Şekil 4.38 D), hücrece zengin ve
hücrelerin kendi ECM’ini beraberinde taşıdığı üç boyutlu doku eşleniği yapılar
üretilmiştir.
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Şekil 4.38. PLLA membranlar ile hücre tabakalarının laminasyonu: A) Hücre
tabakası,

B)PLLA

elektroeğirilmiş

membran,

C-D)

PLLA

membran/Hücre tabakası yapısı.

Literatürde daha önce hücre tabakalarının beraberinde herhangi bir malzeme
kullanılmaksızın pratik bir şekilde üst üste lamine edilmesi çalışmaları yürütülmüş
ve vasküler ağın olmadığı iskemik ortamda maksimum 40-80 µm kalınlığa
ulaşılabildiği rapor edilmiştir [284]. Benzer şekilde ligament doku mühendisliğinde
kullanılmak üzere Vaquette ve ekibi tarafından PCL membranlar üretilip koyun
kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücre tabakaları ile kombine edilmiş [285] ve
maksimum doku kalınlığına ulaşabilmek için hücre tabakası lamine edilmiş PCL
membranlar kendi üzerlerinde katlanarak yaklaşık 2 mm çapa sahip tübüler yapılar
elde edilmiştir. Mouthuy ve ekibi tarafından rapor edilen 7±1.4 µm kalınlığında PLGA
elektroeğirilmiş membranların insan mezenkimal kök hücre tabakaları ile kombine
edildiği bir başka çalışmada [182] üç hücre tabakası ve üç PLGA membran
kullanılmış ancak elde edilen nihai yapının kalınlığından bahsedilmemiştir. Li Jeon
ve ekibinin elektroeğirilmiş PCL yönlenmiş membranları, C2C12 insan iskelet kası
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hücreleri, HS68 insan fibroblast hücreleri ve HUVEC endotel hücrelerinin
kokültüründen elde edilmiş hücre tabakaları ile kombine ettiği bir başka çalışmada,
herbir hücre tabakası lamine edilmiş membranın kalınğı 15 µm olarak bildirilmiştir.
Aynı çalışma kapsamında hücre üç hücre tabakası ve üç elektroeğirilmiş membran
birbiri üzerine lamine edilmiş ve nihai yapının kalınlığı yaklaşık 50 µm olarak
raporlanmıştır.

Sunulan tez çalışması kapsamında ise hızlı, pratik ve kolay bir şekilde üretilebilen
biyouyumlu ve biyobozunur PLLA elektroeğirilmiş membranların kullanılması ile
doku mühendisliği ürünü kalın dokuların üretimi milimetrik boyutlara taşınmıştır
(Şekil 4.38).

4.3.4. Hücre Tabakalarının PLLA Membranlar ile Lamine Edilmesiyle
Hazırlanmış

Yapılarda

Hücre

Canlılığının

Konfokal

Mikroskobi

ile

Değerlendirilmesi
Elde edilen yapılarda kültürün belirli günlerinde hücre canlılığının gözlemlenebilmesi
için Kalsein AM/Etidyum homodimer-1 boyaması yapılmıştır ve konfokal
mikroskobisi yardımıyla canlı hücreler yeşil, ölü hücreler kırmızı boyanarak
görselleştirilmiştir. Yapının genelinden bilgi almak için düşük boyutlu objektif tercih
edilmiş ve opak PLLA membranları geçebilmesi ve boyanmış hücreleri
görüntüleyebilmesi için maksimum şiddette lazer ışınlarıyla çalışılmıştır. Elde edilen
görüntüler Şekil 4.39’da paylaşılmıştır. Sunulan tez çalışması kapsamında kültürün
belirli günlerinde elde edilebilen en iyi çözünürlükteki görüntüler seçilerek Şekil
4.39’da paylaşılmıştır. Ayrıca Zeiss marka ve LSM 510 model konfokal
mikroskobunun kendi görüntü işleme, görüntü analizi ve görüntülerin üç boyutlu
yapılandırılmasını sağlayan yazılımı kullanılarak hücrelerin görüntülenebildiği
maksimum derinliğin hesaplanması çalışmaları yürütülmüştür. Elde edilen ortalama
derinlikler yine Şekil 4.39’da temsili görüntüler ile birlikte verilmiştir.

Elde edilen görüntülerde etidyum homodimer-1 ile boyanmış ölü hücreler
görülememiştir. Bu durumun etidyum homodimer-1’in kalsein ile aynı dalga boyunda
görüntülenmesiyle ve tercih edilen ölçüm metodundan kaynaklı çözünürlük
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problemleri ile ilişkili olduğu düşünülmüştür. Bunun dışında elde edilen yapıların üst
ve alt kısımlarından ayrı ayrı görüntüler elde edilmiş ve karşılaştırmalı olarak
sunulmuştur. Elde edilen görüntülerde yapının üst kısmında kalan hücrelere
bakıldığında hücre canlılığının kültürün ilk gününden son gününe belirgin bir artış
göstermesi dikkat çekicidir. Yapının alt kısmından elde edilen görüntüler
incelendiğinde ise üst kısmının aksine hücre canlılığının giderek azalması dikkat
çekici bulunmuştur. Kültürün özellikle 7. ve 10. günlerinde yapının üst ve alt kısımları
karşılaştırıldığında hücre canlılığı ve hücre sayısı bakımından her iki katmanın
birbirinden farkı açıktır. Yapının üst kısmında hücreler maksimum 176.68±27 µm
derinliğinde görüntülenirken, yapının alt kısmından bakıldığında hücrelerin
maksimum 153.42±18 µm derinlikte görüntülenebildiği hesaplanmıştır.

Şekil 4.39. PLLA/Hücre tabakası sandviç yapılarda kültür süresince hücre
canlılığının konfokal mikroskobisi ile incelenmesi.

Konfokal

mikroskobi,

canlı

veya

sabitlenmiş

hücrelerin

biyomalzemelerin

derinliklerinde görüntülenmesi amacıyla doku mühendisliği çalışmalarında sıklıkla
tercih edilmektedir. Konfokal mikroskobi incelemelerinde maksimum 100 µm’lik
derinliklerin normal çözünürlükte görüntüler eldesine imkân tanıdığı, bu kritik
değerin üzerindeki her derinlikte çözünürlüğün ciddi oranda zayıfladığı ve elde
edilen görüntülerde bütünlüğün sağlanamadığı belirtilmiştir [286]. Konfokal
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mikroskobide incelenebilecek maksimum derinlik yüksek oranda incelenecek
biyomalzemelerin yapısına, gözenekliliğine ve opasitesine bağlıdır. Hidrojel benzeri
yapılarda nispeten şeffaf olması sebebiyle lazer ışınlarının daha derinlere inebildiği
rapor edilmiştir. Konfokal mikroskobide karşılaşılan bu boyutsal sınırlamaların
önüne geçebilmek için araştırmacılar multi-foton mikroskobiye yönelmişlerdir [287].

Daha önceki literatür çalışmalarına baktığımızda hücre tabakalarının kalınlığının
artırılmasına yönelik oldukça az sayıda çalışma rapor edilmiştir. Bu çalışmaların
hepsinde hücre canlılığı analizlerinin konfokal mikroskobi incelemelerinden elde
edilen görüntülerdeki boyanmış hücrelerin sayısallaştırılması ile elde edildiği
farkedilmiştir [182, 281, 282, 284, 285, 288, 289]. Konfokal mikroskobi görüntülerinin
yukarıda bahsi geçen limitasyonları göz önünde bulundurulduğunda canlılık ile ilgili
verilerin sadece konfokal mikroskobi yöntemiyle değil başka metotlarla da
desteklenmesi gerektiği düşüncesiyle çalışma kapsamında alamar mavisi yöntemi
tercih edilmiştir.

4.3.5. PLLA Membranlar Kullanılarak ve Kullanılmadan Hücre Tabakalarının
Lamine Edilmesiyle Hazırlanmış Yapılarda Hücre Canlılığının Alamar Mavisi
ile Değerlendirilmesi
PLLA membran kullanılarak ve kullanılmadan üst üste lamine edilen hücre
tabakalarındaki hücre canlılıkları florsan ve konfokal mikroskobi yardımıyla
incelenmiş olsa da kolorimetrik bir yöntem olan alamar mavisi yöntemiyle de ayrıca
analiz edilmiştir ve sonuçlar Şekil 4.40’da paylaşılmıştır. Alamar mavisi analizi son
50 yıl içinde, çeşitli biyolojik ve çevresel sistemlerde bakteriler, maya, mantarlar,
protozoa ve kültürlenmiş memeli hücreleri gibi birçok hücre tipinde hücre canlılığını
ve sitotoksisiteyi değerlendirmek için kullanılmıştır [290]. Alamar mavisinin aktif
bileşeni, hücre membranını geçebilen, toksik olmayan, kültür ortamında suda
çözünebilen ve çözünmüş formda indirgenmeden stabil kalabilen resazurindir.
Resozurin mavi renkli floresan olmayan bir çeşit boya olup hücre içinde resorufine
indirgenerek

pembe

renkli

kuvvetli

bir

floresan

boyaya

dönüşmektedir.

Spektrofotometrik olarak 570-600 nm veya 540-630 nm dalga boyunda
ölçülebilirken, floresan olarak 530-560 nm dalga boyunda ekzitasyon, 590 nm dalga
boyunda emisyon olarak ölçülebilmektedir [291, 292].
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Çalışma kapsamında elde edilen canlılık değerleri optik yoğunluk cinsinden
incelendiğinde her iki yapıda da başlangıç yoğunluğunun aynı olduğu görülmektedir.
Kültürün başlangıcında benzer optik yoğunlukların elde edilmesi her iki yapıda da
eşit sayıda hücre tabakası kullanıldığının ve hücre tabakalarının da yaklaşık aynı
sayıda hücre içerdiğinin göstergesidir.

Kültürün 3. gününe gelindiğinde sadece üst üste lamine edilmiş hücre
tabakalarından oluşan yapıda hücre canlılığının neredeyse %50 oranında azaldığı
kaydedilmiştir (p<0.0001). Hücre tabakalarının PLLA elektroeğirilmiş membranlar ile
kombine edildiği diğer yapılarda ise hücre canlılığının kültürün 3. gününde
değişmediği görülmüş ve yapının kendisini koruduğu düşünülmüştür. Kültürün 7.
gününe gelindiğinde ise bu yapılarda hücre canlılığının arttığı (p<0.0001)
gözlemlenirken, sadece hücre tabakalarının lamine edildiği grupta hücre canlılığının
değişmediği görülmüştür. Kültürün 10. gününde elektroeğirilmiş membranlar ile
kombine edilen hücre tabakalarında toplam hücre canlılığının 7. güne kıyasla
değişim göstermediği fark edilmiştir. Öte yandan diğer grupta da hücre canlılığı yine
kültürün 3. ve 7. gününe benzer bulunmuştur ve kültürün ilk gününe kıyasla
neredeyse % 50’lik bir hücre ölümü hesaplanmıştır (p<0.0001). Alamar mavisi
bulgularının genel sonuçlarının boyama sonuçları ile büyük benzerlik gösterdiği
dikkat çekici bulunmuştur. Sadece hücre tabakalarının üst üste lamine edildiği
grubun floresan boyama sonuçlarına göre kültürün 1. gününden itibaren görülen
akut hücre ölümü alamar mavisi sonuçları ile de doğrulanmıştır.

Hücre tabakası sayısının artırılmaya çalışıldığı geçmiş literatür çalışmaları
incelendiğinde, neredeyse bütün çalışmaların yapılardaki hücre canlılığını elde
edilmiş konfokal görüntülerindeki boyanmış canlı hücreler üzerinden hesaplayarak
raporladığı dikkat çekicidir. Sekine ve grubunun gerçekleştirmiş olduğu, poröz kültür
membranları üzerinde endometriyel kök hücrelerinden elde edilen hücre
tabakalarının üst üste lamine edildiği çalışmada [281] sadece üst üste lamine
edilmiş iki hücre tabakasının 7 günlük kültür sürecinde proliferasyon sergilediği
belirtilmiştir.
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Şekil 4.40. Çok katmanlı yapılarda kültür süresince hücre canlılığının kolorimetrik
bir yöntem olan alamar mavisi ile incelenmesi.

Bunun dışında, dört ve daha fazla hücre tabakasının üst üste lamine edildiği tüm
gruplarda (en fazla 8) daha kültürün ilk gününde % hücre canlılığının % 70’in altına
düştüğü rapor edilmiştir. Aynı çalışma kapsamında, kültürün 7. gününde ise 4 hücre
tabakasının % hücre canlılığının % 23 olarak hesaplandığı rapor edilmiştir.
Çalışmamız kapsamında ayrıca hesaplanan % hücre canlılığı değeri kültürün 3.
gününde % 49.25±1.25, 7. gününde ise % 48±1.45 olarak bulunmuştur. Ancak
Sekine ve grubunun çalışmasından farklı olarak çalışmamız kapsamında kültürün
son gününde % hücre canlılığında artış gözlenmiş ve % 57.4±1.82 olarak
hesaplanmıştır. Bu farkın hücre tabakalarının lamine edildiği ortamlardan
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamız kapsamında hücre tabakaları poröz
kültür membranı yerine doku kültürü kabında (TCPs) lamine edildiği için, çok
katmanlı yapılardan ayrılan hücrelerin TCPs yüzeyinde tekrar üremeye başladığı ve
kültür

kabı

içerisinde

ölçülen

hücre

düşünülmektedir.
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canlılığında

artışa

sebep

olduğu

Mauthuy ve ekibi tarafından rapor edilen PLGA membran kullanılarak insan
mezenkimal kök hücrelerinin üst üste lamine edildiği başka bir çalışmada [182],
toplam altı katmandan oluşan ve her bir PLGA membranın bir hücre tabakası
taşıdığı yapıda hücre canlılığı kültürün 21. gününde % 94.3±2.2 olarak bildirilmiştir.
Çalışma kapsamında araştırmacılar gözeneklerinde besin ve oksijen taşıdığı
düşünülen PLGA membranların hücre canlılığının uzun dönem korunmasına imkân
tanıdığını vurgulamışlardır. Benzer olarak çalışmamız kapsamında da PLLA
membranlar ile lamine edilen hücre tabakalarından oluşan yapıda hücre canlılığının
kültürün son gününde iki katına çıktığı kaydedilmiştir. PLLA membranların da
gözeneklerinde besi ortamı ve oksijen hapsettiği ve hücrelerin üremesine imkân
tanıdığı düşünülmektedir.

Doku mühendisliği ürünü yapılarda hücre canlılığı ve hücre ölümü doğal dokudaki
gibi dinamik bir süreçtir [293]. Bu sebeple çalışma kapsamında üretilen yapılarda
sadece hücre canlılığının değil hücre ölümününde yorumlanabilmesi için laktat
dehidrogenaz aktivitesi analizi gerçekleştirilmiştir.

4.3.6. PLLA Membranlar Kullanılarak ve Kullanılmadan Hücre Tabakalarının
Lamine Edilmesiyle Hazırlanmış Yapılarda Hücre Ölümünün LDH Aktivitesi ile
Değerlendirilmesi
Nekroz, morfolojik olarak hücre içi organellerin şişmesi ve patlaması ile karakterize
edilen ve sonuç olarak plazma membranının bozulmasına yol açan bir tür hücre
ölümüdür. Nekrotik hücrelerde, plazma membranının bozulmasına bağlı olarak
sitoplazma hücre dışına salınmaya başlar. Bu sebeple, nekrotik hücre ölümü,
inflamatuar yanıtları uyandırır ve inflamatuar hastalıklar ile yakından ilişkilidir. Tümör
nekroz faktörü (TNF) ailesindeki ölüm sitokinleri güçlü nekroz tetikleyicileridir ve
ortamda bir kez nekroz başladığında bu sitokinler tarafından şiddeti artmaktadır
[294].

Nekrozu ölçmek için sitotoksisite analizleri esas olarak iki kategoriye ayrılmaktadır.
Bunlardan ilki propidyum iyodür gibi canlı hücrelerin plazma membranını
geçemeyen ancak membran bütünlüğü bozulmuş hücrelerde DNA’ya bağlanan
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boyaların kullanılması prensibine dayalı görüntüleme analizleridir. Diğeri ise hücre
içi moleküllerin bozulmuş plazma zarından hücre dışına sızmasına bağlı olarak
ortamdaki varlıklarının kolorimetrik birtakım yöntemler ile test edilmesidir [295].

