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SEMPOZYUM PROGRAMI VE BİLDİRİ ÖZETLERİ



Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör 
Temsilcileri ve Öğrenciler, 

15-16 Aralık 2018 tarihlerinde Acıbadem
Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde
(İstanbul) gerçekleştirilen 23. Biyomedikal
Bilim ve Teknoloji Sempozyumu’na katıldığınız
için teşekkür ederiz.

BIOMED2018-TR Sempozyumu, Biyomalzeme 
ve Doku Mühendisliği Derneği (BDMD) 
tarafından, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği 
Mükemmeliyet Merkezi (ODTÜ BIOMATEN) 
ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
Üniversitesi'nin destek ve katkıları ile 
gerçekleştirilmiştir. 

1994 yılından beri devam eden BIOMED 
toplantılarının 23.’sünü bu yıl ulusal olarak ve 
Türkçe düzenlenmiştir. Teması Biyomalzeme, 
Biyomedikal Bilim ve Mühendisliği, Doku 
Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp olan bu 
toplantıda amaç, güncel gelişmelerin, 
Dünya’daki ileri düzey araştırmaların, 
laboratuvardan uygulamaya geçiş sırasında 
karşılaşılan sorunların, yeni yaklaşımların ve 
klinik uygulamaların tartışılacağı bir ortam 
oluşturulmasıdır. Ayrıca, Biyomalzeme ve 
Doku Mühendisliği alanlarında araştırmalarını 
yürüten bilim insanları ile tıbbi cihaz 
sektöründen yetkililer ve hekimler arasında 
iletişimin sağlanması hedeflenmiştir. 

BIOMED2018-TR sempozyumuna katıldığınız, 
değerli araştırmalarınızı ve görüşlerinizi 
paylaştığınız için teşekkür eder, sizlerle bundan 
sonraki BIOMED’lerde de bir araya gelmeyi 
diler, saygılarımızı sunarız. 

Prof. Dr. Nesrin HASIRCI ve Prof. Dr. Vasıf HASIRCI 

Düzenleme Kurulu Başkanları 
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BIOMED2018-TR KURULLARI 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI 

Nesrin Hasırcı

ODTÜ BIOMATEN, BDMD 

Vasıf Hasırcı

ODTÜ BIOMATEN, ACU, BDMD

DÜZENLEME KURULU 

ODTÜ BIOMATEN

Ayşe Selcen ALAGÖZ

Ezgi ANTMEN

Arda BÜYÜKSUNGUR

       ACU

Hande ARGUNŞAH BAYRAM 

Özgül GÖK 

Gözde Ervin KÖLE 

Deniz YÜCEL 
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BİLİM KURULU 

Terin ADALI (Yakın Doğu Ü.) 

Ata AKIN (Acıbadem Ü.) 

Serap ARBAK (Acıbadem Ü.) 

İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN (Ege Ü.) 

Eser ELÇİN (Ankara Ü.) 

Y. Murat ELÇİN (Ankara Ü.)

Osman EROĞUL (TOBB Ü.)

Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Hacettepe Ü.)

İhsan GÜRSEL (Bilkent Ü.)

Dilek KESKİN (ODTÜ)

Ali Osman KILIÇ (TÜSEB) 

Bahattin KOÇ (Sabancı Ü.) 

Ercüment ÖNDER (Kırıkkale Ü.) 

Mehmet ÖZTÜRK (İBG) 

Aykut ÖZKUL (Ankara Ü.) 

Rana SANYAL (Boğaziçi Ü.) 

Ayşen TEZCANER (ODTÜ) 

Gamze TORUN KÖSE (Yeditepe Ü.) 

Kezban ULUBAYRAM (Hacettepe Ü.) 

Sevil YÜCEL (YTÜ)

DANIŞMA KURULU 

Doğan AY (TÜMDEF) 

Evren BÜKÜLMEZ (TTGV) 

Fatin DAĞÇINAR (OSTİM) 

Cem KOÇAK (TİSD) 

Mete ÖZGÜRBÜZ (BMT CALSIS) 

Cengizhan ÖZTÜRK (İSEK-Boğaziçi Ü.) 
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SPONSORLAR 
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GEÇMİŞ BIOMEDLER 

BIOMEDLER TARİH YER DÜZENLEYEN BAŞKAN 

1 BIOMED 1994 19-21 Eylül 1994 Ankara Hacettepe Ü. Erhan PİŞKİN 

2 BIOMED 1995 21-23 Eylül 1995 Ankara ODTÜ Vasıf HASIRCI 

3 BIOMED 1996 11-14 Aralık 1996 Bursa Uludağ Ü. 
Hacettepe Ü. 

Erhan PİŞKİN 
Yusuf ULCAY 

4 BIOMED 1997 15-17 Eylül 1997 İstanbul Hacettepe Ü. Atilla HINCAL 
Süheyla KAŞ 

5 BIOMED 1998 16-18 Aralık 1998 Ankara ODTÜ Nesrin HASIRCI 

6 BIOMED 1999 6-8 Ekim 1999 İzmir Ege Ü. M. E. Şengün ÖZSÖZ

7 BIOMED 2000 25-27 Eylül 2000 Ankara Hacettepe Ü. Erhan PİŞKİN 

8 BIOMED 2001 5-8 Eylül 2001 Ankara ODTÜ Vasıf HASIRCI 

9 BIOMED 2002 19-22 Eylül 2002 Antalya Ankara Ü. Y. Murat ELÇİN

10 BIOMED 2003 10-12 Ekim 2003 Güzelyurt ODTÜ 
ODTÜ KKK 

Nesrin HASIRCI 
Erdal ONURHAN 

11 BIOMED 2004 6-10 Eylül 2004 Ankara Hacettepe Ü. Erhan PİŞKİN 

12 BIOMED 2005 20-23 Eylül 2005 İzmir Ege Ü. İsmet DELİLOĞLU-
GÜRHAN 

BIOMED 2006 yapılmadı 

13 BIOMED 2007 26-28 Ağustos 2007 İstanbul Yeditepe Ü. 
ODTÜ 

 Gamze TORUN KÖSE 
Vasıf HASIRCI

14 BIOMED 2008 3-5 Mayıs 2008 Muğla Muğla Ü. 
Hacettepe Ü. 

Hakan AYHAN 

15 BIOMED 2009 16-19 Ağustos 2009 Güzelyurt ODTÜ 
ODTÜ KKK 

Vasıf HASIRCI 
Erdal ONURHAN 

16 BIOMED 2010 29 Eylül–2 Ekim 2010 İstanbul Hacettepe Ü. Erhan PİŞKİN 

17 BIOMED 2011 23-25 Kasım 2011 Ankara Ankara Ü. Y. Murat ELÇİN

18 BIOMED 2012 10-13 Eylül 2012 Tokat Gaziosmanpaşa Ü. 
Hacettepe Ü. 

Erhan PİŞKİN 
Sinan EĞRİ 

19 BIOMED 2013 12-15 Kasım 2013 İzmir Ege Ü. İsmet DELİLOĞLU 
GÜRHAN 

20 BIOMED 2014 24-27 Ağustos 2014 Muğla Biyomedtek 
Hacettepe Ü Erhan PİŞKİN 

21 BIOMED 2015 22-24 Ekim 2015 Antalya BIOMATEN Vasıf HASIRCI 

BIOMED 2016 yapılmadı 

22 BIOMED 2017 12-14 Mayıs 2017 Ankara ElcinLab 
Biovalda 

Y. Murat ELÇİN

23 BIOMED 2018 15-16 Aralık 2018 İstanbul BDMD-BIOMATEN-
Acıbadem Ü. 

Nesrin HASIRCI
Vasıf HASIRCI 
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PROGRAM 

1. Gün: 15 Aralık Cumartesi

8:00-8:30 Kayıt 

8:30-9:00 Açılış 

1. Oturum: 3BB ve Klinik Uygulamalar (Oturum Bşk.: N. HASIRCI, B. KOÇ)

9:00-9:20 Nesrin HASIRCI 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliğinde İlkler ve Sonrası 

9:20-9:40 Bahattin KOÇ 
Sabancı Üniversitesi 

Doku ve Organ Mühendisliği İçin Biyobenzer Biyobasım 

9:40-10:00 Ercüment ÖNDER 
Kırıkkale Üniversitesi 

Maksillofasiyal Cerrahide 3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları 

10:00-10:20 Tekin Kerem ÜLKÜ 
Acıbadem Üniversitesi 

İntrameduller Osteosentez Materyalleri, Tasarım ve Malzemelerin Gelişimi

10:20-10:30 Fotoğraf Çekimi 

10:30-11:00 Kahve Molası 

2. Oturum: Biyomedikal Uygulamalar (Oturum Bşk.: H. BAYRAM, T. ÖZDEMİR)

11:00-11:20 Hande BAYRAM 
Acıbadem Üniversitesi 

Klinikte Biyolojik Geri Bildirim Uygulamaları

11:20-11:40 Tuğba ÖZDEMİR 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Rekombinant ELP ve İpek Fibroin Kullanarak Üretilmiş Nanofibrillar Liflerin Yapay 
Damar İskelesi Olarak Potansiyelinin Araştırılması 

11:40-12:00 Burhan ATEŞ 
İnönü Üniversitesi 

Sternal Kapamada Kullanılmak Üzere Jelatin İçeren UV-Kürlenebilir Poliüretan-
Akrilat Sert Doku Yapıştırıcılarının Geliştirilmesi

12:00-12:15 Songül ULAĞ 
Marmara Üniversitesi 

3 Boyutlu Yazıcı ile Polikaprolakton/Kitosan/Hidrojel Bazlı Küçük Çaplı Yapay 
Damar Üretimi 

12:15-12:30 Ezgi ANTMEN 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Mekanotransdüksiyon Proteinlerinin Meme Kanseri Hücrelerinin Çekirdek 
Deformasyonununa Etkisi 

12:30-13:30 Öğle Yemeği

3. Oturum: Hücresel Tedaviler ve Tanı Sistemleri (Oturum Bşk.: E. OVALI, E. ELÇİN)

13:30-13:50 Ercüment OVALI 
Acıbadem Üniversitesi 

Hücresel Tedavilerin Dünü Bugünü 

13:50-14:10 Eser ELÇİN 
Ankara Üniversitesi 

cGMP Mezenkimal Kök Hücre Üretimi: Klinik Uygulamalar İçin Minimal Kalite 
Gereklilikleri ve Karşılaşılan Zorluklar 

14:10-14:30 Fatma Neşe KÖK 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Memeli Hücrelerinin Değişik Yüzeylerle Etkileşimlerinin Kuvars Kristal 
Mikroterazi ile İncelenmesi 

14:30-14:45 Çağlar ELBÜKEN 
Bilkent Üniversitesi 

Damlacıklı Mikroakışkan Sistemlerde Eş-Dağılımlı (Monodisperse) Mikro/Nano 
Parçacık Sentezi 

14:45-15:00 Kerem DELİKOYUN
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Düşük Maliyetli ve Portatif Merceksiz Holografik Mikroskobi Platformu ile 
Hücresel Görüntüleme 

15:00-15:30 Kahve Molası 

4. Oturum: İlaç Salım Sistemleri (Oturum Bşk.: C. ÇELEBİ, R. SANYAL)

15:30-15:50 Ali Rıza Cenk ÇELEBİ 
Acıbadem Üniversitesi 

Glokom’da Kontrollü İlaç Salım Sistemleri Uygulamaları 

15:50-16:10 Rana SANYAL 
Boğaziçi Üniversitesi 

Polimer-İlaç Konjugatları ile Kanseri Hedefleme 

16:10-16:30 Özgül GÖK 
Acıbadem Üniversitesi 

Nöro-İnflamasyon Tedavisi İçin Kontrollü ve Sürekli İlaç Salımı Sunan 
Dendrimerik Nanoparçacıklar 

16:30-16:45 Sakip ÖNDER 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

Bölgesel Protein ve Antibiyotik Salımına Yönelik Titanyum Yüzeylerin 
Hazırlanması ve in vitro Çalışmaları 

16:45-17:00 Şükrü ÖZTÜRK 
Hacettepe Üniversitesi 

Dental Pulp Kök Hücrelerin Anjiyogenik ve Odontojenik Potansiyellerinin 
Artırılması İçin VEGF/BMP-2 Yüklü 3-Boyutlu Modelinin Geliştirilmesi 
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2. Gün: 16 Aralık Pazar

1. Oturum: Doku Mühendisliği ve Modelleri (Oturum Bşk.: M. ELÇİN, G. KÖSE)

8:30-8:50 Y. Murat ELÇİN
Ankara Üniversitesi

Deselülerizasyon ve Reselülerizasyon Teknolojileri: Organ, Doku ve Hücre 
Kültürlerindeki Uygulamalar 

8:50-9:10 Gamze TORUN KÖSE 
Yeditepe Üniversitesi 

Damarlanmayı Arttırıcı Çift Fazlı Doku İskelesi ile Kemik Doku Mühendisliği 
Uygulaması 

9:10-9:30 Seda KIZILEL 
Koç Üniversitesi 

Molekül Salımı ve 3-Boyutlu Hücre Kültürü İçin Özgün Biyomalzeme 
Tasarımı 

9:30-9:45 Pelin SAĞLAM METİNER 
Ege Üniversitesi 

Akciğer Kanserinin Biyomimetik Modellemesi İçin Mikroakışkan Platformda 
Üç Boyutlu Çip Üstü Sferoid Kültürünün Geliştirilmesi

9:45-10:00 Fatma Betül AYANOĞLU 
Ankara Üniversitesi 

Adipoz Mezenkimal Kök Hücrelerin in vitro Farklılaştırılması Sırasında qRT-
PCR Çalışmaları İçin Uygun Referans Genlerin Belirlenmesi 

10:00-10:15 Anıl Sera ÇAKMAK 
Hacettepe Üniversitesi 

Fotostimülasyon Varlığında Mezenkimal Kök Hücrelerin Osteojenik 
Farklılaşmasının Doku İskelelerinde İncelenmesi 

10:15-10:30 Sema AKBABA 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Herni Tedavisi İçin Biyopolimer İle Modifiye Edilmiş Polipropilen Örtü

10:30-11:00 Kahve Molası 

2. Oturum: Hücre-Malzeme Etkileşimleri (Oturum Bşk.: K. ULUBAYRAM, T. ADALI)

11:00-11:20 Kezban ULUBAYRAM 
Hacettepe Üniversitesi 

Doku Mühendisliği Modelleri ve Pre-Klinik Uygulamaları 

11:20-11:40 Terin ADALI 
Yakın Doğu Üniversitesi 

Biyolojik Makromoleküllerde Biyouyumluluk Çalışmaları

11:40-12:00 Esra ERDAL 
İzmir Biotıp ve Genom Merkezi 

Organoidler ve Biyomedikal Uygulamaları 

12:00-12:15 Bora GARİPCAN 
Boğaziçi Üniversitesi 

Hücre-Substrat Etkileşimlerinin Kontrolü için Yüzey Mühendisliği Stratejileri 

12:15-12:30 Deniz YÜCEL 
Acıbadem Üniversitesi 

Anizotropik Doku İskeleleri ve Hücre Davranışları Üzerine Etkisi 

12:30-13:30 Öğle Yemeği 

3. Oturum: Biyomalzemeler (Oturum Bşk.: M. GÜMÜŞDERELİOĞLU, H. KENAR)

13:30-13:50 Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU 
Hacettepe Üniversitesi 

Hücre Tabakaları ve Biyomalzeme Olarak Kullanımları 

13:50-14:10 Halime KENAR 
Kocaeli Üniversitesi 

Doku İskelelerinde Damar Ağı Geliştirme Yaklaşımları 

14:10-14:30 Nermin DEMİRKOL
Kocaeli Üniversitesi

Seramik Oksit Katkılı Doğal ve Sentetik Hidroksiapatitlerden Üretilen 
Biyokompozitlerin Mekanik Özellikler ve Biyoaktivite Yönünden İncelenmesi 

14:30-14:45 Batur ERCAN 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

Ortopedik Uygulamalar İçin Anodize Tantal 

14:45-15:00 Murat KAZANCI 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Kollajen Nanofiber Doku İskelelerinin Üretimi, Karakterizasyonu 

15:00-15:30 Kahve Molası 

4. Oturum: PANEL (Biyomalzeme, Biyomedikal ve Sağlık: Eğitim, Üretim ve Translasyon) (Moderatör: Vasıf HASIRCI)

15:30-17:30 

Fatin DAĞÇINAR 
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 

Biyomedikal Alanda Üretim 

Cengizhan ÖZTÜRK 
Boğaziçi Üniversitesi 

Sağlık Teknolojilerinde Fikirden Ürüne Geçişi Kolaylaştırmak: Farklı 
Yaklaşımlar ve Tecrübelerimiz 

Uğur ÖZBEK 
Acıbadem Üniversitesi 

Genomik Tıp ve Sağlıkta Translasyon 

Evren BÜKÜLMEZ 
TTGV 

Sağlık Alanında Değer Zincirleri ile Bağlantılı İş Modelleri, TTGV 
Perspektifinden Sağlık Sektöründe Pazara Giriş Kriterleri 

Ata AKIN 
Acıbadem Üniversitesi 

Klinik İnovasyon Yöntemi Olarak Biyotasarım 

17:30-18:00 Kapanış ve Ödül Töreni 
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POSTER SUNUMLARI 

15 Aralık Cumartesi/Saat: 9:00-17:00 

 Yazar  Başlık No: 
Hazal Gezmiş Farklı Topografiye Sahip Doku İskelelerinde Menstrual Kan Mezenkimal Kök Hücrelerin 

Endotel Farklılaşmasının İncelenmesi 
001 

Gözde Ervin Köle Doku Mühendisliği Yöntemi İle Tübüler Damar Eşleneği Geliştirilmesi 002 

Nazlı Atasayan Aids Teşhisine Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Selex Teknolojisi İle Aptamer Tasarımı 003 

Egemen Tepeli Aids Teşhisine Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Selex Teknolojisi Ile Aptamer Tasarımı 003 

Sabra Rostami Köpekbalığı Derisi Taklitli PCL Membranların Antibakteriyel Aktivitesi ve Kontrollü İlaç 
Salınımı

004 

Melek Naz Güven Bisfosfonik Asit Fonksiyonlandırılmış Poli(Amido Amin)lerin Sentezleri 005 

Hatice Betül Bingöl Fotodinamik Terapi İçin Kontrollü İlaç Salımı Yapabilen Hidrojeller 006 

Burak Altun Doku Fantomlarında Nanomotor Hareketini İzleme Platformu 007 

Berkay Erenay Hücre Metabolizmasını Geliştirmek Amacıyla Manyetik Nanopartikül İçeren PDMS 
Membranların Hazırlanması 

008 

Alp Özgün Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Kök Hücreler Üzerindeki Etkilerinin Çinko 
İyonları İle Bağlantısı 

009 

Nürettin Akçakale Metal-(II)-iyon Bağlanmış Polimetakrilat Mikrokürelerin Albümin Deplesyonunda 
Kullanımı

010 

İlker Emin Dağ Doku İskelelerinde Mikro-Mimari Karakteristiklerin İskele Performansına Etkisi 011 

İbrahim Halilullah Erbay Mikroakışkan Biyoreaktörlere Yönelik Osteojenik Taşıyıcı İskele Geliştirilmesi 012 

Damla Orhan Nifedipinin Oral Uygulaması İçin Polimerik Nanomalzeme Temelli Kontrollü Salım 
Sistemlerinin Geliştirilmesi 

013 

Simge Er Nifedipinin Oral Uygulaması İçin Polimerik Nanomalzeme Temelli Kontrollü Salım 
Sistemlerinin Geliştirilmesi 

013 

Pelin Sağlam Metiner Mikronükleus ve Comet Analizi İle UV Işını ve Doksorubisinin in vitro Deri Modelindeki 
Etkinliğinin Gösterilmesi 

014 

Ilgın Kımız Geboloğlu Dinamik Kültürde Yapı İskelesi Olarak Kullanılan Mikrotaşıyıcılarda Mezenkimal Kök 
Hücrelerin Farklılaşma Özelliklerinin İncelenmesi

015 

Bilal Ekrem Harmanşa Konfokal Mikroskop Bilgisayar Denetimcisi 016 

Musa Aydın Yapılandırılmış Aydınlatma Mikroskobisi Tekniği ve Fiber Demeti Kullanılarak Yüksek 
Çözünürlüklü Mikroendoskop Geliştirilmesi 

017 

Gülce Işıl Gökçe Beyin Tümörü Tedavisi İçin Antikanser İlaç Yüklü Sünger Yapımı 018 

Özlem Neyişci Beyin Tümörü Tedavisi İçin Antikanser İlaç Yüklü Sünger Yapımı 018 

Bengi Uysaler Anhidrit İçeren Polimer Organo-Kil Nanokompozitlerinin Tasarımı ve Sentezi 019 

Aslı Sena Karanfil Adipoz Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin 3B Hidrojellerde Kahverengi Adipoz Dokuya 
Farklılaşmalarının İncelenmesi 

020 

Cem Bayram Kendi Kendini Onarma Özelliğine Sahip Gliseroldialdehit-Karboksimetil Kitosan 
Hidrojellerin Sentezi ve Viskoelastik Karakterizasyonu 

021 

022 

Funda Can 3 Boyutlu Yazıcı Kullanılarak Polimer ve Hidrojel Temelli Çok Katlı Deri Modeli 
Geliştirilmesi 

023 

Şeyma Bektaş Tercan Sferoid Yüklü ECM-Mimetik Peptit Amfifil Hidrojellerle Çip-Üstü-Karaciğer Geliştirilmesi 024 

Merve Gültekinoğlu Mikroakışkan Sistemler İle PLGA-b-PEG Kopolimerlerinin Gözenekli Film ve Nanopartikül 
Formunda Desenlenmesi 

025 

Eda Ayşe Aksoy Kemik Rejeneratif Elastomerler: Viskoelastik ve Biyobozunma Davranışları 026 
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Ebru Kuyumcu Savan Östrojen Tayini İçin PU-MWCNT Kompozit Membran Temelli Elektrokimyasal 
Sensörlerin Geliştirilmesi 

027 

İmren Özcan Glukoz-PEG200-Tween Yapılı Poliüretan-Silika Kompozit Membranların Sentezi ve 
İbuprofen Sensörü Olarak Kullanılması 

028 

Evren Sel Polietilen Glikol Yan Gruplu Polimerlerin Sentezi ve Biyouyumlu Yüzeyler Olarak 
Kullanımı 

029 

Süleyman Köytepe Biyouyumlu P(HEMA-ko-PEGMA) Yapılarının Termal, Optik ve Melatonin Salım 
Özelliklerinin İncelenmesi 

030 

Ayşe Başak Çakmen Kontrollü Siprofloksasin Salımı Yapan PEG200-Tween40 Temelli Poliüretan Kaplama 
Materyallerinin Geliştirilmesi 

031 

Rumeysa Hilal Çelik Grafen Oksit Temelli Polimerik Nanofibröz Doku İskelelerinin Geliştirilmesi ve 
Karakterizasyonu 

032 

Meryem Berk Halkalı Fosfazen Türevlerine Ait Kompozit Yapili Nanofiberlerin Eldesi ve 
Karakterizasyon Işlemleri 

033 

Ceren Kutlu Kaya Hipotiroidi Tedavisine Yönelik Kontrollü Salım Sistemi Tasarımı 034 

Elifcan Zengin Fonksiyonel Manyetik Nanoparçacıkların Geliştirilmesi 035 

Burcu Doymuş Anti Mikrobiyal Özelliklerini Geliştirmek Üzere Titanyum Yüzeylerin Değiştirilmesi 036 

Ayşe Buse Özdabak Sert Ağrı Kesici ve Antibiyotik Salımı Yapabilen Yara Örtüsü Geliştirilmesi 037 

Ali Kemal Baş Lakrimal Doku Mühendisliği 038 

Melis Asal Lakrimal Doku Mühendisliği 038 

Olcay Burçin Akbulud 3b Dinamik Kültürde M1–M2 Makrofaj Polarizasyonu 039 

Hamdullah Yanık Generation Of Bone-Cartilage Interface In Microfluidic System 040 

Emine Kahraman Kornea Organoid Kültürüne Yönelik Mikroakışkan Platform Geliştirme 041 

Yekta Gülmez Mikroakışkan Yonga Üstünde Arsenik Analizi 042 

Hatice Evlen Polimer Matrisli Nano Takviyeli Biyokompozitlerin Biyoaktivite ve Mikroyapı 
İncelemeleri

043 

Deniz Doğan İlaç Taşıyıcı Sistemler İçin Kitosan Temelli Kompozit Filmlerin Tasarımı ve 
Karakterizasyonu 

044 

Berna Morova Işık Tabakası Floresans Mikroskobu İle Karaciğer Fibrozisi ve Sirozun 3-Boyutlu Analizi 045 

Begüm Evranos Kemik Tozu Katkılı Kitosan Bazlı Polimerik Film Üretimi 046 

Necdet Mekki Ergül 3 Boyutlu Bioyazıcı Yöntemi İle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Katkılı Sert Doku İskeleti 
Üretimi 

047 

Onur Aras İpek Fibroin İskelelerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu 048 

Didem Demir Kitosan Kriyojel Mikrokürelerin Hazırlanması ve Kontrollü Salım Sistemi Olarak Etkin 
Madde Salımının İncelenmesi 

049 

Didem Demir Doğal Atıklardan Doku İskelesi Üretimi 050 
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Yazar  Başlık No: 
Cemile Bektaş 3B Basılı Hücre Taşıyan Gelma Hidrojelleri İle Kornea Stroma Mühendisliği 051 

Menekşe Ermiş Yüzey Mikro Mimarisinin Osteojenik Etkileri 052 

Dilek Keskin Kemik Doku Mühendisliğine Yönelik Tek-Merkezli ve Eş-Merkezli Elektroeğirilmiş PCL-
Gelatin Hücre Taşıyıcılar 

053 

Ayşen Tezcaner Periodontal Doku Mühendisliği İçin Bor İle Modifiye Edilmiş Biyoaktif Cam İçeren İki 
Katmanlı Kompozit Membranlar 

054 

Duygu Deniz 
Akolpoğlu 

Heparin Yüklü Nanoparçacıkların Üretilmesi ve Transdermal Uygulamalar Yönünden 
Araştırılması 

055 

Mustafa Bahadır 
Güner 

Tendon Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Özgün 3B Hücre Taşıyıcısı 
056 

Ahmet Engin 
Pazarçeviren 

Çift Katmanlı PCEC/Jelatin-Bizmut-Grafen Oksit Membranları İle Güdümlü Kemik 
Yenilenmesi 

057 

Deniz Atila Diş Doku Mühendisliğine Yönelik Kompozit Hücre Taşıyıcıları 058 

Gerçem Altunordu Sol-Jel Tekniğiyle Üretilen Akermanit Biyoseramiğinin Mikroyapı İncelemesi 059 

Sepren Öncü Bakır Ve Silisyum Iyonlarının Birlikte Katkılandırılması Ile Üretilen Hidroksiapatitlerin 
Özelliklerinin İncelenmesi 

060 

Milad Fathi 
Achachelouei 

Büyüme Faktörü Yüklenmiş İpek Fibroin/PEGDMA Hidrojelleriyle Artiküler Kıkırdak Doku 
Mühendisliği 

061 

Muazzez Ayça Tuncel Üriner İnkontinans Tedavisi İçin 3-Boyutlu Yazıcı İle Örgü Yama Tasarım ve Uygulaması 062 

Dilara Tamay Periferal Sinir Yönlendiricisi Tasarımı ve In Vitro Koşullarda Denenmesi 063 

Selcen Alagöz Kemik Doku Mühendisliği İçin 3 Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş PCL/PHBV/HAP Hücre 
Taşıyıcılar 

064 

Gözde Eke Çevik Doku Mühendisliği İle Üretilmiş Çok Bileşenli Bir Deri Eşleniği 065 

Ali Deniz Dalgıç Diatom Silika Kabuk Katkılı PHBV/PCL-Pullulan Hücre Taşıyıcıların Kemik Doku 
Mühendisliğine Uygunluğunun Araştırılması 

066 

Gülhan Işık Periodontit Tedavisi Için Doksisiklin Yüklü MPEG-b-PCL Miseller ve Vitamin E İçeren 
Aljinat-Jelatin Hidrojeller 

067 

Aylin Kömez In Vitro Koşullarda 3 Boyutlu Kemik Tümör Modeli Geliştirilmesi 068 

Tuğba Dursun 3 Boyutlu Yazım Tekniği İle Polikaprolakton Sinir Kılavuzu Üretimi 069 

Batur Ercan Kalsiyum Karbonat ve Hidroksiapatit Parçacık Sentezi 070 

Nurhan Çon Biyobaskılama (Bioprinting) Malzemeleri 071 

Kadir Demirci Kişiye Özgü Orbital Implant Üretiminde 3D Printerların Kullanımı 072 

Özge Oral Gıda ve İçme Sularında Pestisit Varlığının Tespiti Için Biyosensör Kiti Tasarımı 073 

Ayfer Çetin Epileptik Nöbetlerin EEG Dalgaları Üzerine Etkisi 074 

Hüsra Tunçer Hijyen Tespit Sensörü 075 

Atakan Eryıldız Tersine Mühendislik İle 3B Yazıcılardan Kemik Doku Basımı 076 

Fatih Erdem Baştan Stronsiyum ve Gümüş İyon Değişimli Hidroksiapatit Üretilmesi 077 

Esra Bağda Piridin Tetra Sübstitüye Monoftalosiyaninlerin DNA, Topoizomeraz Etkileşimleri 078 

Pakize Cantürk 
Kılıçkaya 

Topoizomeraz Enzimlerinin Magnezyum Ftalosiyanin Bileşiği İle Etkileşimleri 
079 

Efkan Bağda Çinko Ftalosiyaninin Moleküllerinin Antimikrobiyal Fotodinamik Etkisi 080 

Arda Büyüksungur Kemik Doku Mühendisliğinde 3 Boyutlu PCL/GELMA Hibrit Iskeleler 081 

Nurşen Karakodak Farklı Ftalosiyanin Moleküllerinin DNA İle Etkileşimleri 082 
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Gamze Şahin Tel 21 G-Quadrupleks DNA-Bakır Ftalosiyanin Etkileşimi 083 

Abdullah Yıldırım Kuantum Nokta ile Entegre Ga ve In Merkez Atomlu Ftalosiyanin Moleküllerinin DNA 
Biyosensör Özellikleri 

084 

Ayşe Topcu CdTe QD-Ftalosiyanin Entegre Biyosensör Geliştirme ve Analitik Uygulamaları 085 

Tuğba Bektaş İpek Serisin–Hap-RGD Peptiti İçeren Nanofibriler Liflerin Kemik Doku Mühendisliği 
Çalışmaları İçin Üretilmesi 

086 

Mükerrem Sima Üncü Titanyum Yüzeylerin DOPA-Ahx-Tet127 Peptidi İle Kaplanması ve Antibakteriyel Etkinliğin 
Tayini 

087 

Gözde Karaca Elektroeğirilmiş Kitosan-Ipek Fibroin Membranların Mekanik Özelliklerinin İnsan Damarı 
İle Karşılaştırılması 

088 

Feyza Betül Yüce Epitelden Mezenkime Ve Mezenkimden Epitele Hücre Dönüşüm Prosesini Kontrol 
Amacıyla Geliştirilen, Küçülen Fiber Çapı Özelliği Gösteren, İki Tabakalı Fiber 
Biyomühendislik Doku İskelelerinin Üretilmesi. 

089 

Uğur Yunus Karatepe Ipek Fibroin-PMMA-Polietilenimin Antibakteriyel Nanofibriller Liflerin Üretimi 090 

Nurdan Çam Fikse Edilmiş Beyin Dokularından Hücresizleştirme Yöntemi İle Ekstrasellüler Matriks 
İzolasyonu 

091 

Gulcem Altinoglu İbuprofen Yüklü İpek Fibroin Mikropartiküllerin Sentez ve Karakterizasyonu 092 

Begüm Okutan Poli (Propilen Fumarat) (PPF) Bazlı Doku Iskelelerinin Kemik Rejenerasyonundaki Rolü 093 

Avram Aruh Poli (Propilen Fumarat) (PPF) Bazlı Kompozitlerin Doku İskelelerinin Hazırlanışı Ve 
Karakterizasyonu 

094 

Cem Özel Gümüş Nanoparçacık İçeren Biyonanokompozit Yerinde Sentezi Ve Karakterizasyonu 095 

Naime Ceren Süer Sentetik Antibakteriyel Polimerlerin Bakteri Sensörü Olarak Uygulaması 096 

Aylin Şendemir Olfaktör Mukozal Mezenkimal Kök Hücrelerin 2B ve 3B In Vitro Nöral Farklılaşmalarının
İncelenmesi

097 
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Biyomalzeme ve Doku Mühendisliğinde İlkler ve Sonrası 
Nesrin Hasırcı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  (ODTÜ) Kimya Bölümü  
BIOMATEN, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi, 06800 Ankara 

nhasirci@metu.edu.tr 

GİRİŞ 

Hasar görmüş organ ve dokulara destek vermek amacıyla 
değişik malzemelerin kullanımı çok eski çağlara 
dayanmaktadır. Önceleri genellikle metalden yapılan 
protezler, metalin vücut ortamında korozyona uğraması 
nedeniyle daha sonra yerini polimerler ve polimer-seramik 
kompozitlerine burakmıştır. Ancak, ağırlık taşıyacak belli 
bölgelerde, örneğin kalça ve diz protezlerinde metal hala 
tercih edilen malzemedir. Doku mühendisliği, üç boyutlu 
doku iskelesi yapılarına hücre yükleyerek hastaya uygulama 
ve doku rejenerasyonunu hızlandırma çalışmaları 1990’larda 
başlamış ve hızla ilerlemiştir. Doku iskelelerinin hazırlanış 
yöntemleri zaman içinde değişiklikler göstermiş ve üç 
boyutlu basım (3BB) tekniği, istenilen şekil ve boyutta ve 
her hasta için özel implant yapımına olanak vermiştir.  

YÖNTEM 

Doku mühendisliği uygulamalarında kullanılan doku
iskelelerin en önemli özelliği biyouyumlu ve hücrelerin
geçişine izin verecek düzeyde gözenekli olmalarıdır.
İskelelerin yapımında uygulanan değişik yapım yöntemleri 
vardır. Dondurarak kurutma, tanecik çıkartma, faz ayırımı,
gaz ile köpüklendirme, ıslak eğirme, elektro eğirme gibi
tekniklerin yanısıra, eklemeli üretim diye adlandırılan 3-
boyutlu üretim teknikleri bulunmaktadır. 1980’lerde hızla 
ilerleyen ‘Bilgisayar Destekli Tasarım’ (CAD) ile birlikte 3-
Boyutlu basım (3BB) da önem kazanmıştır. İlk kez 1984 
yılında Chuck Hull tarafından uygulanan 3BB tekniğinin ve
cihazının patent başvurusu 1986 yılında ‘Stereolithography
yöntemiyle üç boyutlu objeler üretebilen aparat’ başlığı ile
yapılmıştır. 3BB tekniğinin yaygın kullanımı ise
2000’lerden sonra olmuştur. ‘Katmanlı üretim’ veya 
‘Eklemeli imalat’ olarak anılan bu teknoloji, malzemenin,
mikron boyutlarında üst üste katmalar halinde gelmesi ile,
ve/veya molekül düzeyinde kaynaştırılması ile 3-boyutlu
yapıya dönüştürülmesidir.

TARTIŞMA 

Doku mühendisliği ve Katmanlı üretim teknolojilerinin aynı 
dönemlerde gelişmesi ile, 3BB tekniğinin medikal alanda 
kullanımına yönelik yapılan araştırmalar artmış, özellikle 
hastaya özel implant yapımı önem kazanmıştır. Doku 
destekleri üzerine aktif moleküller veya ilaç içeren ve 
kontrollu salım yapan mikro ve nano tanecikler bağlamak ve 
biyoaaktiviteyi arttırarak doku rejenerasyonun hızlandırmak 
mümkündür. Laboratuvarlarımızda değişik teknikler ile 
üretilen bazı doku destekleri Şekil 1’de verilmiştir (1-2). 

Şekil 1. Değişik teknikler ile üretilen doku iskeleleri. A)
Dondurarak kurutma; B) Faz ayırımı; C) Tuz çıkartma; D)
Islak eğirme; E) Elektro eğirme; F) 3BB.

SONUÇ

Katmanlı üretim teknolojisindeki gelişmeler sonucu, 
istenilen boyutta ve şekilde ve hastaya özel imalatı 
yapılabilecektir. Laboratuvarlarımızda 3BB tekniği ile 
polikaprolakton (PCL) kullanılarak üretilerek hidroksiapatit 
(HAp) ve polipropilenfümarat (PPF) ile modifiye edilen 
doku destekleri in vivo tavşan femurlarında denenmiş ve 8. 
hafta sonunda implant ile kemiğin çok iyi kaynaştığı 
gözlenmiştir (Şekil 2). Halen hücre basımı ve damarlanmayı 
arttırıcı aktif ajanları kullanarak implantların rejenerasyon 
üzerinde etkisini arttırma çalışmalarımız devam etmektedir.  

Şekil 2. 3BB ile üretilen implantın kemik ile kaynaşması 

KAYNAKÇA 
1.Malikmammadov, E., et al., PCL Wet-Spun Scaffolds for Antibiotic 

Delivery in Bone Tissue Engineering Applications, J Biomater Sci Polym
Ed. (2018) 

2.Buyuksungur, S. et al, 3D printed poly(ε-caprolactone) scaffolds modified
with hydroxyapatite and poly(propylene fumarate) and their effects on
the healing of rabbit femur defects, Biomaterials Science (2017) 

TEŞEKKÜR 
TUBİTAK (213M708) ve ODTÜ BIOMATEN’e araştırma desetekleri için 
teşekkür ederiz. 
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Doku ve organ mühendisliği için biyobenzer 3B biyobasım 
Bahattin Koç1,2 

1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sabancı Üniversitesi, Orhanlı-Tuzla, İstanbul, 23B Biyoasım Lab, Sabancı Üniversitesi 
Nanoteknoloji ve Uygulama Merkezi, Orhanlı-Tuzla, İstanbul

bahattinkoc@sabanciuniv.edu

Üç-boyutlu (3B) biyobasım (3D bioprinting), üç-boyutlu yapıların hücreler ve/veya aktif moleküller içeren biyomalzemeler ile 
katman-katman  basılması ile üreten yenilikçi bir doku / organ mühendisliği yöntemidir. Hücre iskelesi tabanlı doku mühendisliği 
yaklaşımları ile karşılaştırıldığında, bu yöntem hücrelerin tek başına ya da biyomoleküller ve biyomalzemeler (hidrojel)  ile canlı 
hücrelerden kompleks biyolojik yapıları üretmek mümkün olmaktadır. Bu konuşmada, biyomimetik 3B Biyobasım çalışmalarımız 
hakkında detaylar verilecek; özellikle doku / organların dijital olarak nasıl kopyalanacağı ve tasarlanacağı, biyobasım yollarının 
bilgisayar modellerinden nasıl hesaplanacağı, hücre agregalarını kullanıp doğrudan 3B biyobasım yöntemi ile canlı hücrelerin 
basılması, hücre yüklü hidrojeller ve polimer-hidrojel hibrit biyomürekkepler ve bunların 3B biyobasımda kullanılması ve farklı 
doku mühendisliği çalışmalarında uygulamalar açıklanacaktır.  