Laktat dehidrogenaz (LDH), hemen hemen tüm hücrelerde bulunan ve plazma
membranı hasar gördüğünde hücre dışı alana salınan çözünebilir bir sitoplazmik
enzimdir. Hücre kültür ortamına salınan LDH miktarını belirlemek için çeşitli
kolorimetrik ve biyokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Buradaki temel mekanizma
laktat dehidrogenaz enziminin laktik asidi piruvata indirgemesidir. Ardından piruvat,
2,4 – dinitrofenilhidrazin ile 37 °C’de alkali ortamda reaksiyona girdiğinde kırmızıkahverengi pürivik asit dinitrofenilhidrazin bileşiği oluşmaktadır ve kolorimetrik
olarak optik yoğunluğu okunabilmektedir [296].

Çalışma kapsamında test edilen hücre canlılıkları LDH aktivitesi analizleri ile de
doğrulanmıştır ve elde edilen bulgular Şekil 4.41’de paylaşılmıştır. Elde edilen
bulgular değerlendirildiğinde, kültürün ilk gününde sadece hücre tabakalarının üst
üste lamine edildiği grupta, hücre tabakalarının PLLA membran ile kombine edildiği
gruba kıyasla 3 kat fazla LDH miktarı belirlenmiştir (p<0.0001). LDH miktarındaki bu
fark, alamar mavisi bulgularında rastlanılan canlılığın neredeyse % 50 azalmasına
ve

floresan boyamalarda

gözlemlenen artmış

PI

boyanmalarına parallel

bulunmuştur.

Hücre tabakalarının PLLA membranlar ile kombine edildiği grupta 7 günlük kültür
süresi boyunca LDH aktivitesinin düşük miktarda seyretmesi ve kültürün 10.
gününde artış göstermesi dikkat çekici bulunmuştur (p<0.01). Bu durumun sebebi
olarak kültür sürecinde uzun dönemde besin transportunun, oksijen satürasyonunun
ve atık madde uzaklaştırmasının statik kültür koşullarında yeterince sağlanamaması
düşünülmüştür. Ayrıca bu artışın, konfokal mikroskobi bulgularında özellikle yapının
alt kısmında kültürün ilerleyen günlerinde rastlanılan boyanmış canlı hücre sayısının
azalması ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.

126

Şekil 4.41. Çok katmanlı yapılarda kültür süresince hücre ölümünün kolorimetrik bir
yöntem olan LDH aktivitesi ile belirlenmesi.

Konu ile ilgili geçmiş literatür çalışmaları incelendiğinde, Sekine ve grubunun
gerçekleştirmiş olduğu, poröz kültür membranları üzerinde endometriyel kök
hücrelerinden elde edilen hücre tabakalarının üst üste lamine edildiği çalışmada,
dört ve daha fazla hücre tabakasının üst üste lamine edildiği yapılarda LDH
miktarında doğrusal bir artışın olduğu belirtilmiştir [281]. Çalışma kapsamında dört
hücre tabakası içeren grupta, kültürün 1. ve 3. günlerinde LDH miktarı 100 U/L
cinsinden hesaplanmış ve kültürün 7. gününde yaklaşık 2.5 katlık bir artış ile 250
U/L değerine ulaştığı bildirilmiştir.

Çalışmamız kapsamında dört hücre tabakasının lamine edildiği grupta, kültürün ilk
gününde akut hücre ölümünün gerçekleştiği ve kültürün ilerleyen günlerinde LDH
miktarının stabil kaldığı görülmüştür. LDH miktarındaki bu sabitliğin, yapıda görülen
ciddi miktardaki hücre kaybından sonra kültür sürecinde geriye kalan hücrelerden
kaynaklandığı düşünülmüştür. Sekine ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada poröz
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kültür membranının kullanılmasından elde edilen bulgular, çalışmamız kapsamında
PLLA membranların kullanıldığı gruplardan elde edilen verilerle benzerlik
göstermektedir. Sunulan tez çalışmasında PLLA membranların kullanımının hücre
ölümünü ciddi oranda geciktirdiği ve elde edilen yapının kültür ortamında uzun
dönem canlılığını koruduğu düşünülmüştür.

Benzer olarak Haraguchi ve ekibi tarafından rapor edilen rat kardiyomiyositlerinden
elde edilmiş hücre tabakalarının algler ile kokültüre edildiği bir çalışmada [282], bir
hücre tabakası ve beş hücre tabakasının laktat üretimi karşılaştırılmış ve tabaka
sayısının beşe çıkarıldığı grupta laktat üretiminin yaklaşık olarak 3 kat artırıldığı
gösterilmiştir. Araştırmacılar kültür ortamına alg ekleyerek hücre tabakalarını
alglerle kokültüre etmişlerdir ve besin ortamında oksijen konsantrasyonunu
artırmayı başarmışlardır. Bunun sonucunda beş hücre tabakasındaki laktat
miktarının 3 kat düşürülmesi sağlanmıştır ve araştırmanın devamında on hücre
tabakasının üst üste lamine edilmesi başarılmıştır.

4.3.7. PLLA Membranlar Kullanılarak Hücre Tabakalarının Lamine Edildiği
Yapılarda ALP Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Alkalen fosfataz kemik oluşumu sürecinde fosfataz özelliği sayesinde ortamdaki
çeşitli gruplardan fosfat iyonlarını koparır ve fosfat iyonlarının kalsiyum ile birleşmesi
sonucu kalsiyum fosfat bileşikleri meydana gelir. Oluşan bu kalsiyum fosfat
bileşiklerinin ECM yapısında birikmesi ve çökelmesi olayına ossifikasyon adı verilir
[297]. ALP enzimi seviyesi, osteojenik farklılaşmanın ana belirteçlerinden biridir ve
osteoblastlar osteositlere dönüştükçe alkalen fosfat aktivitesi ortamda azalmaktadır.
Bu durum mineralizasyonun da yavaş yavaş tamamlandığının bir belirtecidir [298,
299].

PLLA membranlar ile kombine edilmiş hücre tabakalarında ALP aktivitesi ölçümleri
incelendiğinde, kültürün ilk gününden (farklılaşma sürecinin 11. günü), üçüncü
gününe (14.gününe) ALP aktivitesinin artış gösterdiği anlaşılmıştır.
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Şekil 4.42. PLLA/Hücre tabakası sandviç yapılarda kültür süresince ALP
aktivitesinin tayini.

Çalışmanın daha önceki aşamalarında osteojenik genlerin ifade düzeylerinin
incelendiği kısımda hücre tabakalarının mineralizasyon fazının başında olduğu ifade
edilmişti. Buradan yola çıkılarak ALP aktivitesinin belirlendiği bu kısımda elde edilen
bulgular, yapıda mineralizasyonun artış gösterdiğine işaret ettiğini düşünülmektedir.
Kültürün üçüncü gününden sonra (farklılaşmanın 14. günü) ALP aktivitesinin
azalmaya başlaması dikkat çekicidir. Kültürün onuncu gününde (farklılaşmanın 21.
günü) mineralizasyonun da yavaş yavaş tamamlanmaya başladığı düşünülmüştür.
Çalışma kapsamında elde edilen bu bulguların desteklenmesi için Von Kossa
boyamaları ile hücre tabakalarında matris mineralizasyonunun belirlenmesi
çalışmaları yürütülmüştür ve bulgular 4.3.9. kısmında paylaşılmıştır.

4.3.8. PLLA Membranlar Kullanılarak Hücre Tabakalarının Lamine Edildiği
Yapılarda ECM Sentezinin Belirlenmesi
Hücre

dışı

matris

(ECM),

kendinden

birleştirilmiş

makromoleküllerin

bir

kompleksidir. Ağırlıklı olarak kollajen, kollajen olmayan glikoproteinler, hiyalüronan
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ve proteoglikanlardan oluşur. ECM sadece hücreler için bir iskele değildir; ayrıca
büyüme faktörleri ve sitokinlerin depolandığı özel bir hücrelerarası alandır. ECM,
hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını modüle ederek hücre davranışını düzenleyen
hücreler tarafından salgılanan bir dinamik molekül ağı olarak görülmelidir. ECM,
dokulara yapısal güç sağlar, hücrelerin etrafında karmaşık bir yapı olarak görünür
ve onlara yapısal destek sağlar [300].

Çeşitli hücre tipleri farklı matriks molekülleri salgılarlar ve gelişimsel yaş sırasında
bu moleküllerin doğası ve miktarı değişir. Genel olarak ECM molekülleri
glikozaminoglikanlar (GAG) ve yapısal fibröz proteinlerden oluşur. Hyalüronik asit,
kondroitin sülfat, dermatan sülfat, heparan sülfat, keratan sülfat ve heparin ECM
yapısında bulunan başlıca glikozaminoglikanlardır. Yapısal fibröz proteinlere örnek
olarak ise kollajen, elastin, fibronektin, laminin ve integrinler verilebilir. Glikozamino
glikanlar ve proteoglikanlar hidrate halde jel benzeri bir yapı sergilerken fibröz
proteinler ECM yapısına gömülü haldedirler. Bu jel benzeri yapı baskı gücüne karşı
dayanıklılık sağlarken yapısal proteinlerden kollajen gerilme gücüne karşı
dayanıklılık sağlar. Öte yandan elastin fibriller ECM yapısına esneklik sağlarken
fibronektin ve lamininler de hücrelerin matriks içerisinde birbirleri ile ve matriks ile
olan ilişkisini ve tutunmalarını belirlemektedir [301].

Kemik dokunun ECM'inde yerleşik çeşitli hücreler, biyosinyal molekülleri ve çeşitli
faktörler ve enzimler yer almaktadır. Kemik matriksi kalsifiye ya da mineralize
olduğundan kıkırdak dokusuna kıyasla daha serttir ve bu matristen difüzyon
olanaksız hale gelir. Bu nedenle kemik dokusu çok sayıda damar içeren bir vasküler
ağa sahiptir. Bunun yanısıra kemik matrisi hem organik hem de inorganik yapılar
içermektedir. Matrisin organik bileşenlerinin genel olarak gerilmeye karşı, inorganik
bileşenlerinin ise basınca karşı dayanım sağladığı bilinmektedir.

Kemik matrisinin majör organik bileşeni Tip I kollajen liflerdir. Diğer organik
bileşenler sülfatlı glikozaminoglikanlar ve daha büyük proteoglikan molekülleri
yapan hyalüronik asit molekülleridir. Ayrıca bu organik yapı içerisinde osteokalsin
isimli kalsiyum bağlayıcı proteinler ve osteonektin isimli kemik minerallerini kollajene
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bağlayan proteinler de yer almaktadır. Bir başka matris proteini olan sialoprotein,
osteoblastları plazma membran proteinleri integrinler aracılığıyla hücredışı matrikse
bağlar. Kemik matriksinin inorganik bileşenleri ise hidroksiapatit kristalleri şeklindeki
kalsiyum ve fosfat mineralleridir. Kaba kollajen liflerle hidroksiapatit kristalleri
arasındaki ilişki; kemiğe sertlik, dayanıklılık ve güç sağlamaktadır [302].

Sunulan tez çalışması kapsamında PLLA membranlar kullanılarak hücre
tabakalarının lamine edildiği yapılarda ECM sentezini belirleyebilmek için hem
kollajen analizi hem de sGAG analizi gerçekleştirilmiştir.

Kültürün 1. gününden (farklılaşmanın 11.günü) 10. gününe kadar yapılarda
sentezlenmiş kollajen miktarı Şekil 4.43’de gösterilmiştir. Burada, kollajen
sentezinin sürekli olduğu görülmektedir ancak sentezlenen miktarın kültürün 11.
gününden 21. gününe kadar oldukça az artış gösterdiği ve dalgalanmadığı dikkat
çekicidir (p<0.05). Kollajen sentezi osteojenik farklılaşmanın erken dönemlerinde
yüksek miktarda görülen ancak sonraki dönemlerde de az miktarda fakat sürekli
olarak devam eden bir süreçtir. Bu durum ECM sentezinin sürekli olmasıyla
alakalıdır ve çalışmada elde edilen bulgular literatür bilgilerini doğrulamaktadır.

Yapıların içermiş olduğu toplam sGAG miktarları analiz edilmiş ve Şekil 4.44’de
paylaşılmıştır. sGAG miktarı da kültür süresince sürekli artış göstermiş ve bu
durumun sebebi olarak da ECM sentezinin sürekli olması önerilmiştir. Kültürün 1.
gününden (farklılaşmanın 11. günü) 3. gününe (farklılaşmanın 14. günü) sGAG
sentezinin anlamlı bir şekilde arttığı (p<0.001), benzer olarak da 7. gününde artış
gösterdiği kaydedilmiştir (p<0.05). Kültürün 10. gününde sGAG miktarında az
miktarda artış görülse de istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
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Şekil 4.43. PLLA/Hücre tabakası sandviç yapılarda kültür süresince sentezlenmiş
kollajen miktarının belirlenmesi.

Şekil 4.44. PLLA/Hücre tabakası sandviç yapılarda kültür süresince birikmiş sGAG
miktarının belirlenmesi.
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Literatürde gerçekleştirilen benzer çalışmalar incelendiğinde, Vaquette ve ekibi
tarafından rapor edilen PCL membranlar ile koyun mezenkimal kök hücrelerinden
elde edilmiş hücre tabakalarının kombine edildiği bir çalışmada artmış ECM sentezi
ve kollajen birikimi dikkat çekicidir [285]. Araştırmacılar hücre tabakalarının ve
beraberindeki ECM’in transferi için elektroeğirilmiş membranların ideal malzemeler
olabileceğini öne sürmüştür. Öte yandan Ye ve ekibi tarafından gerçekleştirilen
insan mezenkimal hücre tabakaları ile PLGA elektroeğirilmiş membranların kombine
edildiği çalışmada kondrojenik ortamın kollajen ve agregan sentezini artırdığı ve
ECM’ce zengin yapıların eldesinin sağlandığı rapor edilmiştir [182].

4.3.9.

Hücre

Tabakalarında

Kültür

Süresince

Gerçekleşen

Matris

Mineralizasyonunun Histolojik Olarak Değerlendirilmesi
Von Kossa boyaması, osteojenik farklılaşma sürecinde fosfat iyonlarına bağlanmış
ve matris içerisinde çökelmiş kalsiyumların kahverengi veya siyah boyanmasını
sağlayarak matris mineralizasyonunun belirlenmesine yardımcı olmaktadır [303].
Çalışma kapsamında 10 gün osteojenik ortam uygulamasıyla elde edilen bir hücre
tabakası PLLA membran üzerine lamine edildikten sonra farklılaşmanın 21. gününe
kadar kültüre edilmiş ve

Von Kossa boyamasına tabi tutularak matris

mineralizasyonları değerlendirilmiştir. Elde edilen görüntüler Şekil

4.45’de

paylaşılmıştır.

Şekil 4.45. Hücre tabakalarında matris mineralizasyonunun Von Kossa boyaması
ile gösterilmesi.

Çalışma kapsamında 10 gün süre ile osteojenik ortam varlığında elde edilen
MC3T3-E1 hücre tabakalarında matris mineralizasyonunun başladığı siyah
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boyanmalarla karakterizedir. Kültürün 10. gününde elde edilen boyama sonuçları
çalışmaların başında sunulan Alizarin kırmızısı boyamasının sonuçları ile uyumluluk
göstermektedir. Kültürün 14. ve 21. günde mineralizasyonun belirgin bir şekilde
arttığı ve matris mineralizasyonunun sağlandığı dikkat çekicidir. Elde edilen bu
sonuçlar, PLLA membran ile kombine edilen hücre tabakalarının osteojenik ortamda
kültüre edilmeye devam edilmesiyle yapılarda mineralizasyonun da sağlandığının
göstergesi olarak kabul edilmiştir. 21 gün büyüme besi ortamı ile kültüre edilen
hücrelerde matris mineralizasyonu kontrol olarak değerlendirilmiş ve anlamlı
herhangi bir boyanmaya rastlanmamıştır.

4.3.10.

Hücre

Tabakalarında

Kültür

Süresince

Gerçekleşen

Kollajen

Sentezinin Histolojik Olarak Değerlendirilmesi
Kollajen fibriller de ALP enzimi veya diğer ECM proteinleri gibi sentezlenmiş ve
mikroçevreye salınmış serbest halde bulunabilir [304]. Osteojenik farklılaşma
sürecinde matris maturasyonunun ana belirteci olan kollajen ve diğer ECM
bileşenlerinin sentezlenmesi ve ortamda birikiminin görüntülenmesi amacıyla Van
Gieson boyaması gerçekleştirilmiştir. Van Gieson boyaması ile elastik lifler koyu
kırmızı veya siyah boyanırken, kollajen fibriller kırmızı veya turuncu boyanmaktadır
[305]. Çalışma kapsamında 10 gün osteojenik ortam uygulamasıyla elde edilen bir
hücre tabakası PLLA membran üzerine lamine edildikten sonra farklılaşmanın 21.
gününe kadar kültüre edilmiş ve Van Gieson boyamasına tabi tutularak matris
mineralizasyonları değerlendirilmiştir. Elde edilen görüntüler Şekil

4.46’da

paylaşılmıştır.

Şekil 4.46. Hücre tabakalarında ECM sentezinin Van Gieson boyaması ile
gösterilmesi.
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Osteojenik ortam uygulamasının 10. gününde elde edilen hücre tabakalarında koyu
kırmızı boyanma ile karakterize elastik fiberler ve turuncu boyanmış kollajen birikimi
dikkat çekici bulunmuştur. Kültür sürecinin ilerleyen günlerinde kollajen sentezinde
az miktarda artış görülürken, elastik liflerin birikmesinde koyu boyanma ile
karakterize belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Özellikle 21. günde hem koyu elastik
fiberlerin hem de turuncu boyanmış kollajen liflerin miktarındaki artış oldukça
belirgin bulunmuştur. 21 gün büyüme ortamı ile kültüre edilen hücrelerin boyanma
sonuçları kontrol olarak kullanılmıştır ve kollajen varlığını temsil eden az miktarda
turuncu boyanmalara rastlanılmıştır. Boyama sonuçları matris olgunlaşmasını ve
ECM sentezini doğrulamaktadır.

4.4. PGS Membranların Karakterizasyonları
4.4.1. PGS Membranların Toplam Reflektansı Azaltılmış Fourier Dönüşüm
Kızılötesi Spektrofotometresi (ATR-FTIR) Analizi ile İncelenmesi
PGS membranların kimyasal yapısı FTIR analizi ile incelenmiş ve farklı çapraz
bağlama sürelerinin fonksiyonel gruplar üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Elde
edilen spektrumlar karşılaştırmalı olarak Şekil 4.47’de sunulmuştur.

Elde edilen yapılarda karşılan 1154 cm-1 ve 1735 cm-1 pikleri sırasıyla C-O, C=O
gruplarını temsil etmektedir. 2920 cm-1 ve 2850 cm-1’de görülen pikler yapıda (–CH2)
alken grupların varlığını ifade ederken, 1450 cm-1’de görülen pik (-CH3) metil
gruplarını temsil etmektedir. 1730 cm-1’de keskin bir pik olarak görülen (–C=O)
yapıdaki çapraz bağlanmanın kanıtı olarak bilinmektedir [306, 307].

Çapraz bağlanma süresi artırıldıkça elastomer yapısındaki 1154 cm-1’deki C-O
bağının ve 1735 cm-1’deki C=O gruplarının spektrumdaki şiddetinin arttığı dikkat
çekici bulunmuştur ve bu iki fonksiyonel grubun çapraz bağlanmanın kanıtı olduğu
düşünülmüştür. Çapraz bağlanma süresinin artışına bağlı olarak diğer fonksiyonel
grupların şiddetinde kayda değer bir artış görülememiştir.
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Şekil 4.47. Farklı çapraz bağlanma sürelerinde üretilmiş PGS membranların FTIR
spektrumları.

4.4.2. Çekme Testi Yöntemi ile PGS Elastomerlerin Mekanik Dayanımlarının
Belirlenmesi
PGS elastomerlerin çapraz bağlanma süresinin artırılmasının çekme dayanımına
olan etkisi çekme mukavemeti (σM) ile incelenmiştir ve yanısıra malzemelerin %
kopma uzamaları (ɛM) ve Young Modülüsleri (ET) kaydedilmiştir. Elde edilen gerilimgerinim eğrisi Şekil 4.48’de paylaşılmıştır ve hesaplanan değerler Çizelge 4.7’de
sunulmuştur.

Çizelge 4.7. PGS elastomerlerin gerilim-gerinim eğrisinden elde edilen veriler.
σM (MPa)

ɛM (%)

ET (MPa)

PGS-10 Saat

0.17±0.025

199.31±11

0.108±0.0045

PGS-12 Saat

0.23±0.019

133.88±16

0.247±0.0025

PGS-14 Saat

0.28±0.021

109.27±8

0.514±0.0077
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Şekil 4.48. Farklı çapraz bağlanma sürelerinde elde edilmiş PGS elastomerlerin
gerilim-gerinim eğrisi.

Elde edilen bulgular incelendiğinde 10 saat kürlenen PGS elastomerlerin %
199.31±11 gerinim miktarıyla en elastik özellik sergileyen malzeme olduğu
farkedilmiştir. Kürleme süresi artırıldıkça malzemelerin sergilediği elastik davranışta
ciddi oranda azalamaların görülmesi dikkat çekicidir. Buna göre 12 saat kürlenen
malzemelerin gerinim miktarı %133.88±16 olarak hesaplanırken, 14 saat kürlenmiş
malzemelerin gerinim miktarı %109.27±8 olarak kaydedilmiştir. Elde edilen bulgular
PGS elastomerinin sentezi sırasında çapraz bağlama süresinin artırılmasının
elastikiyet kaybına sebep olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan çekme
mukavemetleri

incelendiğinde,

en

yüksek

çekme

mukavemetine

sahip

malzemelerin de en uzun süre kürlenmiş olanlar olduğu farkedilmiştir. Burada
kürleme işlemi malzemelerin elastik özelliklerini kaybetmesine sebep olsa da çekme
mukavemetlerinde artış sağlamıştır. Bu durum PGS elastomerlerini yumuşak
dokudan sert dokuya birçok doku mühendisliği uygulamalarında kullanım açısından
ilgi çekici kılmaktadır. Araştırmacılar daha elastik bir malzemeye ihtiyaç
duyduklarında (örneğin kardiyak yama, tendon doku mühendisliği uygulamaları)
daha kısa süreli kürleme sürelerini tercih edebilir ve daha dayanıklı bir malzemeye
ihtiyaç duyduklarında kürleme süresini belirli oranda artırabilirler. Benzer şekilde,
elastomerlerin sentezinde uygulanan kürleme süresi artırıldığında malzemelerin
Young Modülüs değerlerinin de belirgin bir şekilde arttığı fark edilmiştir.
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Literatürde PGS elastomerlerinin sentezi ve karakterizasyonu ile ilgili raporlar
incelendiğinde, Loh ve ekibi PGS elastomerlerin Young modülü değerlerinin 0.011.5 MPa arasında değiştiğini, çekme mukavemetinin ise 0.4-0.7 MPa aralığında
dağılım gösterdiğini bildirmişlerdir [308]. Yine aynı çalışma kapsamında PGS
elastomerlerinin en fazla başlangıç uzunluğunun 1.2 ile 3 katına kadar esneyebildiği
rapor edilmiştir. Joong ve ekibinin PGS elastomerlerinin mekanik özellikleri üzerine
gerçekleştirdikleri bir raporda, çekme mukavemetlerinin 0.25-1.45 MPa aralığında
dağılım gösterdiği ve uzama gerinimlerinin %100’ün üzerinde seyrettiği ifade
edilmiştir [309]. Çalışma kapsamında elde edilen veriler, daha önceki literatür
bilgileri ile uyumluluk göstermektedir. Ayrıca, Li ve ekinin PGS elastomer sentezi ve
karakterizasyonu üzerine gerçekleştirdikleri bir çalışmada çapraz bağlama süresi
24 sa, 48 sa ve 72 sa olarak değişken tutulup mekanik özellikler üzerine etkisi çekme
testi yöntemi incelenmiştir [310]. Çapraz bağlama süresinin artırılmasıyla
malzemelerin

daha

yüksek

çekme

mukavemetlerine

dayanabildiği

ancak

gerinimlerini de aynı oranda kaybettikleri bildirilmiştir.

4.4.3. PGS Membranların Çapraz Bağlanma Yoğunluklarının Belirlenmesi
Farklı sürede çapraz bağlama işlemine tabi tutulmuş PGS membranların çapraz bağ
yoğunlukları hesaplanarak Şekil 4.49’da sunulmuştur. Analizin yapıldığı ortam
şartları 20 °C olarak kaydedilmiş ve hesaplama işleminde Kelvin cinsinden ifade
edilerek kullanılmıştır.

Çalışma kapsamında 10 saat çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerlerinin
çapraz bağ yoğunlukları 14.77±1.30 mol/m3 olarak hesaplanırken, 12 saat çapraz
bağlamaya tabi tutulmuş elastomerlerin çapraz bağ yoğunlukları 33.79±1.57 mol/m3
olarak belirlenmiştir. Çapraz bağlama süresi 14 saate çıkarıldığında çapraz bağ
yoğunluğunun da 70.33±1.85 mol/m3’e ulaştığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında
elastomer üretiminde önemli bir parametre olan çapraz bağlama süresinin
artırılmasının çapraz bağ yoğunluğunda da anlamlı bir artışa sebep olduğu
görülmüştür.

Elde

edilen

bulgular mekanik test

sonuçları ile uyumluluk

göstermektedir ve elastomerlerde çapraz bağ yoğunluğu arttıkça kopma anındaki
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çekme mukavemetinin belirgin bir şekilde arttığı, % gerinimin de aynı ölçü de
azaldığı fark edilmiştir.

Şekil 4.49. PGS elastomerlerin farklı çapraz bağlanma sürelerinde çapraz bağ
yoğunluklarının hesaplanması.

PGS elastomerlerin çapraz bağ yoğunluğu ile ilgili geçmiş literatür çalışmalarına
bakıldığında, Kim ve ekibi PGS elastomerlerinin stent olarak kullanılabilirliğini
önerdiği bir çalışmada çapraz bağ yoğunluklarını 16.4 mol/m 3 olarak bildirmişlerdir
[311]. Wang ve ekibi tarafından PGS elastomerinin ilk kez literatürde rapor edildiği
çalışma kapsamında ise çapraz bağ yoğunluğu benzer yöntemle hesaplanmış ve
38.3±3.40 mol/m3 olarak bildirilmiştir [312]. Çalışma kapsamında elde edilen veriler
literatür bulguları ile kıyaslandığında çalışma kapsamında 10 saat süre ile çapraz
bağlanmış malzemelerin Kim ve ekibi tarafından rapor edilen çalışmaya benzerlik
göstermesi, 12 saat süre ile çapraz bağlanmış malzemelerin ise Wang tarafından
rapor edilen PGS elastomerlerinin çapraz bağ yoğunluğuna benzerlik göstermesi
dikkat çekici bulunmuştur.

139

PGS elastomeri sentezi esnasında gerçekleşen çapraz bağlanma sürecinin, eş
molar oranında bir araya getirilmiş gliserol ve sebasik asit monomerlerinin hidroksil
ve karboksik grupları arasında herhangi bir katalizöre ihtiyaç duyulmaksızın
gerçekleşen polikondensasyon tepkimesi ile sağlandığı bilinmektedir. Literatürde
yaygın olarak kullanılan iki aşamalı PGS elastomeri sentezine baktığımızda, önce
hidroksil ve karboksil grupları arasında gerçekleşen yoğun bir esterifikasyon
sürecinin gerçekleştirildiği ön polimerizasyon aşaması uygulanmaktadır. Takiben
hidroksil grupları, karboksil gruplarına bağlanma yönünde harekete geçer ve daha
sonra ortamdaki karboksilik asitler ve ikincil hidroksil grupları kendi üzerinde
bağlanmaya devam eder ve bu süreç esas çapraz bağlanmanın gerçekleştiği
süreçtir [309].

PGS elastomerlerinin ilk keşfinden buyana iki aşamalı sentez işlemine alternatif
olarak üretim sürecini kısaltmak ve çapraz bağlanma sürecini daha etkin yürütmek
adına mikrodalga esaslı yöntemler tanımlanmıştır. Daha önce grubumuz tarafından
da mikrodalga destekli PGS sentezi yöntemi önerilmiştir [68].

Mikrodalga sistemlerinin elastomer sentezinde önerilmesinin esas amacı yoğun
enerji transferinden yararlanarak esterifikasyon sürecini hızlı ve pratik bir şekilde
tamamlamaktır. Ancak bu mikrodalga sistemlerinde görülen enerji transferindeki
homojensizlikler,

kaynamaya

sebep

olabilecek

aşırı

ısınmalar

yöntemin

optimizasyonunu zorlaştırmaktadır. Yukarıda bahsi geçen sebeplerle, elde edilen
elastomerlerin fizikokimyasal açıdan karakterize edilmesi gerekmektedir [309].

Sunulan bu tez çalışması kapsamında da elde edilen elastomerlerin üretim
metodundaki tekrarlanabilirlik mekanik açıdan çekme testi yöntemiyle, kimyasal
açıdan FTIR analizi ve çapraz bağ yoğunluğunun belirlenmesiyle test edilmiştir ve
bulguların birbirini desteklediği görülmüştür.
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4.4.4. Farklı Çapraz Bağ Yoğunluğuna Sahip Elastomerlerin Su Temas Açısı
Ölçümleri
Bir sıvı damlacığının hidrofilik bir yüzey üzerine damlatıldığı zaman, yüzey üzerinde
yayılma eğilimi gösterdiği ve yayılma alanı boyunca yüzeyi ıslattığı bilinmektedir.
Hidrofobik yüzeyler için, damlacık kendi formunu korur ve sadece belirli noktalarda
yüzey ile temas eder. Yani hidrofobik durumda yüzey daha az ıslanır [313]. Çalışma
kapsamında farklı çapraz bağlanma sürelerinde üretilen PGS elastomerlerinin su
temas açıları hesaplanmış ve Şekil 4.50’de sunulmuştur.

Çalışma kapsamında elde edilen PGS elastomerlerin su temas açısı değerleri
incelendiğinde, 10 saat süreyle çapraz bağlanarak elde edilen elastomerlerin
90.53±1.67° ile hidrofobik özellik sergilediği bulunmuştur. Çapraz bağlama süresinin
12 saate ayarlandığı grupta su temas açısının 80.87±2.33°’ye düştüğü ve çapraz
bağlama süresinin 14 saate ayarlandığı grupta ise 64.15±0.85°’ye düşüş gösterdiği
kaydedilmiştir. Elde edilen bulgular çapraz bağlanma süresindeki artışın daha
ıslanabilir yüzeylerin elde edilmesine imkan tanıdığını göstermektedir.

Şekil 4.50. Farklı çapraz bağlanma sürelerinde elde edilmiş PGS elastomerlerinin
su temas açısı değerlerinin belirlenmesi.

Doku mühendisliği uygulamalarında yüzey ıslanabilirliği elde edilen malzemelerin in
vitro başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. 20-40 derece civarında temas
açısı sergileyen ortalama ıslanabilir yüzeylerin hücre tutunması ve hücre
yayılmasını yüksek derece teşvik ettiği rapor edilmiştir [314]. Bunun yanında yüzey
ıslanabilirliğinin malzemeye ve yüzey pürüzlülüğüne göre ayarlanması son derece
önemlidir. Islanabilirliğin yüksek olduğu yüzeylerde hücre tutunmasının da zorlaştığı
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ayrıca rapor edilmiştir [315]. Çalışma kapsamında üretilen yaklaşık 90° temas
açısına sahip malzemelerin çapraz bağlama süresi artırılarak, temas açısının
yaklaşık 64°’ye düşürülmesi daha ıslanabilir yüzeye sahip malzemelerin eldesinin
sağlanması açısından önem arz etmektedir. Elde edilen bu yüzeylerin daha iyi in
vitro performanslar sergileyeceği düşünülmüştür.