DK002
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Maksillofasiyal Cerrahide 3 Boyutlu Yazıcı Uygulamaları 
Mustafa Ercüment ÖNDER 

Kırıkkale Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim

ercuonder@gmail.com 

Özet 
Wohlers’in 2018 raporuna göre: “2017 yılında
tüm dünyadaki eklemeli üretim tekniği ve 
hizmetlerinden oluşan sektör % 21’lik artışla 
7.336 milyar dolara ulaşmıştır. Sektörün
ortalama büyüme hızı yıllık olarak 25.9 olarak
tespit edilmiştir. Eklemeli üretim tekniği, hızlı
prototipleme veya solidfreeform teknoloji 
olarak da adlandırılan bu teknik medikal
sektörde de hızla büyümektedir. Medikal alanda 
bu teknolojinin kullanımı üç segmentte 
incelenebilir. Bunlar
• Bioprinting doku ve organ;
• Özelleştirilmiş protezlerin, implante edilebilir
cihazların ve medikal modellerin oluşturulması
• Farmasötik ilaç salınımı ve salınım
sistemlerinin keşfedilmesi.
Maksillofasiyal alanda bu özel tekniğin ilk
kullanımları dental implantlar ve kişiye özel
hazırlanmış protezlerin üretimi konularında
olmuştur. Bu sunumda ekleyici üretim
sistemlerinin maksilofasiyal cerrahi özelinde
kullanımları hakkında bilgi ve kişisel tecrübeler
aktarılacaktır.

DK003
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Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları Esnasında Anlık Denge 
Kontrolü Ve Biyolojik Geri Bildirimi Sağlayan Giyilebilir Sensör Tasarımı 

Hande Argunsah Bayram 1, Begum Yalcin 1 

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İstanbul, Türkiye 
Hande.bayram@acibadem.edu.tr 

GİRİŞ 
Denge ve performansın iyileştirilmesi için motor bilgilerinin 
arttırılması yoluyla statik ve dinamik görevlerde motor kontrolünü 
destekleyen biyolojik geri besleme, rehabilitasyon sırasında 
hastalara, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman doktorları ile 
fizyoterapistlere yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Postürel 
kontrol ve denge eksikliği, günlük yaşam aktiviteleri sırasında 
hastaların mobilizasyonu ve bağımsız performansları üzerinde en 
büyük etkiye sahiptir. Bir bireyin "statik" dengesi, sabit dururken 
veya bir seferde tek bir görevi yerine getirirken kabul edilebilir 
olsa da; “dinamik” denge sorunları, mobilizasyon sırasında veya 
bir seferde birden fazla görev yaparken ortaya çıkabilir. Bu 
nedenle, hastanın gerçek zamanlı dinamik dengesinin farkında 
olmak hem hasta hem de uzman doktor ile fizyoterapist için 
önemlidir. Bu araştırmada, ortopedik ve nöromusküler hastalıkların 
fizik tedavi ve rehabilitasyonu sırasında kullanılmak üzere 
tasarlanan dokunsal ve görsel biyolojik geri bildirim mekanizması 
geliştirilmiştir. 

YÖNTEM 

Giyilebilir olarak tasarlanan ve girişimsel olmayan biyolojik geri 
bildirim mekanizması vücudun bel bölgesine yerleştirilen kemer ile
sternuma yerleştirilen hareket işlemcisinden (MPU) (3 eksenli
ivmeölçer, 3 eksenli jiroskop ve 3 eksenli manyetometre ile 9
eksenli sensör)oluşmaktadır.
Sensör hastanın vücut kütle merkezini tedavi süresince
fizyoterapist tarafından belirlenen eşik değere göre dengede 
tutmasını sağlamakta, dengenin bozulduğu anlarda da postürün 
düzeltilmesini sağlamak amacıyla, hasta dengesinin eşik değerini
aştığı yerdeki titreşim motor ya da motorlarını aktive ederek
hastaya dokunsal uyarı (geri bildirim) vermektedir. Bu geri 
bildirim tek yönde dengenin bozulduğu anlarda tek, ara yönde
dengenin bozulduğu durumlarda ise frontal düzlemdeki titreşim
motorlarından biri ile sagittal düzlemdeki titreşim motorlarından
birinin ikili kombinasyonları şeklinde aktive edilmesi ile
gerçekleştirilmekte ve hastaya anlık olarak bildirilmektedir. Aynı 
zamanda her bir titreşim motorunun üzerine yerleştirilen led
sayesinde aktive olan ve o an titreşim yoluyla hastaya dokunsal
geri bildirim sağlayan motorun belirlenmesi ve fizik tedavi ekibine
de görsel geri bilirim yoluyla bildirilmesi için bir algoritma
geliştirilmiştir. Kişinin konum bilgisini sternuma takılan 9 eksenli 
sensörden alarak Raspberry Pi®’da (Raspberry Pi Foundation,
https:www.raspberrypi.org) işlenen bu algoritmayı oluşturan akış
şeması Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Kişinin Hareket Yönüne Göre Değişken Değerlerini 
Belirleyen ve İlgili Yönün Tayinini ve Geribildirimini Veren 

Algoritmanın Özet Akışı 

Uygulama başında yapılan kalibrasyon kişinin ayakta ve hareketsiz 
olarak 3 saniye durması ile yapılmaktadır. 4 ana, 4 ara yön olmak 
üzere toplamda 8 yöne eğilim belirlenmiştir. Ön, arka, sağ ve sol 
ana yönleri oluştururken, ön-sağ, ön-sol, arka-sağ, arka-sol yönleri 
de ara yönleri oluşturmaktadır.  Sagittal düzlemdeki hareketler ön 
(anterior) ve arka (posterior) yönlerdeki hareketleri kapsarken, 
frontal düzlemdeki hareketler sağ ve sol yönlerden oluşmaktadır.  
Autodesk Fusion 360™ CAD (https://www.autodesk.com.tr/ 
products/fusion-360/overview) yazılımı ile tasarlanan ve Formlabs 
Form 2® (https://formlabs.com/3d-printers/form-2/)3B yazıcısı ile 
standart siyah reçine kullanılarak elde edilen sensör kılıflarının her 
biri 25 mikron kalınlığındadır (Şekil 2). 

Şekil 2: Kemer Üzerine Yerleştirilen Titreşim Motorları İçin 
Ergonomik 3B Yazıcıda Üretilen Stereolitografi Kılıfları 

TARTIŞMA 

DK00417
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Gerçek zamanlı biyolojik geri bildirim mekanizmasının doğrulama 
testleri Xsens MVN Avinda (Xsens Technologies BV® 
(Hollanda)) ile yapılmıştır. Xsens MVN kablosuz hareket analizi 
sistemine ait sternuma yerleştirilen IMU sensörü ile bu çalışmada 
bahsedilen biyolojik geri bildirim mekanizması sağlıklı 6 katılımcı 
üzerine yerleştirilmiştir. Çalışma Acıbadem Üniversitesi Tıbbi 
Çalışmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Etik Kurul 
26.10.2017 tarihli, ATADEK 2017-16/10 numaralı kararı). 
Postürel hizalama eşik değerleri 5-10-15-20 ve 25 derece olarak 
belirlenmiş ve her eşik değeri için 10 ölçüm yapılmıştır. Elde 
edilen veri iki sistemi karşılaştırma amaçlı olarak analiz edilmiştir. 
Geliştirilen denge biyolojik geribildirim mekanizması ile elde 
edilen sonuçlar ile Xsens MVN postürel hizalama verisi arasında 
yüksek korelasyon elde edilmiştir (r = .9994, r2 = .987, P <.05; 
Şekil 3). 

Şekil 3: Xsens MVN İle Doğrulama Testi Korelasyon Eğrisi 

SONUÇ 

Geliştirilen biyolojik geri bildirim mekanizması tanı, tedavi ve
destek amaçlı olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde 
kullanılabilecek yenilikçi bir tıbbi cihazdır. Hedef hastaların sinir
sisteminin hızlı ve optimal kas kasılması üretme, koordinasyonu / 
dengeyi geliştirme ve hareket kalıplarını ve becerilerini geri 
kazanma potansiyelini geliştirmek, fizik tedavi sürecinin etkinliğini 
artırmaktır. Bu da ancak tekrarlanabilirliliği yüksek ve kişinin
ihtiyacına ve kısıtlarına yönelik olarak oluşturulan rehabilitasyon
programlarıyla elde edilebilir. Hasta uyarlamalı rehabilitasyon ve
biyolojik geribildirim sistemi hastanın fizik tedaviye olan
katılımını azami seviyeye çıkarmak ve motivasyonu arttırmak için
çok önemlidir. Rehabilitasyon sırasında hastaya ve fizik tedavi
ekibine geri bildirim sağlanması sürecin etkinliğini ve hastalığın
klinik takibini iyileştirmektedir (Meyns vd. 2017). Sağlanan gerçek
zamanlı bilgi hastanın daha önce santral sinir sisteminin otomatik
bir cevabı olarak gördüğü fiziksel süreçlerin kontrolünü ele 
almasını sağlamaktadır. Bunu yaparken de işlevsel görevler
sırasında doğruluğu ve rehabilitasyonda hasta katılımı 
artırılabilmektedir.

Ön sonuçlar biyolojik geri bildirim mekanizmaları ile desteklenen 
kişiselleştirilmiş tedavi programlarının hastaların motivasyonunu 
ve rehabilitasyon sırasında fizik tedavinin etkinliğini artıracağını 
bununla beraber terapi süresini uzatıp hastanın optimal 
performansını daha uzun süre koruyacağını ortaya koymaktadır.  
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GİRİŞ 

Damar doku mühendisliği özellkle baypas 
ameliyatlarındaki ihitiyaç duyulan damar rezervlerini, 
biyopolimerlerin elektroeğirme ile sadece doğal damarın 
yapısını ve işlevini taklit etmekle kalmayan, aynı zamanda 
zamanla bozunmaya ve otolog doku ile yer değiştirmeye 
muktedir olan, biyo-emilebilir vasküler protezleri oluşturarak 
karşılama potansiyeline sahiptir.1 İnsan damarı, 
elastikiyetinin yanısıra yüksek basınclara (200 mm Hg gibi) 
dayanabilme özelliğindedir.  

Biz bu çalışmada hem elastik hem de dayanıklı bir 
hibrid doku iskelesi üreterek damar grefti potansiyelini 
araştırdık.  Rekombinant protein teknikleri ile üretişmiş 
elastin benzeri polipeptid (ELP) ve ipek fibroin (İF) ile 
elektroeğirme yöntemi kullanılarak doku iskeleleri üretildi. 
Üretiğimiz iskelelerin insan umbilikal damar endotel 
hücreleri ile uyumluluğu test edilerek doku mühendisliği 
alanında potansiyeli araştırıldı.  

YÖNTEM
İskelerin üretilmesi: Elektroeğirme işlemi için %7’lik ipek
fibroini (İF) formik asit içerisinde çözdürüldü. Daha sonra 
çözelti 5 ml’lik şırınga içerisine konularak, 2 ml/saat akış
hızında, iğne ucu ve toplayıcı arası mesafe 8 cm olacak
şekilde ayarlandı. 16 kV’lik bir elektrik akımı uygulanarak
nanofibrillar iskele üretimi gerçekleştirildi.
Rekombinant protein üretimi: Protein üretim konakçısı
olarak E. coli C41(DE3) straini kullanıldı. GFP-ELP füzyon
proteinine ait geni taşıyan plazmit ile C41(DE3) hücreleri 
transforme edildi. Transforme edilen hücrelerden üretici
olduğu tespit edilen hücreler, 600 ml’lik antibiyotikli seçici
besiyerinde (LB) üretildi. İndükleme işlemi OD600 yaklaşık
0,6 olduğunda 1mM IPTG ile gerçekleştirildi. 300 mM
imidazol içeren tamponla rekombinant protein elüe edildi.
Saflaştırma işleminin her aşamasında numune alınarak SDS-
PAGE’de protein, saflığı açısından değerlendirildi. (Şekil 1)

Şekil 1. A. %10’luk coommassie brilliant blue ile boyanmadan önce UV ışığı 
altında alınan SDS-PAGE görüntüsü. 1. kuyucuk markör, 2.-4. kuyucuklar 
sırasıyla SDS sample buffer ile muamele edildikten sonra kaynatılmadan jele 
yüklenen 10 mM imidazol içeren tamponla yı kama, 20 mM imidazol içeren 
tamponla yıkama sonrası elde edilen fraksiyonlardan alınan örnekler ve 300 
mM imidazolla alınan elüsyonlar B.  Şekil A’da verilen jelin coommassie 
brillant blue ile boyandıktan sonra elde edilen görüntüsü 

Çapraz bağlama işlemi: Bu işlem için ipek iskelelerden 10
mm çapındaki biyopsi punch ile 12 kesitler alındı. 24’lü 
kültür plaka içerisinde ilk 8 iskele üzerine 500 μl
glutarataldehit (GA) eklendi ve 2 saat inkube edildi. Daha
sonra PBS ile 3 kez yıkandı. İlk 4 iskele üzerine elastin
proteini (ELP) eklendi 2° C’ deki buzdolabında inkube edildi.
2 saatin sonunda tüm iskeleler PBS ile yıkandı çeker
ocağında kurumaya bırakıldı. Hücre denemleri yapıldı.
İskelelerin fiziksel karekterizasyonu: Üretilen iskelelerin
morfolojileri taramalı ekeltron mikroskopu yardımıyla Sivas
Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi.
Kimyasal karekterizasyonu FTIR-ATR yöntemi ile
karekterize edildi.
Hücre kültürü: Üretilen iskeleler bir gece boyunca UV ışık
aldında sterilize edildikten sonra 3 saat besi ortamı ile
şartlandırılmıştır. Uzaklaştırılan besi ortamını takiben iskele
başına 50,000 HUVEC hücresi ekilerek 6 saat boyunca
iskelelere tutunması sağlanımştır. 24, 48, 72 saat te hücre
canlılığı Presto Blue boyası kullanılarak analiz edilmiştir.

TARTIŞMA 
Elektroeğirilmiş ipek matrisleri vasküler hücrelerin 
tutturulmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını destekleme ve 
kayma gerilmelerine ve simüle edilmiş kan akışından gelen 
basınca dayanma yetenekleri nedeniyle vasküler greft 
matrisleri olarak potansiyele sahiptir.2 

SONUÇ 
Çapraz bağlama reaksiyonunun FTIR yardımıyla 
teyiti.(Şekil 2) 

Şekil 2: İF+GA+ELP iskelelerin FTIR Analizi 
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Mezenkimal kök hücreler (MKH’ler), çeşitli çözünür 
aracı molekülleri (büyüme faktörleri, sitokinler, vd.) 
salgılayabilen, hasarlı dokuya göç edebilen, bunun 
yanısıra uygun şartlar altında adipositler, kondroblastlar 
ve osteoblastlar gibi çeşitli hücre tiplerine 
farklılaşabilen multipotent stromal progenitör hücreler 
olup kemik iliği başta olmak üzere vücudun çeşitli 
dokularından elde edilebilmektedir. 

Bu özellikleri nedeniyle MKH’ler son yıllarda çeşitli 
tedavi uygulamalarında daha sık olarak yer almaya 
başlamışlardır. Bu kapsamda MKH’ler immünsupresif 
ve immünmodülatör özelliklerine bağlı olarak graft-
versus-host hastalığında, Crohn hastalığında ve organ 
nakillerinde, ayrıca ortopedi ve travmatolojide, 
periferik damar hastalığı gibi çeşitli rejeneratif 
uygulamalarda da kullanım alanı bulmaktadır. 

Klinik-amaçlı MKH üretimi süreci “Güncel İyi Üretim 
Uygulamaları” (cGMP; Current Good Manufacturing 
Pratice) ilkelerinin takip edilmesini gerektirmekte olup, 
Ülkemizde, Merkezimizin de aralarında yer aldığı bazı 
birimlerde cGMP ilkelerine dayalı olarak hücreler 
üretilip denetlenebilmektedir.  
cGMP, ham materyalin toplanması ve 
manipülasyonundan başlamak üzere, ara ürünlerin 
işlenmesi aracılığıyla kalitenin kontrolü, depolama, 
etiketleme, paketleme ve serbest bırakmaya kadar olan 
tüm süreçlerin yanısıra, ilgili personelin eğitimi, uygun 
laboratuvar ve ekipmanın denetimini de kapsayan bir 

kalite güvence sistemidir. Üretim sürecinin tüm 
aşamalarında ve denetiminde gerçekleştirilen eksiksiz 
risk analizi, son ürünün hastalar ve düzenleyici kurum 
açısından istenilen kalitede olmasını garanti altına 
almaktadır. 

Konuşmamda, kuruluşundan itibaren Merkez
sorumlusu olarak görev yaptığım, Ankara Üniversitesi
Kök Hücre Enstitüsü GMP Doku ve Hücre Üretim
Merkezi’ndeki GMP’nin işleyişe geçmesi, mevzuatın
uygulanması, minimal kalite gerekliliklerinin
sağlanmasına yönelik süreçlerde karşılaştığımız
zorluklar ve edindiğimiz tecrübelere değinilecektir.
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GİRİŞ 

Memeli hücrelerinin değişik yüzeylerle ya da moleküllerle 
etkileşimlerinin incelenmesi hücre davranışlarının daha iyi 
anlaşılması ve bu şekilde implant yüzeylerinin iyileştirilmesi 
için önemlidir. Bu amaçla kullanılabilecek yöntemlerden biri 
de yüzeye bağlanan kütleyi frekans değişimi (Δf) ile takip 
ederken, bu kütlenin viskoelastik özelliklerini enerji yitimi 
(disipasyon, ΔD) ile belirleyebilen kuvars kristal mikroterazi-
disipasyon (QCM-D) yöntemidir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada işlevselleştirilmiş SLB’ler kullanılarak kuvars
kristal mikroterazi (QCM) ile hücre-yüzey etkileşimleri
incelendi. SLB yapımında üç değişik fosfolipid kullanıldı 
(Şekil 1). PC hücre zarında en yoğun bulunduğu, DPPTE altın 
kaplı QCM sensöründe tek aşamada SLB oluştırmak için1 ve 
DOPE-GA peptidlerin bağlanabilmesi için seçildi.

Şekil 1: SLB yapımında kullanılan fosfolipidler

Hücre kültür kapları ve QCM sensor yüzeyleri üzerinde
oluşturulan SLB’lere RGD (hücre bağlanma motifi) ve OSN
(biyomineralizasyonda görevli peptid dizisi) peptidleri 
bağlandıktan sonra insan fetal osteoblastic kemik
hücrelerinin (hfOB, ATCC CRL-11372) ekimi yapıldı.
Hücreler 1 ve 18. saatlerin sonunda DAPI-palloidin ile
boyanarak görüntüleri alındı. Besi yerinde bulunan
proteinlerin RGD ya da OSN’yi perdeleyerek hücre
bağlanmasını etkilememesi için çalışmalarda serum ilavesiz
besi yeri kullanıldı.

TARTIŞMA 

Çekirdek (mavi) ve hücreiçi iskeletleri (yeşil) boyanmış 
hücrelerin değişik yüzeylerde davranışları Şekil 2’de 
görünmektedir. Hücrelerin peptid olmayan SLB’lere 
bağlanamadıkları (b), fakat RGD ile işlevselleştirilmiş 
SLB’lere bağlanarak yayıldıkları (d) görülmektedir. OSN 

gibi hücre bağlanması ile ilgili olmayan bir peptid
bağlanmayı çok kısıtlı etkilemiştir (f). Bu yüzeylere ait QCM
sonuçları (Şekil 3) SLB yüzeylerinin daha az peptid ile daha
çok hücre yayılmasını sağladığını göstermiştir.

Şekil 2: hfOB hücrelerinin SLB ve cam yüzeylerinde 
görünümü (DAPI-mavi; palloidin-yeşil) 

Şekil 3: hfOB hücrelerinin SLB (turuncu) ve altın  (mavi) 
yüzeylerinde davranışının QCM ile takibi 

SONUÇ 

SLB’ler başarılı şekilde işlevselleştirilip QCM ile hücre 
etkileşimleri incelenmiştir. SLB üzerinde hareketleri 
kısıtlanmadan bağlı olan peptidlerin, altın/cam yüzeyde sabit 
duranlara göre hücre bağlanmasını daha iyi desteklediği 
görülmüştür. 
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GİRİŞ
Glokom, tüm dünyada geri dönüşümsüz körlüğün ikinci
sıklıktaki nedeni olan ilerleyici bir göz hastalığı olup major
olarak değiştirilebilen en önemli risk faktörü göz içi basıncı
(GİB)’dır. GİB'nın azaltılması için lazer ve cerrahi tedaviler
gelişmeye devam etse de, çoğu durumda, ilk basamak tedavi
olarak topikal göz damlası verilmektedir. Ancak en iyi
ihtimal ile hastaların genellikle % 70’i verilen tedaviye
uyum göstermektedirler. Bu düşük oranın nedeni lokal
ve/veya sistemik yan etkiler veya hastanın unutkanlığı
olabilir. İşte bu uyum problemlerin giderilmesi için ilaç
salım sistemlerine ihtiyaç vardır.1,2

GLOKOM TEDAVİSİNDE ARAŞTIRILAN İLAÇ
SALIM SİSTEMLERİ
İlaç salımını ve etki göstereceği dokuya yeterli ilaç geçişinin
iyileştirilmesi için yeni cihazların geliştirilmesi devam
etmektedir. Günümüzde, glokom tedavisi için Gıda ve İlaç
İdaresi (FDA) onaylı ve klinik olarak temin edilebilir sürekli
ilaç salım sistemi bulunmamaktadır. Teorik olarak ümit
verici pek çok cihaz olmuştur, ancak geliştirme sırasında 
sayısız yaklaşım başarısız olmuştur ya da hala klinik öncesi
veya klinik çalışmalardadır. Çoğu veri sadece hakemli
dergilerde yayın olarak kalmıştır, ancak 50'den fazla ilaç
şirketi geliştirme aşamasında olan yaklaşık 25 cihaz 
üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Sürekli ilaç salım
seçeneklerinin birçok çeşidi vardır, ancak hepsinin ortak bir
prensibi vardır: Tek bir ilaç uygulaması uzun bir süre devam
etmelidir. Opsiyona bağlı olarak, sürekli ilaç salımı haftalar,
aylar hatta bir yıla kadar sürebilir. Bu sistemler gözde
perioküler bölgeye (Ocusert, Bimatoprost insert, TODDD), 
punktum/kanalikül lokasyonuna (OTX-TP, Latanoprost-
PPDS) yerleştirme şeklinde olabileceği gibi ilaç molekülünü 
hapsetmiş kontakt lens (P-HEMA) taşıyıcı formunda veya
piezoelektrik sprey formunda da sunulabilmektedir. Diğer
bir yaklaşım tarzı da oküler yüzeye biyoadhezif matriks
(kitosan, sodyum aljinat) içerisinde aktif ilaç moleküllerinin
gömülmesi şeklinde olmuştur. Bunlardan farklı olarak
minimal invazif yöntemler başlığı altında; subkonjunktival
implantlar (liposomal latanoprost, Durasert,
mikroelektromekanik sistem) daha önceki belirtilen
sistemlere göre bir miktar daha uzun süreli (3 ay) ilaç
salımına olanak vermektedir. Bu sistemlerden de farklı
olarak daha invazif cerrahi yöntemler kullanılarak gözün ön
kamarasına (Bimatoprost SR, ENV 515, iDose, IBI-60089)
veya intravitreal (nanosponjlar) kompartmanına implantlar
enjekte edilerek daha uzun süreli (>6 ay) ilaç salımı 
hedeflenmiştir. Aşağıdaki tablo tüm bu sistemleri avantajları 
ve dezavantajları ile birlikte ele almıştır (Tablo 1).

Tablo 1: Glokom tedavisinde araştırılan ilaç salım 
sistemleri1

SONUÇ 
Geniş bir yelpazede ilaç salım sistemleri geliştirilmektedir. 
Yüzey implantları ve ilaç salımlı punktum tıkaçları gibi 
seçenekler cerrahlara kolaylık sağlar, ancak daha kısa etki 
süreleri, topikal damlalara benzer yan etki profili nedeniyle 
daha invaziv muadillerinden daha az klinik etkinlik sunar. 
Subkonjonktival implantlar ve enjekte edilebilen sistemler 
gibi minimal invazif seçenekler topikal damlaların lokal 
ve/veya sistemik yan etki profilini azaltır ve daha fazla 
klinik etkinlik sağlayan seçeneklerdir. İntrakameral ve 
intravitreal implantlar daha invazif seçenekler olup daha 
uzun süreli ve daha etkili bir tedavi sağlayabilir. Bu özette 
ele alınan çoğu sistem, başarılı faz 2 çalışmalarını 
tamamlamış, onaylama ve ticarileştirme için gerekli olan faz 
3 çalışmaları için destek sağlama aşamasına geçmiştir. 
Gelecekte bu teknolojilerin birçoğu glokom tedavi 
paradigmasında yer alabilecektir.  
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GİRİŞ 

PAMAM dendrimerleri, serebral palsi (SP) ve iskemi gibi 
etkili terapi yolları olmayan Merkezi Sinir Sistemi (MSS) 
hastalıklarında beyni hedefleme adına son yıllarda çok ümit 
verici biyomalzemeler olarak kullanılmaktadır. Daha önceki 
çalışmalar, bu dendrimerlerin kan-beyin bariyerini 
aşabildiğini ve beyin parenkimasına rahatça yayılabildiğini 
göstermiştir. Ayrıca, PAMAM dendrimerlerinin seçici 
olarak nöroinflamasyon bölgesindeki aktif mikroglia ve 
astrositlerde biriktiği ve hasarlı bölgeye potansiyel 
terapötiklerin etkili olarak taşınmasına olanak sağladığı 
gösterilmiştir. 

YÖNTEM 

İki farklı jenerasyon PAMAM dendrimerler kullanılmış ve 
yüzey gruplarına NAC ilaç molekülleri çeşitli kimyasal 
bağlarla eklenmiştir. Tiyol grubu korunmuş NAC
molekülleri dendrimer yüzeyindeki alkol gruplarına ester
bağları ile bağlanmış ve sonrasında da serbest NAC
molekülleri, dendrimer üzerine tutturulan ilaç moleküllerine
disülfit bağı ile bağlanmıştır. Tüm ara ürünler ve son ilaç
taşıma sistemi proton NMR spektroskopisi, boyut ölçümü ve
yüzey yük ölçüm analizleri ile karakterize edilmiştir. İlaç
salım deneyleri farklı pH değerlerinde ve farklı miktarlarda 
glutation içeren tampon çözeltilerde çalışılmıştır.
Sitotoksisite ve hücre içe alım deneyleri active edilmiş
microglia hücrelerinde CCK-8 kiti ve konfokal mikroskopisi
kullanılarak belirlenmiştir. Ayrıca inflamsyon
biyobelirteçlerinin miktar tayinlerinde ilaç miktarı dozuna
bağlı çalışmalar yapılmış ve uygun kitler kullanılarak
değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA 

Bu çalışmada, yavaş ve sürekli ilaç salım profiline sahip ve 
beyni hedefleyen bir nano-araç olarak, küçük bir anti-
enflamatuar ilaç olan N-asetil sistin (NAC) için yeni bir 
PAMAM bazlı ilaç taşıma sistemi sunulmaktadır. Bu 

tasarım, PAMAM dendrimerinin yüzeyine ester ve disülfit 
bağlarıyla bağlanmış NAC moleküllerinin değişik çevresel 
koşullara tepki vererek adım adım salımını mümkün kılar. 
Yüzeyinde hidroksil grupları olan PAMAM (4. ve 6. 
jenerasyon), NAC ilaç molekülleriyle ester ve disülfit 
bağları kullanılarak donatılmıştır. PAMAM’ın jenerasyon 
sayısı ve NAC ilacının başlangıç miktarları düşünülerek, 
nötür yüzey yükü olan ve suda iyi çözünebilen, farklı ilaç 
kapasitelerine sahip nano-boyutta konjugeler elde edilmiştir. 
Dahası, aktif mikroglia hücreleri tarafından zamana bağlı 
hücre içine alımlarını ve toksik olmadıklarını doğrulamak 
için florasan boya bağlı konjugatlar ile hücre içselleştirme 
çalışmaları da yapılmıştır. 

SONUÇ 

NAC moleküllerinin sürekli ve yavaş salımı, iyileştirilmiş 
anti-enflamatuar ve anti-oksidan etkiler sağlamıştır ve bu da 
D-(NAC-NAC) konjugatının MSS ile ilgili hastalıkların 
uzun vadeli tedavisi için umut verici ilaç yüklü bir 
nanoparçacık olduğunu göstermektedir.
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Doku mühendisliği, nakil listelerinde bekleyen hastalar
için gerekli doku ve organlara olan ihtiyacı karşılama
hedefi ile gündeme gelmiş bir yenileyici tıp teknolojisidir.
Günümüze kadar doku mühendisliği yapı iskelelerinin 
tasarım ve üretimi alanında önemli gelişmeler sağlanmış
olmakla beraber, doğal doku veya organların biyolojik ve
biyomekanik özelliklerini tam olarak karşılayabilen
eşdeğer biyoiskele yapıları geliştirilebilmiş değildir.
“Deselülerizasyon” (hücresizleştirme), insan veya hayvan
donörlerin ilgili doku veya organlarında bulunan özgün
yapı ve biyoaktif içeriğin korunurken, bu yapılarda yer
alan hücrelerin ve nükleik asit içeriklerinin hassas
yöntemlerle uzaklaştırılması prensibine dayanan bir
yaklaşımdır ve özellikle son on yıl içerisinde taşıdığı
potansiyel anlaşılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda doku 
hücre dışı matriksi (ECM)-temelli çeşitli biyogreft ürünler
şimdiden klinikte (ör. plastik-rekonstrüktif cerrahi,
ortopedi-travmatoloji ve genel cerrahide) uygulamaya
geçmiş bulunmaktadır.
Allojenik veya zenojenik deselülerize biyogreftlerin
hastanın kendi hücreleri ve/veya kök hücreleri kullanılarak
yeniden hücrelendirilmesi işlemi olan “Reselülerizasyon”
ise, gelecekte hastaya-tam-uyumlu doku veya organların
laboratuvarda yeniden geliştirilebileceği düşüncesine 
dayanmaktadır. Bu kapsamda bazı öncü klinik denemeler
(ör. trakea) gerçekleştirilmiş ise de, henüz bu yaklaşımın
klinik güvenilirliği kabul görmüş değildir. 
Tam organ deselülerizasyonu ise, dokulardan daha da
karmaşık olan insan-ölçeğinde organ düzeninin korunması
gibi büyük bir zorluğun aşılmasını gerektirdiğinden, organ 
deselülerizasyonu ile ilgili araştırmaların yakın gelecekte 
klinik-öncesi deneysel düzeyde kalacağını öngörmek 
mümkündür.
Bu teknoloji kapsamında potansiyel vaat eden diğer bir
güncel yaklaşım ise, hücre kültürü deselülerizasyonu olup, 
tanımlanmış belirli bir hücre tipine dayalı ECM elde
edilmesi gibi bazı avantajlar içermektedir.
Bu konuşmada, araştırma grubumda (ElcinLab)
gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler üzerinden, organ,

doku ve hücre kültürlerine dayalı “Deselülerizasyon” ve 
“Reselülerizasyon” teknolojilerindeki mevcut duruma ve 
gelişmelere yer verilecektir. 
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GİRİŞ 

Kemik doku mühendisliği, kemik greftlerine bir alternatif
olarak ortaya çıkar. Öte yandan, hem greftler hem de kemik
doku mühendisliği ile oluşturulmuş yapılar, implantasyondan
sonra genellikle yetersiz damarlanmaya bağlı olarak başarısız 
olurlar. Damarlanma, dokunun hem besin ve oksijen
gereksinimi hem de yara iyileşmesi için enflamatuvar hücre
ve faktörlerin bölgeye taşınması açısından kritik önemdedir.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada, vasküler endotel büyüme
faktörünün (VEGF) bir aktivatörü olan 4-(2-(4-
Metoksifenilsüllfanil)ethil)piridin’in (GS4012) (1) uzatılmış
salımını sağlayan çift fazlı bir doku mühendisliği iskelesi
üzerinde kemik oluşturulması ve oluşan kemiğin damarlanma
performansının in vitro ve in vivo olarak incelenmesi
hedeflenmiştir.

YÖNTEM 

TARTIŞMA 
60-40 pıhtılaşma banyosunda eğirilmiş, %20 PLGA’in en
uygun örnek olduğu görülmüştür (Şekil 1).

Şekil 1. 60:40 (İP:W) pıhtılaşma banyosunda ıslak eğirilmiş 
%20 PLGA’in oluşturduğu fiberlerin SEM görüntüleri a) 
hücre ekilmemiş boş doku iskelesi (200X büyütme), b) 
rBMMSC (50,000) ekilmiş hücreli doku iskelesi (500X 
büyütme)   

GS4012 eklenmemiş PLGA-PEG-PLGA içeren deneysel 
gruba oranlanarak elde edilen gerçek zamanlı PZR grafiğine 
göre rBMMSC’ler 7. günde GS4012 eklenmemiş grubun 1,3 
katı VEGF mRNA’sı ekspres etmişlerdir (Şekil 2).   

Şekil 2. %20-60-40 PLGA doku iskelesi üzerinde 21 günlük 
inkübasyon süresince çoğalan hücrelerin VEGF 
ekspresyonunun gerçek zamanlı PZR yöntemiyle 
değerlendirilmesi. 

SONUÇ 

GS4012 VEGF aktivatörünün, doku mühendisliği 
iskelesinden uzatılmış salımı sayesinde endotel hücrelerin 
göç etmesini, çoğalmasını ve damar oluşturmasını 
sağlayabileceği gösterilmiştir. In vivo çalışmalar ile de 
damarlanan dokunun beslenme ve oksijen ihtiyaçlarının 
yeterli ölçüde karşılanması sebebiyle mevcut olan hasarın 
iyileşmesinin hızlandığı ve doku mühendisliği iskelesinin 
vücut içerisinde bozunurken yerini doğal dokuya yakın bir 
kemik dokusuna bıraktığı tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ 
Travmatik yaralanmalar sonucu, trombositopeni, Von
Willebrand hastalığı, hemofili, tromboz, antikoagulan ve
antitrombosit ilaç kullanımı gibi çeşitli nedenlerle pıhtılaşma
mekanizması bozuk bireyler yaralanma veya cerrahi
müdahaleler sırasında kanama zamanın uzaması ve hemoraj
riski taşırlar. Mevcut hemostatik yara örtüleri, yara bölgesinin
şeklini almada, iyileşme süreci boyunca mekanik
bütünlüğünü korumada yetersiz kalırken ve iyileşme
sürecinde ısı artışı, pıhtılaşma bozukluğu gibi olumsuz
etkilere sahiptirler. Bu çalışmada ipek fibroin mikrojel yapılı,
biyobozunur, biyouyumlu ve hemostatik özelliğe sahip
enjekte edilebilir biyomalzemelerin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda ipek fibroinin konformasyonel
geçişleri (Silk I ve Silk II) ve molekül ağrılığı dağılımı 
kontrol edilerek mikrojeller hazırlanmış, fibrinojen
konjugasyonu ve K vitamini yüklenmesi ile reolojik ve
hemostatik özellikler güçlendirilmiştir.

YÖNTEM 
Fibroin proteini B.mori kozalarından ekstraksiyonu1,2 ve
konformasyonel geçişleri (Silk I ve Silk II) kullanılarak farklı
molekül ağırlıklarında fibroin bazlı mikrojeller
hazırlanmıştır. Hemostatik özellik kazandırmak üzere 
mikrojellere K vitamini yüklenmiş aynı zamanda karbodimid 
kimyası ile fibrinojen konjuge edilmiştir. Hazırlanan fibroin
bazlı mikrojellerin kimyasal özellikleri ATR-FTIR ve XPS,
morfolojik özellikleri SEM, termal özellikleri DSC ve TGA, 
viskoelastik özellikleri reometre ile incelenmiştir. Şişme
davranışları ise gravimetrik olarak takip edilmiştir.
Mikrojellerin biyouyumlulukları MTT hücre canlılığı testi ile
belirlendikten sonra hemostatik performansları in-vitro kan
pıhtılaşma testi ile % hemoglobin değerleri hesaplanarak
incelenmiştir.

TARTIŞMA
Kimyasal karakterizasyonlar sonucunda mikrojellerin kararlı 
Silk II (β-kristalin) konformasyonda oldukları belirlenmiştir. 
Fibrinojenin mikrojel yüzeyine kovalent bağlandığı XPS 
analizleri ile doğrulanmıştır. TGA sonuçları fibrinojen 
konjuge mikrojellerin yüksek termal kararlılığa sahip 
olduğunu göstermiştir. Reolojik incelemeler sonucunda,  

Fibrinojen konjuge edilmiş fibroin mikrojellerin depolama
modülü (G’) kayıp modülünden (G’’) daha yüksek bulunmuş
ve bu mikrojellerin tipik bir visko-elastik jel davranışı 
sergiledikleri gösterilmiştir (Şekil 2). Fibrinojen ve K
vitamini içeren mikrojel örneklerinin ise G', G’’daha düşük 
bulunarak sol durumunu koruduklarını sonucuna ulaşılmıştır.
Kan koagülasyon test sonuçlarına göre tüm mikrojellerin
değişen oranlarda 60s’de hemostatik etki gösterdiği ancak K
vitamini yüklü ve fibrinojen konjuge jellerin en yüksek
hemostatik etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 2. Fibrinojen konjuge edilmiş fibroin mikrojellerin A) 
Visko-elastik davranışları, B) Hemostatik etkileri. 

SONUÇ 
Fibroin-fibrinojen konjuge mikrojel formülasyonları 
fizikokimyasal olarak enjekte edilebilir özelliktedir. 
Geliştirilen mikrojellerin için biyouyumluluklarının yanı sıra 
yaranın şeklini alma yönünden de olumlu bulgular elde 
edilmiştir. 

KAYNAKÇA 
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Biyolojik Makromoleküllerde Biyouyumluluk Çalışmaları 
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Giriş 

Son yıllarda yapılan yapay organ ve doku 
tasarımındaki gelişmeler biyouyumluluğun önemini 
daha bir ön plana çıkarmaktadır. Bağışıklık sistemi 
reaksiyonlarını en aza indirmenin gerekliliği 
tartışılmazdır. Biyolojik makromoleküller, 
tasarımlarda, biyomimetik malzemelerin 
sentezlenmesinde anahtar rolü oynamaktadırlar. Son 
50 yıl biyouyumluluk alanında yapılan 
çalışmalardaki gelişmelerle, biyomalzeme / doku 
etkileşimlerinin anlaşılması konusunda önemli 
bilgiler elde edilmiştir. Yapay organ üretiminde 
biyouyumluluk çalışmaları son teknolojik 
gelişmelerle farklı boyutlara taşınmıştır. Bu 
çalışmada, biyolojik makromolekül olan ipek 
fibroin proteini, kitozan ve türevlerinin, kan 
uyumluluğu, antimikrobiyal özellikler ve hücre ile 
etkileşimleri üzerine yapılan çalışmalar 
değerlendirilmiştir.      

Yöntem 

Bomboxy Mori ipek böceği kozalarından elde edilen 
ipek fibroin proteini saflaştırılarak, film, iskele ve 
mikroküre olarak farklı formlarda sentezlenmiştir. 
N, Nˈ metilen diakrilamid (MED) ve etilen glikol 
dimetakrilamit (EGDMA) UV-fotopolimerizasyon 
reaksiyonu ile ipek fibroin proteini iskele ve film 
formatlarına konulmuşlardır. İyonik gelleşme ve 
sonikasyon yardımı ile farklı miktarlarda 
mikropartiküller sentezlenip, dondurup kurutma 
tekniği, liyofilizatör yöntemi ile katı faza 
dönüştürülerek, kan uyumluluğu ve antimikrobiyal 
özellikler çalışılmıştır. İpek fibroin mikro-
parçacıkları, farklı ilaçlarla enkapsüle edilip, 
liyofilizatör yardımı ile katı faza dönüştürülmüştür. 
Bir başka çalışmada, kitozan deniz kestanesi ile 
karıştırılarak biyoseramik elde edilip antimikrobiyal 
özelliği çalışılmıştır. Krondosit hücreleri ile 
etkileşim çalışmasında, hücre kültürü yöntemi ile 
ipek fibroin/kitozan/Yumurta kabuğu 
membranından oluşan biyofilm kullanılmıştır. 
In-vitro koagulasyon kan testi analizleri, Yarı 
protrombin zamanı (APTT) protrombin zamanı (PT 
% ve Uluslararası Normalleştirme Oranı (INR) 
olarak hesaplanmıştır. Bu deneylerde, YDÜ, 

Hematoloji laboratuvarında mevcut STA Compact
Hemostasis System cihazı kullanılmıştır. In-vitro
trombosit adhezyon çalışmasında ise Periferik
Etkileşme metodu kullanılmıştır.
Antimkrobiyal test çalışmaları, Disk Difüzyon Testi
ile Escherichia coli, Candida albicans,
Staphylococcus aures, Enterococcus faecalis,
Bacillus cereus ve Pseudomonas aerginosa
bakterilerinin kullanılarak analiz dilmiştir.