PGS elastomerlerinin su temas açısı ile ilgili rapor edilmiş geçmiş çalışmalar
incelendiğinde, temas açısı değerlerinin çapraz bağlanma süresi ve yoğunluklarına
göre göstermiş olduğu değişim tartışmalı bir konudur [71]. Genel olarak kürleşme
süresi artırıldığında –OH gruplarının yapıdan uzaklaşmasına bağlı olarak
hidrofilikliğin azaldığı rapor edilmiştir. Ancak Garcia ve ekibi tarafından
gerçekleştirilmiş bir çalışmada PGS elastomerlerin yapısındaki sadece hidroksil
gruplarının değerlendirilmesinin değil, aynı zamanda yapıdaki polar uç grupların ve
moleküller

arası

hidrojen

bağlarının

da

hidrofilisiteye

olan

etkisinin

değerlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Yine aynı çalışmada, sunulan tez
çalışmasına benzer olarak çapraz bağlama süresinin artırılmasıya daha ıslanabilir
yüzeylerin elde edildiği vurgulanmıştır. Öte yandan aynı çalışma kapsamında
hidrate edilen PGS numunelerinin de su temas açıları değerlendirilmiş ve kuru
örneklere kıyasla tam tersi bir yönelim gösterdiği not edilmiştir. Buradaki değişim,
çapraz bağlanmanın artması ile elastomer ağ yapısının su moleküllerinin
penetrasyonuna daha az izin verecek hale gelmesi ile açıklanabilir. Diğer literatür
örneklerine bakıldığında, Rai ve ekibinin PGS elastomerinin kardiyak yama olarak
kullanılabilirliğini konu alan çalışmasında su temas açısının 65±2° olarak bildirildiği
[316], Gaharwar ve ekibinin PGS elastomerini karbon nanotüplerle kombine ettiği
bir başka çalışmada ise [317] karbon nanotüp içermeyen elastomerlerin su temas
açısının 69.78±1.39° olarak bildirildiği dikkat çekicidir.

Çalışma kapsamında elde edilen veriler literatür bulguları ile karşılaştırıldığında, 14
saat boyunca çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerlerinin literatür
bulgularına benzer su temas açısı sergilediği anlaşılmıştır.
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4.4.5. PGS Membranların Bozunma Davranışlarının Belirlenmesi
PGS elastomerlerinin in vitro şartlarda bozunma hızının in vivo koşullara göre daha
yavaş olduğu ve bozunmanın yüzey erozyonu yoluyla ve doğrusal bir kütle kaybıyla
gerçekleştiği bilinmektedir [79]. In vivo ortamda ise PGS’nin subkütanöz veya
intramüsküler implantasyonunda 21 dakika/mm gibi kısa bir sürede hızla rezorbe
olduğu ve bozunmanın yine yüzey erozyonu ile gerçekleştiği rapor edilmiştir [318].

Çalışma kapsamında elde edilen malzemelerin hidrolitik bozunmaları pH’sı 7.4’e
ayarlanmış Ringer ortamında, 60 devir/dakikaya ayarlanmış 37℃’de çalkalamalı
etüv içerisinde incelenmiştir ve elde edilen veriler Şekil 4.51’de zamana bağlı %
kütle kaybı cinsinden sunulmuştur. Hidrolitik bozunma süreci incelendiğinde ilk 7
günde 10, 12 ve 14 saat süreyle çapraz bağlanmış malzemelerin sırasıyla %
6.38±0.21, %3±0.35, %2.92±0.15 kütle kaybı sergilediği görülmüştür. Bozunmanın
14. gününde aynı malzemeler benzer sırayla %9.19±1.91, %5.26±0.65 ve
%4.04±0.52’lük bir kütle kaybı göstermiştir. Bozunmanın 21. gününe gelindiğinde
10 saat çapraz bağlanmış malzemelerde kütle kaybı %20.65±1.72 olarak
kaydedilirken, 12 saat çapraz bağlanmış malzemeler %9.73±0.88 ve 14 saat çapraz
bağlanmış malzemeler %6.22±1.34 lük bir kütle kaybı göstermiştir. Bozunma
sürecinin sonunda (28. gün) 10 saat çapraz bağlanmış PGS elastomerlerde nihai
kütle kaybı %24.82±0.35, 12 saat çapraz bağlanmış elastomerlerde %13.79±0.5 ve
14 saat çapraz bağlanmış elastomerlerde %9.65±0.72 olarak kaydedilmiştir. Elde
edilen bu sonuçlar, yukarıda temas açısı ile ilgili olarak yapılan açıklamayı destekler
niteliktedir.

Çalışma kapsamında PGS elastomerlerinin çapraz bağ yoğunluğundan bağımsız
olarak in vitro şartlarda lineer bir kütle kaybı sergilediği belirlenmiştir. PGS
elastomerlerinin

in

vitro

bozunması

ile ilgili

geçmiş literatür

çalışmaları

incelendiğinde, bozunma mekanizmasının her zaman yüzey erozyonu ile olduğu
ancak kütle kayıplarının elastomerlerin hazırlanma biçimine göre (konvansiyonel iki
aşamalı süreç veya mikro dalga destekli sistemlerin kullanılması) değişkenlik
gösterdiği fark edilmiştir.
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Şekil 4.51. Farklı sürelerde çapraz bağlanarak elde edilmiş PGS elastomerlerinin
hidrolitik ortamda zamana bağlı %kütle kaybı.

Örneğin Lau ve ekibinin gerçekleştirmiş olduğu PGS elastomerlerin üretiminde her
iki yöntemin kullanılması ve karakterizasyonunu konu alan bir araştırmasında [319],
konvansiyonel yöntemle hazırlanan elastomerlerde 28 günde kütle kaybının %16.42
ve mikrodalga destekli sistemde hazırlanmış elastomerlerde kütle kaybının %7.42
bulunduğu rapor edilmiştir. Gaharwar ve ekibi tarafından rapor edilen PGS
elastomerinin kardiyak yama olarak kullanılabilirliğini konu alan bir çalışmada PGS
elastomerlerin 37 ℃’de PBS ortamında 30 günde %49.4±2.8’lik bir kütle kaybı
sergilediği [317], Liu ve ekibi tarafından rapor edilen PGS elastomerlerinin
karakterizasyonunu konu alan başka bir çalışmada ise 37 °C’de PBS ortamında 28
günde %35’lik kütle kaybının rapor edildiği görülmektedir [320]. Çalışma
kapsamında elde edilen bulgular mikrodalga destekli PGS membranların
hazırlanması ile ilgili literatür çalışmalarının bir çoğu ile benzerlik göstermektedir.
Farklı boyut ve hacimde ve farklı çapraz bağlanma süreleri ve farklı yöntemler
kullanılarak hazırlanan PGS elastomerlerinin bozunma sonucu elde edilen % kütle
kayıplarının değişkenlik gösterdiği dikkat çekici bulunmuştur.
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Enzimler genellikle belirli bir biyolojik substrata yüksek düzeyde spesifik afinite
göstermesine rağmen, bazıları polyesterler ve poliüretanlar gibi sentetik substratları
da tanıyabilir ve bu yapılarla etkileşime girebilmektedir. Smith ve ekibi [321]
enzimlerin in vitro şartlarda polimer yapısını değiştirebildiğini ve ester grupları ihtiva
edenlerin, vücutta biyolojik enzimler tarafından katalize edilen bir reaksiyon olan
hidrolitik bozunmaya etki edebileceğini belirtmişlerdir. Enzimlerin, polimerik
malzemelerin biyodegradasyonu üzerindeki rolü, klinik olarak onaylanmış birçok
malzeme için araştırılmıştır: örneğin, poli (laktik asit), poli (glikolik asit), polistiren,
polipropilen, poli (metil metakrilat), poli (etilen tereftalat) (PET), naylon ve poli (eter
üretanlar) [322]. Bu bilgilere istinaden çalışma kapsamında elde edilen PGS
elastomerlerinin hidrolitik bozunmalarına paralel olarak enzimatik bozunmaları da
incelenmiştir ve elde edilen bulgular Şekil 4.52’de paylaşılmıştır.

Enzimatik bozunma süreci incelendiğinde ilk 7 günde 10, 12 ve 14 saat süreyle
çapraz bağlanmış malzemelerin sırasıyla % 7.35±0.55, %3.78±0.47, %3.18±0.19
kütle kaybı sergilediği görülmüştür. Bozunmanın 14. gününde aynı malzemeler
benzer sırayla %10.89±1.91, %6.88±0.65 ve %4.64±0.3’lük bir kütle kaybı
göstermiştir. Bozunmanın 21. gününe gelindiğinde 10 saat çapraz bağlanmış
malzemelerde kütle kaybı %31.86±0.4 olarak kaydedilirken, 12 saat çapraz
bağlanmış malzemeler %12.23±0.27 ve 14 saat çapraz bağlanmış malzemeler
%8.32±0.73 lük bir kütle kaybı göstermiştir. Bozunma sürecinin sonunda (28. gün)
10 saat çapraz bağlanmış PGS elastomerlerde nihai kütle kaybı %43.75±0.84, 12
saat çapraz bağlanmış elastomerlerde %19.54±0.64 ve 14 saat çapraz bağlanmış
elastomerlerde %12.75±0.95 olarak kaydedilmiştir.

In vivo ortamda polyesterlerin genel olarak yıkımından sorumlu başlıca iki grup
enzim görev almaktadır. Birinci grup, yıkıma uğrattıkları yan grubun isminden sonra
adlandırılan ve fosfatazların, esterazların ve aminopeptidazların dahil olduğu
hidrolazlardır. Bu enzimler, lizozomal kökenli olup esas olarak makrofajlar,
lenfoblast hücreleri ve beyaz kan hücreleri tarafından salgılanmaktadırlar. İkinci
enzim sınıfı, daha çok hidroksil gruplarına etki ederek hidrolitik bozulmaya neden
olan oksidoredüktazlardır ve bu enzimlerin polimerik biyomateryaller üzerindeki
etkileri bugüne kadar netlik kazanmamış tartışmalı bir konudur [321].
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Şekil 4.52. Farklı sürelerde çapraz bağlanarak elde edilmiş PGS elastomerlerinin
enzimatik ortamda zamana bağlı %kütle kaybı.

Esterazın polyesterlerin in vitro bozunması üzerindeki enzimatik etkisi bugüne kadar
birçok kez rapor edilmiştir [323]. In vivo olarak da esterazın ayrıca, polimerik
implantların bozunmasından sorumlu öncül enzim olduğu da bildirilmiştir. Bu
nedenle sunulan tez çalışması kapsamındaki enzimatik bozunma çalışmaları için
esteraz ailesinden olan lipaz tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında lipaz
konsantrasyonunun belirlenmesi amaçlı Frydrych ve ekibinin PGS’yi poli (laktik asit)
ile kombine ederek yağ doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere
önerdiği çalışma model alınmıştır [224]. Burada, yetişkin insanların ortalama serum
lipaz seviyesinin 30-190 U/L olduğundan yola çıkılarak çalışılacak enzim aktivitesi
100 ünite/mg olarak belirlenmiştir. Daha önce literatürde PGS elastomerlerinin veya
başka malzemelerle kombinasyonlarının enzimatik degredasyonunu belirlemek
amaçlı lipaz enzimi farklı ünite/L veya ünite/mg derişimlerinde kullanılmıştır [76, 224,
324]. Bu sebeple elde edilen bulgular geçmiş literatür çalışmaların sonuçlarıyla
doğrudan karşılaştırılamamıştır. Ancak Frydrych ve ekibi PGS/PLA karışımından
elde edilen doku iskelelerinin in vitro enzimatik bozunmasını 31 günde PBS
içerisinde yaklaşık %55 olarak raporlamışlardır.
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4.4.6. Farklı Çapraz Bağlanma Sürelerinde Üretilmiş PGS Membranların
Sitotoksisite Analizi
Farklı çapraz bağlanma sürelerinde elde edilen PGS membranların sitotoksisite
analizi doz bağımlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olup Şekil 4.53’de sunulmuştur. Buna
göre 10 saat süre ile çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerlerinden
hazırlanmış %100 derişimde ekstraksiyon ortamının (0.2 gr/mL) %34.84±2.16 hücre
canlılığı sergilediği, %50 ve %25 derişimde ekstraksiyon ortamının ise sırasıyla %
69.05±1.83 ve %89.90±1.45 hücre canlılığı sağladığı bulunmuştur. 12 saat süre ile
çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerlerin sitotoksisite değerlendirmesinde
ise %100 derişimde hazırlanmış ekstraksiyon ortamının %51.31±1.05 hücre
canlılığına sebep olduğu görülmüştür. Aynı grubun %50 ve %25 derişimde
hazırlanmış ekstraksiyon ortamları ise sırasıyla %78.45±2.45 ve %92.34±0.72
hücre canlılığı sergilemiştir. 14 saat çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinden elde edilen %100 derişimde ekstraksiyon ortamının %79.45±0.35
hücre canlılığı sergilediği görülmüştür. Aynı grubun %50 ve %25 derişimde
hazırlanmış ekstraksiyon ortamlarının hücre canlılığı ise sırasıyla %83.08±0.63 ve
%92.73±0.41 olarak kaydedilmiştir. ISO 10993-5 standardına göre % hücre canlılığı
%70’in altında bulunan malzemeler toksik kabul edilmektedir [325].

Buna göre 10 saat ve 12 saat süre ile çapraz bağlanarak elde edilen malzemeler
sitotoksik bulunmuştur. 14 saat süreyle çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerler ise yaklaşık % 80 hücre canlılığı sergileyerek hücreler üzerinde
herhangi bir toksik potansiyeli olmadığını göstermiştir. Kontrol grubuna göre hücre
canlılığında görülen % 20’lik bir azalmanın da PGS’nin yüzey degredasyonu sonucu
besin ortamına salınan asidik bileşenlerinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Diğer
gruplarda belirgin bir şekilde görülen % hücre canlılığında azalma ise malzemelerin
yapısında çapraz bağlanmamış reaktif grupların besin ortamına salınımına
bağlanmıştır.
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Şekil 4.53. Farklı çapraz bağlanma sürelerinde üretilmiş PGS membranların doz
bağımlı sitotoksisite analizi.

PGS elastomerlerinin sitotoksisitesini konu alan geçmiş literatür çalışmaları
incelendiğinde, Liang ve ekibinin PGS elastomerinin sitotoksisitesini LDH aktivitesi
ile test ettikleri bir çalışmada toksisitenin yaklaşık % 15 civarında olduğu rapor
edilmiştir [326]. Salehi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen PGS filmlerin kornea
eşleniği yapı olarak önerildiği bir araştırmada, PGS filmlerin insan korneal epitel
hücreleri üzerinde herhangi bir toksisitesi bulunmadığı ve hücre canlılığının yaklaşık
%80 civarında olduğu bildirilmiştir [327]. Lee ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş
mikrodalga destekli PGS sentezi ve karakterizasyonuna ilişkin bir çalışmada, PGS
elastomerlerinin kontrol grubu ile neredeyse aynı canlılık değeri sergilediği rapor
edilmiştir [328]. Daha önce grubumuz tarafından rapor edilen PGS elastomerinin βTCP ile kombine edildiği bir çalışmakapsamında da hücre canlılığı % 84 olarak
bildirilmiştir [66]. Bahsi geçen tüm bu çalışmalar, hücre canlılığında görülen
azalmanın PGS sentezi esnasında yapıda çapraz bağlanmadan kalan sebasik asit
monomerlerinin içerdiği

karboksilik asit gruplarının ortama

kaynaklandığını ileri sürmektedir.
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salınmasından

4.4.7. Farklı Çapraz Bağlanma Sürelerinde Üretilmiş PGS Membranlarda
Sitotoksisite Analizi Sonrası Apoptoz ve Nekrozun Değerlendirilmesi
Sitotoksisite testi sonucunda 10 ve 12 saat çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerin sitotoksik bulunmasına istinaden toksisitenin hangi hücresel olay ile
meydana geldiğini araştırmak için apoptoz/nekroz boyaması gerçekleştirilmiştir. Eş
zamanlı olarak da 24 saat ekstraksiyon besi ortamı ile inkübe edilen hücrelerin faz
kontrast mikroskobisi görüntüleri elde edilmiş ve boyama sonuçları ile karşılaştırmalı
olarak Şekil 4.54’de sunulmuştur.

Şekil 4.54. Farklı çapraz bağlama sürelerinde elde edilmiş PGS membranların
apoptoz/nekroz boyama görüntüleri ve faz kontrast görüntülerinin
karşılaştırılması.

10 saat süre ile çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerlerinin hücreler
üzerinde kırmızı boyanma ile karakterize olarak oldukça ciddi bir nekrotik etki
gösterdiği boyanma sonuçlarında dikkat çekici bulunmuştur. Ayrıca bu grupta
neredeyse tüm fare fibroblast hücreleri (L929) orijinal iğsi morfolojilerini kaybetmiş
ve MTT testi bulguları ile uyumlu olarak yeşil boyanma ile karakterize oldukça düşük
hücre canlılığı gözlemlenmiştir. 12 saat süre ile çapraz bağlanmış PGS
elastomerlerin ikili boyama sonuçları değerlendirildiğinde daha fazla yeşil boyanma
ile karakterize canlı hücrelerin varlığı dikkat çekicidir. Bu grupta 10 saat süre ile
çapraz bağlanarak elde edilenlerin aksine, daha çok turuncu boyanma ile
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karakterize apoptotik olduğu düşünülen hücreler ve bir kısım kırmızı boyanmış
nekrotik olduğu düşünülen hücrelerin varlığı dikkat çekici bulunmuştur. Aynı grubun
faz kontrast mikroskobisi görüntüleri de hücrelerin membran bütünlüğünü
kaybetmeye ve büzülmeye başladığını göstererek hücrelerde görülen apoptozu
doğrulamıştır. Ancak 14 saat boyunca çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinin boyanma görüntüleri değerlendirildiğinde kontrol grubuna oldukça
benzer olduğu, hücrelerin bir çoğunun canlı ve yeşil olduğu gözlemlenmiştir. Aynı
grubun faz kontrast mikroskobisi görüntüleri kontrol grupları ile karşılaştırıldığında
hücrelerde hafif membran büzülmesinin varlığı not edilmiştir. Bu durumun kültür
ortamındaki pH değişiminden kaynaklandığı düşünülmüştür ve 24 saat süre ile
inkübe edilen ekstraksiyon besi ortamlarının pH değerleri ölçülerek Şekil 4.55’de
gösterilmiştir.

Şekil 4.55. Farklı sürelerde çapraz bağlanarak elde edilmiş PGS membranlardan
hazırlanmış ekstraksiyon besiyerlerinin kültür şartlarındaki pH ölçümleri.

10 saat süreyle çapraz bağlanmış PGS elastomerlerinden elde edilen ekstraksiyon
besi ortamlarının 24 saat saat süreyle hücrelerle inkübe edildikten sonra kaydedilen
pH’sı 6.5±0.13, 12 saat süreyle çapraz bağlanmış PGS elastomerlerinin pH’sı
6.84±0.16, 14 saat süreyle çapraz bağlananlarınki ise 7.26±0.08 olarak ölçülmüştür.
Kontrol grubunun besi ortamı ise 7.42±0.02 olarak kaydedilmiştir. Genel olarak,
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ideal kültür ortamı pH’sının neredeyse tüm hücre çeşitleri için 7.2-7.4 aralığında
olması gerektiği bildirilmiştir [329]. Elde edilen bilgiler, elastomerlerden kültür
ortamına salınan çapraz bağlanamamış sebasik asitin karboksilik asit gruplarından
dolayı kültür ortamının pH’sını asidik yaparak toksisiteye sebep olduğunu
önermektedir. Kültür ortamında meydana gelen asitleşme besi ortamının renginden
de belirgin bir şekilde ayırt edilebilmektedir. Nihai olarak, kontrol grubu ile
kıyaslandığında

14

saat

süreyle

çapraz

bağlanarak

elde

edilen

PGS

elastomerlerinin kültür ortamı pH’sını ideal aralıkta tuttuğu ve herhangi bir sitotoksik
potansiyeli olmadığı gözlemlenmiştir.

4.4.8. Yüzeyi Kanal Desenlenmiş PGS Membranların Taramalı Elektron
Mikroskobu ile Görüntülenmesi
Kürleme işleminden sonra karbondioksit lazer cihazı ile yüzeyinde kanal desenleri
oluşturulmuş 3 cm’lik çapa sahip PGS memranların makroskobik ve mikroskobik
fotoğrafları Şekil 4.56’da sunulmuştur.

Kanalların ortalama derinliği 825±50 µm olarak hesaplanırken, kanalların genişliği
1215±205 µm olarak hesaplanmıştır. Karbondioksit lazer cihazı ile başlangıçta
belirtilen ölçülere uygun oluşturulan kanal desenlerinin etanol sterilizasyonundan
sonra gerçek boyutlarını kaybettiği, sterilizasyon esnasında şişme davranışı
göstererek kanal boyu ve kanal genişliğinde artış olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 4.56. Yüzeyi kanal desenlenmiş PGS Membranların makroskobik ve taramalı
elektron mikroskobu fotoğrafı.
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4.5. Yüzey Kanal Desenli PGS Membranların Kanallarında HUVEC Hücrelerinin
Kültüre Edilmesi
4.5.1. HUVEC Hücreleri için İdeal Kürtür Şartlarının Belirlenmesi
HUVEC hücreleri için ideal kültür şartlarının belirlenmesi için iki farklı besi ortamı
kullanılmıştır. Konvansiyonel bir besi ortamı olan DMEM/Ham’s F-12 ve doğrudan
kullanıma hazır bir şekilde temin edilen endotelyal büyüme besi ortamı (EGM-2)
çalışma kapsamında kullanılmış ve endotel hücreleri üzerine etkileri belirlenmiştir.

Öncelikle her iki besi ortamı ile ayrı ayrı kültüre edilen hücrelerin morfolojik
değişimleri ve kültür kabının yüzeyini kaplama biçimi mikroskobik görüntüler yoluyla
incelenmiştir ve elde edilen görüntüler Şekil 4.57’de karşılaştırılmaktadır. Buna
göre; kültürün ilk gününde her iki besi ortamı ile kültüre edilen hücrelerde ekim
yoğunluğunun yaklaşık aynı olduğu ve hücre morfolojisinin de benzer olduğu dikkat
çekicidir.

Kültürün 3. gününe gelindiğinde EGM-2 ile kültürlenen hücrelerde artmış
proliferasyon dikkat çekici olup hücre morfolojisi de diğer gruptan açıkça farklı
bulunmuştur. EGM-2 ile kültüre edilen hücrelerin morfolojisinin daha homojen
olduğu görülmekteyken, diğer grupta hücre boyutunda farklılıklar olduğu ve
hücrelerin eş morfoloji sergilemediği kaydedilmiştir. Kültürün 7. gününe gelindiğinde
EGM-2 ile kültürlenen hücrelerin kültür kabının her yerini kapladığı hatta hücrelerin
üst üste dizilmeye başladığı dikkat çekici bulunmuştur. Kültürün aynı gününde diğer
grup incelendiğinde, hücre proliferasyonunda belirgin bir artış ve hücre
morfolojisinde net bir iyileşme olsa bile EGM-2 kullanılan gruptaki kadar hızlı ve
pratik bir üremenin sağlanamadığı düşünülmüştür.

Çalışmanın bu aşamasında elde edilen bulgular alamar mavisi yöntemiyle hücre
üreme eğrisi çıkarılarak da doğrulanmıştır ve bulgular Şekil 4.58’de paylaşılmıştır.
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Şekil 4.57. İdeal kültür koşullarının belirlenmesi için önerilen DMEM/Ham’s F-12 ve
EGM-2 besi ortamlarının HUVEC morfolojisi ve proliferasyonu üzerine
etkileri.

Alamar mavisi yöntemiyle elde edilen hücre canlılıkları absorbans üzerinden
incelendiğinde kültürün ilk gününde benzer ekim yoğunluğuna sahip oldukları dikkat
çekicidir. Kültürün 3. gününde DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen hücrelerin
absorbans değeri 0.235±0.02 olarak kaydedilmişken, EGM-2 ile kültüre edilen
hücrelerin absorbans değeri 0.366±0.028 olarak hesaplanmıştır. Kültürün 7. gününe
gelindiğinde DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen hücrelerin absorbans değeri
0.332±0.01’e ulaşırken, EGM-2 ile kültürlenen hücrelerin absorbans değerinin
0.564±0.015’e ulaştığı kaydedilmiştir. Kültürün son gününde absorbanslar arasında
yaklaşık 1.7 katlık fark olduğu not edilmiştir ve EGM-2’nin hücre proliferasyonundaki
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başarısı kültürün her iki gününde de anlamlı derecede farklı bulunmuştur
(p<0.0001).

Şekil 4.58. Farklı besi ortamlarının HUVEC proliferasyonu üzerine etkisinin
incelenmesi.

4.5.2. PGS Membranların Kanallarında HUVEC Hücrelerinin Proliferasyonu
Endotel hücrelerin proliferasyonu sadece TCPs’de değil aynı zamanda PGS
yüzeyindeki kanallara ekim yapılarak da incelenmiştir ve zamana bağlı optik
yoğunluk cinsinden proliferasyon Şekil 4.59’da ifade edilmiştir. Çalışmanın bu
aşamasında 14 saat süre ile çapraz bağlanarak elde edilen elastomerlerin
yüzeyinde CO2 lazer yöntemiyle kanal desenleri oluşturulmuş ve hücre kültürü
çalışmaları için kullanılmıştır. Elde edilen proliferasyon verileri değerlendirildiğinde
kültürün 3. gününden itibaren EGM-2 varlığında net bir proliferasyon farkı
gözlemlenmiş (p<0.05) ve bu fark kültürün 7. ve 14. günlerinde daha da
belirginleşmiştir (p<0.0001). TCPs’den elde edilen verilerle uyumlu olarak EGM-2
ve DMEM/Ham’s F-12 arasındaki bu farkın, EGM-2’nin net olarak açıklanmayan
zengin içeriğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. EGM-2’nin düşük serum içeriğinin
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yanısıra endotel hücre proliferasyonunu indükleyecek şekilde bir çok sitokin içerdiği
bilinmektedir [330].

Şekil 4.59. Yüzeyi kanal desenlenmiş PGS elastomerlerin kanallarında HUVEC
proliferasyonu.

4.5.3. PGS Membranların Kanallarında HUVEC Hücrelerinin Canlı/Ölü Boyama
ile Canlılıklarının Değerlendirilmesi
Elde

edilen

PGS

membranların

kanallarındaki

hücre

canlılığı

akridin

oranj/propidyum iyodür ikili boyaması (AO/PI) ile floresan ataçmanlı faz-kontrast
mikroskobunda değerlendirilmiştir. Canlı/ölü boyama analizi kültürün 3., 7. ve 14.
günlerinde gerçekleştirilmiş ve Şekil 4.60’da paylaşılmıştır. Elde edilen görüntüler
incelendiğinde tüm gruplarda boyanma sonuçlarında PGS elastomerlerinin yüksek
oranda boya absorpladığı ve ciddi bir arka plan yansımasına sebep olduğu
görülmüştür. Tüm boyama görüntüleri değerlendirildiğinde, PI ile boyanmış kırmızı
hücrelere sadece az miktarda DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen grupta
rastlanılmıştır. Bunun yanısıra DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen hücrelerin
kültürün 3. gününden 14. gününe anlamlı bir proliferasyon gösterdiği fotoğraflarda
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açıkça görülmektedir. EGM-2 ile kültüre edilen grupta da proliferasyon açısından
benzer tablo görülse de, hücrelerin dağılımı ve birbirleri ile kurduğu ilişkiler
açısından DMEM/Ham’s F-12 ve EGM-2 arasında belirgin bir farklılık kaydedilmiştir.
DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen gruptaki endotel hücrelerin kanal içerisinde
daha dağınık ve rasgele yerleşim gösterdiği, EGM-2 ile kültüre edilen gruptaki
endotel hücrelerin ise birbiri ardına dizilerek daha tübüler yapılar oluşturmaya
başladığı dikkat çekici bulunmuştur. Bu hücresel

davranışları daha yakından

gözlemlemek amacıyla bir sonraki bölümlerde SEM analizi ve konfokal mikroskobisi
incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Şekil

4.60.

PGS

membranların

oranj/propidyum

kanallarındaki

iyodür

ikili

hücre

boyaması

canlılığının
aracılığıyla

akridin
floresan

mikroskobiyle belirlenmesi.

4.5.4. PGS Membranların Kanallarında HUVEC Hücrelerinin Davranışlarının
Elektron Mikroskobu ile Görüntülenmesi
Endotel hücrelerin davranışlarını belirlemek için literatürde sıklıkla matrijel tübül
oluşumu analizi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu analiz kapsamında optimal
ekim yoğunluğu belirlenmiş hücreler protein yapılı bir jel matris içerisine inoküle
edilerek gerçek zamanlı davranışları faz-kontrast mikroskobu yardımıyla veya çeşitli
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floresan boyamalarla gerçekleştirilebilmektedir [331]. Literatürde matrijel yapısına
alternatif olarak bugüne kadar fibrin veya kollajen jel matrisler de HUVEC
davranışlarının

ve

in

vitro

anjiyogenezis

sürecinin

araştırılabilmesi

için

önerilmişlerdir. Ayrıca bu yapılar içerisine hapsedilmiş endotel hücreler ile çeşitli
malzemelerin veya moleküllerin pro-anjiyojenik veya anti-anjiyojenik özellikleri pratik
bir şekilde araştırılabilmektedir [332].

Matrijel tübül oluşumu testinde endotel hücrelerin davranışları değerlendirildiğinde
ilk olarak endotel hücrelerin birbirini tanıma ve ilişki kurma süreci başlar ve bu süreç
esas olarak hücreler arası bağlantıların kurulmasıyla sonlanmaktadır. Bu
organizasyon, ortamda bulunan pro-anjiyojenik ve anti-anjiyojenik faktörlerin
varlığıyla zamanla değişime uğramaktadır. Eğer ortamda anjiyogenezi inhibe eden
komponentler yok ise, hücreler bir petek görünümü kazanacak biçimde birbiri ardına
kümelenme biçiminde organize olmaya başlar ve içi boş kapalı hakla biçiminde veya
geometrik tübül benzeri ağ biçiminde tarif edilen poligonik anjiyojenik yapılar
oluşmaya başlar. Bu organizasyonun son basamağında kapiller pleksus adı verilen
kompleks vasküler ağ yapısı meydana gelmektedir [333]. Endotel hücrelerinin bahsi
geçen bu davranışlarının neredeyse tümü 3 boyutlu jel benzeri olmayan
biyomalzemelerde de görülmekte olup, malzemelerin gözeneklilik yapısına, yüzey
alanına ve hücre ekim yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Üç boyutlu
biyomalzemelerde endotel hücrelerin davranışlarının gözlemlenmesi iki boyutlu jel
yapılara göre daha güç olup, genellikle histolojik kesitler üzerinden antijenik
boyamalarla veya antijenik floresan boyaların kullanıldığı konfokal mikroskobisi gibi
teknikler ile gerçekleştirilebilmektedir [334].

Bu literatür bilgileri ışığında, HUVEC hücrelerinin farklı besi ortamları ile PGS
elastomerlerinin kanallarında kültür süresince sergilemiş olduğu davranışlar
değerlendirilmiş ve Şekil 4.61’de ilgili görüntüler karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
İlk olarak kültürün 1. gününde DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen hücrelerin
malzeme yüzeyinde kümelenme davranışı göstererek tutunduğu, EGM-2 ile kültüre
edilen hücrelerin ise daha homojen dağılım gösterdiği farkedilmiştir. Kültürün 3.
gününe gelindiğinde, EGM-2 ile kültüre edilen grupta hücrelerin birbirleri ile sıkı
etkileşim kurmaya başladığı ve hücre-hücre bağlantılarının kurulmaya başladığı
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dikkat çekicidir. DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen grup incelendiğinde ise
hücreler arası davranışın daha iyi olduğu farkedilmiş ancak bu durumun sebebi
olarak hücrelerin daha ilk günden kümelenme davranışı ile birarada tutunması
düşünülmüştür. Kültürün 7. gününe gelindiğinde EGM-2 ile kültüre edilen grupta
hücrelerin net bir şekilde poligon biçiminde, tübüler organizasyon sergilediği ve uç
uca dizilerek kapalı halkalar biçiminde geometrik ağ benzeri anjiyojenik yapılar
oluşturmaya başladığı dikkat çekicidir.Elde edilen görüntülerdeki bu hücresel
davranışlar EGM-2 grubunda 7. günde anjiyogenezin başladığının bir göstergesidir.
Aynı zaman periyodunda DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen hücrelerde de uç uca
dizilerek tübüler yapı oluşturma eğilimi gözlemlenmiş ancak kapalı halka biçiminde
geometrilere rastlanılmamıştır. Ayrıca EGM-2 grubunda artmış proliferasyon
elektron mikroskobu görüntülerinde dikkat çekici bulunmuştur.