Tartışma 

Bu çalışmada, ipek fibroin ve türevleri film ve 
iskelelerinin, proteaz enzimi ile
biyobozunurluluğunun çarpraz bağlama oranı ile
değiştiği gözlemlenmiştir. Çapraz bağ oranı arttıkça,
biyobozunurluk artmaktadır. Kan uyumluluklarında
ve antimikrobiyal özelliklerinde artış, N, Nˈ metilen
diakrilamid ve etilen glikol dimetakrilamit
miktarının artması sonucudur (Adali, T., Uncu, M.,
2016). Antimikrobiyal çalışmalarda biyolojik
makromoleküllere yapılan modifikasyon sonucunda
artış gözlemlenmiştir. Ofloxacin ve Ciprofloxacin 
ilaçlarının ipek fibroin proteini ile enkapsüle
edildiği mikro parçacıklarda antimikrobiyal ve
biyobozunurluk çalışmaları, yara iyilişmesinde
kurumayı ve steril ortamı sağlayarak iyileşmeyi 
hızlandırıcı parçacıklar olarak önerilmektedirler.

Sonuç 

Biyouyumluluğu yüksek, ipek firboin proteini, 
kitozan biyolojik makromoleküllerinin 
modifikasyon çalışmaları sonucunda yüzey ve 
yapısal biyouyumluluklarının arttığı tespit 
edilmiştir. Biyobozunurluk, kan uyumluluğu ve 
antimikrobiyal özellikleri yüksek biyomateryaller 
olarak kullanılmaları önerilmektedir.  

Kaynakça 
1. Adali, T., Uncu, M., Silk fibroin as a non-

thrombogenic biomaterial, International
Journal of Biological Macromolecules 90
(2016) 11-19.
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Hücre-Substrat Etkileşimlerinin Kontrolü için 
Yüzey Mühendisliği Stratejileri 
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Hücre-yüzey etkileşimleri ve buna bağlı olarak hücre davranışlarının incelenmesi, biyomalzeme alanın en önemli araştırma 

konularından birini oluşturmaktadır. Genel olarak hücre etkileşimleri iki önemli faktörü kapsar: hücre yapışması ve yüzeylerde 

hücre büyümesi. Hücre yapışması hücre susbtrat etkileşimlerinin ilk fazını oluşturur ve bu fazın sonuçları substrat ile temas 

sonrasında hücrenin çoğalma ve farklılaşma gibi davranışlarını etkiler. Literatürdeki bir çok çalışmada, biyomalzeme yüzeyinin 

hidrofilik/hidrofobik yapısı, yüzey enerjisi, yükü, pürüzlülüğü, sertliği, topografisi, deseni, kimyasal ve biyokimyasal 

özelliklerinin hücre yapışması, büyümesi ve genel hücre davranışlarını etkilediği gösterilmiştir. Buna dayanarak istenilen 

özelliklerde yüzeyler oluşturabilmek için çeşitli yüzey mühendisliği stratejileri geliştirilmiştir. Bu konuşmada, hücre-substrat 

perspektifinden yüzey mühendisliği stratejileri ve yüzeylerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hücre davranışına etkileri, 

biyoesinlenme ve biyotaklit yaklaşımlarını da içerek şekilde tartışılacaktır. 
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Anizotropik Doku İskeleleri ve Hücre Davranışları Üzerine Etkisi 
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6Tıp Mühendisliği Bölümü, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul  

7BIOMATEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi, Ankara 
deniz.yucel@acibadem.edu.tr 

Doku mühendisliğinde, doğal dokudaki mikroçevreyi taklit
ederek hücre davranışlarını yönetebilmek için topografik
ipuçları içeren doku iskeleleri yaygın olarak
kullanılmaktadır. Çeşitli hücre tiplerine dönüşme potansiyeli
olan mezenkimal kök hücreleri doku mühendisliğinde pek
çok farklı dokuya yönelik olarak tercih edilmektedir. 
Mezenkimal kök hücreleri kemik iliği, göbek kordon
matriksi, yağ, diş pulpası, menstrual kan gibi çeşitli
dokulardan elde edilebilmektedir. Doku iskelelerinin
topografisi hücrelerin tutunma, çoğalma, göç, yönlenme ve
sağ kalım gibi pek çok davranışını etkileyebilmekte ve hatta
kök hücrelerin farklılaşmaları üzerinde de etkisi
olabilmektedir. Sinir, kalp kası, iskelet kası ve tendon gibi 
yönlü yapılara sahip olan dokular için bu mimariyi
sağlayabilecek anizotropik doku iskelelerinin kullanımı
giderek artmaktadır. Anizotropik iskeleler çeşitli teknikler
ile mikro ya da nano boyutta oluk veya kanal desenleri, 
yönlü lifsi yapılar ve organize 3B baskılı iskeleler şeklinde
üretilebilmektedir. Doku iskelesinin topografik özelliği ile
özellikle kök hücre davranışlarının kontrol edilebilmesi ve 
yönlü doku mühendisliği stratejileri rejeneratif tıp alanında
umut veren yaklaşımlar arasında yer almaktadır.
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GİRİŞ 

Doku mühendisliği uygulamaları, doku özdeşlerinde in vitro
veya in vivo ortamda yeterli derecede damar ağı
oluşturulamaması nedeniyle sınırlıdır. Besin perfüzyonu ve
kütle taşıma kısıtlamaları gibi sorunlar, doku gelişimini
klinik olarak yeterli sayılabilecek boyutlardan daha küçük
boyutlara sınırlamakta ve in vivo entegrasyon yeteneğini
kısıtlamaktadır. Bu sorunların aşılması yönünde doku 
iskelesi tasarım ve fonksiyonlandırma, mikrofabrikasyon,
3B biyobasım, modüler birleştirme, endotel hücre ekimi ve
diğer hücrelerle ko-kültürü gibi çeşitli yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Tüm bu yaklaşımlar üç boyutlu doku
özdeşinde besin ve oksijen taşınımını arttırmayı, yapıya
kılcal damar ağı veya daha büyük ölçekli damarları
kazandırmayı hedeflemektedir. Konunun geneli son 
gelişmelere de yer verilerek ele alınacaktır.
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Seramik Oksit Katkılı Doğal ve Sentetik Hidroksiapatitlerden 
Üretilen Biyokompozitlerin Mekanik Özellikler ve Biyoaktivite 
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GİRİŞ 

Biyoseramiklerden biri olan ve biyomedikal uygulamalarda 
en çok kullanılan; hidroksiapatit kemik dokusunun inorganik 
yapısını oluşturan kalsiyum fosfat esaslı bir seramik olup, 
biyouyumluluğu nedeniyle yapay kemik olarak ortopedi, 
travmatoloji ve diş hekimliğinde yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır[1-2].  
Doğal ve sentetik olarak elde edilen apatitler biyoaktif 
malzemelerdir. Vücudun kemik dokusuyla güçlü kimyasal 
bağlar kurarak şekillenirler. Hayvan kemiği ve diş gibi 
biyolojik apatitler, florit gibi birçok eser element 
içermektedir [3]. 
Hidroksiapatitin mükemmel biyouyumluluğuna ve kemiğe 
benzer dokulara etkin biyolojik bağlanmasına rağmen, 
kırılganlık ve düşük kırılma tokluğundan kaynaklanan zayıf 
mekanik özellikler yük taşıyıcı uygulamalarda kullanımı 
kısıtlamaktadır. Mekanik özellikleri arttırmak amacıyla 
seramik, metal, visker gibi ikincil fazların ilavesiyle 
biyouyumluluktan ödün vermeden HA bazlı kompozit 
malzemeler üretilmektedir [4]. 
Bu çalışmada, koyun hidroksiapatit (SHA) ve sentetik 
hidroksiapatit (CSHA) kullanılarak ikili ve üçlü bileşenlerden 
üretilen MgO ve Nb2O5 içeren biyokompozit malzemeler 
tespit edilmiştir. Ortopedik uygulamalar için kullanılabilecek 
ideal biyoseramik kompozit malzemeler belirlenmiştir. 
YÖNTEM

Çalışmalarda kullanılan ticari sentetik hidroksiapatit (CSHA)
ortalama 10 µm tane boyutu ile Across firmasından temin 
edildi. Koyun hidroksiapatit (SHA), koyun femurlarından
yola çıkılarak laboratuvar ortamında üretildi. MgO ve Nb2O5
içeren sentetik ve koyun hidroksiapatit kompozitlerin
yoğunluk, basma mukavemet, Vickers mikrosertlik ölçümleri
farklı sıcaklıklarda (1000-1300 ºC) yapıldı. Taramalı electron
mikroskobu ile mikroyapısal incelemeler, XRD ile faz
analizleri yapıldı. Biyoaktivite durumları SBF testleri ile
değerlendirildi.
TARTIŞMA
Demirkol [3,4] tarafından hazırlanan SHA-ağ. %5 MgO
(SHA5M), CSHA-ağ. %5 MgO (CSHA5M), SHA-ağ. %5
Nb2O5 (SHA5N), CSHA-ağ. %5 Nb2O5 (CSHA5N), CSHA-
ağ. %5 MgO-ağ. %5 Nb2O5 (CSHA5M5N) kompozitlerin
sinterleme sıcaklığına bağlı olarak yoğunluk, basma
mukavemeti ve Vickers mikrosertlik sonuçları sırasıyla
Çizelge 1,2 ve 3 ‘te verilmiştir.

Çizelge 1: MgO ve Nb2O5 içeren SHA ve CSHA ikili ve üçlü 
biyokompozitlerin yoğunluk sonuçları [3,4]. 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Sıcaklık 
(°C) 

SHA-
5N 

CSHA-
5N 

SHA-
5M 

CSHA-
5M 

CSHA-
5N5M 

1000 2,13 2,20 2,11 2,15 2,47 
1100 2,21 2,45 2,17 2,26 2,69 
1200 2,44 2,60 2,57 2,77 2,83 

1300 2,64 2,71 2,96 2,90 3,01 

Çizelge 2: MgO ve Nb2O5 içeren SHA ve CSHA ikili ve üçlü 
biyokompozitlerin basma mukavemeti sonuçları [3,4]. 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Sıcaklık 
(°C)

SHA-
5N 

CSHA-
5N 

SHA-
5M 

CSHA-
5M 

CSHA-
5N5M 

1000 31 43 32 47 47 
1100 39 67 51 71 61 
1200 59 74 70 78 78 

1300 80 82 109 85 96 

Çizelge 3: MgO ve Nb2O5 içeren SHA ve CSHA ikili ve üçlü 
biyokompozitlerin Vickers mikrosertlik sonuçları [3,4]. 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Kompozit 
Kodu 

Sıcaklık 
(°C) 

SHA-5N CSHA-
5N 

SHA-5M CSHA-
5M 

CSHA-
5N5M 

1000 52 99 72 83 97 
1100 84 196 89 156 140 
1200 163 285 165 316 225 

1300 214 322 263 370 393 

SONUÇ 
MgO ve Nb2O5 birlikte içeren biyokompozit en iyi yoğunluk 
ve mekanik özellikleri göstermiştir. 
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Sternal Kapamada Kullanılmak Üzere Jelatin İçeren UV- Kürlenebilir 
Poliüretan-Akrilat Sert Doku Yapıştırıcılarının Geliştirilmesi  
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GİRİŞ 

Dünya çapında yaklaşık 1,4 milyon kişi yıllık ortalama açık 
kalp ameliyatı geçirmektedir. Bu ameliyatlara sternumun 
açıldığı işlemler de dahildir. Sternal kapama; özellikle bütün 
açık kalp ameliyatlarının başlangıcında kalbe ulaşımın 
sağlanması amacıyla, sternumun uzunlamasına iki eş parçaya 
ayrılması ve ameliyat sonunda çeşitli mekanik sternal 
sabitleme malzemelerinin kullanılması ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu malzemeler genellikle mekanik 
kapamayı (zımba) içerir. Mekanik kapama işleminde cerrahın 
tecrübesi ve hastanın yaşı büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 
kapamanın başarısızlığı sonucu (%0,8-8) hastaların %10 ila 
%40’ hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle oluşan 
komplikasyonları engellemek amacıyla uygulayıcıdan 
bağımsız, mortalite riskini düşüren yeni yöntemlere ihtiyaç 
vardır. Çalışmamızda mekanik yöntemlere 
alternative/destekleyici poliüretan-akrilat temelli 
biyoyapıştırıcılar geliştirilmiştir.  

Şekil 1. Genel yapıştırıcı dizaynı ve uygulama yöntemi 

YÖNTEM 

Çalışmamızda yapıştırıcıların sentezi iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama olan poliüretan sentezinde 
öncelikle izosiyanat kaynağı olarak HDMI, çapraz bağlayıcı 
olarak β-siklodekstrin ve jelatin, zincir uzatıcı olarak da 
PEG200/PEG400/PEG600 kullanılmıştır. Monomerler eş 
zamanlı olarak refluks altında ve inert atmosferde 75 °C’de 
24 saat reaksiyona sokulmuştur. FTIR ile 2265 cm-1’deki 
serbest izosiyanat pikinin tamamen kaybolması ile reaksiyon 
sonlandırılmıştır. Poliüretan-akrilat sentezi olan ikinci 
aşamada pre-poliüretan 2-izosiyanoetil metakrilat ile 5 saat 
oda sıcaklığında inert atmosferde reaksiyona sokularak 
polimerin çift bağ fonksiyonel olması sağlanmıştır.  

Daha sonra elde edilen poliüretan-akrilat UV ışık altında 15 
dk kürlenerek ileri karakterizasyon işlemleri 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

TARTIŞMA 

Çalışmada sentezi gerçekleştirilen polimerlere FTIR, TGA,
DSC, biyobozunurluk, in vitro biyouyumluluk, Gentamisin
salımı, protein adsorpsiyonu ve antimikrobiyal aktivite
tayinleri gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara göre yapıştırıcıların
Tg değerleri 5-40 °C arasında değişmektedir. TGA analizi 
kütle kaybı değerlerinde ise kürlenmiş ürünlerin beklenildiği 
üzere poliüretanlardan daha yüksek termal kararlılık
gösterdiği görülmüştür. Yapışma testi sonuçlarında ise
1531.1±290.0-3507.7±133.4 kPa arası yüksek yapışma
değerleri elde edilmiştir. Antimikrobiyal test sonuçlarında
HDMI-GEL-P400-20 örneği saf Gentamisin’e göre %80 
aktivite göstermiştir. Gentamisin salımı ise 120 saatte %80
oranındadır. Biyobozunurluk sonucunda 4 haftada %15 
bozunan malzeme biyouyumluluk çalışmalarında da %76
hücre uyumluluğu göstermiştir. BSA adsorpsiyonu 12,1±5,7
µg protein/ 0,1 g polimer iken fibrinojen adsorpsiyonu da
9,6±10,1 µg protein/ 0,1 g polimerdir. Aralarında anlamlı
farkın olmayışı protein spesifik bir adsorpsiyon yapmadığını
göstermektedir.

SONUÇ 

Çalışmalarımızda çıkan sonuçlara göre yüksek 
biyouyumluluk parametleri ve antibakteriyel aktivite ile 
yüksek yapışma değerleri sergileyen örneklerin in vivo 
sistemlerde kullanılabilme potansiyelinin olduğu 
düşünülmektedir.  
KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Damar hastalıkları en önemli ölüm nedenlerinden biridir.
Koroner arter hastalığının tedavisi için otolog bypass
greftler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu greftlerin 
önceki kullanımlarından dolayı görülecek riskler nedeniyle
bunların kullanımı sınırlıdır. Bu nedenle, damar
hastalıklarına çözüm aramak için alternatif olarak yapay 
greft tedavisi gereklidir [1]. 3D yazıcı teknolojisi ile, 
otomasyonu kolayca ayarlayanabilen ve herhangi bir
damarlaşma problemi olmadan biyomimetik doku yapıları
oluşturabilmektedir. Mürekkep püskürtmeli, mikro 
ekstrüzyon ve lazer destekli yazım gibi 3D baskı sistemleri
kullanarak çeşitli çalışmalar yayınlanmıştır. Bu sistemlerde,
malzemelerin fiziksel özellikleri, yapıları optimize etmede 
zorluğa sebep olabilmektedir [2]. Bu çalışmada, çözeltilerin
fiziksel özelliklerinden kaynaklanan herhangi bir negatif
etkiyi engellemek için malzemelerin katı formları
kullanılmış ve yerli üretim 3D yazım cihazı kullanılarak
ergitilmiştir. Yapıları oluşturmak için Poli (Ɛ-kaprolakton)
(PCL), düşük molekül ağırlıklı Kitosan ve hidrojel herhangi
bir çözücü kullanılmadan birleştirilmiştir.

DENEYSEL PROCEDÜRLER 

3D modelleme ve Üretim Prosesi 

3D damar benzeri yapılar, yerli üretim 3D yazım cihazı 
(Şekil 1-b) ile birikimli eriyik modelleme tekniği 
kullanılarak üretilmiştir. İlk olarak çizim programında 
gerçek damar yapısını temsil edecek geometri 
oluşturulmuştur (Şekil 1-a). Üretim prosesi iki aşamadan 
oluşmuştur. İlk aşamada Aljinat-Hyalüronik Asit-Kollajen 
tip 1 (sırasıyla 10:2:0,5; ağırlık/hacim)) bazlı hidrojeller 
üretilmiştir. İkinci aşamada PCL ve Kitosan (ağırlıkça %7) 
miktarları sabit tutulup hidrojel üç farklı konsantrasyon 
değerlerinde (% 1, 3, ve 5) yapıya eklenmiş ve hidrojel 
miktarının yapıya etkisi incelenmiştir. 

Damar yapıyı oluşturma süresince kitosan polimer zincirleri 
arasında çapraz bağ sağlamak için  %70 NaOH solüsyonu 
üstten püskürtülmüştür (Şekil 1-c). Yazdırma işlemi 

sonucunda çapı 4 mm’den küçük ve boyu 8 mm olan yapay 
damarlar üretilmiştir (Şekil 1-d). 

(a) (b) 

(c) (d) 

Şekil 1: Damar yapısının Solidworks programında çizimi 
(a), yerli üretim 3D cihazı (b), Yapay damar üretim aşaması 
(c), üretilen damar benzeri yapının görüntüsü (d). 

Çalışmamızda sıcaklık, ekstrüzyon oranı ve yazım hızının 
damar çap kalınlığı üzerindeki etkisi, bu değerler 
değiştirilerek incelenmiştir. Bunlara ek olarak, mekanik 
özelliklerini belirlemek için basma testi, kimyasal bağları 
belirlemek için FTIR analizi, yapısal morfolojiyi incelemek 
için SEM analizi, termal sıcaklık geçişlerini gözlemlemek 
için DSC testi, biyobozunur özelliklerini gözlemlemek için 
şişme ve bozunma testleri, hücre canlılığını ve tutunmasını 
ve biyouyum özelliklerini incelemek için hücre kültürü testi 
yapılmıştır. 

KAYNAKÇA 
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macol.88: 855-873.
[2] Liu.H, Zhao.H, Lan.H, Liu.T, Liu.X, Yu.H. 2017.
Micromachines, 8,237.
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GİRİŞ
Hücre dışı mekanik uyarılar, hücre iskeleti boyunca çekirdeğe
iletilir ve bu mekanotransdüksiyon ile gerçekleşir. 
Mekanotransdüksiyon, hücrelerin dışarıdan aldıkları mekanik
uyarıyı biyokimyasal sinyallere çevirerek yanıt vermesidir.
Sağlıklı hücrelerde olduğu gibi kanser hücreleri de dışarıdan
gelen mekanik uyarıları hisseder ve bunlara cevap verirler
ancak kanser hücrelerinin mekanik özellikleri sağlıklı
hücrelerden farklı olduğu için verdiği yanıt da farklıdır.
Kanser hücreleri sağlıklı hücrelerle karşılaştırıldığında
mekanik olarak daha zayıftırlar, hücre ve çekirdek sertliği
daha düşüktür. Sonuç olarak daha kolay deforme olabilme
özelliğine sahiptir. Bu farkı daha belirgin hale getirmek için
mikro boyutlu desenlere sahip yüzeyler kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada, farklı malignite değerlerine sahip 3 meme kanseri 
hücre hattı kullanılmış ve bu hücrelerin deformasyon
özellikleri ve mekanizması incelenmiştir. Aktinlerin 
polimerizasyonunu inhibe eden kanser ilacı (Sitokalazin D)
kullanılarak aktin filamanlarının ve mekanotransdüksiyon
proteinleri Lamin A/C ve Nesprin-2’nin etkisi
değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada iyi huylu (MCF10A), kötü huylu ama invazif
olmayan (MCF7) ve hem kötü huylu hem de yüksek
invazifliğe sahip (MDAMB231) 3 meme kanseri hücresi
seçilmiştir. Mikrodesenli yüzeyler (8 μm yükseklik, 4 μm 
aralık, 4x4 μm2 genişlik) litografi ile üretilmiş ve daha sonra
polidimetilsiloksan (PDMS) kalıpları çıkarılmıştır. PMMA
çözeltisi PDMS kalıplara dökülerek, çözücüsü buharlaştırılmış
ve mikrodesenli filmler elde edilmiştir. Hücre çekirdeğinin
biçiminin bozulma derecesinin sayısal değerlendirilmesi
görüntü analiz yazılımı Fiji yardımıyla floresan mikroskop
görüntüleri üzerinden sağlanmıştır. İmmünositokimya
boyaması kullanılarak deformasyonun moleküler biyolojik 
(mekanotransdüksiyon proteinleri Lamin A/C ve Nesprin-
2'nin ifade edilmeleri) incelenmiştir. Alexa 488-Phalloidin ve
DAPI boyamaları ile floresan mikroskopta (Zeiss Axio Imager
M2), immünositokimya analizi Anti-Nesprin-2 ab57397 and
anti-Lamin-A ab8980 (Abcam) antikorları ile konfokal lazer
taramalı mikroskopta (Leica SPE) gerçekleştirilmiştir. Anti-
kanser ilacı Sitokalazin D (10 μM) kullanılarak, çekirdek
deformasyonundaki değişiklikler incelenmiştir. 
TARTIŞMA
3 farklı meme kanseri hücre hattı mikrodesenli yüzeylere
ekilmiş ve 24 saat sonra floresan mikroskop ile görüntüleri
alınmıştır. Malign hücre hatlarında çekirdek deformasyonu
gözlenirken, benign hücre hattında gözlenmemiştir. 48 saat
sonra 3 hücre hattında da çekirdek deformasyonu
gözlenmiştir. 24 saat inkübasyon sonunda Sitokalazin D
eklenen ve 48 saat sonra görüntülenen hücrelerde ise malign
olanların desenli yüzeylerde çekirdek deformasyonunun 

kaybolduğu, benign olanda ise bir değişiklik olmadığı 
görülmüştür. 

Şekil 1: Meme kanseri hücrelerinin mikrodesenli yüzeylerde ilaç 
uygulanma öncesi ve sonrası floresan mikroskop görüntüleri. 
Malign kanser hatlarından birisi (MCF7) örnek olarak seçilip 
ilaç uygulaması sonrası ve öncesinde Nesprin-2 ve Lamin A/C 
protein ifadeleri immunositokimya yardımı ile incelenmiştir. 
Konfokal mikroskopu ile görüntülenen hücrelerin protein 

boyamalarından sinyal analizi 
yapılarak kontrol yüzeylerde 
ve mikrodesenli yüzeyler 
üzerindeki sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Kontrol 
yüzeylerinde protein ifadeleri 
ilaç uygulaması öncesi ve 
sonrasında aynı kalmıştır. 
Mikrodesenli yüzeylerde ise 
ilaç uygulandıktan sonra her 
iki protein sinyallerinde de 
artış görülmüştür.  
Şekil 2: MCF7 hücresinde Lamin 
A/C ve Nesprin-2 proteinlerinin 

mikrodesenli ve kontrol yüzeylerde immunositokimya boyaması 
sonrası sinyal analizleri. 
SONUÇ 
Anti-kanser ilaçları beklendiği üzere aktin filamentlerinin 
bozulmasına yol açmıştır, bu da mekanotransdüksiyon sinyal 
iletimini etkilemiş ve kanser hücrelerinde çekirdek 
deformasyonunun ortadan kalkmasına neden olmuştur. Bu 
mekanizmada rol alan proteinlerin de ifadelerinde artış olduğu 
görülmüştür. Özetle kanser hücrelerinin deformasyonu ve 
invazifliğinde moleküler düzeyde görev alan proteinlerin 
önemli rolü olduğu gösterilmiştir. 
KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Mikroakışkan sistemler sıvıların hareketini mikro düzeyde
kontrol edebilen ve birçok farklı biyokimyasal uygulamada
uygulama alanı olan sistemlerdir. Mikroakışkan sistemlerde
son yıllarda önem kazanan teknolojilerden birisi de damlacık
bazlı mikroakışkan sistemlerdir. Bu sistemlerde çalışılmak
istenen sıvı kendisi ile karışmayan başka bir taşıyıcı sıvının
içerisinde kanala verilerek küçük damlacıklara ayrılması
sağlanmaktadır. Bu sayede aynı örneğin çok sayıda ve
nanolitre ve daha küçük hacimlerde kopyalarının
oluşturulması sağlanmaktadır [1]. Bu sistemler diğer
mikroakışkan sistemlerdeki avantajlarının yanında tekrarlı
testlere de olanak vermektedir. Bu sistemlerde en önemli 
aşama örneğin damlacıklara ayrıldığı aşama ve bu
damlacıkların birbiri ile eşit boyutta yapılabilmeleridir. Bu
işlem bir anlamda nanolitre ve pikolitre ölçeğinde pipetleme
yapmaya benzemektedir ve bu tip bir pipetin kalibre edilmiş
olması ve tekrarlanabilir sonuç vermesi yapılan analizler için
hayati önem taşımaktadır. Çünkü çok küçük hacimlerde ufak
sapmalar bile hacim anlamında ve takip eden biyokimyasal
reaksiyonlardaki konsantrasyonlar için çok büyük sapmalara
sebep olacaktır.
Bu çalışmamızda basınç pompası ile sürülen damlacık bazlı
mikrosistemlerde çok yüksek tekrarlanabilirlik sağlayan bir
sistem geliştirilmiştir. Bu sistem kullanılarak mikroakışkan
sistemlerde eş-dağılımlı mikro/nanoparçacık sentezi
gösterilmiştir.

YÖNTEM 

Bu çalışmada geleneksel olarak kullanılan yumuşak litografi 
metodu ile üretilen mikrokanallar kullanılmıştır. Kanal 
genişliği 300 um ve kanal derinliği 100 um olarak 
tasarlanmıştır. Eş-dağılımlı damlacık oluşumu için kanal 
girişleri tek bir basınç pompası yardımı ile beslenmiştir. 
Taşıyıcı sıvı olarak silikon yağı kullanılmıştır. Çalışmada 
geliştirilen mikroakışkan sistemlerden bir örnek Şekil 1’de 
sunulmuştur. Ayrıca damlacıkların gerçek zamanlı olarak 
boyut analizi için lock-in yükselteci yardımı ile empedans 
bazlı algılama yapan bir donanım ve yazılım geliştirilmiştir. 
Bu sayede sistemde oluşturulan tüm damlacıkların 
boyutlarının ölçümü gerçek zamanlı olarak 
gerçekleştirilebilmektedir.  

TARTIŞMA 

Çalışmamızda geliştirilen altyapı ile çok farklı tipteki mikro 
veya nanoparçacıkların mikroakışkan çip üzerinde sentezi 
sağlanabilmektedir. Eş-boyutlu mikrodamlacıklar sayesinde 

Şekil 1: Çalışmada geliştirilen cam/PDMS mikrokanal 
yapılarından bir örnek. Kanallarda sıvı kontrolü için 
mikroplug vanalar kullanılmıştır. [2] 

bu parçacıkların da çok eş-boyutlu (monodisperse) olması 
sağlanabilmektedir. Bu parçacıklardan silika 
nanoparçacıklara bir elektron mikroskobu görüntüsü Şekil 
2’de paylaşılmıştır. Burada görüldüğü üzere yaklaşık 650 nm 
çaplı çok eş-boyutlu parçacıklar sentezlenmiştir. 

Şekil 2: Geliştirilen mikrodamlacık sistemi ile sentezlenen 
silika nanoparçacıkların elektron mikroskobu görüntüsü 

SONUÇ 

Geliştirdiğimiz mikroakışkan sistemlerde çok eş-boyutlu 
damlacıkların oluşumu sağlanmış ve bu damlacıklarda 
nanoparçacık sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu sonuç eş-
boyutlu parçacıkların çok büyük önem arz ettiği, kolon tipi 
ayrıştırma, fotonik uygulamalar için yüzey kaplama ve ilaç 
salınımı uygulamaları için kullanılabilecektir.  

KAYNAKÇA 
1. Song H. Reactions in droplets in microfluidic channels, Angew. Chem.,
Int. Ed. Engl. 45, p. 7336 (2006) 
2. Guler M.T. A versatile plug microvalve for microfluidic applications,
Sens. Actuators A, 265, p. 224–230 (2017) 
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GİRİŞ 
Günümüzde geleneksel mikroskopi teknolojileri tıbbi tanı
sistemlerinde vazgeçilmez bir araç olsa da, hassas ve pahalı
optik elemanlardan meydana geldikleri için kullanım
alanları araştırma laboratuvarları ve hastanelerle sınırlıdır.
Bu nedenle, hem hasta başı testler (POC) ve hem de
kaynakların sınırlı olduğu coğrafyalarda kullanıcı dostu,
taşınabilir, çevresel etkilere dayanıklı ve uzman personel
ihtiyacı gerektirmeyen, düşük maliyetli ve yüksek
çözünürlükte görüntü sağlayabilen mikroskop sistemlerinin
geliştirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Yüksek 
çözünürlükte ve kantitatif hücresel görüntü analizini
mümkün kılan dijital holografik mikroskopi bu 
teknolojilerin başında gelmektedir [1]. Holografi nesneden 
kırınıma uğrayan ışığın sabit fazdaki referans kaynağıyla
girişimi sonucu oluşan kırınım modelinin kaydedilmesi ve
daha sonra dijital olarak gerçek görüntünün kurtarılması
prensibine dayanmaktadır. Ancak, geleneksel mikroskobide
olduğu gibi dijital holografik mikroskoplarda da yüksek 
maliyetli ve hassas optik elemanlar cihaz maliyetlerini
arttırarak kullanım alanlarını kısıtlamaktadır [2]. Merceksiz 
holografik mikroskobide optik elemanların yerine basit bir
LED, iğne deliği ile ışık kaynağı olarak görev almakta ve
numune doğrudan görüntü sensörü üzerine yerleştirilerek
hologramlar kaydedilip dijital yapılandırma algoritmaları ile
gerçek ve faz görüntüleri elde edilmektedir [3]. Bu
çalışmada, 3B yazıcı kullanılarak üretilmiş ve Raspberry Pi
ile kontrol edilen merceksiz holografik görüntüleme
sistemini sunmaktayız. Bu düşük maliyetli (<100$) ve
portatif sistem ile geleneksel mikroskobiye denk 
çözünürlükte hücresel görüntüler elde edilebilmektedir.

YÖNTEM 
Merceksiz holografik mikroskobun dış muhafazası ve iğne 
deliği bilgisayar destekli tasarım yazılımı ile geliştirilip, 3B
yazıcı ile üretilmiştir. Görüntü sensörü mikroskobun alt
kısmına sabitlenmiş ve üst kısımda yer alan iğne deliği ve
basit bir beyaz LED ile aydınlatma sağlanmıştır (Şekil 1). 
Görüntü sensörünün üzerinde bulunan mercek çıkartılmış ve
Raspberry Pi 3 Model B bilgisayara bağlanarak görüntüler
elde edilmiştir. İki lamel arasındaki 10 µL D1 ORL UVA 
kemik iliği kök hücreleri içeren solüsyonu görüntü sensörü 
üzerine doğrudan yerleştirilerek elde edilen hologramlar
kaydedilmiştir. Daha sonra bu hologramlar MATLAB
kullanılarak geliştirilen yapılandırma algoritması ile gerçek
ve faz görüntülerine dönüştürülerek, Zeiss AxioVert A1
üstünde 20× objektif kullanılarak elde edilen ışık
mikroskobu görüntüleri ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 1. Merceksiz holografik mikroskop platformu ve iç
yapısının fotoğrafları.

TARTIŞMA
Geliştirilen platform, 3B yazıcıda üretilen muhafaza,
Raspberry Pi bilgisayar ve görüntü sensöründen
oluşmaktadır ve bileşenlerin toplam maliyeti böylelikle
100$’ın altındadır. Platformun boyutları, taşıma kolaylığı
sağlamakta ve platform dayanıklılığını artırmaktadır. 
Hücreler geliştirilen platform üstünde kolaylıkla
ışık mikroskobu görüntüsünden farksız olarak
tespit edilebilmiştir (Şekil 2). Geliştirilen platform,
maliyet/performans ve mikroskop bileşenlerine erişim
değişkenleri göz önüne alındığında hem geleneksel
mikroskop sistemlerine hem de literatürdeki merceksiz 
çalışmalara göre büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Şekil 2. Kemik iliği kök hücrelerinin (a) ışık mikroskobu  ve 
(b) yapılandırılmış merceksiz hologram imgeleri.

SONUÇ
Geliştirilen merceksiz holografik mikroskop platform, düşük 
maliyetli, portatif ve yüksek çözünürlüklü hücresel 
görüntülemeye uygun yapısı ile mikroskop teknolojilerinin 
yayılımını arttırabilecek niteliktedir. Platform üstünde elde 
edilen hücre imgeleri, morfolojik özelliklerine göre 
hücrelerin sınıflandırılmasına da olanak sağlayabilecektir.  
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GİRİŞ 

Üçüncü nesil implant malzemelerinin özelliklerine
bakıldığında malzeme yüzeylerinin dokuların onarımını
tetikleyecek sinyaller oluşturabilmesi, doku ve implant ara
kesitinde kuvvetli bağların kurulmasına imkan
sağlayabilmesi, yüzeylerinden hücrelerin büyümesine ve
çoğalmasına pozitif etki yapacak büyüme faktörlerini
salabilmesi gibi özellikleri taşıması beklenmektedir [1].
Titanyum esaslı malzemeler özellikle sert doku implant 
malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmak olup, bu 
malzemelerin yüzey özellikleri ve hastane enfeksiyonları
başarılarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer
almaktadır. Bu çalışma da üçücü nesil implant 
malzemelerinin özellikleri de göz önünde bulundurularak
titanyum malzemelerin yüzeyleri protein ve antiyotik yüklü
kitosan/jelatin ile değiştirilmiş, yüzeylerin karakterizasyonu,
protein/antibiyotik salım profilleri ve yüzeylerin hücre
çoğalması üzerine etkisi incelenmiştir [2,3].

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında yapılan işler Şekil 1 de gösterilmiştir.
Kısaca; ilk olarak titanyum yüzeylerde alkali işlemi 
uygulanarak oksit tabaka oluşturulmuş, sonrasında model
protein ( BSA) ve antibiyotik (gentamisin) yüklü polimerler
titanyum yüzeylere EDC /NHC bağlama yöntemiyle
tutuklanmıştır. Tutuklama işleminden sonra numuneler
farklı kuruma koşullarına (hava ile kurutma- dondurarak
kurutma) maruz bırakılmıştır. Hazırlanan yüzeyler taramalı
elektron mikroskopu (SEM) ile incelenmiş,
biyomoleküllerin yüzeylerden kontrollü salış çalışmaları
yapılmış ve hücre kültürü çalışmalarıyla hücrelerin
malzeme yüzeyindeki davranışları incelenmiştir

Şekil 1: Çalışma kapsamında yapılan işler 

TARTIŞMA 

Taramalı elektron mikroskupu analizleri kitosan/jelatin 
yapılarının titanyum yüzeylere başarılı bir şekilde 
tutuklandığını, hava ve dondurma yoluyla kurutma işleminin 
ise farklı yüzey motiflerinin oluştuğunu göstermiştir. 

Dondurarak kurutulan yüzeylerde porlu yapılar oluşmuştur 
(Şekil 2).  

Şekil 2: a) Dondurma yöntemiyle hazırlanan yüzey b) 
polimer/titanyum arakesitinde  bağlanma 

Model protein BSA ve antibiyotik gentamisin ile yapılan 
kontrollü salım çalışmalarında her iki biyo molekülün 
yüzeylerden kontrollü salımının mümkün olduğu 
gösterilmiştir. Fakat hava yolu ve dondurarak kurutma 
yöntemleri ile hazırlanan yüzeylerin salım profillerinde 
farklılık tespit edilmiştir. Dondurarak kurutma yöntemi ile 
hazırlanan yüzeylerden her iki biyo molekülün salım hızı 
daha yüksek olmakta birlikte; farklı yüzey motiflerinin 
sadece biyo moleküllerin salım hızlarını değil hücrelerin 
davranışını da etkilediği yapılan MTS analizleriyle 
gösterilmiştir.  Porlu yapıların oluştuğu yüzeylerde hücre 
çoğalmasının daha fazla olduğunu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Oluşturulan titanyum/polimer kompozit sisteminden model 
protein BSA ve antibiyotik gentamisinin kontrollü salami 
yapılmıştır. Yüzeylere tutuklanan polimerin kurutma 
koşulları (hava/dondurarak kurutma) yüzeylerde oluşan 
farklı motiflerin oluşmasına sebebiyet vermiş olup, bu 
durum yüzeylerden hem biyomolekül salım hızını hem de 
hücrelerin (insan kemik hücresi, osteoblast) davranışını 
etkilemiştir. 
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GİRİŞ 
Diş pulpası dentinin oluşmasından, biyolojik ve fizyolojik 
canlılığının korunmasından sorumlu bir dokudur. Bu nedenle 
pulpa rejenerasyonu diş canlılığının korunmasında önemli bir 
yer tutar [1]. Pulpa-dentin rejenerasyonunda kök kanallarında 
bulunan kök hücreler önemli bir kaynak olmasına rağmen bu 
hücrelerin odontoblastlara farklılaşması için 3 boyutlu diş 
modeli ve büyüme faktörlerine ihtiyaç vardır [2]. Bu 
çalışmada in vivo diş yapısını taklit eden VEGF/BMP-2 yüklü 
3-boyutlu diş modeli geliştirilerek, bu modelde dental pulpa
kök hücrelerinin büyümesi, anjiyojenik ve odontojenik
farklılaşmaları incelenmiştir.

YÖNTEM 
Bu çalışmada kemik morfojenik protein-2 (BMP-2) yüklü 
demineralize dentin matriks (DDM) yapı içerisinde vasküler 
endotel büyüme faktörü (VEGF) içeren fibrin jel kullanılarak 
3-boyutlu diş modeli oluşturulmuştur (Şekil 1). İnsan
kaynaklı dentin pulpa kök hücreleri (DPSC) fibrin jele
yüklenerek, 28 gün boyunca kültüre edilmişler ve 3-boyutlu
mikroçevrede hücre proliferasyonu ve hücre morfolojisi
değerlendirilmiştir. Büyüme faktörlerin salım profilleri
ELISA testi kullanılarak tespit edilmiştir. DPSC’lerin
anjiyojenik ve odontojenik gen ekspresyonlarındaki
değişiklikler gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu
(RT-PCR) kullanılarak analiz edilmiştir.

Şekil 1. 3-Boyutlu Diş Modelinin (TDM) Oluşturulması. 
a) DPSC’lerin ve VEGF’nin fibrin jele enkapsülasyonu,
b) BMP-2’in dentine yüklenmesi, c) TDM.