Şekil 4.61. PGS elastomerlerinin kanallarında farklı besi ortamları ile kültürlenen
endotel hücrelerinin davranışlarının değerlendirilmesi.

Kültürün 14. gününe gelindiğinde EGM-2 grubunda 7. günde başlayan anjiyogenez
sürecinin artarak devam ettiği, kapalı poligon şeklindeki tübüler yapıların sayısındaki
artıştan anlaşılmaktadır. Hücrelerin çoğalmaya devam ederek elastomerin
yüzeyindeki kanalı kaplamaya başlaması da ayrıca not edilmiştir. DMEM/Ham’s F12 grubunda, kültürün 14. gününde EGM-2 grubundan farklı olarak hücre sayısında
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belirgin bir artış görülememiş ve var olan hücrelerin de tübül benzeri yapı oluşturma
eğilimi aşamasında kaldığı düşünülmüştür. Gruplar arasında gözlemlenen bu
belirgin farklılıkların ve EGM-2 ortamının başarısının sebebi olarak EGM-2’nin
içeriğinde bulunan çeşitli sitokinler ve büyüme faktörlerinin varlığı düşünülmüştür.

PGS elastomerlerinin daha önce literatürde endotel hücreler ile kombine edildiği
çalışmalar bulunmaktadır ve bu çalışmalarda endotel hücre davranışları ayrıntıları
bir şekilde incelenmiştir. Khademhosseini ve ekibi tarafından rapor edilen PGS
katkılanmış PCL elektroeğirilmiş membranlarda HUVEC davranışları incelenmiş ve
PGS’nin daha hidrofilik olması sebebiyle yapıya katkılanmasının endotel
hücrelerinin yeniden organize olmasını kolaylaştırdığı bildirilmiştir [335]. Aynı
çalışma kapsamında elektroeğirme işlemi ile yönlenmiş ve yönlenmemiş
malzemelerin endotel hücre organizasyonuna etkileri de tartışılmış ve yönlenmiş
doku iskelelerinin, endotel hücrelerinin organizasyonuna daha çok imkan tanıdığı
kanaatine varılmıştır. Fidkowski ve ekibi tarafından PGS elastomerinin keşfini
takiben gerçekleştirilen bir araştırma kapsamında yüzey aşındırma işlemi ile PGS
yüzeyinde kanallar oluşturulmuş ve bu kanallarda HUVEC hücreleri çoğaltılmıştır
[336]. Sunulan bu çalışma kapsamında, PGS yüzeyindeki kanalların 14. günde
endotel hücrelerince kaplandığı ve taşıma kapasitesine ulaştığı rapor edilmiştir.
Elde

edilen

bu

yapıda

anjiyogenez

sürecine

ilşkin

ayrıntılı

analizler

gerçekleştirilmemiş, kanalları endotel hücresi dolu PGS membranlar ileriki
süreçlerde vaskülerizasyonu sağlayabilecek bir yapı olarak önerilmiştir. Niklason ve
ekibi tarafından rapor edilen bir başka çalışma kapsamında yüksek gözenekli PGS
elastomerlerine perfüzyon ekim yoluyla rat aortik endotel hücresi inokülasyonu
gerçekleştirilmiş ve endotel hücrelerinin vasküler ağ oluşumu gösterilmiştir [337].
Çalışma kapsamında elde edilen bulgular PGS’nin geçmiş literatür bilgileri ile
harmanlandığında, pre-vaskülerize kanallara sahip PGS elastomerlerinin eldesinin
başarılı bir şekilde tamamlandığı düşünülmektedir. Elde edilen bu yapıları,
gelecekte in vitro vaskülerizasyon uygulamalarında veya katmanlı yapılarla kombine
edilerek başarılı bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir.
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4.5.5. PGS Membranların Kanallarında HUVEC Hücrelerinin Davranışlarının
Floresan Boyama ile Görüntülenmesi
Çalışma kapsamında HUVEC hücrelerinin davranışları ayrıca kültürün 7. ve 14.
gününe ilişkin sabitlenmiş malzemeler üzerinde floresan boyamalar yapılarak da
incelenmiştir ve ilgili görüntüler Şekil 4.62’de sunulmuştur. Ayrıca, hücre ekilmemiş
malzemeler de boyama işlemine tabi tutularak malzemelerin boya tutma kapasiteleri
belirlenmiştir. Elde edilen tüm görüntülerde PGS elastomerlerinin boyayı
absorblayarak arkaplan yansımasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Kültürün 7. ve
14. gününde DMEM/Ham’s F-12 kullanılan grupta endotel hücrelerinin daha dağınık
yerleşim gösterdiği kaydedilmişken, EGM-2 kullanılan grupta tübüler yapıların
varlığı dikkat çekici bulunmuştur.

Şekil 4.62. Kültürün 7. ve 14. gününde PGS membranların kanallarında HUVEC
hücrelerinin davranışlarının floresan boyama ile görüntülenmesi.
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4.5.6.

PGS

Membranların

Kanallarında

Bulunan

HUVEC

Hücrelerinin

Immünositokimya Boyama ile (PECAM-CD31) Karakterize Edilmesi
Aynı zamanda PECAM-1 (trombosit endotel hücre adezyon molekülü-1) olarak da
bilinen CD31, 130 kDa ağırlığında bir transmembran glikoproteindir. Trombositler,
monositler, makrofajlar ve nötrofillerin yüzeyinde bulunur ve endotelyal hücre içi
bağlantıların bir bileşenidir. Anjiyogenez sürecinde endotel hücrelerin üzerinde
oldukça büyük bir rolü vardır. Ayrıca, inflamasyon sırasında endotel ve enflamatuar
hücrelerin arasındaki adhezyon kaskadında lökositlerin migrasyonunu kolaylaştırma
görevini üstlenmektedir [225]. Çalışma kapsamında kullanılan HUVEC endotel
hücrelerinde PECAM-1 (CD31) antijeninin ifadesi gösterebilmek ve HUVEC
hücrelerini karakterize edebilmek için immünositokimyasal boyama çalışmaları
gerçekleştirilmiştir kültür kabındaki hücrelerin boyanma görüntüleri Şekil 4.63’de,
PGS elastomerlerin kanallarındaki hücreler Şekil 4.64’de paylaşılmıştır.

Şekil 4.63. TCPs yüzeyini kaplamış HUVEC hücrelerinin immunositokimyasal
boyanmaları.
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Şekil 4.64. PGS elastomerlerinin kanallarında kültürlenen HUVEC hücrelerinin
immunositokimyasal boyanmaları.

4.6.
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için

Membranlar

ile

Laminasyonunun Modellenmesi
Çalışmanın ilk kısmında PLLA ve hücre tabakaları kullanılarak inşa edilen çok
katmanlı yapılara vasküler bir yatak sağlaması ve kanal yapısı sayesinde oksijen ve
besin taşınımının sağlanması amacıyla, çalışmanın ikinci kısmında geliştirilen PGS
membranların, ilk kısımda üretilen yapılarla laminasyonu önerilmiştir. Elde edilmesi
planlanan nihai yapıya ait şematik çizim Şekil 4.65’de gösterilmiştir.

Öte yandan tez çalışması boyunca ayrı ayrı süreçlerde in vitro çalışmalar
kapsamında elde edilen yapılar üst üste lamine edilerek elektron mikroskobisi
yöntemiyle nihai yapının elde edilebilirliği değerlendirilmiş ve Şekil 4.66’da
paylaşılmıştır.
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Şekil 4.65. Elde edilmesi planlanan nihai malzemenin şematik görünümü.

Şekil 4.66. Kanallarında HUVEC kültüre edilmiş PGS elastomerinin, üzerinde bir
hücre tabakası taşıyan PLLA membran ile laminasyonunun SEM
görüntüsü.
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Bunun dışında, tez çalışması boyunca yapılardan ayrı ayrı elde edilen konfokal
mikroskobisi görüntüleri 3 boyutlu yeniden düzenleme işlemine tabi tutularak
modelleme çalışması gerçekleştirilmiş ve elde edilen görüntüler şekil 4.67’de
paylaşılmıştır. Elde edilen nihai görüntüde, arka planda PGS elastomerinin
kanallarında kırmızı renklendirilmiş HUVEC hücrelerinin varlığı, üzerinde dağınık
halde yerleşmiş ve diğer bulguların ışığında farklılaşma sürecinde mineralizasyon
fazını tamamladığı düşünülen MC3T3-E1 hücre tabakasının yerleşimi dikkat çekici
bulunmuştur.

Şekil 4.67. Kanallarında HUVEC kültüre edilmiş PGS membranlardan elde edilen
konfokal mikroskobi görüntüsü ile üzerinde bir hücre tabakası taşıyan
PLLA membranın konfokal görüntüsünün 3 boyutlu rekonstrüksiyonu.
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Çalışma kapsamında elde edilen bu yapıların ileride bir ko-kültür çalışması ile
performanslarının incelenmesi önerilmiş ve anjiyojenik özellikler gösteren endotel
hücrelerin üzerindeki çok katmanlı yapıyı vaskülerize edebilecek potansiyele sahip
olacağı düşünülmüştür. Bunun dışında, elde edilecek nihai yapının yine başka bir
vaskülerizasyon yöntemlerinden biri olan in vivo implantasyona tabi tutulabileceği
ve oluşturulması istenilen vasküler ağın hayvanın hali hazırda sahip olduğu kapiller
pleksustan başarılı bir şekilde sağlanabileceği ön görülmüştür.
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5. GENEL SONUÇLAR VE ÖNERİLER
 Çalışma kapsamında elektroeğirme işlemi için PLLA polimeri %4 derişimde
9 mL:1 mL kloroform:DMF (h/h) çözeltisi içerisinde hazırlanmış ve
elektroeğirme işlemi için sistem parametreleri 1 mL/sa akış hızı, 9 kV voltaj
uygulaması ve 25 cm uçuş mesafesi olarak belirlenmiştir.
 Elektroeğirme işleminin optimizasyonu sonucunda 1 saat süre ile eğirme
işlemi gerçekleştirilmiş ve ortalama kalınlığı 150±20 µm olan membranlar
üretilmiştir.
 Elde edilen membranların yapısındaki fiberlerin ortalama çapının 400 nm ile
1100 nm arasında dağılım gösterdiği kaydedilmiş ve ortalama fiber çapı
715.68±185 nm olarak hesaplanmıştır.
 FTIR analizi ile kimyasal yapısı ayrıntılı test edilen membranlardan elde
edilen pikler incelendiğinde yapının tamamen PLLA’dan oluştuğu ve
herhangi bir safsızlık içermediği anlaşılmıştır.
 Elde

edilen

membranlarda

toplam

gözeneklilik

%86.8±0.6

olarak

hesaplanmıştır ve gözenek boyutunun 5 µm-200 µm arasında dağılım
gösterdiği anlaşılmıştır. Elde edilen gözeneklilik değerlerinin kemik doku
mühendisliği gereksinimlerini karşılayacağı düşünülmüştür.
 PLLA membranların ortalama elastik modülleri 74.6±29.6 MPa olarak
hesaplanmış, çekme mukavemetlerinin ortalaması ise 3.17±1.06 MPa olarak
belirlenmiştir. Elde edilen malzemelerin ortalama % kopma gerinimi değeri %
34±4.7 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen yapılar elastik modülü değeri
bakımından kansellöz kemiğe uygun mekanik özellikler sergilese de çekme
mukavemetleri, ortalama 10-20 MPa çekme mukavemeti gerektiren
kansellöz kemik için yetersiz bulunmuştur. Bu sebeple elde edilen yapılar yük
taşımayan kemikler için özellikle kraniyofasiyal uygulamalarda kullanılmak
üzere önerilmiştir.
 Sitotoksisite analizi bulgularına göre PLLA membranların %93.37 hücre
canlılığı ile herhangi bir sitotoksik özellik sergilemediği not edilmiştir.
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 Hidrolitik bozunma davranışları incelendiğinde, çalışma kapsamında üretilen
PLLA membranların 28. Günde başlangıç ağırlıklarının %10.18±0.505’ini
kaybettikleri gözlenmiştir.
 Çalışma kapsamında hücre tabakaları eldesi için MC3T3-E1 hücreleri ekim
yoğunluğu 1x106 olacak şekilde Nunc Upcell ticari kültür kaplarına ekilmiş,
hücreler hem büyüme ortamı varlığında hem de osteojenik ortam ile ayrı ayrı
kültüre edilmiştir.
 Osteojenik ortam ile kültüre edilen hücrelerin büyüme ortamı ile
kıyaslandığında daha iğsi morfolojiye sahip olduğu ve başlangıçtaki küboidal
morfolojilerini kaybettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kültür süresince osteojenik
ortam varlığında meydana gelen morfolojik değişimler mikroskobik olarak
başarılı bir şekilde kayıt altına alınmıştır.
 Büyüme ortamı ile kültüre edilen hücrelerin, yüzeyden ayrılma ve yeni bir
yüzeye yapıştırılabilme başarısının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir.
Osteojenik ortam ile kültüre edilen hücrelerin ise yüzeyden daha başarılı bir
şekilde kaldırıldığı, pratik bir şekilde başka bir yüzeye transfer edildiği ve
yapışma başarısının oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
 Osteojenik ortam kullanılarak elde edilen hücre tabakalarında sGAG ve
kollajen miktarı büyüme ortamı ile kültüre edilenlere kıyasla istatistiksel
olarak anlamlı derecede fazla bulunmuştur (sırasıyla p<0.001 ve p<0.0001).
Osteojenik ortam kullanımının ECM sentezini artırdığı ve hücre tabakalarına
bütünlük kazandırdığı düşünülmüştür.
 Çalışma kapsamında kısa dönem osteojenik ortam kullanımı pratik bir hücre
tabakası eldesi yöntemi olarak önerilmiştir.
 Osteojenik ortam kullanımının hücreler üzerindeki etkisi ayrıca Alizarin
kırmızısı yöntemiyle de kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiştir.
Osteojenik ortam kullanılan gruptaki hücrelerin büyüme ortamı kullanılanlara
kıyasla daha fazla kırmızı kalsiyum boyanması sergilediği anlaşılmıştır.
Ayrıca

setil

piridinyum

klorür
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yöntemiyle

gerçekleştirilen

kantitatif

çalışmalarda, osteojenik ortamın kullanıldığı grupta büyüme ortamı kullanılan
gruba kıyasla daha fazla kalsiyum birikimi gözlemlendiği bulunmuştur.
 Çalışma kapsamında gerçek zamanlı kantitatif gen ekspresyon analizi
yöntemiyle osteojenik genlerin (Col1A1, ALPL, Runx2, Ocn ve Opn) ifade
düzeyleri analiz edilmiş ve bu genlerin ifadesinin tabaka oluşumu üzerine
etkileri ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
 Büyüme ortamı referans alınarak osteojenik ortam ile kültüre edilen
hücrelerin osteojenik gen ifade düzeyleri bağıl olarak incelenmiştir. Kültürün
son gününde COL1a1 ifadesinde artışa bağlı olarak hücrelerin kollajen
sentezlemeye

başladıkları,

ALP

düzeylerinde

artışa

bağlı

olarak

farklılaşmaya başladıkları ve Ocn ifadesinde artışa bağlı olarak da
mineralizasyonun başladığı not edilmiştir.
 Benzer şekilde osteojenik grupta RunX2 transkripsiyon faktöründe anlamlı
bir artış görülmüştür ve bu durum osteojenik farklılaşma sürecinde protein
sentezinin uyarıldığı şeklinde yorumlanmıştır.
 Osteojenik ortamda Opn ifadesinde görülen azalmanın hücrelerde görülen
Ocn ifadesindeki artıştan kaynaklandığı düşünülmüştür ve farklılaşma
sürecinde

mineralizasyon

fazının

sürdürülmeye

çalışıldığı

şeklinde

yorumlanmıştır.
 Çalışma kapsamında elde edilen hücre tabakaları birbiri üzerine lamine
edilerek ve PLLA membranlar ile sandviç yapılarak ayrı ayrı hücre tabakası
laminasyonundan elde edilen dokuların kalınlığının artırılması çalışmaları
yürütülmüştür. Bu bağlamda hücre tabakalarının birbiri üzerine lamine
edildiği grupta, ayrı ayrı dört hücre tabakası üst üste eklenerek doku kalınlığı
artırılmaya çalışılmıştır. Diğer grupta ise bir PLLA membranın üzerine iki
hücre tabakası lamine edilmesiyle toplam 3 PLLA membran ve 4 hücre
tabakası içeren çok katmanlı, ıslak hali yaklaşık 1 mm olan, pratik bir şekilde
transfer edilebilen, hücrece zengin ve hücrelerin kendi ECM’ini beraberinde
taşıdığı üç boyutlu doku eşleniği yapılar üretilmiştir.
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 Sadece dört hücre tabakasının laminasyonundan oluşan gruplarda, yapının
kültürün ilk gününden itibaren canlılığını koruyamadığı, yüksek oranda
bozunma gösterdiği makroskobik olarak gösterilmiştir.
 Sadece dört hücre tabakasının laminasyonundan oluşan grupta AO/PI
boyamaları ile kültürün ilk gününden itibaren makroskobik olarak görülen
yüksek hücre ölümü doğrulanmıştır.
 Hücre tabakalarının PLLA membranlar ile lamine edildiği grubun ön
çalışmaları olarak bir MC3T3-E1 hücre tabakası bir PLLA membran üzerine
lamine edilmiş ve AO/PI boyamaları ve SEM analizi ile hücre tabakasındaki
hücrelerin