TARTIŞMA 
VEGF/BMP-2 yüklü 3-boyutlu diş modelinde hücre 
çoğalmasının düşük fibrin jel konsantrasyonlarında daha 

fazla olduğu ve DPSC’lerin fibrin jel içerisinde tübüler
morfoloji göstererek hücre-hücre uzantılarıyla ağ
oluşturdukları izlenmiştir. VEGF’nin fibrin jelden ve BMP-
2’nin ise demineralize dentin matriksten kontrollü salım
profili sergileyerek kök hücrelerin anjiyojenik ve odontojenik 
farklılaşmada etkili oldukları izlenmiştir. RT-PCR sonuçları
anjiyojenik belirteçlerden PECAM’nin ve odontojenik 
farklılaşma belirteçlerinden BSP, DMP-1, OCN ve CBFA
ifadelerinin geliştirilen 3 boyutlu diş modelinde anlamlı bir
biçimde yüksek olduğunu göstermiştir (p<0.05) [3].

Şekil 2. Anjiojenik ve odonjenik belirteçlerin mRNA düzeyinde 
ölçülen ifade değeleri. 

SONUÇ 
Geliştirilen VEGF/BMP-2 yüklü 3-boyutlu model diş 
dokusunu taklit ederek, aynı zamanda büyüme faktörlerin 
salımı ile DPSC’lerin anjiojenik ve odontojenik 
farklılaşmalarında etkili olduğu tespit edilmiştir.  
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GİRİŞ 

Akciğer, mekanik olarak dinamik doğası ve çeşitli fiziksel 
kuvvetlerin varlığı nedeniyle in vivo çalışmak için en zorlu 
organ sistemlerinden biridir.1 Oksijen ve nutrient iletimi, 
doğal akış koşulları, kayma gerilmesi ve hücre-hücre/hücre-
çevre etkileşiminin uygun şekilde sağlanabildiği 
mikroakışkan platformlarda geliştirilen çip üstü akciğer 
modelleri, in vivo fizyolojik akciğer yapısını çok iyi taklit 
edebilmektedir.2,3 Bunun yanısıra, ilaç taraması gibi birçok 
uygulamada yetersiz kalan klasik in vitro  iki boyutlu (2B) 
hücre kültürü ile in vivo canlı doku arasında köprü 
niteliğindeki üç boyutlu (3B) hücre kültürü modellerinden 
olan sferoid kültürler, iyi tanımlanmış geometri, optimal 
fizyolojik hücre-hücre ve hücre-ekstraselüler matriks 
etkileşimleri, protein-gen ekspresyon profillerinde 
tekrarlanabilirlik gibi avantajları, ve aynı zamanda in vivo 
tümör yapısına benzer özellikler sergileyebilmesi adına 
kanser biyolojisi araştırmasında kullanılan mükemmel 
modellerdir.4 Bu çalışmanın amacı, in vivo'yu taklit eden 
yeni bir 3B sferoid kültür temelli çip üstü akciğer modelinin 
perfüze mikroakışkan sisteminde geliştirilmesi ve bir 
potansiyel ilaç molekülünün bu sistemde 2B hücre kültürü 
ve durağan kültür sistemleriyle kıyaslanarak denenmesidir. 

YÖNTEM 

İlaç molekülünün sitotoksik aktivitesi ve IC50 değerleri MTT 
testi ile A549 (insan akciğer karsinom hücre hattı) ve MRC-
5 (insan normal akciğer fibroblast hücre hattı) hücreleri 
üzerinde belirlendi. Mikroakışkan platformda dinamik 
sistem üretmek için peristaltik pompa düzeneğiyle Ibidi μ–
Slide I Luer mikroçipleri sürekli olarak ilaçsız ortam 
(kontrol için) ve ilaç ortamı ile beslendi. 2B kültür için 
hücreler doğrudan mikroçip kanalına ekildi. 3B kültür için 
MicroTissues® 3D Petri Dish® mikro-kalıp üzerinde 
üretilen sferoidler, kalıptan hasat edildikten sonra 3B 
matrijel matriksine gömülerek mikroçip kanalına ekildi. 
Kıyaslama adına durağan kültürde de test edilen gruplarda, 
etkili dozda ilaç uygulamasından sonra hücre ve sferoid 
morfolojileri ters faz ışık mikroskobu ile gözlenerek boyut 
ve sayı analizi ImageJ programında gerçekleştirildi. Ayrıca, 
grupların süre sonundaki hücre canlılığı, Live&Dead canlı 
ve ölü flouresan boyama testiyle karşılaştırıldı. 

TARTIŞMA 

Dinamik sistemdeki hücre canlılığı, morfolojisi ve
proliferasyon sonuçları, potansiyel ilaç maddesinin kanser
hücrelerine, sağlıklı hücrelerden daha yüksek sitotoksik etki
gösterdiği bulunmuştur. Mikroçip içindeki matrigel 
matriksine gömülü sferoid yapılarının büyüklüğünün statik
ve dinamik mikroakışkan kontrol gruplarında kademeli
olarak artarken, ilaç uygulamalı gruplarda azaldığı ve 
parçalanmış hale geldiği görülmüştür. Ayrıca, potansiyel
ilaç maddesi sferoid yapısının etrafındaki tek hücreler
üzerinde daha etkiliyken, daha sağlam bir yapıya sahip 3B
sferoid dokularında daha az etkilidir.

Şekil 1: ilaç uygulaması sonrası çip üstü A549 sferoidlerinin 
floresan boyaması (20X büyütme, bar skalası 200µm, 
Zheiss) 

SONUÇ 

Biyomimetik dinamik sistemlerin uygulanması, temel
araştırmaların geliştirilmesine ve potansiyel ilaç
moleküllerinin etkinliğinin doğru biçimde tahminlenmesine
katkı sağlayacaktır. Bu da yeni terapötiklerin kliniğe
dönüştürülmesini hızlandırarak, muhtemelen hayvan
modellerinin kullanımını azaltabilecektir.
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GİRİŞ 

Mezenkimal kök hücreler (MKH'ler) rejeneratif tıp
uygulamaları için en sık kullanılan hücre kaynaklarındandır
(1). Günümüzde, çeşitli kaynaklardan elde edilen MKH'ler
klinik öncesi ve klinik çalışmalarda kullanılmaktadır (2).
Hastalıkların tedavisinde optimal MKH kaynağının
belirlenebilmesi için MKH'lerin kendini yenileme, çoğalma
ve farklılaşma yeteneklerinin moleküler düzeyde kantitatif
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (1).
MKH’lerin gen ekspresyonlarının belirlenmesinde kantitatif
eş-zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) yaygın
olarak kullanılmaktadır. Bu teknikte başlangıç materyali 
miktarı, RNA eldesi, cDNA sentezi ve PCR verimliliği gibi
bazı iç ve dış etkenlerden kaynaklanan sorunların aşılması, 
doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebilmesi için gen
ekspresyon seviyeleri, referans genlere göre normalize 
edilmelidir (3). Bu nedenle, uygun referans genlerin seçimi
oldukça önemlidir. Bildiğimiz kadarı ile, MKH'lerin in-vitro
farklılaştırılması çalışmaları için ortak kabul görmüş bir
referans gen bulunmamaktadır. Bu durum, kök hücre
araştırmaları için farklı deney koşullarında uygun referans
genlerin tanımlanması ihtiyacının devam ettiğini 
göstermektedir. Bu çalışmada, insan adipoz doku kökenli
MKH’lerin (AD-MKH) in-vitro farklılaşması sırasında sabit
ve kararlı seviyelerde eksprese edilen referans genlerin
belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM 

İnsan AD-MKH’lerin Kültürü: Çalışmada kullanılan
hücrelerin kültürü %10 FBS, %1 L-glutamin ve %1
penisilin/streptomisin ile desteklenen DMEM/F12
besiyerinde gerçekleştirildi.
İnsan AD-MKH’lerin Karakterizasyonu: MKH’ler 3 temel
özelliklerine göre (üçlü soya farklılaşma, belirli 
immünfenotip ve CFU-f) karakterize edildi.
RNA İzolasyonu ve cDNA Sentezi: Hücrelerden High Pure
RNA Isolation kiti kullanılarak toplam RNA izolasyonu 
gerçekleştirildi. Transcriptor High Fidelity cDNA sentez kiti
kullanılarak mRNA örneklerinden cDNA sentezi yapıldı. 
Aday Referans Genlerin Seçilmesi: Referans genler, literatür
bilgisine dayalı olarak seçildi. 13 referans genin ekspresyon
stabilitesinin belirlenmesine karar verildi.
qRT-PCR: qRT-PCR reaksiyonu LightCycler® 96 Real-
Time PCR System (Roche, ABD) cihazı kullanılarak
gerçekleştirildi. Örnekler üç tekrarlı olarak çalışıldı ve Ct

değerlerinin ortalaması, veri analizlerinin 
değerlendirilmesinde kullanıldı. 
Referans Gen Stabilitesinin İncelenmesi: Ekspresyon 
stabiliteleri karşılaştırmalı delta Ct yöntemi ve NormFinder 
yazılımı kullanılarak değerlendirildi. 

TARTIŞMA 

On üç referans genin ekspresyon stabilitesi karşılaştırmalı 
delta Ct yöntemi ve NormFinder analiz yöntemleri 
kullanılarak değerlendirildi (Çizelge 1). EF1α, RPLP0 ve
RPL13A genleri en stabil referans genler olarak tanımlandı.

Çizelge 1: Çalışmada seçilen referans genler
Sıra No Karşılaştırmalı Delta Ct 

Yöntemi 
NormFinder 
Analizi 

1 18S rRNA EF1α 
2 RPLP0 RPL13A 
3 EF1α RPLP0 
4 RPL13A B2M 
5 ACTB PPIA 
6 B2M HPRT1 
7 PPIA 18S rRNA 
8 YWHAZ UBC 
9 UBC GUSB 
10 TBP YWHAZ 
11 HPRT1 TBP 
12 GAPDH ACTB 
13 GUSB GAPDH 

SONUÇ 

EF1α, RPLP0 ve RPL13Agenlerinin insan AD-MKH’lerin in 
vitro farklılaştırılması çalışmalarında qRT-PCR verilerin 
normalizasyonunda kullanılabilecek güvenilir referans genler 
oldukları anlaşılmıştır. Bununla birlikte GAPDH geninin 
insan AD-MKH’lerin farklılaştırılması çalışmaları için uygun 
olmadığı açıkça ortaya konulmuştur.  

KAYNAKÇA 
1. Ragni, E., Vigano, M., Rebulla, P., Giordano, R., & Lazzari, L., Journal 
of cellular and molecular medicine, 17(1), 168-180, (2013). 
2. Amable, P. R., Teixeira, M. V. T., Carias, R. B. V., Granjeiro, J. M., & 
Borojevic, R., PLoS One, 8(9), e73792, (2013). 
3. Li, X., Yang, Q., Bai, J., Yang, Y., Zhong, L., & Wang, Y., Molecular 
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Fotostimülasyon Varlığında Mezenkimal Kök Hücrelerin 
Osteojenik Farklılaşmasının Doku İskelelerinde İncelenmesi 
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GİRİŞ
Kemik rejenerasyonu, mekanobiyolojik sinyaller tarafından 
kontrol edilen hücresel olayların meydana geldiği oldukça
karmaşık biyolojik bir süreçtir. Yapılan çalışmalarda
dışarıdan verilen enerjinin kemik doku rejenerasyonunu
uyardığı gösterilmiştir. Bu çalışmalarda düşük enerjili ses
dalgaları, elektromanyetik alan, düşük enerjili lazer ışıkları
gibi biyofiziksel uyaranlar kullanılmıştır (1).
Düşük enerjili lazer terapi (LLLT) ya da diğer bir deyişle
fotostimülasyon 30 yılı aşkın süredir yara iyileşmesinde 
kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ise ışığın
rejeneratif ve dental tıp alanında da kullanılabilecek etkin bir
araç olabileceğini ortaya koymaktadır (2).
Sunulan çalışmada literatürden farklı olarak monokromatik
bir ışık kaynağı yerine hücreler üzerinde etkinliği gösterilmiş
dalga boylarını (600-1200 nm) bir arada sunan polikromatik
bir ışık kaynağı (Collagentex, Tanses Technologies, Kanada)
kullanılmıştır. İpek doku iskelelerine ekilmiş insan kemik
iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin (hMSCs)
fotostimülasyon varlığındaki hücresel aktiviteleri 
proliferasyon, osteojenik farklılaşma ve morfoloji yönünden 
değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
İpek doku iskelelerinin hazırlanması: 3-boyutlu ipek doku
iskeleleri “çözücü döküm-partikül uzaklaştırma” yöntemi ile
üretilmiştir. Doku iskelelerinin gözenek çapı yaklaşık 400-
500 µm’dir. Aynı zamanda yapıda 50-100 µm arasında 
değişen daha küçük gözeneklerin olduğu ve bu gözeneklerin
içsel bağlantılara sahip olduğu belirlenmiştir. Hücre kültürü
çalışmalarında kullanılacak ipek doku iskeleleri 8 mm çap ve
2 mm kalınlığa sahip olacak şekilde hazırlanmıştır.
Hücre kültürü çalışmaları ve fotostimülasyon 
uygulaması: hMSC’ler, ticari olarak elde edilen kemik
iliğinden (Lonza, İsviçre) izole edilmiş ve 2.3 × 105

hücre/doku iskelesi oranında ipek doku iskelelerine
ekilmiştir. Hücre kültürü çalışmaları osteojenik ortam
içerisinde gerçekleştirilmiştir. Fotostimülasyon uygulaması
için grubumuzca optimize edilen parametreler kullanılmıştır
(3). Uygulama gün aşırı olmak üzere 10 cm mesafeden ve 10
dk boyunca yapılmıştır. Bu mesafedeki enerji yoğunluğu 92 
mW/cm2 olarak hesaplanmıştır.
Hücrelerin proliferasyon davranışları MTT testi ile takip
edilmiştir. Osteojenik farklılaşmanın belirlenmesi için ALP
analizi yapılmış, gen ekspresyon seviyeleri RT-PCR analizi
ile belirlenmiştir. Aynı zamanda hücrelerdeki kalsiyum ve 
kollajen içeriği ölçülmüştür. Hücrelerin morfolojik
incelemeleri SEM ve konfokal mikroskobu kullanılarak

yapılmıştır. Hücre dışı matris histolojik boyamalar ile
görüntülenmiştir.
TARTIŞMA
Hücre kültürü çalışmalarından elde edilen veriler
fotostimülasyonun hücre proliferasyonu üzerinde bir etkisi
olmadığını göstermiştir. Ancak, fotostimülasyon varlığında
hMSC’lerin osteojenik gen ekspresyonları önemli ölçüde
artmıştır. Aynı zamanda ışık ile uyarılan gruplarda artan ALP 
aktivitesi, kollajen ve kalsiyum miktarı RT-PCR analizlerini 
desteklemektedir. SEM ve konfokal görüntüleri kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında fotostimülasyon varlığında doku 
iskelesindeki hücrelerin daha mineralize ve kollajenöz bir
matrise sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Alizarin red
boyamaları benzer şekilde fotostimülasyonun ECM’nin 
mineralizasyonunu arttırdığını ortaya koymaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Yirmisekizinci gün hücre kültürü analiz sonuçları. 

SONUÇ 
Fotostimülasyon uygulamasında kullanılan 600-1200 nm 
dalga boyu aralığında (yakın infrared bölge) polikromatik ışık 
veren ışık kaynağı osteojenik farklılaşmayı etkin bir şekilde 
uyarmıştır.  Yapılacak daha ileri çalışmalar ile, bu dalga 
boylarının farklı dokuların rejenarasyonundaki etkinliğinin 
klinik açıdan değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

KAYNAKÇA 
1. Çakmak, A.S., Çakmak, S., Vatansever, H.S.,
Gümüşderelioğlu, M., Lasers in Medical Science (2018),
33:785-794.
2. . Karu, T.I, Low-power laser therapy (2003), CRC Press
USA.
3) Ülker, N., Çakmak, A.S., Kiremitçi, A., Gümüşderelioğlu,
M., Lasers in Medical Science (2016), 31:1665-1674.
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GİRİŞ 

Bir organın karın duvarında bulunan bir açıklıktan dolayı yer 
değiştirmesi herni olarak adlandırılır. Herni, doğuştan ya da 
sonradan oluşabilmekle birlikte bulunduğu bölgeye göre 
sınıflandırılmaktadır. Herninin tek etkin tedavisi cerrahidir. 
Herniye bağlı komplikasyonlardan biri intraperitoneal 
adezyon olarak adlandırılan, parietal periton ve iç organların 
dış yüzeyi arasında oluşan yapışıklıklardır1. Bu çalışmanın 
amacı, herni tedavisine yönelik, bir yüzeyi adezyonu 
engelleyici diğer yüzeyi ise rejeneratif ve immünomodülatör 
özellikte 3 katmanlı bir yapının geliştirilmesidir. Bu 
kapsamda, pullullan (PUL) hidrojel adezyon önleyici katman 
olarak kullanılırken, elektro-eğirilmiş fibroin:kitosan 
oligosakkarit laktat (F:COS) karışımı immünomodülatör ve 
rejeneratif katman olarak ve plazma ile yüzeyi modifiye 
edilmiş polipropilen (PP) örtü de mekanik destek katmanı 
olarak kullanılmıştır.  

YÖNTEM 

3 katmanlı intraperitoneal yamanın üretimi için öncelikle PP 
yama plazma ile modifiye edilmiş ve F:COS katman elektro-
eğirilmiştir. Ardından katmanlar PUL hidrojelin çapraz 
bağlanması aşamasında bir araya getirilmiştir. Yama 
üretiminde izlenen deney şeması Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Yama üretiminde izlenen deney şeması. 

Hazırlanan katmanların morfolojisi, su tutma ve bozunma 
özellikleri, su temas açısı, çekme kuvveti, immünomodülatör 
özelliği ve katmanlar üzerine ekilen hücrelerin canlılığı 
araştırılmıştır. 

TARTIŞMA 

Taramalı elektron mikroskopisi ile yapılan morfolojik analiz 
sonucunda F:COS 90:10 fiberlerinin çapının 969±95 nm
olduğu tespit edilmiştir. Bozunma analizi sonucunda artan
PUL hidrojel konsantrasyonun bozunma yüzdesini arttırdığı
ve su tutma kapasitesinde azalmaya sebep olduğu
belirlenmiştir. Su temas açısı ölçümü ile PUL katmanın
(33,77o) F:COS katmana (%61,63o) göre daha hidrofilik
olduğu gösterilmiştir. PUL katmanları üzerindeki hücre 
canlılığının TCPS üzerindeki hücre canılılığından istatiksel
anlamlı olarak düşük olduğu gözlemlenirken TCPS, F:COS
100:0, 90:10, 80:20 (w/w) katmanları üzerindeki hücre
canılılığının benzer olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, RAW
264.7 makrofaj hücreleri ile yapılan analiz sonucunda
elektro-eğirilmiş F:COS 90:10 ve 80:20 (w/w) katmanlarının
immünomodülatör özellikte olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 2. PUL hidrojel (solda) ve elektro-eğrilmiş F:COS 
(sağda) katmanlarına ekilmiş L929 hücrelerinin 14 günlük
canlılık analiz sonuçları. “*” istatistiksel farklılıkları “#” 
istatistiksel olarak benzer sonuçları göstermektedir (n=6,
p<0,05).

SONUÇ 

Yapılan çalışmalar sonucunda %25 (w/v) PUL hidrojel ve 
elektro-eğirilmiş F:COS 90:10 (w/w) katmanlarından oluşan 
yamanın intraperitoneal adezyonu engelleme, abdominal 
duvar rejenerasyonunu destekleme ve immünomodülasyon 
potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. 

KAYNAKÇA 
1. Brochhausen vd., Intraperitoneal adhesions-An ongoing challenge 
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Biomedical Materials Research - Part A (2011).
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GİRİŞ 
Tantal, oksijen ortamında yüzeyinde 3-5 nm kalınlığında 
stabil oksit tabakası oluşturmaktadır. Oluşturduğu bu oksit 
tabakası sayesinde ağır iyonların salımı engellenmekte ve 
korozyona karşı direnci göstermektedir1. Özellikle yorulma 
direncinin diğer ortopedik implant malzemelerine kıyasla 
yüksek olması ve yüzeyinin kimyasal olarak etkisiz olması, 
tantal ve alaşımlarını ortopedik uygulamalar için uygun bir 
malzeme haline getirmektedir. Ancak, oluşturduğu stabil 
oksit katmanı tantal yüzeyleri biyoetkisiz yapmaktadır ve bu 
durum istenilen osteointegrasyonun sağlanamamasını 
beraberinde getirmektedir. Tantal yüzeylerde yapılacak 
yüzey modifikasyonunun bu soruna çözüm getireceği 
düşünülmektedir. 

Elektrokimyasal bir proses olan anodizasyon, pek çok metal
yüzeyinde farklı morfoloji ve boyutlarda nanoyapılı oksit
tabakaların elde edilmesi için kullanılmakta olup, kolay ve
ucuz olması sebebiyle yüzey modifikasyon yöntemleri
arasında ön plana çıkmaktadır. Literatürde anodizasyon
sonucu farklı morfolojilere, boyutlara ve topografilere sahip
titanyum yüzeylerin kemik hücresi yapışmasını, çoğalmasını
ve hücresel fonksiyonlarını geliştirdiği gösterilmiştir2. 
Ancak, anodize tantalın ortopedik uygulamaları için bu
bilgiler kısıtlıdır.

YÖNTEM 
1x1 cm olarak kesilen tantal numunelerin yüzeyleri 
sonikasyon ile temizlendikten sonra, tantal elektrokimyasal 
hücreye anot olarak ve inert bir malzeme olan platin ise 
katot olarak bağlanmıştır. Anodizasyon işlemi için konsantre 
H2SO4 ve HF, NH4F ve DMSO elektrolit olarak 
kullanılmıştır. Voltaj 5-40V arasında değiştirilmiş, 
anodizasyon süresi 1-240 dk arasında değişecek şekilde 
belirlenmiştir. Anodizasyon parametreleri, farklı morfoloji 
ve boyutlarda tantal oksit yüzeyler elde edecek şekilde 
optimize edilmiştir. Elde edilen yüzeylerin karakterizasyonu 
için SEM, TEM ve XPS kullanılmıştır.  

TARTIŞMA 
Konsantre H2SO4 ve HF elektroliti kullanılarak yapılan
anodizasyon işlemi ile nanotübüler yüzeyler elde edilmiştir.
Yüzeylerin boyutları uygulanan voltaj ve süresinin
artırılması ile 25-50 nm arasında artacak şekilde elde
edilmiştir. Uygulanan sürenin ve voltajın artırılması belli bir
noktadan sonra tüplerin yüzeyden kalkmasına ve kalkan
tüplerin geride nanohendek yapılı yüzeyler oluşturmasına
sebep olduğu gözlemlenmiştir. H2SO4 ve NH4F elektrolit
olarak kullanıldığında nanomercan yüzeyler elde edilmiştir.
Kullanılan elektrolitin viskozitesinin düşük olmasının

nanomercan morfolojisinin elde edilmesine sebep olduğu 
düşünülmektedir. Tübüler yüzeylerde olduğu gibi, sürenin 
artırılmasıyla 20-120 nm arasında değişen çaplara sahip
nanomercan yüzeyler elde edilmiştir. Konsantre H2SO4 ve 
HF çözeltisine az miktarda DMSO eklenmesiyle 
nanohendek morfolojisi yüksek voltajlarda ve uzun
sürelerde elde edilmiştir. Bunun sebebinin, DMSO’nun 
elektriksel iletkenliği azaltmasıyla ilgili olduğu 
düşünülmektedir. Buna ek olarak, anodizasyon 
parametrelerinin değişmesiyle 25-60 nm arasında değişen 
nanohendek tantal oksit yüzeyler elde edilmiştir. Şekil 1’de
elde edilen farklı morfolojilere sahip tantal oksit yüzeylerin
ve anodize olmamış tantalın taramalı elektron mikroskobu 
görüntüsü gösterilmiştir.
 

Şekil 1. a) Anodize olmamış tantal, b) nanotübüler, c) 
nanomercan, d) nanohendek morfolojiye sahip tantal oksit 

yüzeylerin taramalı elektron mikroskobu görüntüsü 

Yapılan XPS analizi sonucunda, nanohendek ve nanomercan 
tantal oksit yüzeylerde Ta2O5 pikleri gözlemlenmiştir. Bu 
sonuçlardan yola çıkarak, yüzeylerdeki oksit tabakanın 
stokiyometrisinin Ta2O5 olduğu düşünülmektedir. 

SONUÇ 
Anodizasyon yöntemi ile nanotüp, nanomercan ve 
nanohendek morfolojisine sahip, boyutları 20-120 nm 
arasında değişen tantal oksit yüzeyler anodizasyon 
parametrelerinin değişmesiyle elde edilmiştir. XPS analizine 
göre, yüzeyde elde edilen oksit tabakanın Ta2O5 olduğu 
belirlenmiştir. Yapılacak olan hücre kültürü çalışmalarında 
anodize tantal yüzeyler üzerinde hücre yapışması, çoğalması 
ve hücresel fonksiyonları belirlenecektir. 

KAYNAKÇA 
1Ruckh, T. et.al., (2008). Nanotechnology, 20(4). 
2Roy, P. et.al., (2011). Angewandte Chemie International 
Edition, 50(13). 
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GİRİŞ 

Kollajen vücut proteinlerinin %30’unu oluşturmakta olup, 
eşsiz üçlü sarmal heliks yapısına sahiptir(1). 

Şekil1. Kollajen Molekülü 

Şekil1’de kollajen molekülünün, glisin, prolin ve 
hidroksiprolin aminoasitlerinden oluşan konfügirasyonu 
verilmiştir. Tip 1 kollajen, deri, tendon gibi hayvansal 
kaynaklarda en çok bulunan kollajen türüdür. Bunun yanında 
in vitro çalışmalar göstermiştir ki, uygun koşullarda 
biyobozunur ve biyouyumlu fibril yapıları kendi kendini 
düzenleme özelliğine sahiptir(2-3). Kollajenin farklı 
formlarda kullanmak için uygun teknikler ile üretilmesi 
gerekmektedir. Bu tekniklerden bir tanesi de elektro-eğirme 
yöntemidir. Oldukça yaygın olan bu teknik, polimer eriyik 
veya çözeltilerini, çapları birkaç mikrometreden birkaç 
nanometreye kadar değişen sürekli fiber formasyonuna 
çevirmektedir(4). Bu çalışmada elektro-eğirme işleminin ve 
kullanılan solventlerin kollajen yapısı üzerindeki etkisi 
Scanning Electron Microscopy (SEM), Circular Dichroism 
(CD) Fourier-Transform Infrared (FT-IR) kullanılarak
incelenmiştir.

YÖNTEM 

Elektro-eğirme işlemi, kesiksiz nanofiber üretimi için 
kullanılan enj yaygın yöntemdir. Elektro-eğirme yöntemi 
şematik olarak(sol) ve elektro eğirilmiş kollajen 
nanofiberlerin SEM görüntüsü(sağ) Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2Elektro-eğirme yöntemi ve kollajen nanofiberler 

TARTIŞMA 

Şekil3. Farklı Ssıcaklık ve Solventlerde SRCD Spektrası

Şekil 3 de CD sonuçları kollajenin yüksek sıcaklıkta ve 
electroeğirme çözeltisi içinde tamamen yapısının açıldığını 
göstermektedir.  

Şekil4. Farklı Ssıcaklık ve Solventlerde FT-IR Spektrası 

Şekil 4’de FTIR sonuçları CD sonuçlarını doğrular nitelikte 
olup, Amide I in Amide II pik oranı önemli ölçüde azalırken, 
AmideIII piki neredeyse tamamen kaybolmuştur. 

SONUÇ 

CD ve FT-IR sonuçları bize göstermektedir ki, farklı 
çözücüler içinde ve sıcaklık etkisiyle kollajenin yapısı 
tamamen açılmakta, ve elektro eğirme yöntemiyle elde edilen 
kollajen nanofiberler doğal yapılarını kaybetmektedir. 

KAYNAKÇA 

[1] G. A. Di Lullo et al., J. Biol. Chem. 277, 4223 (2002).
[2] A.K. Lynn et al., J.Biomed. Mater. Res. B- App. Biomater 71B, 343
(2004). 
[3] S. Hsu et al., Biorheology 31, 21 (1994). 
[4] J. Buerck et al., Langmuir. 29, 1562 (2013). 

Üretilen nanofiberlerin çapları, kollajen konsantrasyonu, 
solvent cinsi gibi parametrelerle kontrol edilebilir(4). Üretilen 
nanofiberler gözenekli yapıları sayesinde hücre büyümesi ve 
proliferasyonu için uygun  ortam oluşturmaktadır.  
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GİRİŞ 
Doku mühendisliğinde çeşitli dokulara yönelik farklı 
topografiye sahip doku iskeleleri kullanılmaktadır. 
Elektroeğirme yöntemi ile üretilen farklı topografiye sahip 
lifsi yapılar hücre büyümesi için uygun bir ortam sağlayan 
ideal doku iskelelerindendir [1]. Pek çok farklı hücre tipine 
dönüşme potansiyeli olan mezenkimal kök hücreleri doku 
mühendisliğinde tercih edilen hücre kaynakları arasındadır. 
Doku iskelelerinin topografisi mezenkimal kök hücrelerin 
çoğalmasında, yönlenmesinde, göçünde ve hatta 
farklılaşmasında önemli rol oynamaktadır [2]. Bu çalışmanın 
amacı herhangi bir indüksiyon besiyeri kullanmadan, doku 
iskelesi topografisinin menstrual kan dokularından elde 
edilen insan mezenkimal kök hücrelerinin (MK-MKH) 
endotel hücrelerine farklılaşmasına etkisinin incelenmesidir.  

YÖNTEM 
Polimerik doku iskeleleri düzensiz ve yönlü lifsi yapılar
olarak elektroeğirme yöntemi ile hazırlanmıştır. Poli(L-
laktid)/D-L-laktid kopolimer) (P(L-D,L)LA) ve poli(D,L-
laktik asit-ko-glikolik asit) (PLGA) karışımının çözeltisinin
(1:1, w/w) kloroform içerisinde hazırlandı. Düzensiz fiber
elde etmek için düz metal toplayıcı kullanılırken, yönlü
fiberler için iki metal çubuk içeren toplayıcı kullanıldı. Doku 
iskelelerinin morfolojisini incelemek için örnekler vakum
altında altın ile kaplandıktan sonra taramalı elektron
mikroskopi (SEM) ile incelenerek görüntüleri alındı.
Menstrual dokusundan izole edilen mezenkimal kök hücreleri
%10 FBS, pen/strep içeren DMEM yüksek glikoz besiyerinde 
büyütülerek çoğaltıldı. Düzensiz ve yönlü fiberlere ekilen
hücrelerin çoğalması MTS analizi ile yapıldı ve
morfolojilerinin değerlendirilmesi için aktin fiberleri 
falloidin ve çekirdekleri DAPI ile boyanarak örnekler
konfokal mikroskop ile incelendi. MK-MKHların endotel 
hücrelerine farklılaşma potansiyelleri endotel hücrelerine
özgü VE-kaderin ve VEGFR2 markırlarının anlatımı, mRNA
düzeyinde GZ-PZR ile değerlendirildi.

TARTIŞMA 
Optimize edilmiş koşullarda düzensiz ve yönlü fiberler 
düzgün bir şeklide elde edildi (Şekil 1). Düzensiz matlerde 
fiberlerin yaklaşık %70’nin çapının 500-1000 nm aralığında 
olduğu ve 700-800 nm arasında çapı olan fiberlerin daha fazla 
olduğu görüldü. Yönlü matlerde de benzer şekilde fiberlerin 
yaklaşık %70’nin çapının 500-1000 nm aralığında olduğu ve 
bu matlerde fiberlerin yaklaşık %20’sinin çapının 300-400 

nm aralığında olduğu görüldü. Hücrelerin her iki yapıda da 
tutunup çoğaldıkları görüldü. Yönlü fiberler üzerinde
mezenkimal kök hücrelerin fiber ekseni boyunca oldukça iyi
yönlendikleri ve düzensiz fiberlerde farklı yönlere uzantı
vererek yayıldıkları görüldü. Hücrelerin doku iskelelerinde
28 gün boyunca inkübasyonu sonunda endotele özgü VE-
kaderin ve VEGFR2 markırlarının anlatımına mRNA
düzeyinde bakılırken elde edilen veriler hücre kültür
kabındaki hücrelerin anlatım düzeyi ile oranlandı. Bu
sonuçlara göre herhangi bir indüksiyon besiyeri
uygulanmadan kök hücrelerin VE-kaderin ve VEGFR2
anlatımlarının her iki doku iskelesinde de arttığı görüldü.
Özellikle bu artışın düzensiz lifsi doku iskelelerinde yönlü
lifsi yapılara göre belirgin olarak daha yüksek olduğu 
saptandı.

Şekil 1. Elektroeğirme ile elde edilen lifsi doku iskelelerinin SEM 
görüntüleri. 

SONUÇ 
Menstrual kan mezenkimal kök hücrelerinin herhangi bir 
indüksiyon besiyeri olmadan, düzensiz ve yönlü lifsi doku 
iskeleleri üzerinde endotel hücrelerine farklılaşma 
potansiyelleri olduğu görülmüştür. Hastanın kendi 
mezenkimal kök hücreleri ve doku iskelelerinin topografik 
özelliklerinin kullanılmasının damar doku mühendisliğine 
yönelik rejeneratif tıp yaklaşımlarında potansiyel olabileceği 
düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 
1. Yücel, D. Torun Köse, G., Hasırcı, V., Tissue engineered, guided nerve

tube consisting of aligned neural stem cells and astrocytes,
Biomacromolecules 11 (12), 3584-91 (2010). 
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GİRİŞ 
Dünya genelinde ölümle sonuçlanan hastalıklara
bakıldığında ilk sıralarda yer alan kardiyovasküler
hastalıklar yer almaktadır. Bunlar arasında ateroskleroz
sonucu kan damarlarındaki daralma ya da tıkanıklığa bağlı
gelişen hastalıklar dikkat çekmektedir. Damar rahatsızlıkları 
özellikle koroner arter, periferal arter ve karotid arter gibi
küçük-orta çaplı damarlarda yaygın olarak görülmektedir.
Musküler arter olarak isimlendirilen küçük-orta çaplı
arterlerin yapısına bakıldığında genel olarak tunika intima,
tunika mediya ve tunika adventisya tabakalarindan
oluşmaktadir. Damar hastalıklarının tedavisinde yaygın
olarak otogreft ve sentetik greft uygulamaları 
kullanılmaktadır. Ancak bu greftlerde donör bölge
morbiditesi, yapısal ve mekanik özelliklerin yetersiz olması,
kullanılan dokunun uygunsuzluğu, küçük-orta çaplı arter
greftlerinde trombosis ve intimal hiperplazi riski oluşması
gibi bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Doku mühendisliği,
işlevselliğini yitirmiş, hasar görmüş dokunun onarılması ve
iyileştirilmesi için onun yerini alabilecek biyolojik bir yapı
geliştirmeyi hedeflemektedir [1]. Damar dokusuna yönelik
olarak da tüp biçiminde, bir ila iki katmandan oluşan doku 
mühendisliği çalışmaları vardır [2-3]. Biyolojik ve mekanik 
özelliklerini tam karşılayacak bir damar eşleniği üretilmesi
konusunda hala sıkıntılar bulunmaktadır. Bu çalışmada
nihai hedef doğal damar dokusunu taklit eden, yüksek
performansa sahip bir damar eşleniği geliştirilmesidir ve
burada çalışmanın ön verileri sunulmaktadır. 
YÖNTEM 
Damarın iç tabakasına benzer bir yapı oluşturmak için tüp 
şeklinde, gözenekli polimerik doku iskelesi daldırmalı 
kaplama yöntemi ile elde edildi. Polikaprolakton (PCL) -
poli(laktik asit-ko-glikolik asit) (PLGA) içeren bu yapıda 
gözenekliliği sağlamak için polietilenglikol (PEG) (Mwt: 
1000 Da) porojen olarak kullanıldı. PCL-PLGA (8:2; 
%10(wt/vol)) karışımı kloroform içinde hazırlandı. 
Hazırlanan polimer çözeltisine farklı konsantrasyonlarda 
PEG eklendi. Doku iskeleleri distile su içine konularak PEG 
uzaklaştırıldı. Doku iskelelerinin yüzey ve gözenekliliği 
taramalı elektron mikroskopi (SEM) ile incelendi. Endotel 
hücreleri (HUVEC hücre hattı) %10 FBS, pen/strep içeren 
DMEM yüksek glikoz besiyerinde büyütülerek çoğaltıldı. 
Hücre tutunmasının ve davranışlarının incelenmesi için 
tübüler doku iskelelerin iç yüzeyine ekilen hücreler 3 ila 7 
gün kültüre edildikten sonra %4 paraformaldehit ile 
sabitlendi. Hücre morfolojisini değerlendirmek için aktin 
fiberleri falloidin ve çekirdekleri DAPI ile boyanarak 
örnekler konfokal mikroskop ile incelendi.  

TARTIŞMA 
Daldırmalı kaplama yöntemi ile tübüler film yapısında doku 
iskeleleri elde edildi. Doku iskelesinin gözenekliliğini
optimize etmek için farklı konsantrasyonlarda PEG denendi.
PEG konsantrasyonu %5 olan örneklerde gözeneklerin
belirgin olmadığı görüldü. PEG konsantrasyonu %10’a
çıkarıldığında ise gözeneklerin oluştuğu ve gözenek
boyutunun 3 µm ve altında olduğu belirlendi. In vitro
çalışmalar sonucunda hücrelerin 3. ve 7. gün sonunda
tübüler doku iskelelerinin iç yüzeyine tutunup 
çoğalabildikleri görüldü (Şekil 1). Hücrelerin 3. gün 
sonunda tübün iç yüzeyinin bir kısmını kapladığı görülürken
7. gün sonunda tamamını kapladıkları gözlemlendi. Bu doku
iskelelerinde HUVEC hücrelerinin morfolojilerini koruyarak
doğal endotel morfolojisi sergiledikleri görüldü.

Şekil 1. HUVEC hücrelerinin tüp biçimindeki doku iskelesinin iç 
yüzeyinde 3. (a) ve 7. (b) gün konfokal mikroskopi görüntüleri  
 

SONUÇ 
Bu çalışmada doğal damar dokusunun iç tabakasına benzer 
doku eşleniği elde etmek için iç yüzeyinde HUVEC 
hücreleri içeren tübüler bir yapı geliştirilmiştir. Bu 
kapsamda hücre boyutunun geçişine izin vermeyecek ancak 
besin geçişini sağlayacak özellikte gözenekliliği, 
geçirgenliği ve kalınlığı olan doku iskeleri elde edilmiştir. 
Ön verileri sunulan ve nihai hedefi tübüler damar eşleniği 
geliştirilmesi olan bu doku mühendisliği çalışmasının damar 
hasarlarına yönelik olarak yapısal ve işlevsel rejenerasyonu 
sağlayabileceği düşünülmektedir.  
KAYNAKÇA 
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AIDS; kanla bulaşan, teşhisi konulmadığı taktirde ölüme 
sebep olabilecek bir hastalıktır.  Günümüzde bu hastalığın 
tanısının koyulması için antikor/antijen bazlı testler 
uygulanmaktadır. Fakat bu uygulama yerine daha hızlı ve 
kesin sonuç verebileceği düşünülen SELEX teknolojisi 
kullanılarak HIV proteinlerine özgü olarak düzenlenebilecek 
aptamerlerin elde edilmesi ve adapte edilebileceği yanal 
akışlı testlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu planın en 
büyük özelliği günümüzde yapılan testlerin kesin sonuç 
vermediği ve tekrarlanması için zaman ve iş gücüne duyulan 
ihtiyacın azalmasına yardım sağlayacaktır.  

SELEX;  aptamerlerin spesifik proteinlere bağlanarak in 
vitro şekilde çoğaltmasını sağlayan bir teknolojidir. Bu 
aptamerlerin tasarımı için HIV’a özgü proteinlerin tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu işlem için oligonükleotit 
kütüphanesi oluşturulacak, kütüphanedeki nükleotitler 
polimeraz zincir reaksiyonları ile çoğaltılacak ve HIV ile 
ilgili proteine bağlananlar ve bağlanmayanlar ayrıştırılarak 

hedeflenen proteinler için yeni bir kütüphane oluşturulacak.
Bu işlem tekrar edilerek istenilen özgün dizilimler elde
edilecektir. Bu diziler aptamerlerin yanal akışlı test
düzeneğine göre adapte edilerek daha hassas ve kesin ölçüm
sağlanabilecektir.

AIDS hastalığı toplumumuzda büyük bir tabu olarak 
tanımlanmaktadır. Bu sebeple toplumumuzdaki insanlar bu
hastalık için tedbir amaçlı olsa bile hastalığa ilişkin olan
HIV testini yaptırmaya çekinmektedir. Bu proje ile
hastanelerden ve kliniklerden uzakta bulunan ve aynı
zamanda hastanede test yaptırmaktan çekinen kişilerin
etraflarındaki en yakın eczaneden temin edebileceği
güvenilirliği ve özgüllüğü yüksek HIV testleri tasarlanması
amaçlanmaktadır. Bu testlerin tasarlanması ile birlikte
taşıyıcı olabilecek bireylerin evde kendilerinin
uygulayabileceği pratik bir forma dönüştürülmüş olacaktır.
Aynı zamanda oluşan toplum baskısını ve stresi de önlemek
amaçlanmaktadır.
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GİRİŞ 

 Doğadaki yapıların taklit edilmesiyle veya bunlardan ilham 
alarak biyomimetik malzemelerin üretilmesiyle çeşitli 
mühendislik çözümleri geliştirilmektedir. Bu yaklaşımla, 
köpekbalığı mikro-desen tasarımlarından esinlenilmiş, 
laboratuvarda yumuşak litografi ve çözücü döküm 
yöntemleri kullanılarak; köpekbalığı derisi desenli biyotaklit 
polimerik membranlar hazırlanmıştır1.  

Sunulan çalışma hala devam etmekte olup, mikro-desenli
polimerik membranların bazı fizikokimyasal özelliklerini
incelemek amaçlanmaktadır. Yaygın olarak kullanılan
polimerler arasından mikro ve nano yapıları taklit edebilme
potansiyelinden dolayı polikaprolakton (PCL) tercih
edilmiştir. Polimer çözeltisine Tetrasiklin ve Ampisilin
ilaçları belli miktarlarda yüklenmiş ve elde edilen
membranların yüzeyleri Grafen Oksit (GO), ile
kaplanmıştır. Köpekbalığı derisi mikro-desenli yüzeyin,
membranın antibakteriyel özelliğini arttırması
beklenmektedir2. Bu nedenle; inhibisyon bölgesi ve biyofilm
testleri deride yaygın olarak bulunan gram-pozitif
Staphylococcus aureus bakterisi model alınarak yapılmıştır.
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) morfolojik
karakterizasyon için; Su Temas Açısı (WCA) ve Fourier
Transform Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) kimyasal
karakterizasyon için kullanılmıştır. Ayrıca, UV-vis PCL
membranlardan ilaç salınımını gözlemlemek için
uygulanmıştır.

YÖNTEM 

7% (w/v) PCL kloroform içinde çözülmüştür. Sonra, 20 
mg/ml ve 50 mg/ml Tetrasiklin ve Ampisilin çözeltileri 
metanol içinde hazırlanmış ve PCL çözeltisine 1:10 
oranında eklenmiştir. Daha sonra, çözelti köpekbalığı derisi 
kalıbına dökülerek gece boyu kurutulmuştur. Sonrasında 
örnekler toplanmış ve yüzeyi aktive etmek için UV ozon 
kullanılmıştır. Homojenize edilmiş GO yüzeye 
püskürtülmüş ve gece boyunca beklenmiştir. Ardından 
örnekler yıkanmış ve sonraki kullanımlar için 4°C’de 
saklanmıştır. Üretilen yüzeyler FT-IR, WCA, SEM ve UV-
vis ile karakterize edilmiştir. 

TARTIŞMA 

Şimdiye kadarki sonuçlar; düz membranlar (kontrol grubu) 
ile köpekbalığı derisi taklitli membranlar (SSM) arasında 
Ampisilin inhibisyon alanında anlamlı bir fark 
göstermektedir. Tetrasiklin inhibisyon alanında anlamlı bir 
fark gözlenmemiştir. 

SONUÇ 

Figure 1. Farklı derişimlerdeki antibiyotiklerin düz ve 
köpekbalığı derisi taklitli membranlarda inhibisyon alanları. 

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Poli(amidoamin) (PAA)’ler bisakrilamidlerle primer ya da
bissekonder aminlerin Michael katılma tepkimesi ile elde
edilebilen, suda çözünebilir, toksik olmayan, biyouyumlu bir
polimerler grubudur. pH duyarlılık ve biyobozunurluk
özellikleri, bu polimerleri kontrollü ilaç salımı, gen transferi
ve doku mühendisliği gibi birçok farklı biyomedikal 
uygulama için uygunluğunu gösterir. Bisfosfonatlar (BP'ler)
anti-osteoporotik ilaçlar olarak bilinir ve kemik
hastalıklarının tedavisinde kemik hedefleyici fonksiyonel
gruplar olarak kullanılırlar. BP'lerin PAA hidrojellerine dahil
edilmesinin, kemik doku mühendisliğinde yeni malzemeleri
mümkün kılması beklenmektedir.

Bu çalışmada, doku mühendisliği iskelesi olarak kullanılmak 
üzere, yapısında kontrol edilebilir miktarlarda bisfosfonik asit 
grupları bulunan yeni bir PAA sentezlendi. Yapısı, 1H-, 13C-
NMR ve FTIR spektroskopileri ile doğrulandı. Sentezlenen 
polimerin kalsiyum fosfat nano parçacıklarla hidrojel 
oluşturabilme özellikleri incelenmektedir.   

YÖNTEM 

BP fonksiyonlu lineer PAA sentezi 4 adımda gerçekleştirildi; 
i) metilen bisakrilamid ve N-Boc-1,2-etilendiamin
(akrilamid/amin oranları 1:1) ile Michael katılma tepkimeleri,
ii) polimer üzerindeki N-Boc-koruyucu gruplarının trifloro
asetik asit (TFA) kaldırılması ile primer amin grupları içeren
PAA’ın eldesi, iii) polimer zincirindeki amin gruplarının
farklı konsantrasyonlarda tetraetil viniliden bisfosfonat ile
tepkimeleri, iv) fosfonat ester gruplarının trimetil silil bromür
(TMSBr) ile kırılması.

TARTIŞMA

Dört adımda gerçekleştirilen sentezin ilk adımı sonunda elde 
edilen polimerin 1H-NMR spekrumunda bisakrilamidin 5.6 
ve 6.3 ppm deki çift bağlarının kaybolduğu ve 3.1 ve 2.6 ppm 
de N-Boc grubuna ait yeni bir pik oluştuğu gözlenmiştir.
İkinci adımda N-Boc grubuna ait pikin kaybolması koruyucu
grubun tamamen kaldırıldığını göstermiştir. Üçüncü adım
sonucu elde edilen polimerin spektrumunda ise fosfonat etil
esterine ait pikler 3.9 ve 1.1 ppm de görülmektedir. Son 

basamakta ise bu piklerin tamamen kaybolması ürünün 
oluştuğunu göstermektedir.   
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Şekil 1. PAA sentezi 

SONUÇ 

Bu çalışmada literatürde bulunmayan, bisfosfonik asit içeren 
yeni bir PAA sentezlenerek karakterizasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Polimer üzerindeki bisfosfonat grup 
miktarının kontrol edilebileceği anlaşılmıştır.  Bu polimerin 
kalsiyum fosfat nano parçacıklarla etkileşimi ile elde edilecek 
hidrojellerin özellikleri incelenecektir. 
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GİRİŞ 

Hidrojeller, yüksek miktarlarda su emme kapasitesine sahip 
üç boyutlu hidrofilik polimer ağlarıdır1. Vücuttaki yumuşak 
dokulara benzer geçirgen yapılarından dolayı, doku 
mühendisliği ve terapötik ajanların kontrollü salımı gibi 
biyomedikal uygulamalar için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Fotodinamik terapi (FDT), çeşitli kanser 
türlerine ve enfeksiyonlara karşı etkili bir klinik tedavi 
yöntemidir. Fotoduyarlaştırıcı bir molekülün uygun dalga 
boyuna sahip bir ışık kaynağı ile aktivasyonu çeşitli 
fotokimyasal reaksiyonları tetikleyerek hedef hücrelere zarar 
veren sitotoksik tekil oksijen molekülleri oluşturur. 
Fotoduyarlaştırıcıların bozunmaya yatkınlığı ve sudaki düşük 
çözünürlüğü klinikte pratik kullanımlarını 
sınırlandırmaktadır. Dolayısıyla fotoduyarlaştırıcıların hedef 
bölgedeki lokalizasyonu, normal hücrelerle spesifik olmayan 
etkileşimlerin neden olduğu sistematik toksisitenin 
azaltılması açısından oldukça önemlidir2. Bu çalışmada pH 
ve redoksa duyarlı biyouyumlu hidrojeller bir 
fotoduyarlaştırıcı olan metilen mavisinin lokalizasyonu ve 
kontrollü salımı için tasarlandı ve salınan metilen mavisinin 
fotodinamik terapi etkinliği araştırıldı 

YÖNTEM 

Poli(β-amino ester) hidrojelleri, sistein ve diakrilatlardan poli 
(etilen glikol) diakrilat (PEGDA) ve 1,6-hekzandiol diakrilat 
(HDDA)’ın aza-Michael reaksiyonu ile sentezlendi. Bu 
hidrojellerin reaksiyon kinetiği fourier dönüşümlü kızılötesi 
spektroskopi ile, camsı geçiş sıcaklıkları ise diferansiyel 
taramalı kalorimetre ile belirlendi. Hidrojellerin yapısında 
disülfit bağının varlığı raman spektroskopi ile teyit edildi. 
Hidrojellerin pH’a duyarlılığı pH5 ve pH7.4 tampon 
çözeltiler içerisinde gerçekleştirilen şişme ve degradasyon 
çalışmaları ile incelendi, morfolojileri ise SEM ile 
görüntülendi. Hidrojel bozunma ürünlerinin toksisitesi, 
MCF-7 hücreleri üzerinde araştırıldı. Fotodinamik terapi için 
bir fotoduyarlaştırıcı olarak kullanılan metilen mavisi, 
hidrojel ağın hidrofobik / hidrofilik yapısının salım kinetiği 
üzerindeki etkisini göstermek için bir model ilaç olarak 
seçildi. Hidrojelden salımı gerçekleştirilen metilen mavisi 
moleküllerinin in vitro FDT etkisi, A549 hücreleri üzerinde 
araştırıldı 

TARTIŞMA 

Farklı hidrofilik/hidrofobik özelliklere sahip hidrojeller aza-
Michael reaksiyonu ile tek basamakta sentezlenerek 

hidrojellerin istenilen uygulama alanına yönelik olarak 
tasarlanabileceği gösterildi. Tampon çözeltiler içerisinde 
bekletilen hidrojellerden daha hidrofilik bir yapıya sahip
olanların diğerlerine göre yaklaşık 2 kat şiştiği, ayrıca pH
7.4’ten 5’e düşünce şişme kapasitesinin arttığı gözlemlendi.
Hidrojellerin hidrofilik/hidrofobik yapısı ve ortam pH’ı 
değiştirilerek degradasyon süresinin 1 ile 6 gün arasında
ayarlanabildiği gösterildi. Hidrojellerin redoks ortamına bağlı
olarak ditihothreitol içeren ortamda çok daha hızlı degrade 
olduğu gözlemlendi. Degradasyon ürünleri 0-200µg/mL
konsantrasyon aralığında MCF-7 hücrelerinde herhangi bir
toksik etki oluşturmadı.     

Şekil 1: Hidrojelin sentezi 

Hidrofilik jellerde beklenildiği üzere metilen mavisinin 
salımı daha kısa bir sürede (1 gün) tamamlanırken, hidrofobik 
olanlarda bu süreç daha uzun (6 gün) sürdü. Hidrojelden 
salımı gerçekleştirilen metilen mavisi moleküllerinin 
etkinliği A549 hücreleri üzerinde gerçekleştirilen FDT 
testleri ile gösterildi.  

SONUÇ 

Poli(β-amino ester) hidrojeller sentezlenerek 
karakterizasyonu  gerçekleştirilmiştir. Metilen mavisinin 
salımı sentezlenen jellerden kontrollü olarak gerçekleştirilmiş 
ve fotodinamik etki başarı ile gösterilmiştir.    
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GİRİŞ 

Nanomotorların ilaç salınım çalışmalarında kullanılması ile 
ilgili umut verici çalışmalar yapılmaktadır. Kanser 
tedavilerini göz önüne aldığımızda, hedeflenmiş ilaç 
salınımı için deney ortamında kontrol edilebilir nanomotor 
hareketi uygulamaları başlangıç noktası olabilir.1 
Nanomotor hareketini kontrol edebilmek için birçok 
yönlendirme yöntemi bulunmakta ancak biyomedikal 
uygulamaların çoğunluğu biyolojik çevreden uzak 
ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, gerçeğe 
daha yakın veri elde edebilmek için tümor mikroortamıyla 
birlikte insan dokusunun özelliklerini taklit edebilen doku 
benzeri bir ortam barındıran mikroakışkan bir sistem 
hazırlanmıştır. Hazırlanan mikroçip dört farklı kanal 
tasarımına ve farklı açılarda dönüş noktalarına sahiptir. 
Gelecekteki çalışmalarımızda, sağlıklı ve hastalıklı meme 
dokusu fantomlarında nanomotor hareketinin gözlenmesi; 
ultrasonik ve manyetik yönlendirme gibi farklı yöntemler ile 
kontrolünün sağlanması planlanmaktadır. Elde edilecek 
sonuçlardan, nanomotor hareketi hakkında bilgi sahibi 
olunması ile in vivo uygulamalarda kullanılabilecek 
nanomotor sistemlerinin geliştirilmesi açısından ufuk açıcı 
olabileceği söylenebilir.  

YÖNTEM 

Üretimi gerçekleştirilen mikrokanalların genişliği 400 μm, 
derinliği 200 μm ve düz çizgilerin uzunluğu ise 3.2 mm`dir. 
(Şekil 1). Mikroçip fabrikasyonu için kullanılan replika 
kalıplar hazırlanırken polidimetilsiloksan (PDMS) 
kullanımını içeren yumuşak litografi yöntemi kullanılmıştır.2 
Fantomlar, dana derisi jelatiyle farklı oranlarda aspir yağı 
karıştırılarak, sağlıklı ve kanserli meme dokusunun fiziksel 
(hız, yoğunluk, güçyitirim, empedans) ve fizyolojik 
özelliklerine (fibroadenom, kanser, glandüler, yağ) uygun 
şekilde hazırlanmıştır.3-4 

TARTIŞMA

Öncelikli amaç, insan dokusunun akustik özelliklerini
kusursuz olarak taşıyan fantomlar üretmektir. Bu
çalışmadaki mikrokanal dizaynları, yeterli sayıda
nanomotorun eş zamanlı gözlemlenmesine imkan
yaratmaktadır. Dokuyu taklit eden fantomların bütünsel

yapısı in vitro ilaç salınımı çalışmaları için önemli bir
potansiyel teşkil etmektedir.

Şekil 1: Nanomotor hareketini izlemek için hazırlanmış
farklı mikrokanal tasarımları.

SONUÇ 

Mikroçip dizaynı ve fabrikasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Dokuyu taklit eden fantomların üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Nanomotorların hareketleri fantomla 
doldurulmuş mikrokanallarda gözlenecek ve incelenecektir. 
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GİRİŞ 

Manyetik nanopartiküllerin kendilerine özgü özellikleri,
hücre gelişimi üzerinde, özellikle kemik doku iyileşmesi ve 
rejenerasyonunda anahtar rol oynayan mekanotransdüktif
yolları etkinleştirerek bir gelişim sağlayabileceği
düşünülmektedir.[1] Polidimetilsiloksan (PDMS) çok yönlü 
kullanım alanı olan, sertliği ayarlanabilen ve biyouyumlu bir
polimer olmasının yanında transparan özellik göstermesi
nedeniyle de hücre çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır.[2]

Manyetik nanopartiküller FeCl2.4H2O ve FeCl3.6H2O demir
tuzlarının 3M NaOH içerisinde N2 atmosferinde birlikte
çöktürülmesi ile sentezlenmiştir.[3] Manyetik nanopartikül
gömülü PDMS membranlar (ağırlıkça %1) önceden
yayınlanmış olan teknik değiştirilerek ile sentezlenmiştir.[2]

Ayrıca söz konusu membranların hücre tutunmasını ve
osteoblast metabolizmasını iyileştirmesi adına Kolajen-I 
proteini ile yüzey modifikasyonu yapılmıştır. Olası bir
sitotoksik etkiyi ve proliferasyonu gözlemlemek için MTT
tahlili yapılmıştır.
Aynı zamanda, hücre tutunmasını ve hücre morfolojisini
incemek adına F-Actin/DAPI boyaması gerçekleştirilmiştir.
Kolajen-I modifikasyonlarının, membranlara hücre
tutunmasında ve hücre gelişmesindeki etkileri Şekil 1’de
gösterilmiş, Kolajen-I kaplı grupta hücrelerin daha sağlıklı
oldukları, membrana tutunabildikleri ve osteoblastik
morfoloji gösterdikleri görülmüştür.

YÖNTEM 

PDMS membranlar silikon elastomer/kür ajanı oranı
ağırlığınca 10:1 olacak şekilde hazırlanıp karıştırılmıştır. 
Hava kabarcıklarından arındırıldıktan sonra düz bir yüzeye
dökülmüş ve 75ºC derecede etüv içerisinde 4 saat boyunca 
bekletilmiştir.
Manyetik nanopartikül içeren membranlar, PDMS ağırlığının
%1’i ya da %0.5’i kadar manyetik nanopartikül eklenerek
homojenize edilmiş ve yukarıdaki aynı adımlar
uygulanmıştır.

Kolajen modifikasyonu, O2 plazma cihazıyla aktive edilmiş 
PDMS yüzeyleri kolajen bağlamak için gluteraldehit (3-
Aminopropil)trietoksisilan (APTES) ile çapraz bağlanarak 
modifiye edilmiş ve Kolajen-I APTES’e bağlanmıştır. 

TARTIŞMA 

Kolajen-I modifikasyonunun osteoblast hücrelerinin 
gelişimi, morfolojisini ve yüzey tutunmasını pozitif yönde 
etkilediği Şekil 1’de gözükmedir. Düz PDMS membranlar 
üzerinde hücreler yayılamamış, hidrofobik yüzey üzerinde 
gelişme gösterememiştir. Ancak Kolajen-I modifikasyonu 
yapılmış membranların hidrofilik özelliği arttığından ve daha 
önemlisi kemik dokularında en çok bulunan proteinlerden biri 
olan Kolajen-I, osteoblast gelişimini iyileştirmiş ve literatür 
ile tutarlı bir morfoloji göstermiştir. 

Şekil 1: Manyetik partikül gömülü PDMS membranlar 
üzerinde osteoblast hücre morfolojisi (Ağırlıkça %1 manyetik 
partiküllü). 7. Gün. A) Düz PDMS membran; B) Kolajen-I 
modifikasyonlu PDMS membran. 

SONUÇ 
Bu ön sonuçlar göstermedir ki, Kolajen-I modifikasyonu, 
PDMS’in biyolojik uygulamalar için zayıf olan hidrofobik 
özelliğini azaltmış ve kemik matriksi proteinlerinden birisi 
olduğu için osteoblast gelişimini arttırmıştır. Bu sonuçların 
gösterdiği kadarıyla ayarlanabilir sertliğe sahip olan PDMS 
membranlar gerekli modifikasyonlar yardımıyla kemik doku 
mühendisliği için uygun bir seçenek olabilmeye aday olabilir. 
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Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Kök Hücreler 
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GİRİŞ 

Manyetik alanların biyomedikal uygulamalarına yönelik
popülerlikleri son yıllarda artmıştır. 1-100 Hz arasında yer alan
çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların (ÇDF EMA)
dikkate değer biyolojik etkileri olduğu bilinmektedir. Örneğin 50 
Hz frekansındaki manyetik alanların kök hücrelerin sinir
hücrelerine farklılaşmasını hızlandırdığı gösterilmiş ve ÇDF
EMA’ların nörodejeneratif hastalıklar açısından önemli bir
potansiyeli ortaya konmuştur [1]. Bu etkilerin mekanizmalarının
bilinmemesi uygulamalarını kısıtlamaktadır. Yapılan
çalışmalarda ÇDF EMA’ların hücre içi kalsiyum iyonu (Ca2+) 
artışına ve epidermal büyüme faktörü reseptörlerinin (EGFR)
aktive olmasına sebep olduğu bulunmuştur [2]. Ancak bu 
çalışmalarda kullanılan Ca+2 indikatörleri yeterince seçici
değildir ve çinko iyonlarına (Zn2+) daha güçlü olarak
bağlanmaktadırlar. Bunun yanında, EGFR aktivasyonun
akışüstünde hiç incelenmemiş Zn2+ bağlayıcı enzimler
bulunmaktadır [3]. Bu çalışmada ÇDF EMA etkisi altında kök 
hücreler içine giriş yapan iyonlar izlenmiş, ayrıca Zn2+ bağlayıcı
enzimlerin aktiviteleri araştırılmıştır.

YÖNTEM 

Öncelikle kök hücrelerin eklenen Zn2+ iyonlarına verdiği tepki
ortaya konmuştur. Bunun için, DMEM/F12 içerisinde
kültürlenen adipoz kökenli mezenkimal kök hücrelere farklı
miktarlarda çinko klorür uygulanmış ve canlılıkları MTT testi ve
akridin turuncu ve propidyum iyodür ile tespit edilmiştir. Hücre 
içine giriş yapan iyonların değerlendirilmesi için floresan bir
Zn2+ / Ca2+ indikatörü kullanılmış ve ortamdaki Zn2+ miktarı 
değiştirilerek floresan sinyali ölçülmüştür. Zn2+ bağlayıcı 
ADAM enzimlerinin aktivitesi, bu enzimlerin substratı olan N-
cadherin’in kesilme miktarı western blotlama yöntemi ile takip
edilerek yapılmıştır.

TARTIŞMA

Şekil 1: Farklı Zn2+ derişimlerinde a) canlı / ölü hücre 
sayımları ve b) MTT hücre canlılığı testi sonuçları 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, 50 uM altında hücre canlılığında
anlamlı bir değişim görülmezken 75uM eşiğinde keskin bir düşüş
görülmektedir.

Şekil 2: 25 ve 50uM Zn2+ içeren ortamda ve ÇDF EMA etkisi
altında OGB-AM sinyal seviyeleri

Ortamdaki Zn2+ artışı ile OGB-AM sinyalinin artmaması
ÇDF-EMA etkisiyle hücreye Zn2+ girişi olmamasına işaret 
eden bir bulgu olmakla beraber kanıtlayıcı nitelikte değildir.
Ancak Şekil 3’te de görüldüğü gibi hücre dışında aktivite
gösteren Zn2+ bağlayıcı enzimlerin aktivitesi 24 saatlik
maruziyetin sonunda artmıştır.

Şekil 2: Zn2+ bağlayıcı ADAM enziminin aktivite ürünü olan 
N-cadherin CTF-1’in western blot görüntüsü

SONUÇ 

ÇDF EMA etkisiyle hücreye Zn2+ girişi olduğu gösterilememiş 
ancak Zn2+ bağlayıcı bir enzimin aktivitesinin maruziyet 
altında arttığı kanıtlanmıştır. Bu veriler ÇDF EMA biyolojik 
etkilerinde Zn2+ iyonlarının önemli bir aktör olduğunu işaret 
etmektedir. 
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GİRİŞ 

Serum proteinleri klinik tedavi ve teşhis yöntemlerinin 
önemli bir bileşenidir. Albümin kan proteinlerinin yaklaşık 
olarak %70’ini oluşturur. Bu yüksek yüzdeli proteinler, 
hastalık belirteci olarak görev yapacak olan düşük oranlı 
proteinleri örter. Bol miktarda bulunan Albümin protein’in 
uzaklaştırılması hastalıkların erken teşhisinde önemlidir. 
Albümin geleneksel olarak kandan Cohn metodu ile 
uzaklaştırılmakta olup, spesifik olmaması ve proteinlerin 
denature olması gibi problemlere sebep olmaktadır [1]. 

Albümin gibi histidin içeren proteinler metal-(II) iyonlarına 
yüksek afinite göstermektedir. Bu çalışmada Cu(II) iyonu 
içeren polimetakrilat mikroküreler [Cu(II)-PMMA], 
mikroküreler presipitasyon yöntemi ile sentezlenmiş ve hem 
sulu çözeltiden hemde kandan albümin proteinin 
uzaklaştırılması için sorbent olarak kullanılmıştır. 
Sentezlenen mikrokürelerin karakterizasyon işlemleri, 
taramalı electron mikroskobu (SEM) ve Fourier transform 
infrared (FTIR) spektroskopisi yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir.  Adsorpsiyon çalışmaları kesikli 
sistemde gerçekleştirilmiş olup pH, albumin konsantrasyonu 
ve sıcaklık gibi parametrelerin [Cu(II)-PMMA] 
mikrokürelerin adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar sentezlenen 
mikrokürelerin albumin uzaklaştırılması için etkin bir
adsorbent olduğunu göstermiştir.

YÖNTEM 

[Cu(II)-PMMA] mikrokürelerin sentezi 

[Cu(II)-PMMA] mikrokürelerin sentezi presipitasyon 
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bunun için öncelikle metal 
metakrilat Cu(MAA)2 kompleksi kendiliğinden birleşme ile 
sentezlenmiştir. Polimerizasyon için etilen glikol dimetakrilat 
(EGDMA) çapraz bağlayıcı, AIBN başlatıcı olarak 
kullanılmıştır. Karışım 30 ml isopropanol içine eklenerek 5 
dakika sonike edildikten sonra reaktörden 15 dakika N2 gazı 
geçirilmiş reaksiyon 70 oC de 24 saat boyunca 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1 reaksiyon reaktörünü 
göstermektedir. 

Şekil 1. Polimerizayon reaktörünün şematik gösterimi.

TARTIŞMA 

Sentezlenen [Cu(II)-PMMA] mikrokürelerin SEM
görüntüleri çekilmiş ve ortalama boyutu 2 µm olarak tespit
edilmiştir. Sentezlenen mikrokürelerin SEM görüntüsü Şekil
2’ de gösterilmektedir.

Şekil 2. [Cu(II)-PMMA] mikrokürelerin SEM görüntüsü. 

Sulu çözeltiden albumin adsorpsiyon çalışmaları sonucu 2 
mg/ml albumin çözelti konsantrasyonunda 278 mg/g 
adsorpsiyon kapasitesi ile denge adsorpsiyon değerine 
ulaşıldığı ve sıcaklık artışı ile adsorpsiyon değerinin arttığı 
görülmüştür. Albüminin insan kan örneğinden uzaklaştırılma 
çalışması ile % 60 uzaklaştırılma oranı ile elde edilmiştir. 

SONUÇ 
Sentezlenen [Cu(II)-PMMA] mikrokürelerin albumin 
uzaklaştırılması için etkin bir adsorbent olduğu tespit 
edilmiştir… 
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GİRİŞ 

Doku iskeleleri vücuttaki hasarlı kısımlarda uygun doku 
rejenerasyonuna olanak sağlayarak iyileşme süresince 
mekanik destek sağlayan yapılardır. Ancak doku iskeleleri 
dizayn edilirken uygun gözenek boyutuna, gözenekler arası 
bağlantılı yapıya ve belirli mekanik özelliklere sahip olmak 
zorundadır. Bazı çalışmalarda hücre penetrasyonun 
gerçekleşebilmesi için doku iskelelerinin 300 µm ve üzeri 
gözenek boyutuna sahip olmaları gerektiği belirtilirken %75 
üzerindeki boşluğun da hücre proliferasyonunu oldukça 
arttırdığı ifade edilmiştir. Bu özelliklerin yanında mekanik 
özellikler de bir çok araştırmacı tarafından incelenmiş ve 
doku iskelesinin mekanik özelliklerinin yerleştirildiği 
dokuyla farklı olması durumunda implantasyonun başarısız 
olması yüksek ihtimaldir. Tüm bu sayılan faktörler göz 
önünde bulundurularak geleneksel imalat yöntemlerinin tüm 
bu parametreleri karşılamada yetersiz kaldığı görülecektir. 
Gelişen 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle araştırmacılar her bir 
malzeme için optimum doku iskelesi parametresi bulmaya 
çalışmaktadır. [1,2] Bu çalışmamızda potansiyel kemik doku 
mühendisliği amaçlı bağlantılı gözenek yapısında 3  farklı 
geometri doku iskelesinin gözenek oranı ve gözenek 
boyutlarının doku iskelesinin mekanik, biyobozunma ve 
hücresel-iskele etkileşimlerine ve hücre farklanmasına 
etkileri incelenmektedir. 

DENEYSEL PROCEDÜRLER
Modelleme ve Sonlu Elemanlar Analizi
Kemik doku iskelelesi dizaynında optimum parametreleri
belirleyebilmek için hekzahedron, gyroid ve
rombiküboktahedrondan oluşan 3 temel birim hücreyi , 400,
600, 800 µm gözenek boyutlarında ve % 60, 70 ve 80 boşluk
oranlarıyla dizayn ettik. Toplamda 81 doku iskelesi
SOLIDWORKS CAD programında uygun parametrelerle 
oluşturuldu. Temel numune boyut ve tipiyle birim hücreden 
oluşan büyük kafes Boolean Yöntemiyle kesiştirilerek
istediğimiz şekil, büyüklük, gözenek boyutu boşluk oranıyla
oluşturulmuş oldu.

Tablo 1 3D modelleme karakteristikleri 
Birim Hücre 
Tipleri 

Gözenek 
Size (m) 

Porozite 
% 

Doku iskelesi numune 
boyutları, mm 

Cubic 
Hexahedron 
Gyroid 

400 
600 
800 

60 
70 
80 

10x10 x 20 
3x3x3 
2x3x3 

Sonlu elemanlar analizi ABAQUS FEA programıyla dizayn 
edilen doku iskelelerinin basımı öncesi mekanik
özelliklerinin tahmini için ön fikir oluşturması için
uygulanarak doku iskelelerindeki gerilim yoğunluğun
tahmini dağılımı ve elastikiyeti için kullanıldı.

Figure 1: Abaqus programıyla FEA analizi 

Numune Üretimi

Bu çalışmamızda Ultimaker marka FDM tipi printer 
kullanılmaktadır. Numune üretimine 2 farklı malzeme 
kullanılmaktadır. Natural PLA+ ve Rusya’da geliştirilmiş 
olup tarafımıza sağlanan medikal PLA + %15 Hidroksil 
Apatit (HA) [3] filamentlerden basım gerçekleştirilmektedir. 
Mekanik testlerde PLA + kullanılırken biyobozunma ve 
hücre deneylerinden PLA +HA filamentler kullanılmaktadır.  

Belirlenmiş boyutlarda numuneler üretilerek basma, In vitro 
biyobozunma ve hücre davranışları karakterize edilmektedir. 
En doğru mekanik özellikleri tespit edebilmek için ASTM D 
695 Plastik Malzemeler İçin Basma Standartı (20x10x10 
mm) boyutlarında basma testi numuneleri hazırlandı. 3x3x3
boyutlarında numuneler 7.0 Ph değerinde PBS sıvısı
içerisinde 37C de değişen zaman aralıklarında biyobozunma
değerleri, ağırlık kaybı ölçümü ve PBS çözeltinin FTIR ve
UV spektroskopi ile incelenmesi ile gerçekleştirilecektir..
Hücre canlı kalımı ve farklanması deneyleri için ise 3x3 x 2
mm temel boyutlarında doku iskeleleri kullanılmaktadır.
KAYNAKÇA
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GİRİŞ 

Doku mühendisliği, temel bilimler, tıp, malzeme 
mühendisliği ve biyomühendislik gibi farklı disiplinlerin bir
sentezi olarak gerek klinik araştırmalar gerekse ilaç endüstrisi
için model doku/organ geliştirmeye olanak sağlamaktadır.
Kemik doku mühendisliği alanında yapılan mezenşimal kök
hücrelerin doku iskelesi içinde osteojenik farklılaşması
temeline dayanan çalışmalar incelendiğinde önemli bir
kısmının statik koşullar altında gerçekleştirildiği 
görülecektir. Ancak mezenşimal kök hücrelerin in vivo

koşullarda maruz kaldıkları mekanik ve fiziksel kuvvetlerin
etkisi osteojenik farklılaşma süreci için önem arz etmektedir.
Buna ek olarak, oksijen ve besin maddelerinin direkt olarak
gözeneklerden perfüzyonunun, hücrenin canlılığını muhafaza 
etmek için statik hücre ekimindeki difüzif taşınıma kıyasla
çok daha etkili olmaktadır. Buna ek olarak, temel kemik
hastalıkları çalışmalarında hayvan modelleri insan dokusunu
fizyolojisini göstermekte yetersiz kalmakta ve bu sebeple in
vitro koşullarda insan dokularını olabildiğince taklit edebilen
sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile sağlık
sektörüne yönelik yenilikçi teknolojik yaklaşımlar
geliştirerek pazara yönelik yeni ürün ortaya çıkarmak ve aynı
zamanda sağlık bilimlerinde hastalıklara yönelik ilaç
çalışmalarında hayvan deneyleri yerine yapay insan dokusu
benzerleri üzerinden araştırma yapılmasına olanak
sağlayacak dinamik, hızlı, ekonomik ve kolay üretilebilen
osteojenik implant malzemelerin geliştirilmesine katkı
sağlanması hedeflenmektedir.

YÖNTEM 

Hidroksiapatit esaslı seramik doku iskelesi, polimer replika 
yöntemi kullanılarak ön şekil verilmiş ve yüksek sıcaklık 
sinterlemesi sonrası yapı elde edilmiştir. Elde yapının 
mekanik özelliklerinin ölçülmesi amacıyla basma ve sertlik 
testi yapılmıştır. Yapıda sinterleme sonrası oluşabilecek 
herhangi bir faz değişimini gözlemlemek amacıyla XRD 
analizi yapılmıştır. Ayrıca microCT ve SEM analizi ile 
gözenek büyüklüğü, gözenek büyüklüğü ve iskelet mimarisi 
incelenmiştir. Hücre çalışmaları için insan yağ dokusu temelli 
mezenşimal kök hücreler kullanılmıştır. Mikroakışkan 
biyoreaktör, polimetil metakrilat levhalar lazer ile kesilerek 
üretilmiştir. Hücreler hücre kültürü altında şırınga pompası 
kullanılarak biyoreaktör içerisinde kültüre edilmiştir. Doku 

iskelesi üzerindeki hücrelerin yayılımını gözlemlemek 
amacıyla MTT testi yapılmıştır. 

Şekil 1: Kalsiyum fosfat bazlı seramik doku iskelesinin
mikroakışkan biyoreaktöre yerleştirilmesi

TARTIŞMA 

Öncül çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara göre seramik 
doku iskelesinin gözenek düzeninin istenen ölçüde olmadığı 
ancak uygun mekanik özellikler, gözenek dağılımı, gözenek 
boyutu ve gözenekler arası bağlılığa sahip olduğu 
görülmektedir. Yapılan MTT sonuçları hücrelerin doğrudan 
perfüzyonu sonucu hücreler statik koşullara göre seramik 
doku iskelesi üzerinde daha iyi yayılmaktadır. 

SONUÇ 

3B doku iskelelerinin mikroakışkan biyoreaktörler ile birlikte 
kullanılması kemik grefti uygulamaları ve ilaç geliştirme 
çalışmaları için hayvan deneyleri ve klinik deneylere bir 
alternatif sunmaktadır. Oluşturulan sistem, dinamik, hızlı, 
ekonomik ve kolay üretilebilirliği ile rejeneratif tıp, doku 
mühendisliği ve biyomalzeme geliştirme çalışmalarının yanı 
sıra endüstriyel süreçler için de oldukça faydalı olacaktır.  
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GİRİŞ 
Nifedipin, anjina pektoris ve hipertansiyon tedavisinde
yaygın olarak kullanılan bir kalsiyum kanal tıkayıcısıdır.
Nifedipin oral biyoyararlanımı çok düşük olan zayıf
çözünürlüğe sahip bir ilaçtır. Biyofarmasötik Sınıflandırma
Sistemi’ndeki (BCS) Sınıf II ilaçlar, yüksek oranda 
membran geçirgenliğine sahip olmalarına rağmen, tam
absorpsiyon göstermeyecek kadar düşük çözünürlüğe
sahiptirler. İlaç, dağılma sisteminin bir parçası ise polimerik 
sistemlerde amorf bir katı olarak bulunabilir. Bu durum
kristal forma kıyasla çözünürlük ve çözünme oranının
artmasına neden olabilir. Bu nedenle, araştırmacıların amacı,
Sınıf II ilaçların çözünürlüğünü ve çözünme oranını
arttırarak formülasyonun absorpsiyonunu ve dolayısıyla
biyoyararlanımını geliştirmektir. Horvat vd. (2018), yaptığı 
çalışmada nifedipin polisakkarit jel ile enkapsüle edilmiş,
vücut sıvılarında in vitro salım davranışları ve aerojelin
şişme testleri yapılmış, pektin ve aljinatın en iyi salım profili
sergilediği görülmüştür [1]. Lipid hibrit nanopolimerinin
lipid molekülleri ile modifikasyonu biyoyararlanımı
arttırarak bağırsak membranından ilaç emilimi arttırır [2].
Bu çalışmada nifedipinin oral emilimini ve
biyoyararlanımını arttırmak için ilk kez kullanılacak olan
poli (HEMA) temelli lipid-hibrit nanopartiküllerinin
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM 
Çalışmanın ilk basamağında fonksiyonel monomer olan 
metakriloil amido fenilalaninmetilester’in (MAP) sentezi ve 
karakterizasyonu gerçekleştirilmiş olup ardından 
poli(HEMA-MAP) nanopartikülleri mini emülsiyon 
polimerizasyonu tekniğiyle sentezlendi. Nanopartiküllerin 
karakterizasyonu için Fourier Dönüşümlü Kizilötesi 
Spektroskopisi (FTIR) ve taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) teknikleri kullanıldı. Ardından nanopolimerin 
nifedipin ile optimum adsorpsiyon koşulları (polimer: ilaç 
oranı, pH, zaman, derişim, sıcaklık) belirlendi. Çalışmanın 
ikinci basamağında poli(HEMA-MAP) nanopolimerinin 
lipid molekülü ile modifikasyonundan sonra yüzey 
hidrofobikliği, mukoadezyon özellikleri, simüle edilmiş 
gastrointestinal sistem düzeneğinde polimer sisteminin 
stabilitesi üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Nifedipinin oral 
absorpsiyonunu arttırmak için sentezlenen nanopolimerin 
nanotaşıyıcı olarak potansiyeli araştırılacak ve bütün 
parametreler lipid molekülü ile modifiye edilmemiş 
poli(HEMA-MAP) sistemi ile karşılaştırılacaktır. 

TARTIŞMA 
Polimerik malzemenin karakterizasyon çalışmaları 
sonucunda poli(HEMA-MAP) nanopolimerinin ortalama 
partikül boyutu 15 nm olarak bulunmuştur. FT-IR sonuçları 
yorumlandığında ise parmak izi bölgesinde gelen 751 cm-1 
de gelen bandın MAP monomerine ait aromatiklik piki 
olduğu, 1026 cm-1’de gelen bantın ise C-N bağ gerilmesine 
ait olduğu düşünülmektedir. Nipedifinin nanopolimere 
adsorpsiyon çalışmaları yapılmış sentezlenen nanopolimerin 
boyutuna bağlı olarak yüzey alanının çok geniş olması 
adsorpsiyon kapasitesini arttırmıştır. Nifedipinin 
adsorpsiyon koşullarının optimizasyonunda; pH etkisi 
incelendiğinde optimum pH’ın 3,5 olduğu, adsorpsiyona 
zaman etkisi incelendiğinde optimum sürenin 60 dakika 
olduğu, başlangıç derişiminin adsorpsiyona olan etkisi 
incelendiğinde ise  optimum derişimin 6 µg/mL olduğu 
tespit edilmiştir. 