PLLA

değerlendirilmiştir.

membran

üzerindeki

Çalışmanın

bu

canlılığı

aşamasında

ve

hücre

davranışları
tabakasındaki

hücrelerin PLLA membran üzerine kültürün ilerleyen günlerinde zamanla göç
etmeye başladığı ve membran üzerinde çoğaldığı kaydedilmiştir.
 PLLA membran üzerinde kültüre edilen hücre tabakasının kültürün ilerleyen
aşamalarında hücre canlılığı açısından herhangi bir olumsuz durum
sergilemediği, az sayıda lokal hücre ölümünün gözlemlendiği ve hücre
migrasyonu ve proliferasyonunun da boyama sonuçlarında açıkça görüldüğü
kaydedilmiştir.
 Hücre tabakalarının PLLA membranlar ile lamine edilerek hazırlandığı
yapılarda hücre canlılığının değerlendirilebilmesi için canlı/ölü hücre boyama
analizleri gerçekleştirilmiş ve yapının üst ve alt kısımlarından ayrı ayrı elde
edilen görüntüler değerlendirilmiştir. Elde edilen yapıların üst kısmında hücre
canlılığının kültürün ilk gününden son gününe belirgin bir artış göstermesi
dikkat çekici bulunmuştur. Bu durumun aksine, yapının alt kısmında hücre
canlılığının giderek azaldığı kaydedilmiştir.
 PLLA membranlar ile hücre tabakalarının lamine edildiği yapıların üst
kısmında hücreler maksimum 176.68±27 µm derinliğinde görüntülenirken,
yapının alt kısmında hücrelerin maksimum 153.42±18 µm derinlikte
görüntülenebildiği hesaplanmıştır.
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 Elde edilen tüm gruplarda hücre canlılıkları boyama sonuçlarına ek olarak
alamar mavisi yöntemiyle de analiz edilmiştir. Sadece hücre tabakalarının üst
üste lamine edildiği gruptaki akut hücre ölümü alamar mavisi bulgularıyla
doğrulanmaktadır.
 PLLA membranlar ile hücre tabakalarının lamine edildiği yapılarda alamar
mavisi ile elde edilen hücre canlılığı bulguları, hücre tabakalarının kültür
dönemi

boyunca

canlılığını

koruduğunu

hatta

prolifere

olduğunu

göstermektedir.
 Çalışma kapsamında elde edilen yapılarda hücre canlılıklarının yanı sıra
LDH aktivitesi analizleri ile hücre ölümü de değerlendirilmiştir. LDH aktivitesi
bulguları sadece hücre tabakalarının üst üste lamine edildiği gruptaki akut
hücre ölümünü doğrulamıştır ve kültürün ilk gününde hücre tabakalarının
PLLA membran ile kombine edildiği gruba kıyasla 3 kat fazla LDH miktarı
belirlenmiştir.
 Hücre tabakalarının PLLA membranlar ile kombine edildiği grupta 7 günlük
kültür süresi boyunca LDH aktivitesinin düşük miktarda seyretmesi ve
kültürün 10. gününde artış göstermesi dikkat çekici bulunmuştur. Bu
durumun sebebi olarak kültür sürecinde uzun dönemde besin transportunun,
oksijen satürasyonunun ve atık madde uzaklaştırmasının statik kültür
koşullarında

yeterince

sağlanamaması

düşünülmüştür.

Ayrıca

LDH

miktarındaki bu artışın, konfokal mikroskobi bulgularında yapıların alt
kısımında görülen hücre canlılığının azalması ile uyumluluk gösterdiği
düşünülmüştür.
 PLLA membranlar ile hücre tabakalarının lamine edildiği yapılarda ALP
aktivitesinin değişimi incelenmiş ve kültür süresinin ilk evresinde ALP
aktivitesinin belirli bir aşamaya kadar artış göstererek mineralizasyon
sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır. Kültür süresinin son döneminde ise ALP
aktivitesinin

azalmaya

başladığı

ve

tamamlanmaya başladığı not edilmiştir.
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mineralizasyonun

yavaş yavaş

 Tez

çalışması

kapsamında

PLLA

membranlar

kullanılarak

hücre

tabakalarının lamine edildiği yapılarda ECM sentezini belirleyebilmek için
hem kollajen analizi hem de sGAG analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
yapılarda kültür süresince kollajen sentezinin sürekli olduğu görülmektedir
ancak sentezlenen miktarın kültürün boyunca oldukça az artış gösterdiği ve
dalgalanmadığı
dönemlerinde

dikkat
yüksek

çekicidir.
miktarda

Osteojenik
görülen

farklılaşmanın

kollajen

sentezinin

erken
sonraki

dönemlerde de az miktarda fakat sürekli olarak devam ettiği kaydedilmiştir.
Elde edilen bulgular ECM sentezinin sürekli olmasıyla ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca yapıların içermiş olduğu toplam sGAG miktarları da kültür süresince
sürekli artış göstermiş ve bu durumun sebebi olarak da yine ECM sentezinin
sürekli olması önerilmiştir.
 Çalışma kapsamında 10 gün süre ile osteojenik ortam varlığında elde edilen
MC3T3-E1 hücre tabakalarında matris mineralizasyonu Von Kossa
boyamaları ile karakterize edilmiş ve kültürün 14. ve 21. gününde
mineralizasyonun belirgin bir şekilde arttığı ve matris mineralizasyonunun
sağlandığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, PLLA membran ile kombine
edilen hücre tabakalarının osteojenik ortamda kültüre edilmeye devam
edilmesiyle yapılarda mineralizasyonun da sağlandığının göstergesi olarak
kabul edilmiştir. 21 gün büyüme besi ortamı ile kültüre edilen hücrelerde
matris mineralizasyonu kontrol olarak değerlendirilmiş ve anlamlı herhangi
bir boyanmaya rastlanmamıştır.
 Tez çalışmasının bir sonraki aşamasında, bir önceki kısımda elde edilen
yapıların ileriki aşamalarda vaskülerizasyonunu sağlayabilecek, yüzeyi CO 2
lazer

aracılığıyla

elastomerlerinin

mikron

üretimi,

boyutlu

kanallar

karakterizasyonu

ve

ile

desenlenmiş

endotel

PGS

hücreleri

ile

performansları değerlendirilmiştir.
 Çalışma kapsamında farklı çapraz bağlama süreleri kullanılarak çeşitli PGS
elastomerleri sentezlenmiş ve elde edilen yapıların fiziksel, kimyasal ve
mekanik açıdan karakterizasyonları gerçekleştirilmiştir.
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 10 saat,12 saat ve 14 saat süresince çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinde

kimyasal

yapı

doğrulaması

FTIR

analizi

ile

gerçekleştirilmiştir. Çapraz bağlama süresi artırıldıkça elastomer yapısındaki
1154 cm-1’deki C-O bağının ve 1735 cm-1’deki C=O gruplarının spektrumdaki
şiddetinin arttığı belirlenmiş ve bu iki fonksiyonel grubun çapraz bağlanmanın
kanıtı olduğu düşünülmüştür.
 PGS elastomerlerin mekanik testi bulguları incelendiğinde çapraz bağlama
süresi artırıldıkça malzemelerin sergilediği elastik davranışta ciddi oranda
azalmaların görülmesi dikkat çekici bulunmuştur. Ancak, aynı yapıların
çekme mukavemetleri incelendiğinde, en yüksek çekme mukavemetine
sahip malzemelerin de en uzun süre kürlenmiş olanlar olduğu fark edilmiştir.
Çapraz bağlama süresinin artırılması işlemi malzemelerin elastik özelliklerini
kaybetmesine sebep olsa da çekme mukavemetlerinde artışa sebep
olmuştur. Benzer şekilde, elastomerlerin sentezinde uygulanan çapraz
bağlama süresi artırıldığında malzemelerin Young Modülüs değerlerinin de
belirgin bir şekilde arttığı fark edilmiştir. Özetle, çapraz bağlama süresinin
artırılmasıyla

malzemelerin

daha

yüksek

çekme

mukavemetlerine

dayanabildiği ancak gerinimlerini de aynı oranda kaybettikleri kaydedilmiştir.
 Çalışma kapsamında 10, 12 ve 14 saat çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinin çapraz bağ yoğunlukları sırasıyla 14.77±1.30 mol/m 3,
33.79±1.57 mol/m3 ve 70.33±1.85 mol/m3 olarak hesaplanmıştır. Çalışma
kapsamında

çapraz

bağlama

süresinin

artırılmasının

çapraz

bağ

yoğunluğunda da anlamlı bir artışa sebep olduğu görülmüştür. Elde edilen
bulgular

mekanik

test

sonuçları

ile

uyumluluk

göstermektedir

ve

elastomerlerde çapraz bağ yoğunluğu arttıkça kopma anındaki çekme
mukavemetinin belirgin bir şekilde arttığı, % gerinimin de aynı ölçü de
azaldığı fark edilmiştir.

 Çalışma kapsamında 10, 12 ve 14 saat süreyle çapraz bağlanarak elde
edilen PGS elastomerlerinin su temas açısı değerleri sırasıyla 90.53±1.67°,
80.87±2.33° ve 64.15±0.85° olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular
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çapraz bağlanma süresindeki artışın daha ıslanabilir yüzeylerin elde
edilmesine imkân tanıdığını göstermektedir.
 Çalışma kapsamında farklı çapraz bağlanma sürelerinde üretilen PGS
elastomerlerinin 28 gün boyunca hidrolitik bozunmaları incelenmiş ve 10 saat
çapraz bağlanmış PGS elastomerlerde nihai kütle kaybı %24.82±0.35, 12
saat çapraz bağlanmış elastomerlerde %13.79±0.5 ve 14 saat çapraz
bağlanmış

elastomerlerde

%9.65±0.72

olarak

kaydedilmiştir.

PGS

elastomerlerinin çapraz bağ yoğunluğundan bağımsız olarak in vitro şartlarda
lineer bir kütle kaybı sergilediği belirlenmiştir.
 Farklı çapraz bağlama sürelerinde üretilen PGS elastomerlerinin 28 gün
boyunca hidrolitik bozunmalarının yanısıra enzimatik degradasyonu da lipaz
içeren ortamda 28 gün boyunca araştırılmıştır. Bozunma sürecinin sonunda
10 saat çapraz bağlanmış PGS elastomerlerde nihai kütle kaybı
%43.75±0.84, 12 saat çapraz bağlanmış elastomerlerde %19.54±0.64 ve 14
saat çapraz bağlanmış elastomerlerde %12.75±0.95 olarak kaydedilmiştir.
 Elde edilen PGS elastomerlerine sitotoksisite analizleri gerçekleştirilmiş ve
10, 12 ve 14 saat süreyle çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinde % hücre canlılığı sırasıyla %34.84±2.16, %51.31±1.05 ve
%79.45±0.35 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 10 ve 12 saat süre ile çapraz
bağlanarak elde edilen malzemeler sitotoksik bulunmuştur. 14 saat süreyle
çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerler ise yaklaşık %80 hücre
canlılığı sergileyerek hücreler üzerinde herhangi bir toksik potansiyeli
olmadığını göstermiştir. Kontrol grubuna göre hücre canlılığında görülen
%20’lik bir azalmanın da PGS’nin yüzey degredasyonu sonucu besin
ortamına salınan asidik bileşenlerinden kaynaklandığı düşünülmüştür.
 Sitotoksisite çalışmaları kapsamında PGS elastomerlerinden besi ortamına
salınan asidik bileşenlerin kültür ortamının pH’sını etkileyip etkilemediğine
ilişkin pH ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 10, 12 ve 14 saat süre ile çapraz
bağlanarak elde edilen elastomerlerin pH değerleri sırasıyla 6.5±0.13,
6.84±0.16 ve 7.26±0.08 olarak ölçülmüştür. Kontrol besi ortamı pH’sının
7.42±0.02 olarak ölçüldüğü çalışmalar kapsamında çapraz bağlama süresi
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artırıldıkça malzemeden salınan asidik bileşenlerin azaldığı ve kültür ortamı
pH’sını daha az etkilediği gözlemlenmiştir.
 Sitotoksisite çalışmaları kapsamında gözlemlenen hücre ölümü sürecini
araştırmak amacıyla apoptoz ve nekroz testi gerçekleştirilmiştir. 10 saat
boyunca çapraz bağlanarak elde edilen PGS elastomerlerinin hücreler
üzerinde kırmızı boyanma ile karakterize oldukça ciddi bir nekrotik etki
gösterdiği fark edilmiş ve bulguların

% hücre canlılığı sonuçlarını

desteklediği görülmüştür. 12 saat süre ile çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinde daha çok turuncu boyanma ile karakterize apoptotik
hücreler ve bir kısım kırmızı boyanmış nekrotik hücreler dikkat çekici
bulunmuştur. Ancak 14 saat boyunca çapraz bağlanarak elde edilen PGS
elastomerlerinin boyanma görüntüleri değerlendirildiğinde kontrol grubuna
oldukça benzer olduğu, hücrelerin birçoğunun canlı olduğu ve yeşil boyandığı
gözlemlenmiştir.
 Karakterizasyon sonuçları neticesinde 14 saat süreyle çapraz bağlanan PGS
elastomerlerinin ideal özelliklere sahip olduğu belirlenmiş ve CO2 lazer
yöntemiyle

elastomerlerin

yüzeyinde

kanal

oluşturma

işlemleri

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen malzemeler elektron mikroskobu ile ayrıntılı
bir şekilde incelenmiş ve elastomer yüzeylerinde oluşturulan kanalların
genişliği ortalama 1215±205 µm, derinliği ise 825±50 µm olarak
hesaplanmıştır.
 Çalışmanın bir sonraki aşamasında PGS elastomerlerinin kanallarında
HUVEC hücrelerinin kültürasyonu planlanmıştır. Ancak bu çalışmaların
öncesinde HUVEC hücreleri için ideal kültür şartlarının belirlenmesi
çalışmaları yürütülmüştür.
 Çalışma kapsamında TCPS yüzeylere eşit sayıda ekimi gerçekleştirilen
HUVEC hücreleri ayrı ayrı DMEM/Ham’s F-12 ve EGM-2 besi ortamları ile
kültüre edilmiştir ve hücrelerin morfolojisi ve proliferasyonları 7 günlük kültür
sürecinde değerlendirilmiştir. EGM-2 ile kültüre edilen hücrelerin daha
homojen morfoloji sergiledikleri gözlemlenmiş ve 7 günlük kültür sürecinde
proliferasyon kapasiteleri DMEM/F-12’ye göre oldukça yüksek bulunmuştur
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(p<0.0001). Kültür şartlarının HUVEC hücreleri üzerindeki etkisinin sadece
TCPS yüzeylerinde değil aynı zamanda bir biyomalzeme üzerinde de
araştırılabilmesi için çalışmanın ileriki aşamaları her iki besi ortamı varlığında
ayrı ayrı yürütülmüştür.
 PGS elastomerlerinin kanallarında EGM-2 ile kültüre edilen HUVEC
hücrelerinin de DMEM/Ham’s F-12 grubuna kıyasla daha yüksek üreme
sergilediği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, EGM-2’nin
sitokince zengin içeriğinin endotel hücrelerinin proliferasyonunda etkin
olduğu düşünülmüştür.
 PGS elastomerlerinin kanallarında kültüre edilen endotel hücrelere canlı/ölü
boyama analizi gerçekleştirilmiş ve sadece DMEM/Ham’s F-12 besi
ortamıyla kültüre edilen malzemelerde az miktarda kırmızı boyanmış ölü
hücre görüntülenmiştir. Aynı zamanda boyama bulguları üzerinden hücre
davranışları incelenmiş ve DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen gruptaki
endotel hücrelerin kanal içerisinde daha dağınık ve rasgele yerleşim
gösterdiği, EGM-2 ile kültüre edilen gruptaki endotel hücrelerin ise birbiri
ardına dizilerek daha tübüler yapılar oluşturmaya başladığı dikkat çekici
bulunmuştur. Bu hücresel davranışları daha yakından gözlemlemek
amacıyla çalışmanın bir sonraki aşamasında SEM analizi ve konfokal
mikroskobisi incelemeleri gerçekleştirilmiştir.
 Elektron mikroskobisi incelemelerinde DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen
hücrelerin malzeme yüzeyinde kümelenme davranışı göstererek tutunduğu,
EGM-2 ile kültüre edilen hücrelerin ise daha homojen dağılım gösterdiği
farkedilmiştir. Kültürün ilerleyen günlerinde EGM-2 ile kültüre edilen grupta
hücrelerin net bir şekilde poligon biçiminde, tübüler organizasyon sergilediği
ve uç uca dizilerek kapalı halkalar biçiminde geometrik ağ benzeri anjiyojenik
yapılar oluşturmaya başladığı dikkat çekici bulunmuştur. Elde edilen
görüntülerdeki bu hücresel davranışlar EGM-2 grubunda 7. günde
anjiyogenezin başladığının bir göstergesidir. Aynı zaman periyodunda
DMEM/Ham’s F-12 ile kültüre edilen hücrelerde de uç uca dizilerek tübüler
yapı oluşturma eğilimi gözlemlenmiş ancak kapalı halka biçiminde
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geometrilere

rastlanılmamıştır.