Şekil 1: Poli(HEMA-MAP) polimerinin SEM ve  FTIR görüntüleri 

SONUÇ 
Nifedipinin yarılanma ömrü yaklaşık üç saattir ve oral 
biyoyararlanımı %50’dir. Hastalara uygulanma sıklığı ise 
hastanın durumuna göre günde 6 doza kadar çıkmaktadır. 
Nifedipinin oral uygulamasına yönelik geliştirilen lipid-
hibrit nanopartikül kontrollü salım sistemiyle nifedipinin 
simüle edilmiş gastrik sıvıda stabilitesini koruduğu ve iyi bir 
mukoadezyon özelliği sergilediği gözlenmiştir. Ayrıca 
sentezelenen partikülden ilacın sabit miktarda rölatif olarak 
salındığı görülmüştür. Geliştirilen bu sistem  kalp yetmezliği 
rahatsızlığı olan hastalarda hastalığın yönetimi için klinik 
sahada kullanım potansiyeline sahiptir. 
KAYNAKÇA 
1. Horvat, G., Pantić, M., Knez, Ž., & Novak, Z., Encapsulation and drug 
release of poorly water soluble nifedipine from bio-carriers. Journal of 
Non-Crystalline Solids, 2018. 
2. Hallan, S. S., Kaur, P., Kaur, V., Mishra, N., & Vaidya, B. Lipid polymer
hybrid as emerging tool in nanocarriers for oral drug delivery. Artificial 
cells, nanomedicine, and biotechnology, 2016. 
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GİRİŞ 

Günümüzde hava kirliliğinden güneş ışınlarının etkilerine, 
tüketilen yiyeceklerden ve çeşitli kimyasallardan, gün 
içerisinde maruz kalınan radyasyona kadar birçok etmen 
DNA hasarına (Tek ve çift sarmal kırıkları, oksidatif DNA 
baz hasarı, çapraz bağlanmalar ve DNA mutasyonları gibi 
birtakım yapısal bozulmalar) neden olmaktadır.1 Oluşan bu 
DNA hasarlarının takip edilebilmesi için in vitro 
mikronükleus ve comet testi gibi biyolojik izleme 
yöntemleri kullanılmaktadır.1,2,3 Mikronükleus, mitoz 
bölünme sırasında hücrelerin metafazdan anafaza geçişi 
sırasında oluşan ve kromozom kırıklıklarından kaynaklanan 
yapılardır.2 Tek hücre jel elektroforezi olarak bilinen comet 
analizi ise DNA hasar tespitininde kullanılan, hızlı ve çok 
hassas floresan mikroskobik yöntemdir. Bu yöntemde, hücre 
içerisindeki gevşemiş ve kırılmış DNA fragmentleri nedeni 
ile elektrik yükü kazanmış olan hasarlı DNA, alkalin 
koşullardaki elektroforez sonucunda, çekirdekten anoda 
doğru göç ederek kuyruklu yıldız (comet) görünümü 
almaktadır. DNA hasarını saptamak için kuyruk uzunluğu 
ölçülür.3 Bu çalışmada, tek ve iki hücre ile oluşturulan ko-
kültür deri modeli üzerinde UV radyasyonu ve 
doksorubisinin genotoksik etkisi, mikronükleus ve comet 
testi ile belirlenmiştir. 

YÖNTEM 

Öncelikle MTT analizi ile UV ışını ile doksorubisinin 
Detroit-551 (insan deri fibroblast hücre hattı) ve HaCaT 
(insan keratinosit hücre hattı) hücreleri üzerindeki sitotoksik 
etkileri ve IC50 değerleri doz ve zamana bağlı olarak 
belirlendi. Daha sonra hücrelerin ayrı ayrı ve ikili kültürü 
halinde kurulan deri modelinde (0,8 μm por çapına sahip 
geçirgen dolgu materyalleri-insert, ThinCert™ üzerine 
HaCaT hücreleri, alta Detroit-551 hücreleri ekildi), 
belirlenen IC50 değerlerindeki doksorubisin ve UV 
ışınlarının Mitomisin C kontrolünde mikronükleus ve comet 
analizi gerçekleştirildi. Mikronükleus oluşturan hücrelerin 
sayısı ile comet oluşturan hücrelerin sayısı-comet kuyruk 
uzunluğu analizleri ise ImageJ programında gerçekleştirildi. 

TARTIŞMA 

UV radyasyonunun 365 nm'de ve 7,6 kJ/m2 olacak şekilde 
yaklaşık 60 dk boyunca uygulanması hücreleri %50 canlılık 
değerlerine düşürmüştür. Doksorubisinin hücreler 

üzerindeki IC50 değeri ise yaklaşık 2µM olarak 
hesaplanmıştır. İkili hücre kültüründe Detroit-551 
hücrelerinde anlamlı derecede mikronükleus oluşumu ve 
comet görülmezken (p>0.05), HaCaT hücrelerinde tek ve 
ikili kültürde de kontrol grubuna göre anlamlı derecede 
(p<0.05) mikronükleus oluşumu ve cometler görülmüştür. 

Şekil 1: HaCaT hücrelerinde doksorubisin uygulaması
sonrası incelenen comet (a) ve mikronükleuslar (b) (40X
büyütme, bar skalası 100 µm, Zeiss)

SONUÇ 

UV ışınlarının ve doksorubisinin tek hücre kültürünün yanı 
sıra, kurulan deri modelinde epidermis hücrelerinde de 
genetik hasara neden olduğu, optimizasyonu yapılan 
mikronükleus ve comet analizi ile saptanmıştır. Ayrıca, hali 
hazırda insan periferal kan hücreleri ile gerçekleştirilen in 
vitro mikronükleus testi yerine devamlı hücre hatlarının 
kullanılması testin laboratuarlar arası standardizasyonu, 
kolaylık, pratiklik ve etik sorunların giderilmesi açısından 
oldukça önemlidir. Bu çalışma, in vitro üç boyutlu deri 
kanser modeli için de öncül çalışma niteliğindedir.  

KAYNAKÇA 
1. Le Hegarat, L., et al., Assessment of the genotoxic potential of indirect
chemical mutagens in HepaRG cells by the comet and the cytokinesis-block
micronucleus assays. Mutagenesis 25:555–560 (2010). 
2. Mun, G., C., et al., Further development of the EpiDermTM 3D 
reconstructed human skin micronucleus (RSMN) assay, Mutation Research
673 92–99 (2009). 
3. Collins, A.R., The comet assay for DNA damage and repair: principles,
applications, and limitations. Molecular Biotechnology, 26, 249-261 
(2004). 
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GİRİŞ 

Kendisini yenileyebilme, sınırsız bölünme ve farklı hücre 
tiplerine farklılaşma potansiyeline sahip farklılaşmamış 
hücrelere kök hücre denir1. Kök hücrelerin hücre terapisi ve 
rejeneratif tıp alanında potansiyel kullanımı, yüzeye bağımlı 
hücreler için yeni kültür teknolojilerinin geliştirilmesi ve 
büyük ölçekte üretilmesi ile birlikte oldukça hız kazanmıştır. 
Spinner flasklarda mikrotaşıyıcı teknolojisi ile kültüre edilen 
sistemler, laboratuvar araştırmaları için oldukça uygundur. 
Kullanılan mikrotaşıyıcılar, karıştırmalı dinamik kültür 
sistemlerinde yüzeye bağımlı hücrelerin büyümesini 
sağlamaktadır2,3. Bu çalışmasının amacı, büyük ölçekte 
kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin Cytodex 1® 
mikrotaşıyıcıları ile 3 boyutlu (3B) süspanse kültür 
sisteminde ölçek büyüterek üretmek ve dinamik kültürün kök 
hücre farklılaşmasına olan etkisini incelemektir.  

YÖNTEM 

Çalışmalarda, sıçan-BMSC hücreleri (bone marrow
mesenchymal stem cells-kemik iliği mezankimal kök
hücreleri), α-MEM besin ortamı ve 2 g/L Cytodex 1®
mikrotaşıyıcısı kullanılmıştır. Öncelikle farklı başlangıç 
hücre konsantrasyonlarında (C0= 2x104, 5x104, 1x105 ve
2x105 hücre/ml) tutunma testi gerçekleştirilerek hücre
konsantrasyonunun tutunma zamanına etkisi belirlenmiştir. 
Ardından, 50 ml çalışma hacimli spinner flasklarda 30 rpm
dönme hızında hücrelerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Günlük
alınan örneklerin inverted mikroskop ile hücre yoğunluğu
gözlemlenmiş ve ortamın pH’sı ölçülmüştür. 200 ml çalışma 
hacimli spinner flaska ölçek büyütülerek günlük alınan
örneklere pH ölçümü, SEM analizi ve Live&Dead hücre
canlılık testi yapılmış ve aynı zamanda akış sitometrisi analizi
ve mikroskobik gözlem ile kök hücrelerin farklılaşıp
farklılaşmadığı belirlenmiştir. Sonuçlar Graphpad Prism
programı ile analiz edilmiştir.

TARTIŞMA 

Tutunma testine göre, C0=2x104 hücre/ml olduğunda 90. 
dk’da, 5x104, 1x105 ve 2x105 hücre/ml olduğunda ise 150. 
dk’da hücrelerin mikrotaşıyıcıya tutundukları belirlenmiştir. 
50 ml çalışma hacimli spinner flaskta gerçekleştirilen 
denemelerde başlangıçta ortam pH’sı 7.4 iken C0= 1x105 
hücre/ml olduğunda üremenin en fazla olduğu 4. ve 5. 

günlerde pH’nın yaklaşık 6.7’ye düştüğü, bunun yanında
diğer hücre konsantrasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı 
bir değişimin olmadığı (p>0.05) belirlenmiştir. 200 ml
hacimli spinner flasktan alınan örneklere yapılan akış
sitometrisinde pozitif yüzey belirteci olarak anti-CD90 
antikoru ve negatif yüzey belirteci olarak anti-CD45 antikoru 
kullanıldığında da 4. gün itibariyle farklılaşmanın başladığı, 
6.günde ise hücrelerin yoğun şekilde farklılaştığı
belirlenmiştir. Farklılaşma mikroskobik gözlem ile de
desteklenmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Sıçan-BMSC hücrelerinin dinamik kültürde 
mikrotaşıyıcılarda üretilmesinden sonra farklılaşmasının 
mikroskobik olarak gösterilmesi a)1. gün alınan örnek b) 
6.gün alınan örnek (20X büyütme, bar skalası 100 µm, Zeis)

SONUÇ 

Yüzey bağımlı olan kök hücrelerin mikrotaşıyıcı teknolojisi 
ile spinner flaskta üretimi ile çok sayıda kök hücreye daha 
kısa zamanda ulaşılabilmektedir. Çalışmamız göre, amaç 
farklılaştırmadan çok sayıda hücre elde etmek ise 3. güne 
kadar üretim yapılabilmekte, amaç hücreleri farklılaştırma ise 
de üretim süresi arttırılarak farklılaşmış çok sayıda hücre elde 
edilebilmektedir. Bu çalışmada farklılaşan hücrelerin ileri 
karakterizasyon çalışmaları devam etmektedir.  

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Konfokal mikroskop, yüksek çözünürlüklü üç boyutlu 
görüntülemeye izin veren ve tıp, sinirbilim, malzeme 
bilimleri ve moleküler biyoloji alanlarında araştırmalar ve 
rutin laboratuvar uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 
en temel aygıtlardandır [1,2]. Konfokal mikroskop 
geliştirilmesi; elektronik, optik, mekanik, bilgisayar bilimleri 
ve sayısal imge işleme tekniklerini barındıran kapsamlı bir 
çalışma gerektirir.  Proje ekibi, benzerlerine oranla ucuz ve 
gürbüz, tümüyle tümleşik konfokal mikroskop 
geliştirmektedir. Bu bildiride geliştirilen mikroskobun 
bilgisayar denetimcisi anlatılmaktadır. Konfokal 
mikroskobun bilgisayar denetimcisinin arayüzü kullanıcı 
dostu ve fonksiyonel olması ön planda tutularak C++ dilinde 
ve Qt geliştirme ortamında geliştirilmiştir. Geliştirilen 
yazılım ile konfokal mikroskoptan yüksek çözünürlükte 
saniyede 1 imge görüntüleme hızına ulaşılabilmektedir. 

YÖNTEM 

C++ ile geliştirilen arayüz yazılımı platformdan bağımsız
olması göz önünde bulundurularak Unix ve Windows işletim
sistemlerinde çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir.

Kullanıcıya tarama alanı hakkında bilgi sahibi olması için
düşük çözünürlükte görüntüleme yapan kamera modülü 
geliştirilmiştir. Yazılım içerisine entegre edilen grid
kullanımı ile birlikte kullanıcı mikron cinsinden tarama alanı
hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

Konfokal bir görüntü alabilmek için düzlem üzerine lazer
gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen lazer ışını düzlem
üzerine düştükten sonra yansıma yapmaktadır. Yansıyan
fotonlardan bir tanesi fotoçoklayıcı tüp içerisinden
geçirilerek yoğunluğu ölçülmektedir. Lazer, düzlem
üzerindeki çeşitli noktalara gönderilerek yukarıdaki işlemler
tekrarlanmaktadır. Yoğunluğu ölçülen noktalar sayısal
ortamda imge işleme teknikleri ile imgeye
dönüştürülmektedir.

Tarama modülünde kullanıcının istediği parametrelerde 
konfokal görüntü alabilmesi hedeflenmiştir. Bu parametreleri 
tarama hızı, tarama alanının boyutu ve tarama alanının 
çözünürlüğü oluşturmaktadır. Tarama işlemi konfokal 
mikroskobun galvo tarayıcılarının, kullanıcı parametrelerine 
bağlı olarak konumlandırılması ile birlikte lazerin düzlem 
üzerinde ki konumu kontrol edilebilmektedir. Galvo 
tarayıcılar “analog volt” değerleri ile kontrol edilmektedir. 

Bu kapsamda yazılım veri toplama kartı ile haberleşmekte ve
aynaların konumlarını veri toplama kartı ile galvo
tarayıcılarının sürücülerine aktarmaktadır. Bu sayede galvo
tarayıcılar yazılım içerisinden kontrol edilebilmektedir.
Fotoçoklayıcı tüp tarafından yoğunluğu ölçülen ışınlar da veri
toplama kartı aracılığı ile yazılım içerisinde işlenerek imge
oluşturulmaktadır.

TARTIŞMA 

Şekil 1’de ekibimiz tarafından geliştirilen konfokal
mikroskobun ve bilgisayar denetimcisinin arayüzünün bir
ekran görüntüsü verilmektedir. Bilgisayar arayüzünde solda
konfokal görüntü ve sağda düşük çözünürlükte görüntü alan
kamera görüntüsü bulunmaktadır.

Şekil 1: Konfokal mikroskop ve bilgisayar denetimcisinin 
arayüzü 

SONUÇ 

Konfokal mikroskobun bilgisayar denetimcisi başarı ile 
geliştirilmiştir. Kullanıcının seçtiği alan ve hız 
parametrelerine göre 100x100 mikron kareden büyük bir alan 
üzerinden yüksek çözünürlükte bir saniyede bir imge 
görüntülenebilmektedir. 
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GİRİŞ 

Optik tabanlı mikroskobik görüntüleme gözle görülemeyen 
hücresel seviyedeki yapıların, dokuların görüntülenmesine 
olanak tanımaktadır. Günümüzde araştırmacılar optik tabanlı 
mikroskobik görüntülemeyi daha yüksek çözünürlüklerde 
yapmak için farklı yöntemler sunmaktadır. Bir yüksek 
çözünürlüklü optik tabanlı görüntüleme tekniği olan 
yapılandırılmış aydınlatma mikroskobisi (structured 
illumination microscopy) tekniği, geleneksel geniş alan 
aydınlatması görüntüleme tekniğinden daha yüksek 
çözünürlükte görüntüleme yapmaya olanak tanıyan bir 
yöntemdir. Bu çalışmada yapılandırılmış aydınlatma 
mikroskobu tekniği ve fiber demeti kullanılarak yüksek 
çözünürlüklü mikroendoskop cihazının geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Yapılandırılmış aydınlatma desenlerinin 
oluşturulması ve lazer hüzmesinin şekillendirilmesi için 
Dijital Mikro-Ayna Cihazından (DMD) yararlanılmaktadır.  

YÖNTEM
Yapılandırılmış aydınlatma mikroskobisi tekniği, literatürde
yüksek çözünürlüklü mikroskobik görüntüleme tekniği olarak 
kullanılmaktadır [1]. Mikroskobik görüntüleme iki aşamada
ele alınmaktadır. Birinci aşamada örneğin aydınlatılması,
ikinci aşamada ise örneğin görüntülenmesi gerçekleştirilir.
Yapılandırılmış aydınlatma mikroskobisi tekniğinde, lazer ile
DMD kullanılarak yansıtılan yapılandırılmış aydınlatma
deseni fiber demetindeki bir grup fiber çekirdeğine
bağdaştırılır ve aynı fiber grubundan toplanan yansıma veya
floresans şiddeti kaydedilir. Bu işlem sonucunda DMD
cihazının yansıtmış olduğu desen boyutlarında bir floresans
görüntüsü elde edilmiştir. İkinci aşamada, yapılandırılmış
aydınlatma mikroskopu tekniğinde elde edilen tüm floresans
görüntülerinin tekrar birleştirilmesi ve yüksek çözünürlüklü 
tek bir örnek görüntüsü oluşturulabilmesi için farklı
algoritmalardan yararlanılmaktadır [2], [3]. Bu çalışmada
incelenen örnek 3 ayrı yapılandırılmış aydınlatma deseni ile
aydınlatılmış ve bu 3 ayrı görüntü geleneksel geniş alan
mikroskobisi görüntü yeniden oluşturma metodu [2] ile tekrar
birleştirilerek orijinal görüntü oluşturulmuştur. Yapılan
çalışmada alınan görüntüler fiber demeti olmadan elde 
edilmiştir, gelecek deneysel çalışmalarımızda fiber demeti ile
görüntü aktarımı sağlanacaktır.
DENEYSEL ÇALIŞMA
Deneysel çalışmamızda kullandığımız orijinal görüntü, 3 
farklı faz değerine sahip (faz değeri kadar ötelenmiş) sırası ile

φ1 = 0 , φ2 = 2𝜋𝜋
3

, φ2 = 4𝜋𝜋
3

 olan, aydınlatma desenleri ile 
aydınlatılmıştır ve Şekil 1’ de gösterilen sonuç elde edilmiştir.

Şekil 1: 3 farklı aydınlatma deseni ile aydınlatılmış örnek görüntü, Faz 
değerleri (a) 𝜑𝜑1 = 0, (b) 𝜑𝜑2 = 2𝜋𝜋

3
, (c) 𝜑𝜑2 = 4𝜋𝜋

3
 dir.  

Şekil 1’ de 3 ayrı faz değerine sahip aydınlatma deseni ile 
aydınlatılan görüntünün orijinal olarak yeniden 
oluşturulabilmesi için Denklem 1’deki eşitlikten 
yararlanılmıştır.  

𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =  (𝐼𝐼1 + 𝐼𝐼2 + 𝐼𝐼3)  (1) 

Denklem 1 
sonucu elde 
edilen orijinal 
görüntü Şekil 
2’de 
gösterilmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada 
yapılandırılmış aydınlatma mikroskobu ve fiber demeti 
kullanılarak yüksek çözünürlüklü mikroendoskop cihaz 
tasarımının alt yapısında kullanılacak olan tekniklerden 
bahsedilmiştir ve örnek bir çalışma ile deneysel olarak 
uygulanmıştır. 
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GİRİŞ 
Beyin tümörünün tedavilerinden biri tümörün ameliyat ile
çıkarılmasıdır. Ameliyatı geçiren pek çok hastada, tümör 
bölgesini içeren 2-3 cm çapındaki bir bölgede alınamamış
kanserli doku bulunmakta ve kemoterapi ya da radyoterapi 
için beklenilen süre içerisinde bu dokudaki tümörün tekrar 
yayılma riski artmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için 
beyin tümörüne yönelik geliştirilmiş olan antikanser ilaç 
yüklü, biyouyumlu süngerlerden salım amaçlanmıştır.[1]

Uzun süreli ilaç salım sistemi olarak tasarlanan bu 
süngerlerin beyin tümörü alındıktan sonra oluşan boşluklara
yerleştirilerek, geride kalan bölgede kalmış olabilecek
hücrelerin temizlenmesi yoluyla kanserin tekrarlanmasını 
engellemesi beklenmektedir.

YÖNTEM 
Beyin kanseri tedavisi için yaygın olarak kullanılan ticari ilaç, 
dimetil sülfoksit içerisinde çözülüp, santrifüj ile ilaç 
içerisinde var olan çözünmeyen yabancı bileşenlerden 
ayırılmıştır. Süngeri oluşturmak için medikal alanda sıklıkla 
kullanılan, biyouyumlu poli(laktik asit-ko-glikolik asit) 
(PLGA) (LA:GA 82:18), 1,4-diokzan içerisinde çözülüp,
önceden elde edilen ilaç çözeltisi ile karıştırılmıştır. Örnekler
-80˚C’de bir gece dondurulmuş ve daha sonra liyofilize
edilmiştir. Elde edilen sünger, çapı 1 cm olan bir kalıpla disk
biçiminde kesilmiştir. Bu diskler, ilaç salımını incelemek
üzere diyaliz tüpü içinde, fizyolojik fosfat tamponu (PBS) (7
mL, 0.01M, pH 7,4) içerisine yerleştirilmiştir. Belirli zaman
aralıklarında, ilacın absorbansı UV-Vis spektrofotometre ile
ölçülmüş ve kalibrasyon eğrisi kullanılarak ilaç
konsantrasyonu hesaplanmıştır. Elde edilen değerlerle
zamana bağlı ilaç salım grafiği oluşturulmuştur. Bu sonuçlara
dayanarak, verileri iyileştirmek amacıyla ikinci bir sünger
hazırlanmıştır. Bu uygulamada yüklenen ilaç miktarı 2 katına
çıkarılırken, ilk günlerdeki ilaç salım hızını düşürebilmek için
de polimer konsantrasyonu 3 katına çıkarılmıştır. Aynı
zamanda süngerlerin yüzey morfolojisi ve yatay kesitteki
gözenek yapısın taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile
incelenmiştir.

TARTIŞMA
İlaç salım grafiğinden elde edilen veriye ve süngerin içinde 
kalan ilaç miktarının özütlenme sonrası hesaplanması sonucu, 
ilacın ilk günlerde ani (burst) salım yaptığı belirlenmiştir. 
Farklı polimer ve ilaç konsantrasyonlarında ikinci bir sünger 
oluşturularak ilaç salımı optimize edilmeye çalışılmıştır. Yeni 
oluşturulan sünger, tekrar bir ilaç salınım sistemi içerisine 
konularak hem salınım bilgileri kaydedilmiş hem de yüzey 
morfolojisini anlamak üzerine SEM ile incelenmiştir. 

Şekil 1: PLGA sünger diskin SEM görüntüleri. Birinci 
süngerin kesit alanı (sol) ve ikinci süngerin kesit alanı (sağ). 

Şekil 2: Birinci ve ikinci süngerin 15 günlük 
    ilaç (C6H6N6O2) salım grafiği. 

SONUÇ 
Sonuç olarak, bu tasarımda ilaç salım hızının yüksek olduğu 
görülmüştür. Her ne kadar vücutta bir tampon çözelti havuzu 
gibi salımı hızlandıracak bir ortam olmayacaksa da salımın 
yavaşlatılması gerekmektedir. Hastalardaki beyin tümörü 
çıkarıldıktan sonra en az iki hafta süreyle sünger yapıdan 
yeterli miktarda ilacın zamanla salım yapması istendiğinden, 
yeni bir sünger optimizasyonu yapılacaktır. Bununla birlikte, 
kapsül ilaç yerine %99 saflıkta antikanser ilaç kullanılarak 
daha anlamlı spektrofotometrik ölçümler alınması 
planlanmaktadır. İlaçlı ve ilaçsız süngerlerin, insan 
osteosarkom hücre hattı (Saos-2) kullanılarak yapılan Alamar 
Blue canlılık testleri devam etmektedir.  
KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 
Çağımızda biyoteknoloji, tıp, farmasötik ve malzeme alanında
çeşitli ihtiyaçları karşılayabilecek, sorunlara çözüm getirecek
fonksiyonel yapıların geliştirilmesi önem arz etmektedir.
Nanoteknoloji, özellikle sağlık alanındaki birçok soruna
çözüm vadetmektedir. Biyomedikal alanda kullanılmak üzere
sentezlenen nanokompozitler biyobozunur, biyouyumlu ve
sitotoksisitesi az çözümler sunmaktadır. Polimer-kil
nanokompozitler (PCNs) yüksek modülüs, yüksek dayanım,
ısıya karşı direnç, düşük gaz geçirgenliği ve yüksek
biyouyumluluğa sahiptirler1. Polimer-kil nanokompozitler
geleneksel kompozitler ve saf polimerlere göre
nanoboyutlarıyla üstün özellik ve avantajlar sergileyerek
geleneksel materyallere alternatif olmaktadırlar. Tedavi amaçlı
kullanılan killer, sağlık alanında geliştirilmesi planlanan
nanokompozitlerin sentezi için iyi bir seçenektir. Taşıdığı
negatif yüklerle katyon değiştirme özelliğine sahip smektit
türü montmorillonit (MMT) kili, kristal ve tabakalı yapıya 
sahip olup modifikasyon sonucu polimerlerle kusursuz uyum
göstererek polimer-kil nanokompozitlerin oluşturulmasını
sağlar2. Bu çalışmanın amacı, antitümör ve antibakteriyel
etkili kopolimer/organokil/gümüş nanokompozitlerin tasarımı 
ve sentezi için organik amonyum tuzları ile lameller yapıdaki
kili modifiye etmek ve kopolimer nanokompozitlerin 
sentezinde kullanmaktır.

YÖNTEM 
Elektron akseptör (Maleik Anhidrit, MA) ve donör (N-vinil
pirolidon, NVP) monomer sistemlerinin kullanılması yük
transfer kompleksi (CTC) üzerinden çözelti polimerizasyonu
ardışık kopolimer sentezi gerçekleştirilmiştir (Şekil 1)3

O

O

O

R

O

O

O

R

Elektron ver ici
 monomer

Maleik Anhidr it Yük Transfer  Kompleksi (CTC)

Şekil 1: Maleik Anhidrit (A)ve Vinil Tipi Elektron Donör (D)
ve Monomerlerinin Yük Transfer Kompleksi (CTC)
Oluşturma Mekanizması
Amaçlar doğrultusunda polimer-kil nanokompozitin sentezi
için nanoboyutta ev sahibi bölgeler sunan MMT kilinin
modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Modifikasyonda üç ayrı
alkilamonyum tuzu (oktadesiltrimetilamonyum bromür
(ODTMAB), hekzadesiltrimetilamonyum bromür (HDTMAB)
ve tetradesiltrimetilamonyum bromür (TDTMAB))
kullanılmıştır. Yapıları spektroskopik olarak XRD ve FTIR 
kullanılarak aydınlatılan modifiye kil ile kopolimer birlikte in-
situ reaksiyonuyla nanokompozit sentezlenmiştir.

TARTIŞMA          
ODTMAB, HDTMAB ve TDTMAB ile modifiye edilen
MMT kilinin yapısal özelliklerinin aydınlatılması için FTIR
ve XRD spektroskopik analizleri yapılmıştır (Şekil2).

Şekil 2:  Saf MMT (a), ODTMAB ile modifiye MMT (b), 
HDTMAB ile modifiye MMT (c), TDTMAB ile modifiye 
MMT FTIR spektrumu 

Fonksiyonel yapılar, FTIR spektrumunda izlenerek 
alkilamonyum tuzlarıyla modifikasyonun gerçekleştiği, XRD 
analizleriyle kil tabakaları arası mesafelerin açıldığı ve 
organofilik hale geldiği gözlenmiştir. 

SONUÇ 
Polimer-kil nanokompozit sentezi için modifiye edilen MMT 
kili, polimer matrisini güçlendirecek ve sentezi planlanan 
nanokompozitin özelliklerini geliştirecek hale getirilmiştir. 
Modifiye organo-kil yapıları ile kopolimer/kil 
nanokompozitleri sentezlenmiştir. Çalışmanın devamında; 
poli(NVP-ard-MA)-Organo-kil-gümüş nanokompozitlerin in-
situ interkalasyon yöntemiyle antitümör ve antibakteriyel 
biyomalzemelerin sentezlenmesi hedeflenmektedir. 
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GİRİŞ 
Kahverengi adipoz doku (KAD), insan vücudunda kürek 
kemikleri, boyun ve omuzlar arası bölge gibi kısıtlı 
alanlarda bulunan, yoğun damarlanma nedeniyle rengi 
kahverengiye yakın ve vücutta termoregülasyondan sorumlu 
olan yağ dokusudur [1]. Yaşlanma süreci gerçekleşirken 
kahverengi yağ dokusu (KAD) zamanla yerini beyaz yağ 
dokusuna (BAD) bırakır. Termojenik bir doku olan KAD, 
vücut metabolizma hızına ve enerji dengesinin 
düzenlenmesine doğrudan etki eder [2]. Bu yüzden KAD, 
dünya genelindeki yaygın hastalıklar olan obezite ve tip 2 
diyabet gibi metabolik bozuklukların tedavisi için terapötik 
potansiyele sahiptir. Sunulan çalışma kapsamında sıçan 
adipoz dokusu kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (AKH) 
iki boyutlu (2B) ve polietilenglikol dimetakrilat (PEGDM) 
hidrojeli içerisinde enkapsüle edilerek 3 boyutlu (3B) 
kültürde kahverengi adipositlere farklılaştırılması 
gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEM 
Sıçanlardan izole edilen AKH’ler, 2B kültür için 1.2x104

hücre/cm2 ekim yoğunluğunda olacak şekilde kültür
kaplarına ekilmiş, adipojenik farklılaşma ortamı (%15 
serum, 0.5 M deksametazon, 125 nm indometazin, 250 µM
IBMX, 850 nM sığır insülini, 1 nM T3, 1 µM rosiglitazone,
%1 L-glutamin ve antibiyotik içeren DMEM-yüksek glikoz) 
içerisinde 35 gün boyunca kültüre edilmiştir. AKH’lerin
canlılık durumları MTT analizleri ve canlı/ölü hücre
boyaması ile, adipojenik farklılaşmaları ise Oil red O
boyamalar, immünositokimyasal analizler ve RT-PCR
analizleri ile incelenmiştir. 3B kültürlerde hidrojel olarak 
kullanılan  PEGDM, PEG’in (MW: 4.000 Da) 5 dk boyunca,
1100 W güç uygulanarak metakrilik anhidrit ile mikrodalga
desteğiyle fonksiyonelleştirilmesi sonucu sentezlenmiştir
[3]. 3B kültürlerde hücreler 104 hücre/µL hidrojel olacak
şekilde enkapsüle edilmiş, farklılaşma ortamında 35 gün 
boyunca kültür devam ettirilmiştir. Hücre/hidrojel yapısının
karakterizasyonu canlı/ölü hücre boyaması, Oil red O
boyama, immünohistokimyasal boyama ve SEM analizi ile
gerçekleştirilmiş ve hücrelerin kahverengi adipoz dokuya
farklılaşma potansiyelleri belirlenmiştir.

TARTIŞMA 
KAD, termojenik işlevlerini spesifik olarak ifade ettiği 
“Uncoupling protein-1” (UCP-1) ile gerçekleştirir [2]. 2B ve 
3B kültürlerde Oil red O boyamaları ile lipid 
damlacıklarının görüntülenmesi ve immüfloresan boyama 
analizleri ile UCP-1 proteinin görüntülenmesi kahverengi 

adiposit farklılaşmasını göstermektedir. RT-PCR analizleri
de boyama sonuçlarını desteklemiştir. Bu durum adipojenik 
farklılaşmanın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade eder.
Ayrıca yapılan canlılık analizleri AKH’lerin 2 kültür
koşulunda da canlılıklarını koruduğunu, SEM analizleri de
AKH’lerin hidrojel içinde homojen olarak dağıldığını
göstermektedir.

Şekil 1: 2B kültürde kahverengi adipositlere farklılaştırılan
AKH’lerin Oil Red O boyaması ile optik mikroskop
fotoğrafları (20X): (a) 7. gün, (b) 21. gün, (c) 35. gün.

Şekil 2: 3B kültürde kahverengi adipositlere farklılaştırılan 
AKH’lerin UCP-1 antikoru ile immünofloresan boyama 
fotoğrafları (20X): (a) 21. gün, (b) 35. gün. 

SONUÇ 
Çalışma kapsamında AKH’lerin 2B ve 3B kültürlerde 
kahverengi adipositlere başarılı bir şekilde farklılaştırıldığı 
gösterilmiştir. 3B kültürler gerçek doku mikroçevresine 
benzer oluşları sayesinde doku oluşumunu da 
desteklemeleriyle ön plana çıkmaktadırlar. 
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GİRİŞ 
Özellikle biyolojik uygulamalarda kullanılan ve dinamik 
kovalent kimya ile kendi kendini onarabilen hidrojel 
sistemlerinin diğer hidrojellere göre üstünlüğü, jel ağ yapısını 
kuran ve yapısal bileşenleri bir arada tutan etkileşimlerin pH, 
sıcaklık ve iyon konsantrasyonu gibi ortam koşullarına daha 
az duyarlı ve bağ kuvvetinin de daha güçlü olmasıdır1. 
Fizyolojik pH ve sıcaklıkta dinamik kovalent bağ oluşumuna 
izin veren mekanizmalardan biri aldehit ve amin grupları 
üzerinden yürüyen Schiff bazı reaksiyonudur2. Bu çalışmada 
kitosanın suda çözünebilir karboksimetil formunun (CMC) 
gliserol dialdehit jelleşmesi, viskoelastik karakterizasyonu 
gerçekleştirilmiş ve kendi kendini onarabilme yeteneği 
incelenmiştir.  

YÖNTEM
Deneysel prosedürde, öncelikle CMC ve glioksilik asit ile
dialdehit fonksiyonelliği kazandırılmış çapraz bağlayıcı
sentezlenmiştir. Esterleşme reaksiyonunda serbest hidroksil
grupları göz önünde bulundurularak gliserol:glioksilik asit
mol oranı 1:3 olarak belirlenmiş ve yer değiştirici
ajan/katalizör olarak da N,N’ - disikloheksilkarbodiimit/4-
dimetilamino piridin (DCC/DMAP) kullanılmıştır.
Hidrojellerin % kaç gerinime kadar dayanabileceği ve jel
olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi amacıyla gerinim
taramaları gerçekleştirilmiştir ve % 1 – 1000 gerinim aralığı
ve %1 sabit frekans değerlerinde hidrojel bileşenlerinin
viskoelastik karaktere etkisi incelenmiştir. Elastik ağ
yapısının yeniden kurulabilme yetenekleri için 1 Hz sabit
frekansta ve 2 dakika boyunca düşük (%1 esneme) ve
ardından 1 dakika çok yüksek (%200 esneme) döngüsüne tabi
tutulan örnekler 3 düşük ve 2 çok yüksek esneme gerinimine
maruz bırakılmış ve hidrojellerin zamana karşı G’ ve G’’
değerleri incelenmiştir. Hidrojellerin kendi kendini onarma
yeteneklerinin testi görsel olarak da görüntülenmiştir
(Şekil1).

TARTIŞMA 
Gliserol dialdehit ve değişen derişimlere sahip hidrojellerin 
gerinim analizleri incelendiğinde elastik modülüsün artan 
CMC derişim ile arttığı gözlenmiştir. Örneklere ait gerinim 
taraması grafikleri incelendiğinde lineer olarak değişmeyen 
viskoelastik bölgenin %1 ve %2 derişimlerde %400, %3 için 
%300 ve %4 için ise %80-%100 gerinime kadar 

gerçekleştiğini söyleyebiliriz. %5-20 arasında değişen 
derişimlerinde ve %3 oranında CMC oranına sahip
hidrojellerin gerinim analizleri incelendiğinde ise elastik
modülüsün artan çapraz bağlayıcı derişim ile daha yüksek bir
oranda arttığı gözlenmiştir. Çapraz bağlayıcı derişiminin
%5’ten %20’ye çıkarıldığında hesaplanan elastik modülüs
değerleri sırasıyla 35, 240, 310 ve 2500 Pa olarak 
kaydedilmiştir. Kendi kendini onarma yeteneğinin
ölçümlerinde ise CMC derişimi arttıkça elastik modülüste
yaşanan kayıp azalma trendindedir ancak; çapraz bağlayıcı
konsantrasyonun %5 olduğu durumlarda tan δ (G’’/G’) oranı
başlangıç ve ikinci döngü sonunda artarak jelin elastik
karakterinin azaldığını göstermektedir. Bu durum %2 ve %3
CMC derişimlerinde gözlemlenirken %4 CMC derişiminde 
0,13 olan değer korunmuştur. Buna göre düşük (%2 ve %3)
CMC derişimlerindeki hidrojel örneklerinde %5 çapraz 
bağlayıcı derişiminin elastik karakterin geri kazanımında ve
kendi kendini onarma mekanizmasında yetersiz kaldığı
sonucuna varılabilir. Öte yandan çapraz bağlayıcı
konsantrasyonunun %10 olarak kullanıldığı %2 %3 ve %4
CMC konsantrasyonlarında ise (G’’/G’) oranında pozitif 
yönde bir değişim yaşanmamış ve hidrojel ağ yapısı döngü 
öncesi elastik karakterini kazanmıştır.

Şekil 1: Hidrojelerin kendi kendini onarma yeteneği 

SONUÇ 
Gliserol-dialdehit ve karboksimetil kitosan ile sentezlenen 
hidrojellerin kendi kendini onarabilme yeteneğine sahip 
olduğu ve enjekte edilebilir biyomalzeme uygulamalarında 
kullanılabileceği görülmüştür. 
KAYNAKÇA 
1. Nguyen, M.K., Lee, D.S. 2010. “Injectable biodegradable
hydrogels”, Macromol. Biosci., 10, 563-579.
2. Yu, L., Ding, J. 2008. “Injectable hydrogels as unique
biomedical materials”, Chem. Soc. Rev., 37, 1473
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GİRİŞ 

Vücudu patojenlere karşı koruyan deri, doğrudan zararlı 
mikrobiyal, termal, mekanik ve kimyasal etkilere maruz 
kalmaktadır. Bu nedenle deri hastalıkları çok sık 
görülmektedir [1]. Deri, ilaç testleri gerekse kozmetik 
ürünlerin denemeleri için kullanılan en önemli organlardan 
biridir ve günümüzde bu ürünler öncelikli olarak hayvanlarda 
denenmektedir. Deriye yönelik ilaç geliştirme çalışmalarında 
hayvanı kullanımının azaltılmasının yanında insan hücreleri 
ile oluşturulan sistemlerin kullanılabilmesi için yeni bir deri 
modeline gereksinim vardır. Bu çalışmanın amacı, deri 
hastalıklarına yönelik, kişiye özel, in vitro tanı ve tedavi 
planlamasında kullanmak ve in vivo  testlerde yerine geçmek 
üzere hastanın kendi hücreleri kullanılarak olgunlaştırılan 
epidermis, dermis ve hipodermis katmanlarından oluşan bir 
deri modeli üretilmesidir. Deri modeli üretiminde doku 
mühendisliği teknikleri ile 3 boyutlu (3B) yazıcı teknolojisi 
birleştirilecektir. Bu üretim yöntemi ile hücrelerin her 
katmanda dağılımı, gözenek yapısı gibi özellikleri önceden 
modellenerek doku iskelesinin şekli ve yapısının insan 
derisini en iyi şekilde taklit etmesi sağlanacaktır.  