Ayrıca

EGM-2

grubunda

hücre

proliferasyonundaki artış elektron mikroskobu görüntülerinde dikkat çekici
bulunmuştur.
 Kültürün ilerleyen günlerinde EGM-2 grubunda kapalı poligon şeklindeki
tübüler yapıların sayısındaki artışa bağlı olarak 7. günde başlayan
anjiyogenez sürecinin artarak devam ettiği anlaşılmıştır. Hücrelerin
çoğalmaya devam ederek elastomerin yüzeyindeki kanalı kaplamaya
başlaması da ayrıca not edilmiştir. Kültürün 14. gününde DMEM/Ham’s F-12
grubunda, EGM-2 grubundan farklı olarak hücre sayısında belirgin bir artış
görülememiş ve var olan hücrelerin de tübül benzeri yapı oluşturma eğilimi
aşamasında kaldığı düşünülmüştür. Gruplar arasında gözlemlenen bu
belirgin farklılıkların ve EGM-2 ortamının başarısının sebebi olarak EGM2’nin içeriğinde bulunan çeşitli sitokinler ve büyüme faktörlerinin varlığı
düşünülmüştür.
 HUVEC hücrelerinin davranışları floresan boyamalarla konfokal mikroskobi
aracılığıyla da ayrıca incelenmiş ve kültürün 7. ve 14. gününde DMEM/Ham’s
F-12 kullanılan grupta endotel hücrelerinin daha dağınık yerleşim gösterdiği
kaydedilmiş, EGM-2 kullanılan grupta ise tübüler yapıların varlığı dikkat çekici
bulunmuştur.
 Çalışma kapsamında endotel hücresi olarak kullanılan HUVEC hücreleri hem
TCPS yüzeyinde hem de doku iskelesi ortamında PECAM (CD31) yüzey
antijenleri aracılığıyla immünositokimyasal olarak görüntülenerek karakterize
edilmiştir. Bu bağlamda pozitif ve negatif boyamalar yapılmış ve çalışma
kapsamında kullanılan endotel hücrelerinin CD 31 antijenleri aracılığıyla
boyanarak HUVEC hücresi özelliği gösterdiği doğrulanmıştır.
 Çalışmanın önceki kısımlarında PLLA ve hücre tabakaları kullanılarak inşa
edilen çok katmanlı yapılara vasküler bir yatak sağlaması ve kanal yapısı
sayesinde oksijen ve besin taşınımı sağlaması amacıyla, çalışmanın ikinci
kısmında geliştirilen PGS membranların, ilk kısımda üretilen yapılarla
laminasyonu

önerilmiştir

ve

bu

doğrultuda

modelleme

çalışmaları

gerçekleştirilmiştir. Üst üste lamine edilen yapılar taramalı elektron
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mikroskobu ve konfokal mikroskobu ile incelenmiş ve nihai yapılar
değerlendirilmiştir.
 Tez çalışması kapsamında geliştirilen yaklaşımların kraniyofasiyal kemik
doku rejenerasyonu için kullanılabilirliği önerilmiş ve ileride osteokondral
veya damar gibi ikili veya daha fazla mikroçevre içeren doku mühendisliği
uygulamaları için de potansiyel teşkil edebileceği düşünülmüştür.
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sentezi ve karakterizasyonu

-

Hücre tabaka mühendisliği tekniği ile elde edilen hücre tabakalarından üç
boyutlu doku iskelelerinin hazırlanması

-

Kemik doku mühendisliğinde kullanılmak üzere yüzey desenli polimerik ve
metalik implant malzemelerinin geliştirilmesi

-

Üç boyutlu yazıcı sistemleri ile polimerik malzemelerin işlenmesi ve doku
mühendisliğine yönelik uygulamaları

-

Biyomalzemelerin çeşitli hücreler ile kombine edilerek in vitro ve in vivo
ortamlarda etkinliklerinin araştırılması

-

Elastomerik malzemeler ve uygulama alanları
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YETENEK VE BECERİLER:
Biyomalzeme Üretim Teknikleri
Freeze Drying, Electrospinning, Inkjet Molding, Solvent Casting, 3D Printing, Fused
Deposition Modeling, Cell Sheet Engineering
Malzeme Karakterizasyonu
SEM, FTIR, XRD, Raman Spectroscopy, Termal Analizler, Mekanik Testler, Micro
Computed Tomography
Temel Hücre Kültürü Teknikleri
Hücre İzolasyonu, Çoğaltılması, Karakterizasyonu, Dondurma ve Saklama
Hücre Kültürü Karakterizasyon Testleri
Hücre Canlılığı, Hücre Proliferasyonu, Sitotoksisite Testleri, Hücre Boyama
Yöntemleri, Apoptoz ve Nekroz Tayini, Biyokimyasal Kolorimetrik Analizler
Histolojik Çalışmalar
Çeşitli hayvansal dokularda rutin histolojik preparat hazırlıkları ve boyama
yöntemleri
Moleküler ve Genetik Analizler
RNA ve DNA izolasyonu, PCR teknikleri, Protein tayin yöntemleri

YAYINLAR:
1. Evaluation of collagen foam, poly(L-lactic acid) nanofiber mesh and
decellularized matrices for corneal regeneration; Bahar Aslan, Selcan Guler,
Atakan Tevlek, Halil Murat Aydin*, Journal of Biomedical Materials Research
Part B, 2017.
2. Bi-layered constructs of poly(glycerol-sebacate)-β-tricalcium phosphate for
bone-soft

tissue

interface

applications;

Atakan

Tevlek,

Pezhman

Hosseinian, Cansel Ogutcu, Mustafa Turk, Halil Murat Aydin*, Material
Science and Engineering Part C, 2016.
212

3. Poly(glycerol-sebacate) Elastomer: A Mini Review, Atakan Tevlek and Halil
Murat Aydin, Journal of Orthoplastic Surgery, 2017.
4. Preparation of MC3T3-E1 cell sheets through short term osteogenic medium
application; Atakan Tevlek, Sedat Odabas, Ekin Celik, Halil Murat Aydin*,
Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, 2018.
5. Antitumor activity of chitosan from mayfly with comparison to commercially
available low,

medium and high molecular weight chitosans; Gamze Tan*,

Murat Kaya, Atakan Tevlek, İdris Sargın, Talat Baran, In Vitro Cellular &
Developmental Biology-Animal, 2018.
6. Biomechanical and Morphological Properties of a Completely Autologous
Tissue Engineering Product: Advanced Platelet Rich Fibrin (A-PRF); Gamze
Dereli Can, Atakan Tevlek, Mehmet Erol Can, Elif Oncu, Halil Murat Aydin,
Nurullah Cagil*, Cytotechnology, 2018 (İncelemede).
7. Effect of Severe Plastic Deformation on Pre-osteoblast Cell Behaviour and
Proliferation on Different Metallic Substrates, Atakan Tevlek, Okan Unal*,
Halil Murat Aydın, Erfan Maleki, Remzi Varol, Surface & Coatings, 2018
(İncelemede).
8. Shape-Memory Glycerol Based Elastomeric Composites via Extrusion;
Atakan Tevlek, Dilara Türkel Ağacık, Halil Murat Aydın*, Materials Science
and Engineering Part C, 2018 (İncelemede).
9. Materials for Restorative and Regenerative Medicine; Atakan Tevlek, Meltem
Okan, Halil Murat Aydın*, Journal of Tissue Engineering and Regenerative
Medicine, 2018 (İncelemede).
10. Effects of Ceramic Particle Size on Cell Attachment and Viability in
Polyurethane Based Bone Adhesive Composites; Meryem Erken, Atakan
Tevlek, Pezhman Hosseinian, Bengisu Topuz, Halil Murat aydın*,
Biomedical Materials, 2018 (İncelemede).
213

11. Transformation of β-tricalcium phosphate incorporated Cellulose Source into
Carbon

Aerogels

with

Ceramic

Nanocrystallites;

Atakan

Tevlek,

Abdulraheem Atya, Muhannad Almemar, Omur Celikbicak, Memed Duman,
Alexey Y. Ganin, Humphrey H.P.Yiu and Halil M. Aydin, Advance MaterialsCommunications, 2018 (Hazırlık Aşamasında).
SÖZLÜ SUNUMLAR ve POSTER BİLDİRİLERİ:
1. Magnetic stimulated cryogels to enhance stem cell differentiation; Sedat
Odabas, Atakan Tevlek, Berkay Erenay, Halil Murat Aydin, Batur Ercan,
Bora Garipcan, Yar Saglam Atiye Seda, 29th Annual Congress of the
European

Society

for

Biomaterials,

Poster

Presentation,

Maastricht/Hollanda, Nisan 2018.
2. Comparison of Biopolymeric, Synthetic and Natural Derived Corneal
Constructs; Aslan B, Guler S, Tevlek A, Aydin HM, 28th European Congress
on Biomaterials, Oral Presentation, Atina/Yunanistan, Eylül 2017.
3. Poly(glycerol-sebacate)/β-Tricalcium

Phosphate

(PGS/TCP)

Bilayered

Composites for Guided Bone Regeneration; Tevlek A, Hosseinian P, Ogutcu
C, Aydin HM, 28th European Congress on Biomaterials, Oral Presentation,
Atina/Yunanistan, Eylül 2017.
4. A Novel Fiber-based MALDI Probe for Selective Detection of Ciproflaxacin;
G. Aylaz, A. Tevlek, Ö. Çelikbıçak, M. Duman, 3rd International Congress
on Biosensors, Oral Presentation, Ankara/Turkey, 2016.
5. Göz Yüzeyi Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Farklı Biyomateryallerin
Mekanik ve Morfolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması; Gamze Dereli Can,
Atakan Tevlek, Mehmet Erol Can, Elif Oncu, Halil Murat Aydin, Nurullah
Çagıl, Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, Poster Sunumu,
Antalya/Türkiye, 2016
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6. Waste Paper to Bone Graft; A. Tevlek*, Ö. Çelikbıçak, M. Türk, H.M. Aydin,
VII. Bioengineering Congress, Oral Presentation, Young Scientist Sessions,
İzmir/Turkey, 2015.
GÖREV ALINAN PROJELER:
1. Deselülerize Miyokard-Elastomer Hibrit Kardiyak Yamaların Hazırlanması
ve

Mekanik

Uyarımlı

Biyoreaktörde

Kök

Hücrelerle

in

vitro

Performanslarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK 1001, Araştırmacı (Eylül
2018, -) ,Yürütücü: Doç. Dr. Halil Murat Aydın
2. Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu için Katmanlı Biyomalzeme Üretimi,
TÜBİTAK 1511,

Araştırmacı (Mayıs/2017-), Yürütücü: Levent Mete

Özgürbüz
3. Biyobozunur Akıllı Kemik Onarım Plakalarının Üretilmesi, Hacettepe
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Kapsamlı
Araştırma Projesi, Araştırmacı (Ağustos 2017, -), Yürütücü: Doç. Dr. Halil
Murat Aydın
4. Kardiyak Doku Mühendisliğine Yönelik Atık Kağıt Türevli Karbon AerojelElastomer Matrislerinin Hazırlanması, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı,
6 Ay (Ağustos 2016-Şubat 2017), Yürütücü: Doç. Dr. Halil Murat Aydın
5. Kornea Doku Mühendisliği İçin Yenilikçi, Sentetik ve Deselülerize
Matrikslerin Hazırlanması, TÜBİTAK, Cost Programı, Araştırmacı (20152017), 24 Ay, Yürütücü: Doç. Dr. Halil Murat Aydın
6. Kemik Doku Mühendisliği İçin Büyüme Faktörü Salan Biyobozunur
Elastomer/Seramik Bazlı Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi ve ATMP
(İleri Terapötik Tıbbi Tıbbi Cihaz) Olarak Kullanım Potansiyelinin
Araştırılması, TÜBİTAK, COST Programı, Araştırmacı (2014-2016),
Yürütücü: Doç. Dr. Halil Murat Aydın
7. Desenlenmiş Yüzeyler ile Yönlenmiş Hücre Tabakalarının Üretilmesi,
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,
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Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, 6 Ay (2015), Yürütücü: Doç. Dr. Halil
Murat Aydın
8. 3 Boyutlu Lazer Destekli Yazıcı ile Sıçan Kalvaryal Defekt Modelinde
Hidroksiapatit ve Yağ Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin in vivo
Baskılanması; Atakan Tevlek, Virginie Keriquel, Prof.Dr. Fabien Guillemot,
University Victor Segalen Bordeaux-2, INSERM U-1026, Bordeaux, France
(4 ay misafir araştırmacı),
9. Streptozotosin ile Tip 1 Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda 1,3/1,6 D-Glukan
Uygulamasının Aort Damar Yanıtına Etkileri, Atakan Tevlek, Prof.Dr.
Mehmet Ali Onur, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Bu
proje TÜBİTAK- 2209 tarafından desteklenmiştir.)

İŞ DENEYİMLERİ:
-

BMT Calsis A.Ş., Ankara, Türkiye, Temmuz 2016 – Halen
(Türkiye’nin ilk ve tek yerli, sentetik kemik ve kıkırdak onarım malzemeleri üreten
şirketinde Üretim Departmanı Müdürü, Ar&Ge Destek Personeli, Ürün Geliştirme
ve Belgelendirme Yardımcı Personel)

-

University Victor Segalen Bordeaux-2, INSERM U-1026, Bordeaux, France
(Danışman: Prof. Dr. Fabien Guillemot, INSERM U-1026, Haziran 2013- Ekim
2013), Misafir Araştırmacı

-

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Danışman:
Prof. Dr. Duygu Uçkan Çetinkaya, Temmuz 2011-Ekim 2011), Stajyer

-

Özel Yüzüncü Yıl Hastanesi, Ankara (Hastane laboratuvarında Kan Alma Ünitesi,
Hormon, Biyokimya Üniteleri, Mikrobiyoloji Ünitesi, Hematoloji Üniteleri, Temmuz
2008-Eylül 2008), Stajyer
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YETKİNLİKLER, SINAVLAR ve ÖDÜLLER
-

TÜBİTAK 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Doktora Teşvik Burs Programı 2015
Dönem Bursiyeri (36 Ay)

-

Hacettepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakülteleri Proje Yarışması Bölüm
Birinciliği Ödülü, Mayıs 2012

-

TÜBİTAK BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri
Destek Programı 2011 Proje Desteği

-

Lisans Akademik Ortalaması: 3.14

-

ALES 2016 İlkbahar Dönemi Sayısal Puan Türü 81.764

-

Yabancı Dil:
o İngilizce: İyi 81.25 (2017 Yök Dil İngilizce Puan Türü)
o Fransızca: Başlangıç
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