YÖNTEM 

Üretilmesi planlanan deri modelinin tasarımında iki farklı 3B
doku iskelesi çeşidi kullanılacaktır (Şekil 1). Bunlardan ilki,
epidermis katmanını taklit etmesi için eriterek basma yöntemi 
(Fused deposition modelling, FDM) ile poliüretan-poli(vinil
alkol) (PU-PVA) karışımından üretilecek olan gözenekli file 
tabakadır. İkincisi ise, dermis ve hipodermis katmanları için
jelatin metakrilat (GelMA) ve metakrile hiyalüronik asit
(HAMA) kullanılarak 3B jel basım ve ışıkla çapraz bağlama
(photocrosslinking) yöntemi ile üretilecek olan gözenekli
hidrojellerdir.

Şekil 1: Üç katmanlı deri modeli doku iskelesinin şematik 
gösterimi 

Tip A jelatin pH’sı 9 olarak ayarlanmış karbonat 
tamponununda çözüldükten sonra metakrilik anhidrit 

eklenerek 3 saat süreyle 50 °C’ de reaksiyon sürdürülür.
Çözelti diyaliz torbasına distile su içinde 2 gün diyaliz edilir. 
Metakrilasyon derecesini belirlemek için proton nükleer
manyetik rezonsans (1H NMR) analizi yapılır. Jelatinin
metakrilasyon derecesi reaksiyona girmemiş amin
gruplarından hesaplanır. Farklı konsantrasyonlarda GelMA
ve çapraz bağlayıcısı olan IrgaCure, 3B yazıcıdan 96 yuvalı
plağa basılıp UV lambasıyla çapraz bağlanır. Örneklere 
basma testi gerçekleştirilir. En uygun basım koşullarının
saptanabilmesi için toz halinde olan PU-PVA polimeri DSC
ile cihazı ile analiz edilerek erime sıcaklığı bulunur.
Örneklerdeki PVA suda çözülerek ortamdan uzaklaştırılır.
FTIR analizi ile PVA’nın uzaklaştırıldığı gösterilir. Daha 
sonra PU-PVA’nın 3B basımı yapılır ve üretilen doku iskelesi
su ile çözülerek PVA bileşeninin tamamen yapıdan
uzaklaşması sağlanır.

TARTIŞMA 

GelMA sentezi tamamlandıktan sonra metakrilasyon derecesi 
NMR analizi ile %84,73 (±7,29) olarak bulunmuştur. Ayrıca
1H NMR analizlerinde jelatine metakriloil gruplarının
bağlanması ile ortaya çıkan yeni pikler 5.56 ve 5.30 ppm ‘de
gözlemlenmiştir. Üretilen GelMA’nın 3B basım koşulları
24°C’da en uygun hale getirilmiştir. 
DSC sonucu PU-PVA karışımının erime sıcaklığı 175,8 °C
olarak bulunmuştur. PVA ortamdan uzaklaştırıldığında erime 
sıcaklığı 148,5 °C olarak değişmektedir. PVA ortamdan 
uzaklaştırıldığındaki FTIR analizlerinde ise PVA’ya ait olan
hidroksil gruplarının 3400 nm-1 dalga sayısındaki tepe
noktasında azalma saptanmıştır. PU-PVA karışımının 3B
yazıcı ile basımı 180°C’da en uygun hale getirilmiştir.

SONUÇ 

Jelatin metakrilasyonu gerçekleştirilmiş ve GelMA 
metakrilasyon dereceleri hesaplanıp doku iskelesi basımı 
gerçekleştirilmiştir. PU- PVA ile epidermis katmanı basımı 
yapılmıştır.  

KAYNAKÇA 

1. F. Groeber, M. Holeiter, M. Hampel, S. Hinderer,
and K. Schenke-Layland, Skin tissue engineering: In vivo and
in vitro applications, Adv. Drug Delivery Reviews (2011)
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Sferoid Yüklü ECM-Mimetik Peptit Amfifil Hidrojellerle 
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GİRİŞ 
İlaç geliştirme sürecinin düşük maliyette ve yüksek verimde 
gerçekleşmesi, ilaçların klinik denemelere geçmeden önce 
insandaki etkinliğini ve toksisitesini en doğru şekilde analiz 
edebilen test sistemlerinin geliştirilmesine bağlıdır [1]. 
Sunulan çalışmada amaç karaciğerin görevlerini etkin olarak 
gerçekleştirebilecek, ilaç tarama ve toksisite testlerinde 
kullanılabilecek nitelikte bir “çip-üstü-karaciğer” sistemi 
geliştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Çip-üstü-karaciğer, peptit amfifil, 
sferoid, hidrojel 

YÖNTEM 
Karaciğerin fonksiyonel açıdan en küçük biriminde yer alan 
hepatosit (HepG2 hücre hattı) ve endotel hücrelerinden 
(HUVEC hücre hattı) asılı damlacık yöntemi ile sferoid 
üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir.  
Sferoidlere hücresel davranışları destekleyen yapay 
mikroçevrelerin oluşturulması için kolajen-mimetik (PA-
GFOGER) ve fibronektin-mimetik (PA-RGDS) peptit 
amfifillerden hücre dışı matris (ECM)-mimetik hidrojel elde 
edilmiştir. Hidrojellerin karakterizasyonu sonrasında, şırınga 
pompası, kültür ortam rezervuarı, polidimetilsiloksan 
(PDMS) çip ve bağlantı elemanlarından oluşan bir “çip-
üstü-karaciğer” sistemi oluşturulmuştur. Hidrojel ile 
enkapsüle edilen sferoidlerin durgun ve dinamik 
koşullardaki kültürü hidrojelsiz sferoidlerle karşılaştırmalı 
olarak gen ifadesi, albumin ve üre salımı açısından 
değerlendirilmiştir. 

Şekil 1. Çip-üstü-karaciğer sistemi: (a) ve (b) PDMS çip, (c) çip 
kanallarında sferoidlerin görüntüsü, d) sferoidlerin optik mikroskop 
görüntüsü, e) sferoid yüklenmiş hidrojele ait fotoğraf, f) sferoid 
yüklenmiş hidrojelin SEM görüntüsü. 

TARTIŞMA 
Hepatositlerin endotel hücrelerle 2:1 oranında 
birleştirilmesiyle elde edilen, yaklaşık 1500 hücre içeren 
sferoidlerin 5 günlük inkübasyon sonunda 428±45 µm çapa 
sahip olduğu bulunmuştur. SEM görüntülerinde sferoidlerin 

dış yüzeyindeki 2-3 µm çapındaki gözeneklerin
karaciğerdeki safra kanalcıkları (1-3 µm) ile benzer özellikte 
olduğu dikkat çekmiştir. Sferoidlerdeki hücrelerin
işlevselliğini incelemek amacı ile yapılan
immünositokimyasal boyama sonucu hepatositlerin,
karaciğerin spesifik fonksiyonu olan albumin sentezi ve ilaç
dönüşümü işlevlerini devam ettirdiği görülmüştür.
Sferoidlerdeki HepG2 ve HUVEC hücre organizasyonunu 
ve damarlanmayı incelemek için von Willebrand Faktör
boyaması yapılmış ve konfokal lazer taramalı mikroskop
görüntülerinde HUVEC hücrelerinin HepG2 hücrelerini
çevrelediği ve dış yüzeyden merkeze doğru 35 µm’lik
tübüler yapılar oluşturduğu görüntülenerek, HepG2 ile
HUVEC arasındaki kendiliğinden düzenlenme ve hücre
sıralanma prosesinin gerçekleştiğini kanıtlamıştır.
ECM-mimetik hidrojel, peptit (PA-GFOGER+RGDS)
çözeltisine kalsiyum eklenmesi ile elde edilmiş ve nanofiber
düzenlemenin β-tabaka ikincil yapı üzerinden gerçekleştiği
bulunmuştur. Bu hidrojeller, kendiliğinden düzenlenme ve
jelleşme sonrasında birleşerek 75-100 nm çapa sahip fiber
demetlerini oluşturarak ECM bileşenlerinin hiyerarşik
organizasyonunu sağlamıştır.
Geliştirilen çip-üstü-karaciğer sisteminde sferoidlerin
hidrojelli ve hidrojelsiz olarak PDMS çipe yüklendikten
sonra tek yönlü akış altında ve 5 µL/dk akış hızında 7 
günlük kültürü yapılmıştır. Dinamik kültür koşulları altında
7 günün sonunda 2.02±0.41 µg albumin ve 31.0±3.6 µmol
üre; durgun koşullar altında ise 1.44±0.09 µg albumin ve
1.28±0.04 µmol üre salımı gerçekleştirmiştir. Özellikle
hidrojel ile enkapsüle edilen sferoidlerin dinamik kültürde
ALBUMİN ve CYP 2E1 gen ifadeleri artış göstererek
anlamlı düzeyde fark oluşturmuştur.

SONUÇ 
Perfüzyon biyoreaktörde 5 µL/dk akış hızıyla gerçekleşen 
dinamik kültürün sferoid performansını arttırdığı ve çip üstü 
organ sistemlerinde peptit yapısında hidrojel kullanımının 
hücre canlılığı ve işlevselliği açısından daha iyi sonuç 
verdiği görülmüştür. Geliştirilen çip üstü organ sisteminin 
işletim koşullarının optimize edilmesi üzerine 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

KAYNAKÇA 
[1] D.Visk, “Will Advances in Preclinical In Vitro Models Lower Costs of
Drugs Development?”, Applied In Vitro Toxicology, 2015. 
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GİRİŞ 
Mikro-akışkan sistemler ile biyomedikal alanda kullanılan 
birçok sentetik ve doğal polimerler gözenekli film ve 
mikro/nanoparçacık formunda sentezlenebilmektedir. Bu 
sistemlerin en büyük avantajı dar boyut dağılımına sahip 
parçacık sentezleyebilme yetenekleridir1. Aynı zamanda tek 
basamaklı ve ekonomik bir fabrikasyon yöntemi olmasıdır2. 
Bu çalışmada, amfifilik poli(laktik-ko-glikolik asit)–blok– 
poli(etilen glikol) (PLGA-b-PEG) kullanılarak sürekli ve 
kesikli fazlardaki çözücülerin akış sırasında farklı ara yüzey 
etkileşimleri sonucu, mikro/nano ölçeklerde baloncuk, 
parçacık ve damlacık sentezleri gerçekleştirilmiş, 
fizikokimyasal parametrelerin farklı desen ve morfoloji 
üzerine etkileri incelenmiştir. 

YÖNTEM 
Sunulan çalışmada kullanılan T-bağlantı tipi mikroakışkan 
sistemde sürekli ve kesikli akış fazlarını bağlantı noktasına 
90° açı ile getiren FEP (Florlanmış Etilen Polipropilen) tüpler 
polidimetilsiloksan (PDMS) blok içine gömülmüş olup, 
fazlar şırınga pompaları yardımıyla beslenmiştir. T-
bağlantısının çıkış noktasından ise PLGA-b-PEG mikro/nano 
parçacık ve baloncuklar toplanmıştır. Mikro-baloncuklar 
birbiri ile karışmayan su/organik faz (kloroform ve 
diklorometan) ara yüzeylerinde oluşurken, nano parçacıklar 
hidrodinamik akış odaklanması ile birbiri ile karışabilen su 
organik faz (asetonitril) ara yüzeyinde oluşmaktadır. 
Çalışmada bu iki farklı ürünün oluşumuna etki eden 
fizikokimyasal oluşumlar, akış hızı ve polimer 
konsantrasyonu değerlendirilmiştir3. 

TARTIŞMA 
T-bağlantı mikro-akışkan sisteminde üretilen ve bal peteği
benzeri yüzey desenine sahip gözenekli PLGA-b-PEG
yapılar, yüksek oranda eş boyutlu mikro baloncukların düz
yüzeylerde toplanması ve patlaması sonrasında elde
edilmiştir (Şekil 1A). Buna ek olarak, elde edilen petek
benzeri yapılarda duvarlara gömülü nanopartiküllerin varlığı
da gözlenmiştir. Sistemlerde organik faz olarak diklorometan
(DCM) ve kloroform kullanılmıştır. Akış sistemindeki
PLGA-b-PEG çözeltisinin çözücü özelliklerinin (su ile
karışabilme oranı, buhar basıncı vb.) gömülü nanopartikül
oluşumuna doğrudan etkili olduğu belirlenmiştir.  T-bağlantı

mikro-akışkan sistemlerde hidrodinamik akış tekniği ile
üretilen nanoparçacıklar ise, nanopartikül büyüklüğüne ve
büyüklük dağılımına bağlı olarak, dendrit ve/veya paralel
şeritler olarak kendiliğinden desenlenmiştir. Üretilen
nanopartiküller 150 nm çap ve 0.15 PDI değerlerinde dendrit
desenler oluştururken (Şekil 1B), 100 nm boyut ve düşük PDI
(0.04) değerindeki parçacıklar ise paralel şerit desenleri
oluşturduğu gözlenmiştir (Şekil 1C).

Şekil 1. A) Altıgen bal peteği mikro baloncuk deseni, B) 
dendrit desenli nano parçacıklar, c) mikro şerit desenli 
nanopartiküller. 

SONUÇ
T-bağlantı mikro akışkan sistemler, amfifilik PLGA-b-PEG
kopolimeri ile yüzey aktif madde içermeyen, yüksek oranda
eş boyutlu nano-mikro parçacık ve gözenekli film üretimi için
ideal sistemlerdir.Üretimi gerçekleştirilen partiküller ve
gözenekli filmler, amfifilik karakterde, eş boyutlu gözenek ve
tanecik yapılarına sahiptir. Mikro-akışkan sistemlerde
bağlantı noktasındaki fazların etkileşimi ve çözücü türüne
göre polimerler farklı geometrik desenler sergilemektedir.
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GİRİŞ 

Kemik hasarlarının desteklenmesi ve tedavi edilmesine 
yönelik olarak sert doku destek ürünlerinin ve yenilikçi 
biyomalzemelerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada sert doku destek malzemesi olarak biyobozunur 
elastomerlerin kemik rejeneratif filmlerin olarak 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.  
Bu amaç doğrultusunda, iki basamaklı kondenzasyon 
polimerizasyonu ile biyoaktif zincir düzenleyiciler 
varlığında poliüretan elastomer filmler sentezlenmiştir. 
Zincir düzenleyiciler aminoasit molekülü L-glutamin 
(LGlu), ilaç etken madde metformin (Met) ve inorganik 
bileşik β-gliserofosfat (βGF) difonksiyonel grupları aracılığı 
ile diizosiyanat sonlu poliüretan ön polimerine entegre 
edilmiştir. Zincir düzenlenen elastomer filmlerin kimyasal, 
ısıl, viskoelastik, mekanik, yüzey özellikleri ve 
biyobozunma davranışları incelenmiştir.  

YÖNTEM 

Elastomer filmlerin viskoelastik özellikleri, Dinamik 
Mekanik Analizör cihazı ile incelenmiştir. Analizler N2
atmosferinde -110 °C - 200 °C tarama aralığında, 5 °C/dak
ısıtma hızında gerçekleştirilmiştir. Salınımlı gerilim modu 
ile 1 Hz ve 10 Hz osilasyon frekanslarında gerçekleştirilen 
analizlerde depolama modülü (E'), kayıp modülü (E") ve 
Tan Delta değerleri sıcaklıklara karşı kaydedilmiştir.  
Elastomer filmlerin, biyobozunma çalışmaları enzimatik, 
oksidatif ve hidrolitik ortamda 75 gün süresince 
gerçekleştirilmiştir. Biyobozunma ortamları her 7 günde bir 
yenilenmiş ve filmlerin ağırlık kaybı gravimetrik olarak 
ölçülmüştür. 
Serbest yüzey enerjileri su, diiyodometan, formamid ve 
etilen glikol test sıvıları ile temas açısı değerleri gonyometre 
kullanılarak ölçülmüştür. Filmlerin serbest yüzey enerji 
değerleri Owens-Wendt-Rabel-Kaelble (OWRK) yöntemi 
ile hesaplanmıştır. 

TARTIŞMA 

DMA 1 Hz gerinim frekansı sonuçlarına göre PU-βGF: - 
83,42 °C, PU: - 50,82 °C, PU-LGlu: - 45,88°C, PU-Met: - 
45,75°C Tg değerlerine sahiptir. Segmental elastomerik 

filmlerine ait 25 °C ve 37 °C depolama modül değerleri 
Tablo1’ de sunulmuştur.  

Tablo 1. Segmental elastomerik filmlerine ait 25 °C ve 37 
°C depolama modül değerleri. 

Depolama modülü, E' (MPa) 

Örnek 25 °C 37 °C 

PU 78,86 22,65 

PU-LGlu 14,29 9,00 

PU-Met 62,69 39,07 

PU-βGF 17,67 12,80 

Elastomer filmler hidrolitik ortamda yumuşak segmentler 
üzerinden yaklaşık olarak %3 ağırlık kaybı, oksidatif 
ortamda yumuşak segment ester bağları üzerinden yaklaşık 
olarak %20 ağırlık kaybı ile bozunmuşlardır. Zincir 
düzenleyici bileşiklerin moleküler yapısı poliüretan segment 
kristalizasyonunu etkileyerek biyobozunma davranışlarını 
etkilemektedir. 75. gün sonuçlarına göre enzimatik 
ortamdaki en yüksek biyobozunma %93 ağırlık kaybı 
gösteren PU-βGF filmine aittir.  

SONUÇ 

Geliştirilen biyoaktif biyobozunur poliüretan elastomerlerin 
kemik rejeneratif film olarak kullanımına yönelik olumlu 
bulgular elde edilmiştir.  
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GİRİŞ 

Östrojen, özellikle bayanlarda önemli fonksiyonları bulunan
steroid yapılı bir hormondur [1]. Özellikle vücuttaki
düzeyinin düşük ya da yüksek olmasına bağlı olarak birçok 
önemli rahatsızlık oluşmaktadır [2]. Bu nedenle günümüz
biyomedikal teşhis ve tıbbi tedavilerinde östrojen düzeyinin 
ölçülmesi oldukça önem arz etmektedir. Östrojen ölçümü için
yaygın olarak kullanılan teknikler; HPLC, GC, GC-MS gibi
zaman alan ve pahalı tekniklerdir [1-2]. Bu alanda 
elektrokimyasal sensörlerin kullanılması, analiz süresinin 
kısaltılması, ölçüm duyarlılığının artması, düşük maliyet ve
hızlı yanıt gibi bazı önemli avantajlar sağlayabilmektedir.
Hatta geliştirilebilecek elektrotlar ile real-time veya farklı
hormonları aynı anda ölçebilecek eşzamanlı sensör dizaynları
da söz konusu olabilmektedir. Ancak östrojen molekülü
yapısal olarak büyük bir molekül olduğundan ve ölçüm
yapılan vücut sıvılarının yapısından dolayı pek çok analat
türünün elektrokimyasal ölçümlerde girişim yaptığı
görülmektedir. Bu nedenle, bu alanda hazırlanacak olan
elektrotların östrojen yapısına duyarlı gruplar ile dizayn
edilmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında elektrot 
yüzeyinde girişim yapan türlerin eliminasyonu için poliüretan 
(PU) yapının polimerik filmlerle modifikasyonu
gerçekleştirilmiştir. Ancak, östrojen duyarlılığını arttırmak
için PU yapısında siklodekstrin (CD) üniteleri ve elektrot 
duyarlılığını arttırmak için ise çok-duvarlı karbon nanotüp 
(MWCNT) yapısı kullanılmıştır.

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında öncelikle, hidroksietil metakrilat 
(HEMA) ve polietilenglikolmetakrilat (PEG-MA) yapısı 
kullanılarak serbest radikal polimerizasyonu ile AIBN 
başlatıcı yardımı ile sentezlenmiştir. Bu sentez sonucunda 
hidroksil fonksiyonel olarak bir polimer yapısı elde 
edilmiştir. Elde edilen bu polimer yapısı poliol olarak 
kullanılmış ve β-siklodekstrin (β-CD) yanında hekzametilen 
diizosiyanat ile PU yapısına dönüştürülmüştür. İlgili 
karakterizasyonlar yapıldıktan sonra %3 oranında MWCNT 
katkılanarak elektrot modifikasyonunda kullanılmıştır. 
Hazırlanan PU modifiye sensörler, askorbik asit, 
parasetamol, ürik asit gibi elektroaktif ve glikoz, laktoz gibi 
elektroinaktif interferanslar varlığında östrojen tespiti için 
kullanılmıştır. Elektrokimyasal çalışmalarda, camsı karbon 
çalışma elektrodun yanında platin karşıt elektrot ve Ag-AgCI 
referans elektrot içeren üçlü çalışma hücresi kullanılmıştır.  

TARTIŞMA 

Elde edilen polimer yapısı ve MWCNT içeren kompozit 
yapıları FTIR ve elementel analiz teknikleri ile 
doğrulanmıştır. Termal özellikleri TGA, DTA, DSC 
teknikleri ile belirlenmiş ve bu polimerik yapıların yüzey 
morfolojileri ise SEM ve optik mikroskop ile belirlenmiştir. 
Polimer yapılarının FTIR karakterizasyonunda hem 
P(HEMA-PEGMA) yapısından kaynaklı olan pikler 
görülmektedir. Ayrıca siklodekstrin yapısından kaynaklı 
olarak 1090 cm-1 de C-O-C gerilme pikleri yapıyı 
doğrulamaktadır. Elde edilen polimerik filmlerin termal 
kararlılıkları yaklaşık 250°C civarında olup sensör 
uygulamaları için uygun olarak görülmüştür. Polimer 
yapılarının SEM görüntülerinde yapıda katkılanmış 
MWCNT’den kaynaklı olarak fraktal ve pürüzlü bir yüzey 
modifikasyonu hâkimdir. Yapısal olarak doğrulanan 
polimerik filmlerin kullanılması ile elde edilen voltametrik 
sensör çalışmalarında ise interferans türlerin varlığında artan 
östrojen konsantrasyonuna karşı yüksek duyarlılıkta bir 
kalibrasyon eğrisi elde edilmiştir. Elde edilen sensörlerin 
tekrarlanabilirliği oldukça yüksek olarak belirlenmiştir.  

SONUÇ 

Modifiye sensör geniş bir konsantrasyon aralığında doğrusal 
ve duyarlı olarak östrojen yanıtı vermektedir. Bu nedenle 
siklodekstrin temelli PU kompozit yapılarının seçici geçirgen 
bir membran olarak biyosensör uygulamalarında 
kullanılabileceği görülmektedir. 
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GİRİŞ 

İbuprofen, yaygın olarak kullanılan bir ağrı kesicidir [1]. 
Genel olarak; baş ağrısı, migren, kulak ağrısı ve kas ağrısı
gibi pek çok ağrıyı gidermede kullanılmaktadır [1-2]. Ancak 
pekçok ilaçta olduğu gibi ibuprofen tedavisinde doz aşımı
önemli sorunlara yol açabilir [2]. Bu nedenle, doz kontrolü 
açısından ibuprofen yapısının kan serumu, idrar gibi vücut
sıvıları ile ölçümü önemlidir. Ancak günümüzde ibuprofen
tespitinde yüksek performanslı sıvı kromatografisi, kapiler
elektroforez, ince tabaka kromatografisi, spektrofotometri,
polarografi, kondüktometri gibi teknikler kullanılmaktadır
[2-3]. Bu tekniklerin pek çoğu yoğun örnek hazırlama
aşaması, pahalı ekipmanlar ve kullanıcı tecrübesi
gerektirmektedir. Ancak yapılan bu çalışmada pratik, ucuz ve 
tekrarlanabilirliği yüksek voltametrik sensörler ibuprofen
ölçümü için geliştirilmiştir. Sensörün ibuprofen duyarlılığını
arttırmak ve interferantların girişim etkisini azaltmak için
camsı karbon elektrot yüzeyi PU-silika kompozitler ile
kaplanmıştır. Farklı film kalınlıklarında modifiye edilen
elektrotlar, 3 elektrotlu sistemde ibuprofen okumaları için
kullanılmıştır.

YÖNTEM 

Elektrotların kaplanması için kullanılan PU-silika 
kompozitleri çözelti polimerizasyon tekniği ile in situ olarak 
hazırlanmıştır. Poliüretan sentezinde poliol kaynağı olarak; 
glikoz, PEG-200 ve Tween-40 kullanılmıştır. İzosiyanat 
olarak hekzametilen diizosiyanat kullanılmıştır. Sentezler 
90°C’de 3 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
poliüretanlar karakterize edildikten sonra camsı karbon 
elektrot yüzeyine farklı kalınlıklarda kaplanmıştır. Film 
kalınlığı, elektrolit türü, tekrarlanabilirlik ve tayin sınırı gibi 
parametreler incelenmiştir. 

TARTIŞMA 

Çalışma kapsamında PU-silika yapıların yapısal 
karakterizasyonu öncelikle FTIR spektruları ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu spektrumlarda PEG, lineer 
diizosiyanat ve Tween yapılarından kaynaklı olan alifatik -C-
H gerilme titreşimleri dikkat çekmektedir. 2810-2970 cm-1 
aralığında -CH2 gruplarından kaynaklı alifatik -C-H piklerini 
belirgin olarak görmekteyiz. PEG yapısından kaynaklı olan -

C-O-C gerilme titreşimini 1275 cm-1’de görmekteyiz. Ayrıca
tüm polimer yapılarında serbest hidroksil gruplarından
kaynaklı -OH gerilme titreşimlerini 3300-3600 cm-1’de
görmekteyiz. Üretan bağından kaynaklı olarak ise 1786 cm-

1’de -C=O gerilme titreşimi1630 cm-1’de azot bağı hidrojen
gerilme titreşimi 1444 cm-1’de -C-N gerilme titreşimini
belirgin olarak görmekteyiz. Bu pikler yapının uygunluğunu
ispatlamaktadır. PU-silika kompozitlerin yapısında bulunan
silikadan kaynaklı olarak yüzey pürüzlülüğü yüksektir. Buna
bağlı olarak elektrot yüzey alanı, saf poliüretan kaplı
elektrotlara göre daha yüksektir. Bu da elektrodun ölçüm
duyarlılığını arttırmaktadır. Ayrıca yapıda bulunan farklı
uzunluktaki PEG üniteleri, elektrodun yüzeyinin
biyouyumluluğunu arttırmakta ve interferantların elektrot
yüzeyinden uzaklaşmasını sağlamaktadır.
Yapısal karakterizasyonları gerçekleştirilen PU-silika
kompozit membranların kullanılması ile elde edilen modifiye
elektrotlar interferantlar varlığında artan ibuprofen tespitinde
kullanılmıştır.

SONUÇ 

Poliol kaynağı olarak glukoz-PEG200-Tween40 kullanılarak 
hazırlanan PU-silika kompozit membranları ile modifiye 
elilmiş olan elektrotlar ile ardıl ibuprofen yanıtlara karşı 
yüksek duyarlıklı bir kalibrasyon eğrisi elde edilmiştir. Bu 
nedenle PU-silika kompozit yapılarının seçici geçirgen bir 
membran olarak ibuprofenin hassas, duyarlı ve tekrarlanabilir 
ölçümü için kullanılabileceği görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Gelişen tıp tedavi yöntemleri içerisinde endoskopi,
laparoskopi ve kolonoskopi gibi pekçok teknik yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu tip tekniklerde kullanılan problar vücut
sıvıları ile sürekli temas halindedir. Bu nedenle bu tip
cihazların problarının yüzeylerinde aşınma ve yıpranmalar
görülebilir. Bu nedenle bu cihazların geliştirilmesi sırasında
biyouyumlu yüzeylerle kaplanması gerekmektedir [1-2]. 
Ancak bu tip kameralı sistemlerin kaplanan malzemeye bağlı
olarak optik kayıplarının minimum seviyede olması da 
önemli bir zorunluluktur. Bu nedenle çalışma kapsamında
biyomedikal cihazların yüzeylerinde kullanılabilecek
biyouyumlu ve optik geçirgenliği yüksek polimerik yapıların
sentezleri gerçekleştirilmiştir. Bu sentezlerde polimerik
yapının biyouyumluluğunu artırabilmek amacıyla polietilen
glikol yan gruplar içeren polimetil metakrilat yapıları dizayn 
edilmiştir. Polimetil metakrilat yüksek ışık geçirgenliği ve
kullanım ömrü ile diğer plastikler arasında ön plana 
çıkmaktadır. Ancak yüksek sertlik özelliği bulunmaktadır. Bu
nedenle bu çalışma kapsamında farklı uzunluklarda PEG yan
gruplar bulundurularak optik özelliğinden taviz vermeden
biyouyumluluğunun artırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında iki farklı molekül kütlesinde polietilen
glikol metakrilat (PEGMA) yapısı kullanılarak homo ve
kopolimerler hazırlanmıştır. Polietilen glikol yapısı olarak 
PEGMA-360 ve PEGMA-500 tercih edilmiştir.
Kopolimerizasyon işleminde metilmetakriat komonomer
olarak kullanılmış ve MMA:PEGMA oranları 0:100, 20:80,
40:60, 50:50, 60:40, 80:20 ve 100:0 olacak şekilde sentezler
gerçekleştirilmiştir. Polimerizasyonda serbest radikal
polimerizasyonu tercih edilmiştir. Polimerizasyonlar AIBN
başlatıcısı ile 80 °C’de gerçekleştirilmiş ve elde edilen
filmlerin optik özellikleri incelenmiştir. Polimerlerin
biyouyumlulukları hücre kültür sisteminde L-929 hücreleri
üzerinde indirekt sitotoksisite testi ile incelenmiştir. Aynı
zamanda bu polimer yapılarına ait termal ve morfolojik
özellikler de değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA 

PEGMA yapılı polimerlerin öncelikle elementel analiz ve 
FTIR analizleri ile yapısal karakterizasyonları 
gerçekleştirilmiştir. FTIR spektrumumlarında öncelikle 
MMA yapısından kaynaklı karbonil gerilme titreşimleri 1780 
cm-1’de görülmektedir. Ayrıca yine MMA yapısındaki
alifatik CH gerilme titreşimleri 2890-2950 cm-1’de net olarak
görülmektedir. MMA yapısındaki ester bağı titreşimleri 1270
cm-1 de polimerik yapıyı doğrulamaktadır. Bu yapıya PEG-
MA gruplarının dahil olmasıyla yüzey -OH piklerindeki
artışa bağlı olarak 3200-3600 cm-1 de görülen pik şiddetinde
bir artış söz konusudur. Ayrıca, PEG yapısından kaynaklı
olarak eterik (C-O-C) bağının şiddetlenmektedir. Bu
piklerden kaynaklı olarak FTIR spektrumu istenilen yapıyı
doğrulamaktadır.

Sentezlenen filmlerin yüzey morfolojileri optik mikroskop ve 
SEM analizleri ile incelenmiştir. Bu görüntülerde yapının 
homojen biyouyumluluğunun yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Optik özellikleri UV spektrofotometrisi ile 
incelendikten sonra optik geçirgenliklerin PEG miktarına 
bağlı olarak yaklaşık % 90-95 olarak tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

PMMA yapısının PEG gruplarını içerecek şekilde 
değiştirilmesi ile biyouyumluluğun arttığı ancak optik 
özelliklerinin belirli bir düzeyde kaldığı belirlenmiştir. 
Sentezlenen polimerlerin biyouyumlulukları grade 1 
düzeyinde tespit edilmiştir. Bu tip malzemeler endoskopi, 
kolonoskopi gibi cihazların problarında biyouyumlu kaplama 
olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir.  

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 
Genel olarak bir polimer zinciri üzerine yan grup olarak başka
bir polimer zincirinin belirli bir düzen dahilinde bağlanarak
elde edilen yapıya fırça tipi polimerler ya da polimer fırçalar
denir [1]. Fırça tipi polimerler yüksek yüzey alanları ve yan
grup fonksiyonalitesi sayesinde enzim immobilizasyonu, ilaç
taşıyıcı sistemler, doku mühendisliği ve antibakteriyel
yüzeyler gibi pekçok biyomedikal alanda yüksek bir
potansiyele sahiptir [1-2]. Bu çalışma kapsamında özelikle
biyomedikal uygulamalarda kullanım potansiyeline sahip 
polietilenglikol yan grupları içeren polimer yapılarının
sentezi ve karakterizasyonu hedeflenmiştir. Polimer
yapılarının sentzinde farklı molekül ağırlıklarında ve PEG
grup uzunluklarında etilenglikol metakrilat (PEGMA) 
grupları ile hidroksietilmetakrilat (HEMA) grupları monomer
olarak kullanılmıştır. Bu amaç dahilinde homo ve kopolimer
yapısında üzerinde farklı uzunluklarda polietilen glikol
grupları içeren fırça tipi polimerler sentezlenmiştir. Sentezi 
gerçekleştirilen homo ve kopolimerler elementel analiz ve
FTIR teknikleri ile karakterize edilmişlerdir. Polimerlerin
termal özellikleri TGA ve DSC termogramları ile
belirlenmiştir. Morfolojik özellikleri SEM analizleri ile tespit
edilmiştir. Polimerlerin biyouyumlulukları hücre kültür
sisteminde L-929 hücreleri üzerinde indirekt sitotoksisite
testi ile incelenmiştir. Ayrıca, sentezlenen biyouyumlu
polimerik yapıların önemli bir antioksidan olan melatonin
salım özellikleri UV spektroskopisi ile belirlenmiştir.

YÖNTEM 
Polietilen glikol yapılı polimerler farklı miktarlarda 
hidroksietil metakrilat varlığında serbest radikal 
polimerizasyon tekniği ile sentezlenmiştir. Bu sentezde 
AIBN başlatıcı olarak kullanılmış olup monomerler, ksilen 
ile çözülerek hazırlanmıştır. Polimerlerin sentezinde 
öncelikle 50 mL’lik cam bir balon içerisine etilenglikol 
metakrilat alınarak 5 mL ksilen içerisinde homojen olarak 
çözülmüştür. Bu çözelti üzerine 5 mL HEMA monomeri ve 
0,01 gr AIBN eklenmiştir. Karışım 90 °C’de üç saat reflaks 
edilmiştir. Daha sonra elde edilen polimerik yapı 20 mL 
metanol ilave edilerek çöktürülmüş ve su ve metanol ile 
yıkanmıştır. Reaksiyonun tamamlanması FTIR tekniği ile 
kontrol edilmiştir. Çalışma kapsamında HEMA:PEGMA 
oranları 0:100, 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20 ve 100:0 
olacak şekilde sentezler gerçekleştirilmiştir. 

TARTIŞMA 
Sentezlenen P(HEMA-ko-PEGMA) polimerleri oldukça 
şeffaf ve esnek bir yapıdadır. HEMA oranı arttıkça yapının 
transparan özelliği ve esnekliği artmaktadır. Sentezlenen fırça 
tipi homo ve kopolimerlerin FTIR spektrumlarında hemen 
hemen tüm yapılarda 3000-3600 cm-1 aralığında yüzey 
hidroksil pikleri görülmektedir. Bu hem 
hidroksietilmetakrilat hem de PEGMA yapısındaki hidroksil 
piklerine ait hidrojen bağlarından kaynaklı bir bant olarak 
görmekteyiz. FTIR spektrumu üzerinden 2800-2980 cm-1

aralığında alifatik C-H gerilme titreşimlerini görmekteyiz. Bu 
titreşimler hem PEG yapısından hem de alifatik polimer ara 
zinciri yapısından kaynaklı olarak spektrumda yer 
almaktadır. Genel yapı itibari ile alifatik ara zincir ve PEG 
yan guruplarından kaynaklı CH2 ünitelerinde bulunan C-H 
bağlarına ait gerilme titreşimleri bu bölgede pik vermektedir. 
Ana zincir ünitelerinden kaynaklı pikler genel itibariyle 1820 
cm-1 de metakrilat yapısı karbonil piki, 1634 cm-1 de, C-C
gerilme titreşimi, 1450 cm-1 de C-H gerilme titreşimi ve 1100
cm-1 de C-O gerilme titreşimi olarak yapıyı doğrulamaktadır.
Sentezlenen fırça tipi polimer yapıların termal stabilitesi ve
termal bozunma analizleri TGA termogramları ile
incelenmiştir. Bu analizlerde belirgin ve net 2 kütle kaybı
görünmektedir. 1. kütle kaybı yaklaşık olarak %18 civarında
olup yapıdaki nemin uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır ve
yaklaşık 80°C’den başlayarak 220°C’ye kadar devam
etmektedir. 2. kütle kaybı değeri ise 220°C’den başlayarak
450°C’ye kadar değişen belirgin bir kütle kaybıdır. Yaklaşık
%80-85 civarında bir kütle kaybı değeri söz konusudur.
Sentezlenen polimerlerin biyouyumlulukları HEMA
miktarına bağlı olarak grade 1 düzeyinde tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında elde edilen polimerlerin melatonin
salım özellikleri incelendiğinde yaklaşık 5 saat süre dahilinde
düzenli salım özelliği göstermiştir.

SONUÇ 
Sonuç olarak sentezlenen homo ve kopolimerler yaklaşık 220 
°C gibi bir sıcaklığa kadar dayanabilmektedir. Elde edilen 
yapılar biyomedikal uygulamalar açısından melatonin salımı 
için uygundur. 

KAYNAKÇA 
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Eds. Polymer Brushes; Wiley-VCH: Weinheim, (2004).
2. Dyer, D.J. Patterning of gold substrates by surface‐initiated
polymerization, Adv. Funct. Mater. 13, 667–670 (2003)

P03076



BIO
MED20

18
-TR

Kontrollü Siprofloksasin Salımı Yapan PEG200-Tween40 Temelli 
Poliüretan Kaplama Materyallerinin Geliştirilmesi  

Ayşe Başak ÇAKMEN, Canbolat GÜRSES, Süleyman KÖYTEPE, Burhan ATEŞ, Ismet YILMAZ 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü İnönü Üniversitesi Malatya Türkiye 
e-posta: basak_cakmen@hotmail.com

GİRİŞ 

Gözenekli ilaç taşıyıcı sistemler, günümüzde tıbbi tedavi ve
ilaç tasarımında güncel bir yer edinmektedir. Özellikle 
lipozomlar, mikropartiküller, nanopartiküller ve sentetik
polimerler bu alanda oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.
Diğer bir önemli potansiyele sahip yapı ise; doğal
makromoleküllerdir. Doğal makromoleküller, diğer
moleküller içerisinde literatürde kollajen, jelatin, keratin gibi
bazı protein türlerinin yanında özellikle heksoz birim hücreli
karbonhidratlar oldukça sıklıkla kullanılmaktadır. Bu tür
karbonhidrat yapılarının bu alanda önemli potansiyele sahip
olmasının nedeni ilaçların tutunması için gerekli olan
polariteye ve siterik yapıya sahip olmalarıdır. Ayrıca ilaç
taşıyıcı doğal polimerik yapılar olarak pektin, guar, gum,
dekstrin, siklodekstrin, amilopektin gibi karbonhidrat
yapılarına da rastlanmaktadır. Bu tür yapılara ilaç etken
maddesi kolaylıkla absorbe edilebilmekte ve belirli bir
periyot dahilinde düzenli olarak salınabilmektedir.
Bu çalışma kapsamında da günümüz medikal tedavisinde
önemli bir yere sahip olan siprofloksasin antibiyotiğinin 
kontrollü salınımını gerçekleştirebilecek laktoz üniteleri 
içeren PEG-Tween yapılı poliüretan tasarımı
gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEM 

Deneysel olarak çözelti polimerizasyon tekniği ile Tween 40 
PEG200 ve laktoz poliol kaynakları kullanılarak 
Hegzametilen diizosiyanat monomerlerinden poliüretan 
sentezleri gerçekleştirilmiştir. Sentezde özellikle poliüretan 
silika kompozit yapısı insitü tekniği ile hazırlanmış ve bu 
kompozit yapısındaki silika yapısı HF kullanılarak 
uzaklaştırılmıştır. Bu sayede gözenekli bir poliüretan yapısı 
elde edilmiştir. Elde edilen gözeneklere 3 farklı 
konsantrasyonda siprofloksasin  katkılanmıştır. Elde edilen 
yapılar peletlenerek antibakteriyel özellikleri incelenmiştir. 
E.coli ve B. subtilis bakterilerine karşı antibakteriyel
özellikleri incelenmiştir.

TARTIŞMA 

Poliüretan sentezinin sonucunda elde edilen veriler FTIR 
tekniğiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca poliüretan yapılarının 
termal özellikleri DTA, TGA ve DSC tekniklerinden 
faydalanılarak belirlenmiştir. Polimerlerin morfolojik 
özellikleri ve gözenek yapısı SEM görüntüleriyle 

incelenmiştir. Elde edilen FTIR sonuçları şekil 1 ‘de 
verilmiştir. 

Şekil1. Tween40, Peg200 ve Laktoz yapılı poliüretanların 
FTIR spektrumları. 

Bu şekilde poliüretan yapısı C-O piki 1780 cm-1 de 
görülmektedir. Ayrıca 2850-2950 cm-1 de alifatik C-H 
gerilme titreşimleri görülmektedir. 1100 cm-1 silika 
yapısından kaynaklı Si-O-Si kompozit yapısını 
doğrulamaktadır. H-F eliminasyonundan sonra bu pikler 
kaybolmaktadır. Yine H-F eliminasyonundan sonra 
porozitenin oldukça arttığı da gözlenmektedir. 
Tüm bu sonuçlar kapsamında istenen yapı doğrulamaktadır.  

SONUÇ 

Siprofloksasin katkılı poliüretan yapılarının içerdikleri etken 
madde miktarına göre düzenli olarak antibakteriyel özellik 
gösterdikleri tespit edilmiştir. Hem Gram (+) Gram (-) 
bakterilerde etki sahibi olduğu belirlenmiştir. 
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GİRİŞ 
Elektroeğirme yöntemi polimer çözeltisinden elektrostatik 
kuvvetlerin yardımıyla sürekli nanofiberler elde edilmesi 
temeline dayanmaktadır. Bu yöntemle üretilen nanofibröz 
doku iskeleleri doğal ekstrasellüler matriks (ECM) yapısının 
yüksek oranda ve başarıyla taklit edilebilmesini 
sağlamaktadır[1]. Bu çalışmanın amacı modifiye Hummers' 
metodu ile grafen oksit (GO) nanopartiküllerin 
sentezlenmesi ve düşük molekül ağırlıklı poli(Ɛ-
kaprolakton) (PCL) ile belirli oranlarda karıştırılarak 
elektroeğirme yöntemiyle kompozit doku iskelelerinin 
üretilmesidir. Literatürde yer alan PCL polimerlerine kıyasla 
daha düşük molekül ağırlıklı PCL (L-PCL) kullanılmasının 
sebebi bu polimerden elde edilecek doku iskelesinin 
fizyolojik şartlara uygunluğunun ve biyobozunum süresinin 
belirlenmek istenmesidir. GO nanopartikül kullanılmasının 
sebebi ise, grafen türevlerinin yapılan pek çok bilimsel 
çalışmada sağlıklı kök hücrelerin gelişimini olumlu 
etkilediğinin ve hasarlı bölgede rejenerasyonu arttırdığının 
tespit edilmiş olmasından kaynaklanmaktadır[2-4].  

YÖNTEM 
GO, modifiye Hummers' metodu kullanılarak ticari grafit
tozundan sentezlendi[5].Ticari olarak L-PCL (Mw=60000)
temin edildi. %15'den başlayıp %5’er oranlarla arttırarak,
elektroeğirme için uygun L-PCL konsantrasyonu belirlendi.
GO nanopartiküller ile %0-0.15 arasında değişen farklı
konsantrasyonlarda GO-PCL karışımları hazırlanarak
kompozit doku iskeleleri üretildi. Üretilen doku iskelelerinin
biyobozunum sürelerinin belirlenebilmesi amacıyla vücut
sıvısı benzeri çözelti (SBF)[6] hazırlanarak, bu sıvı içerisinde
doku iskelelerinin davranışları incelendi.

TARTIŞMA 
Bu çalışmada, polimerik yapıya GO katkısı ile hem
rejeneratif bir doku iskelesinin elde edilmesi hem de
iskelenin dayanımının arttırılması hedeflenmiştir. Polimerik
doku iskelelerinin biyobozunum süreleri molekül ağırlıkları 
ile ilişkilidir. Çalışmamızda L-PCL polimerinden en az
damlacık ve en düzgün fiber oluşumunun %30'luk 
konsantrasyonda elde edilebileceğini tespit etmiş
bulunmaktayız. Bu durum düşük molekül ağırlıklı
polimerlerden uygun konsantrasyonlarda hedef dokuya özgü
bozunma hızına sahip doku iskelelerinin üretilebileceğini
göstermektedir. FT-IR analizleri sonucunda hem GO'ya
(1720cm-1 ve 1212-1230cm-1 bandları) hem de PCL'a ait
(2865cm-1 ve 1170cm-1 bandları) parmak izi piklerinin elde 
edilmesi kompozit doku iskelelerinin başarıyla elde
edildiğini ispatlamaktadır. SBF deneyi sonuçlarımız GO
katkısının polimerin dayanımını önemli ölçüde arttırdığı
görüşünü desteklemektedir. GO katkısının doku iskelesinin
rejeneratifliğine olan etkilerini göstermeyi hedeflediğimiz 
in-vitro çalışmalarımız ise devam etmektedir.

SONUÇ 
Tablo 1'de sentezlenen GO numunesinin FT-IR ile
karakterizasyonu sonucunda elde edilen pikler
görülmektedir. Bu pikler GO'e ait parmak izi pikleridir[7]. 
Tablo 1: GO numunesinin FT-IR karakterizasyonu sonucunda elde edilen 
pikler ve açıklamaları.  

Pikler (cm-1) Açıklama 
≈  3600, ν (O-H) C-OH grubundan hidroksil grubu (-OH)’na ait band 
3210, ν (O-H) COOH grubundan hidroksil grubu (-OH)’na ait

band
1720, ν (C=O) Aldehit veya karbonil grubu -C=O bandı  
1622, ν (C=C) C=C aromatik halka bandı

Oksidize olmayan sp2 C=C bağlarına ait band
1223,νas(C-O-C) Epoksi grubu -C-O-C-bandı (1230-1215 aralığı) 
1051, ν (C-O-C) Epoksi grubu -C-O-C-bandı 

Çalışma sırasında L-PCL ile %15-25 arası
konsantrasyonlarda yoğun damlacık oluşumu tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda ise elektro-eğirme işlemi için en
uygun PCL konsantrasyonu %30 olarak belirlendi.
Şekil 1'de %30'luk PCL çözeltisi ile hazırlanan %0, 0.0015,
0.006, 0.024, 0.06 ve 0.15'lik GO-PCL karışımları ile
değişen debilerde üretilen doku iskeleleri görülmektedir.

Şekil 1 : Soldan sağa sırasıyla ağırlıkça %0.0015 (a), 0.006 (b), 0.024 (c), 
0.06 (d) ve 0.15 (e) GO içeren GO-PCL kompozit doku iskelelerinin 
mikroskop görüntüleri. (Siyah ölçek çubuğu 250 µm'yi ifade etmektedir.) 
SBF deneyleri için hazırlanan doku iskelesi numunesi ve 
solüsyon içerisindeki doku iskeleleri Şekil 3'te 
görülmektedir. 1 haftalık SBF deneyi sonucunda GO içeren 
numunelerde önemli bir kütlesel değişim tespit edilmemiştir. 
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Şekil 3: Solda (a) 
elektroeğirme ile elde 
edilen doku iskelesinin 
resmi, sağda (b) ise bu 
doku iskelelerinin SBF 
içerisinde ki görüntüleri 
yer almaktadır. 
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GİRİŞ 

Şekil 1 ‘de fosfazenlerin; halkalı trimer, halkalı tetramer ve
polimer formu verilmiştir. Fosfazen kimyasındaki en önemli
özellik; yapısındaki fosfor atomlarına bağlı halojen
atomlarının nükleofilik yer değiştirme tepkimeleriyle çeşitli
organik, inorganik ve organometalik gibi yan gruplarla
değiştirilebilmesi ve bağlanan gruplara göre bu bileşiklerin
farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterebilmesidir. Bu
gibi durumlar sübsitüe olan grubun özelliğine bağlı olarak
fosfazenlerin; düşük toksiditeye sahip olduğu için 
antikanser, antitümör ve antimikrobiyal özellik, DNA ile
etkileşim özelliği, biyolojik uyumlu materyallerin
üretilebilme özelliği gibi geniş çaplı kullanım alanlarına
sahip olmasına sebep olmuş ve fosfazenlerin önemini son
zamanlarda daha da arttırmıştır[1]. Bu literatür bilgileri
ışığında; halkalı fosfazen türevlerinin, biyo-bozunur polimer
olan polikaprolakton (PCL) aracılığıyla uygun çözücü ve 
derişimlerde solüsyonları hazırlanarak elektro-eğirme
yöntemiyle kompozit yapılı nanofiberlerinin üretilebilmesi
ve karakterize edilebilmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Solüsyonların Hazırlanması: Elektro-eğirme işlemi için; 
1ml (dimetilformamid) DMF çözücü içinde %30 PCL ve
%3 halkalı fosfazen türü içeriğine sahip ayrı ayrı beş adet
PCL-halkalı fosfazen türüne ait kompozit özellikli 
solüsyonlar hazırlanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2: Ayrı ayrı beş adet [PCL-halkalı fosfazen türü] ‘ne ait hazırlanmış kompozit
özellikli solüsyonların görüntüsü

Elektro-eğirme Tekniği: Şekil 3’ de görüldüğü üzere çeşitli
polimerlerden nanofiberlerin üretilmesine olanak sağlayarak
son yıllarda çok dikkat çeken, kullanımı kolay, ucuz, kısa
zamanda ve çeşitli formlarda sürekli nanofiber üretimi için
uygun olan bir yöntemdir [2].

Şekil 3: Elektrik alan ile lif çekim yöntemi ve nanolif üretimi 

Karakterizasyon Yöntemi: Elektro-eğirme tekniği ile 
üretilen kompozit yapılı nanofiberler Taramalı Elektron 
Mikroskobu (SEM) yöntemiyle karakterize edilmiştir.
 

 

TARTIŞMA 
Gerçekleştirilen bu çalışmada kullanılan karakterizasyon 
metodları, halkalı fosfazenlerin PCL ile birlikte nanofiber 
formda elde edilebildiğini göstermiştir. Şekil 4 ’de elde 
edilen membran yapı ile yüzey kaplama işleminin kolayca 
gerçekleştirilebileceğini; Şekil 5 ‘de ise halkalı fosfazenin 
farklı türevleri ile farklı çaplarda, topak oluşumunun 
engellenerek kompozit yapılı nanofiber formda eldesinin 
mümkün olduğunu kanıtlamıştır.  
 

Şekil 4: Halkalı fosfazen türevlerinden elde edilen kompozit özellikli 
nanofiberlerin toplanma aşamasına ait görüntü  

Şekil 5: Birbirinden farklı 5 adet halkalı fosfazen türevlerine ait toplanan 
kompozit yapılı nanofiber numunelerin SEM görüntüleri 

SONUÇ 
Sentezlenen halkalı fosfazen türevleri, destekleyici bir 
polimer kullanılarak elektro-eğirme tekniği aracılığı ile 
kompozit yapılı nanofiber formda başarılı bir şekilde elde 
edilip karakterizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen nanofiberler geniş yüzey hacmine ve hücre 
proliferasyonuna sahip oldukları için doku mühendisliği ve 
biyoteknoloji alanında başarıyla kullanılabilecek yeni nesil 
çok fonksiyonlu, yeni potansiyelli yapılar elde edilmiştir.
 

 

KAYNAKÇA 
1. Greenwood, N. N., Earnshaw, A., “Chemistry of the Elements, Second 
Edition”, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997. p. (489-546). 
2. Alazab M., et al., “Sustainable electrospinning of nanoscale fibres”,
Procedia Manufacturing, 2017. p. (67). 

P03379

mailto:muratkazanci.tr@gmail.com


BIO
MED20

18
-TR

Hipotiroidi Tedavisine Yönelik Kontrollü Salım Sistemi Tasarımı 
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Hipotiroidi hastalarında, tiroid bezinde üretilen triiyodotironin 
(T3) hormonuna karşı fazladan anti-tiroglobulin (Anti-Tg) 
sentezlenir ve antijen olarak algılanan T3 hormonu parçalanır. 
Doğal bir alkaloid olan Cepharanthine (CEP), otoimmün 
cevap oluşturmak için gerekli olan T hücre aktivasyonunu ve 
dolayısıyla Tg peptid oluşumunu engellemektedir. Tg’nin 
oluşumu engellendiğinde vücut içersinde Tg’ye cevaben 
üretilen Anti-Tg oluşumunun da önüne geçilerek, T hücre 
aktivasyonu baskılanabilmekte böylece T3 hormonu görevini 
yerine getirebilmektedir [1]. 

Çalışmanın amacı, biyouyumlu polimerler poli(etilen-co-vinil 
asetat) (PEVA) ve poli(etilen glikol) (PEG)’den oluşan 
nanopartiküllerden (NP) kontrollü şekilde salınacak olan CEP 
ile hipotiroidi hastalarında fazladan sentezlenen Anti-Tg 
üretiminin engellenmesi; ikinci aşamada bu sistemin 
selenyum salımı yapan bir polimerle bir araya getirilerek çift 
işlevli salım sistemi oluşturulmasıdır. 

Emülsiyon çözücü buharlaştrma yöntemiyle hazırlanan PEVA 
NP’lere farklı miktarlarda PEG’ler eklenmiş ve farklı 
sürelerde ultrasonik karıştırıcıda karıştırılmıştır. CEP, sentez 
sırasında ortama eklenmiş, organik çözücü buharlaştıktan 
sonra, yıkanan NP’ler kurutulmuş ve diyaliz membrana 
aktarılmıştır. PBS içeren şişelere konulan membranlarla, 37°C 
ve 100 rpm’de salım çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Optimum polimer konsantrasyonunun belirlenebilmesi için 
parçacıkların büyüklükleri (zetasizer), şekilleri (SEM) ve 
kimyasal bileşimleri (FTIR) ile analiz edilmiştir. 
Enkapsülasyon verimi UV spektrofotometreyle ölçülmüş, 
fırında (45°C) ve dondurarak kurutma cihazında (24 saat) 
kurutulan NP’lerin salım profilleri UV spektrofotometre (283 
nm) kullanılarak çıkarılmıştır. 

Zetasizer sonuçlarına göre kütlece %20 PEG içeren NP’lerin 
çalışma için uygun olduğuna karar verilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1: Farklı PEG konsantrasyonlarının parçacık 
büyüklüğüne ve dağılımına etkisi 

PEG içeriği 
% 

Parçacık büyüklüğü 
(nm) 

Polidispersite endeksi 
(PDI) 

0  154,5 0,684 
15  109,6 1 
20 166,1 0,464 
25 162,7 0,885 
30 434,1 0,413 

Farklı miktarlarda CEP kullanılarak yapılan denemelerde PEVA 
kütlesine oranla %10 CEP içeren NP’lerin büyüklük (190,46 
nm) ve PDI (0,543) açısından optimum olduğu tespit edilmiştir. 

Yüksek vakum altında ETD dedektörü ile çekilen SEM 
görüntülerinde parçacık şekillerinin oval olduğu ve altın 
kaplama aşamasında aglomere oldukları gözlenmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1: a) %25 b) 15 ve c.d) 20 PEG içeren PEVA NP’ler 

Fırında ve dondurarak kurutucuda kurutulan NP’lerin 14 günlük
CEP oranları sırasıyla %7,7 ve 11,3’tür. Dondurarak kurutulan
NP’lerin salım profilleri 100 gün incelenmiş ve enkapsüle edilen
ilacın ~ %34’nün salındığı tespit edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2: CEP’in PEVA- PEG NP’lerden salım profili 

Çalışmada uzun süreli CEP salımına olanak veren NPlerin 
hazırlanması ve karakterizasyonu aşaması tamamlanmıştır. 
İkinci basamak olarak selenyum salımı yapacak polimerlerin 
sentezi ve iki sistemin entegrasyonu aşamasına geçilmiştir. 

1.Li, C.W. ve ark., Identifying a Small Molecule Blocking
Antigen Presentation In Autoimmune Thyroiditis, The Journal
of Biological Chemistry, 2015.

İTÜ BAP Birimi’ne TGA-2018-41084 numaralı projeye verdiği 
destekten ötürü teşekkür ederiz.
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Fonksiyonel Manyetik Nanoparçacıkların Geliştirilmesi 
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GİRİŞ 
Kanser, bir dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp 
çoğalması ile oluşan ve tüm dünyada hızla artmakta olan 
ölümcül hastalıklardan biridir. Kanserin başlangıç evresinde, 
hücrelerin henüz çevredeki dokuları istilasında önce tespit 
edilmesi uygulanacak olan tedavinin başarısı açısından büyük 
önem arz etmektedir. Çoğu kanser türünün tedavisinde 
cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi 
uygulamalar kullanılmaktadır. Ancak, özellikle kemoterapi 
uygulamalarında kullanılan çoğu anti-kanser ajan, sistemik 
toksisiteye, düşük spesifisiteye ve yan etkilere sebep 
olmaktadır. Son zamanlarda nanoteknoloji alanındaki 
gelişmeler, kanserli yapılara yüksek afiniteye sahip ve anti-
kanser ajanların sistemik etkilerinin geleneksel yöntemlere 
göre azaltıldığı nano boyutta görüntüleme ve terapötik 
ajanların geliştirmesine imkan sağlamaktadır. Kanserli 
yapıların teşhisinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) 
yöntemindeki kontrast ajan kullanımına, terapötik ajanların 
sistemik etkilerin azaltılması için tümörlü yapılara 
hedeflenebilir olmasına bakıldığında süperparamanyetik 
nanoparçacıkların bu ihtiyaçlara cevap verebileceği 
öngörülmektedir [1]. Bu çalışmanın amacı, MRI yönteminde 
görüntü kalitesini arttıracak ve kontrollü ilaç salımı ile kanser 
tedavisinde kullanılabilecek fonksiyonel manyetik 
nanoparçacıkların geliştirilmesidir. 

YÖNTEM 
Manyetik nanoparçacıklar, FeCl2·4H2O ve FeCl3·6H2O
kullanılarak birlikte çökelme yöntemi ile sentezlenmiştir.
Üretilen parçacıkların yüzeyine silika ve sıcaklığa duyarlı N-
izopropilakrilamid (NIPAAm) polimeri ile kaplama 
yapılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1: Manyetik nanoparçacıkların silika ve NIPAAm ile 
kaplanmasının şematik gösterimi  

Manyetik nanoparçacıkların karakterizasyon çalışmaları 
Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FT-IR) Spektroskopisi ve 
Titreşimli Örnek Manyetometre (VSM) kullanılarak 
yapılmıştır. Karakterizasyon çalışmalarından sonra 
parçacıklara, farklı ortam pH’larında floresan izotiyosiyanat 
(FITC) yüklemesi yapılmış; ışık ve floresans mikroskobunda 
karakterize edilmiştir. 

TARTIŞMA 
Magnetit yüzeylerinin silika ve polimer tabakaları ile başarılı 
bir şekilde kaplandığı, Şekil 2.A’da yer alan FT-IR analizi ile
görülmektedir. Şekil 2.B’de yer alan VSM analizi sonucuna 
göre yüzeye yapılan kaplamalar, parçacıkların doyum
manyetizasyon değerinde azalmaya sebep olmaktadır.

Şekil 2: Manyetik nanoparçacıklara ait (A) FT-IR sonucu (B) M-H 
histerezis eğrileri

Manyetik parçacıklara FITC yükleme çalışmaları, ortam 
pH’sı 5.5, 7.4 ve 10 olacak şekilde yapılmış; FITC yüklemesi 
pH:10’da gerçekleşmiştir. Şekil 3’de yer alan parçacıklara ait 
mikroskop görüntülerinde floresans ışıması olan bölgelerde 
parçacıkların yer aldığı görülmekte olup, parçacıklara FITC 
yüklemesinin başarılı olduğu sonucuna varılmaktadır. 

Şekil 3: Manyetik nanoparçacıklara ait (a), (c) ışık mikroskobu; (b), 
(d) floresans mikroskobu görüntüleri (40X)

SONUÇ 
Karakterizasyon çalışmaları sonucuna göre parçacıkların 
başarılı bir şekilde kaplandığı ve yüzeye manyetik olmayan 
bir kaplama yapılmasının parçacıkların manyetik özelliğinde 
azalmaya sebep olduğu görülmektedir. 
Projenin bir sonraki adımında farklı pH ve sıcaklıklarda, 
manyetik parçacıklardan FITC salım çalışmaları yapılacaktır. 

KAYNAKÇA 
[1] T. Ahmad, H. Bae, Y. Iqbal, I. Rhee, S. Hong, Y. Chang, J. Lee, D. Sohn, 
Chitosan-coated nickel-ferrite nanoparticles as contrast agents in magnetic 
resonance imaging. Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2015) 

TEŞEKKÜR 
İTÜ BAP Birimi’ne TYL-2017-40557 numaralı projeye destekleri için 
teşekkür ederiz.
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GİRİŞ 
Günümüzde sert doku hasarlarının giderilmesi için titanyum
ve alaşımlarından üretilen implant malzemeleri sıkça
kullanılmaktadır. Bu implantlarla ilgili en büyük sorun bir 
süre sonra revizyon cerrahisine ihtiyaç duyulmasıdır. Bunun 
en temel sebepleri arasında implantın çevre doku ile
kuvvetli bağlar kuramaması, implant malzemelerinin doğal
dokuya benzer olmayan mekanik özellikleri, düşük
korozyon ve aşınma dirençleri ile cerrahi operasyon sonrası
gelişen enfeksiyonlar gösterilmektedir [1]. Bu çalışmanın
amacı, hastane enfeksiyonlarını önlemek için, lokal
antimikrobiyal salımı yapacak titanyum altlık malzemeler 
elde etmektir.

YÖNTEM 
Çalışmanın ilk kısmında emülsiyon çapraz bağlama yöntemi
kullanılarak antibiyotik yüklü, kitosan esaslı ilaç taşıyıcı
mikro küreler üretildi. Kürelerin boyutlarını ve ilaç yükleme
kapasitelerini belirlemek üzere optimizasyon çalışmaları
yapıldı. Üretilen kürelerin görüntülenmesinde ve
boyutlarının belirlenmesinde ışık mikroskobu, salınan ilaç
miktarının belirlenmesinde spektrofotometre kullanıldı. 
Daha sonra titanyum altlık malzemelerin yüzeyleri
oksitlendi ve CaCl2 solüsyonuna maruz bırakılarak
yüzeylerde Ca2+ iyonlarının birikmesi sağlandı.
Yüzeylerdeki Ca2+ varlığı EDS ile analiz edildi Mikro
kürelerin titanyum yüzeylerine tutuklanması aşamasında,
mikro küreler ve Ca2+ içeren titanyum altlık malzemeler 
farklı süreler boyunca inkübe edilerek, kürelerin 
yüzeyindeki –COOH grupları ile Ca2+ iyonlarının bağ
kurması sağlandı. Titanyum altlık malzemelerin 
yüzeylerindeki küreler SEM ile görüntülendi.

TARTIŞMA 
Küre üretimi sırasında çapraz bağlama ajanı guluteraldehit
(GA) miktarının küre boyutuna etkisini görmek amacıyla
farklı oranlarda GA kullanıldı. Şekil 1’deki ışık mikroskobu
görüntülerinde, GA miktarı arttıkça daha küresel ve küçük 
küreler elde edildiği görülmektedir.

Şekil 1: Mikrokürelerin ışık mikroskobu görüntüleri, 40x (a) 40 µl 
GA (b) 400 µl GA (c) 4000 µl GA 

GA miktarı arttıkça difüzyon hızında azalma olduğu 

görülmektedir (Şekil 2). Sonuç olarak 40 ve 400 µl GA
kullanılan kürelerin 600 saat sonunda yaklaşık olarak aynı
miktarda salım yaptığı görülürken, 4000 µl GA kullanılan 
kürelerin daha az miktarda salım yaptığı görülmüştür.

Şekil 2: İlaç salım grafikleri. 

Titanyum yüzeylerde kalsiyum birikmesini sağlamak 
amacıyla titanyum plakalar farklı derişimler de (1M-3M) 
kalsiyum klorür çözeltisinde bekletildi. Derişim arttıkça 
yüzeyde daha çok kalsiyumun biriktiği gözlemlenmiştir. 
Yüzeylerin küreyle kaplanması için küreler ve kalsiyum 
birikmiş titanyum plakalar deiyonize su içerisinde 
inkübasyona bırakıldı. Şekil 3’ deki SEM görüntülerinde, 
kürelerin titanyum yüzeye tutuklandığı görülmektedir. 

Şekil 2: Titanyum yüzeye tutuklanmış mikrokürelerin SEM 
görüntüleri (a) 100x  (b) 200x  (c) 1kx 

SONUÇ 
Sonuç olarak 400 µl GA kullanılarak antibiyotik yüklü 
kitosan mikroküreler hazırlanmıştır ve titanyum yüzeye 
başarılı bir şekilde tutuklanmıştır.  

KAYNAKÇA 
[1] Knobben B. A. S., Van Horn J. R., Van der Mei H. C., Busscher H. J., 
"Evaluation of measures to decrease intra-operative bacterial contamination
in orthopaedic implant surgery", Journal of Hospital Infection (2006). 

TEŞEKKÜR 
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GİRİŞ 

Bu çalışmada ağrı kesici (ibuprofen) ve antibiyotik 
(siprofloksasin) salım sistemleri içeren kitosan tabanlı yara 
örtüsü geliştirilmesine çalışılmıştır. Açık ve enfeksiyon 
içeren yaralarda pH değerinin asidikten (pH 4,5) bazik 
değerlere (pH 8,0) kaymasından faydalanılarak antibiyotik 
salımını ayarlayabilmek için pH’ya duyarlı salımı yapan 
mikrokürelere antibiyotik yüklenmiştir. Ağrı kesici salımı ise 
pH’dan bağımsız olacak şekilde optimize edilmiş ve bu iki 
sistem kitosan süngerlerin içine yerleştirilerek çok işlevli yara 
örtüsü hazırlanmıştır.  

YÖNTEM 

Jelatin ve kitosan mikroküreler yağ içinde su emülsiyon 
tekniği ile hazırlanmıştır. Jelatin mikrokürelerden 
siprofloksasin salımı ve kitosan mikrokürelerden ibuprofen 
salımı pH 4,5 ve 8,0 tampon çözeltilerinde takip edilmiştir. 
Kitosan süngerler, kitosan çözeltilerinin (%1, %2) 24 
kuyucuklu plakaya döküldükten sonra 24 saat boyunca -
35oC’de liyofilize edilmesiyle elde edilmiştir. 

Antimikrobiyal aktivite testleri için Staphylococcus aureus
(S. aureus) 5x105 hücre olacak şekilde agar plakaya
yayıldıktan sonra küre içeren kitosan süngerler yerleştirilmiş
37oC de 24 saat inkübasyona bırakılmış inhibisyon çapları
kontrol edilmiştir.

TARTIŞMA	
Siprofloksasin salımında tüm gluteraldehit (GA) 
konsantrasyonları için pH 8’de salınan ilaç miktarının 
beklenildiği gibi pH 4,5 değerlerinden daha fazla olduğu
görülmüştür (Şekil 1). 

Şekil 1: Jelatin mikrokürelerden siprofloksasin salımı 

Kitosan ile hazırlanan mikrokürelerden ibuprofen salımında 
iki pH için benzer ve uzun süreli salım sağlanmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2: Kitosan kürelerden siprofloksasin salımı 

Kitosan süngerlerin SEM görüntüleri incelendiğinde alt
katman gözenekli bir yapıya sahipken, üst katmanın daha
katman katman bir yapıya sahip olduğu görülmüştür (Şekil
3a). Mikroküreler ise süngerin alt katmanına yerleşmiş
gözükmektedir (Şekil 3b).

S. aureus ile yapılan antibiyogram testlerinde 2,2 ± 0,2 cm
zon çapı elde edilmiştir (Şekil 4).

SONUÇ 

pH’ya bağlı salım hızı değişen antibiyotik salım sistemi ve 
pH’dan etkilenmeyen ağrı kesici salımı gerçekleştirilerek 
başarılı şekilde çift katmanlı kitosan süngerlere yerleştirilmiş 
ve  S. aureus üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Bu çalışma TÜBİTAK (proje no 114M870) tarafından desteklenmiştir. 

0

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20 25 30 35 40

K
üm

ül
at

if
Sa

lım
(µ

g)

Zaman (Gün)

%1 GA pH 4,5
%1 GA pH 8,0
%2,5 GA pH 4,5
%2,5 GA pH 8,0
%5 GA pH 4,5
%5 GA pH 8,0

0

100

200

300

400

500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

K
üm

ül
at

f S
al

ım
(µ

g)

Zaman (Gün)

pH 4.5
pH 8.0
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Şekil 3: S. aureus ile gerçekleştirilen antibiyogram testleri 
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GİRİŞ 
Kuru göz sendromu (KGS) oküler yüzeyde hasar oluşturma
potansiyeline sahip, rahatsızlık hissi, görme bozukluğu ve
gözyaşı filmi dengesizliği ile ilişkilendirilen bir gözyaşı ve
oküler yüzey hastalığıdır[1]. KGS’nin günümüzdeki
tedavisi; suni gözyaşı damlaları, anti-inflamatuar göz 
damlaları, besin destekleri, antibiyotikler ve var olan
gözyaşının göz yüzeyinde kalmasını sağlayan lakrimal
tıkaçları içerir.[2] Fakat bu yöntemler, inflamatuar
sebeplerle oluşan KGS’de lakrimal bezde oluşan fonksiyon 
kaybına ve atrofiye çözüm olmamaktadır. Günümüzdeki
alternatif tedavi yöntemleri arasında rejeneratif tıp
yaklaşımları dikkat çekmektedir. Doku mühendisliği
yaklaşımları bu bağlamda, yeni doku ve organların kontrollü
bir şekilde tasarlanıp hasarlı organ veya bölgeye implante
edilmesiyle iyileşmeye katkıda bulunmasını ve rejenerasyon
sağlaması amacını güder. Düşük miktarlardaki sıvıların
kontrolünü temel alan ve biyolojik sistemlerle benzerlik
gösteren mikroakışkan sistemler yardımı ile ve doku 
mühendisliği prensipleri kullanılarak in vitro ortamda 
fonksiyonel doku ve organlar geliştirilebilmektedir[3].

Bu çalışmada uyarılmış pluripotent kök hücrelerinden 
(UPKH) hassas çevresel kontrollü in vitro mikroakışkan 
sistem koşullarında yapay fonksiyonel lakrimal bez 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek olan yapay 
lakrimal bezin KGS’ye potansiyel tedavi yöntemi 
oluşturması hedeflenmekte olup, ilk defa bir mikroakışkan 
sistem içerisinde insan lakrimal bezinin doku mühendisliği 
yapılacaktır. 

YÖNTEM 
3 boyutlu doku kültürü için jelatin bazlı, ışık ile 
polimerleşebilen biyouyumlu hidrojel sentezlenmiştir. 
PMMA bazlı mikroakışkan sistem mühendislik yazılımları 
kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir. Doku kaynağı olarak 
kullanılan yetişkin ve embriyonik farelerin cerrahi işlemleri 
yapılmıştır. Bu dokulardan hücre elde etmek için  

oluşturulan izolasyon protokolü optimize edilmiştir. İzole 
edilen hücreler FACS yöntemi ile ayrılıp kültüre hazır hale 
getirilmiştir. 

SONUÇ 
Mikroakışkan sistemin tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiş 
ve akış testleri yapılmıştır. 3 boyutlu hücre kültürü sistemi 
için ışık ile polimerleşen jelatin tabanlı biyomalzeme sentezi 
gerçekleştirilmiştir. Yetişkin ve embriyonik farelerden 
alınan lakrimal bez dokusundan hücre izolasyonu 
yapılmıştır. İzole edilen hücreler FACS yöntemiyle analiz 
edilip, epitel ve mezenşimal olmak üzere ayrılmış ve bu 
hücrelerin 3 boyutlu mikroakışkan sistem içerisinde kültürü 
gerçekleştirilmiştir.  

TARTIŞMA 
Lakrimal bezin geliştirilmesi için kullanılan mikroakışkan 
sistemin ve 3 boyutlu biyomalzemenin, gerçek dokuyu ve 
ortamını en iyi şekilde taklit edebilmesi için optimize 
koşullara ulaşması sağlandı. Dokudan hücre izolasyonu 
protokolü için literatürden edinilen bilgiler doğrultusunda, 
minimum fare kullanmak ve en verimli sonucu elde etmek 
adına bu çalışmaya spesifik bir yöntem geliştirildi. Elde 
edilen hücrelerin FACS yöntemiyle ayrıştırılması konusunda 
daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışmalar devam 
etmektedir. 
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GİRİŞ 

Biyomalzeme uygulamalarında inflamasyon, implant edilen
materyalin veya cihazın bağışıklık mekanizmasını
etkilemesi sonucunda oluşabilmekte ve hedef dokunun 
rejenerasyonu açısından son derece önemlidir. Bağışıklık 
sistemi hücrelerinden olan makrofajlar, mikroçevrelerindeki
uyaranlara yanıt olarak polarize durumunu değiştirerek yara 
iyileşmesini ve doku rejenerasyonunu düzenlemede kritik
bir rol oynamaktadırlar. Makrofaj polaritesi, inflamasyonu
kontrol etmek, implantın red edilmesini önlemek ve
biyomateryalin entegrasyonunu hızlandırmak açısından
dikkat edilmesi gereken bir konudur. Lipopolisakkarit (LPS)
ve interferon-γ (IFN-γ) gibi uyaranlar ile klasik olarak aktive
edilen makrofajlar (M1), proinflamatuar özellikte olup
bağışıklık sistemine giren patojenlerlere karşı sitokinler
salgılarken, interleukin-4 (IL-4) ve interleukin-13 (IL-13)
gibi sitokinler ile aktive edilen makrofajlar (M2),
antiinflamatuar özellikte olup doku rejenerasyonunda ve 
anjiyogenezinde görevlidir.1 Yapılan son çalışmalar iki
boyutlu tek tabaka hücre kültür sistemleri, immun sistemin
karmaşık yapısını taklit etmede yetersiz kaldığını
göstermektedir.

Mikroakışkan sistemler çok küçük miktardaki sıvıların 
kontrolüne izin veren ve doku/hastalık modellerinin dış 
uyaranlara karşı verdikleri tepkileri incelemek için 
tasarlanmış platformlardır.2 Bu proje kapsamında doku 
mühendisliği yaklaşımları kullanılarak 3-boyutlu (3B) 
dinamik mikroakışkan sistemler ile insan monositik THP-1 
hücrelerinin makrofaj polaritesinin sağlanması ve kontrollü 
şekilde yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu platformları 
kullanarak, stres koşulları altında hücrelerin davranışını 
incelemeyi ve çeşitli mikroakışkan sistem tasarımları ile 
farklı ilaçları test edilmesi hedeflenmektedir. 

YÖNTEM

Bu çalışmada hücrelerin 3-boyutlu doğal ortamındaki gibi 
davranması için ışık ile polimerleşebilen biyouyumlu 
hidrojel kullanılmaktadır. 3B hidrojel, mekanik özellikleri 
ve biyobozunabilirliği açısından doku benzeri özellik 
göstermekte ve makrofaj hücreleri için doğal ortamı 
sağlayan yapay hücre dışı matris işlevini sağlamaktadır.3 
Mikroakışkan platformlar çeşitli mühendislik yazılımları 
kullanılarak tasarlanacak ve geliştirilmektedir. Mikroakışkan 

çiplerin içerisine hücreler 3B enkapsüle edildikten sonra 
sürekli akış altında çeşitli sitokinlerle M1-M2 
polarizasyonları incelenmektedir. 

Şekil 1: İnsan monositik THP-1 hücresinin 
farklılaşma/polarizasyon şematik gösterimi 

SONUÇ 

M1 ve M2 makrofaj polaritesini sağlamak için makrofaj 
hücrelerinin mikro ortamına benzer 3-boyutlu jelatin bazlı 
hidrojelin sentezi gerçekleştirilmiştir. Tasarımı tamamlanan 
mikroakışkan sistemin üretimi gerçekleştirilerek 3B hücre 
kültürü çalışmaları öncesi sızdırmazlık testleri başarıyla 
tamamlanmıştır.  Yapılan öncül çalışmalarda süspanse THP-
1 hücreleri PMA ile stimüle edilerek M0 durumuna 
getirilmiş ve tutunan tek tabaka halinde M1-M2 
polarizasyonu  test edilmiştir. 
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1. Cha B.H., et al., Integrin-Mediated Interactions Control

Macrophage Polarization in 3D Hydrogels, Adv Healthc
Mater. 2017 Nov;6(21).

2. Guven S., et al., Functional maintenance of differentiated embryoid
bodies in microfluidic systems: a platform for personalized medicine.,
Stem Cells Transl Med. 2015 Mar;4(3):261-8. 

3. Namkoong B., et al., Recapitulating cranial osteogenesis with neural 
crest cells in 3-D microenvironments, ActaBiomaterialia, 31, 301–
311, 2016. 

TEŞEKKÜR 
Bu çalışma TÜBİTAK 115C125, BAGEP  ve TÜBA-GEBİP tarafından 
desteklenmektedir. İnsan monositik THP-1 hücreleri için Prof. Dr. Şermin 
Genç ve ekibine teşekkür ederiz.

P03985

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28782184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28782184


BIO
MED20

18
-TR

Engineering Bone-Cartilage Interface in Microfluidic System 
Hamdullah Yanık1,2, Olcay Burçin Akbulud1,2, Ali Kemal Baş1,2, Sinan Güven1,2,3* 

1 Izmir Biomedicine and Genome Center
2 Dokuz Eylul University, lzmir International Biomedicine and Genome Institute

3 Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine
yanikhamdullah@gmail.com

*corresponding author: sinan.guven@ibg.edu.tr

INTRODUCTION 

Bone-cartilage interface is one of the most important area that 
is affected in bone and cartilage disorders. Tissue engineering 
approaches have been extensively utilized to regenerate the 
damaged skeletal tissues. Despite the significant progress in 
clinics there is still unmet need for in vitro osteogenic models 
to study the mechanisms of diseases. In their native 
environments cells are spatially organized within complex 
structures known as the extracellular matrix. Current in vitro 
2D culture platforms have limited capacity to recapitulate the 
physiological clues. Bioengineered systems with 3D cell 
culture potential provide new venues for generating in vitro 
disease models. Microfluidic systems enable to mimic native 
habitat of cells and tissues in microscales. Such systems are 
perfect platforms to examine the natural responses of the 
tissues like their native microenvironments. Some of 
advantages using tissue and organ models as, i) minimizing 
the number of animals used in research, ii) identification 
novel therapeutics, iii) defining the drug administration 
techniques. 

In this study, we aim to generate a novel in vitro disease
model for bone-cartilage defects by combining 3D cell
culture systems with stem cell technologies. Here we design 
a microfluidic system that allows the direct differentiation of
adipose derived stem cells (ADSC) in 3D hydrogel based 
culture environment towards osteogenic and chondrogenic
lineages. The capacity of this unique microfluidic system
provides simultaneous formation of two tissues in the same
channel.    

MATERIALS & METHODS 

Microfluidic chips were first designed using CoralDRAW 
software. PMMA based chips were cut with laser cutter and 
assembled. Gelatin based photocrosslinkable GelMA, 
biopolymer/hydrogel, was synthesized as described in 
(Loessner, Meinert et al. 2016). Adipose derived 
mesenchymal stem cells were encapsulated in microchannels 
using photomask designed for both osteogenic and 
chondrogenic compartment. With unique property of our 

chip, we can differentiate from same progenitor cells to 
osteogenic/chondrogenic lineage. 

RESULTS AND DISCUSSION

Microfluidic system design and fabrication is achieved and 
validated with and without cellular components. Microchips
are tested with using two different media without mixing, 
which leads to two lineage differentiation within the same 
channel simultaneously. To achieve 3D direct differentiation
photocrosslinkable gelatin-based hydrogel has been 
synthesized and stem cell differentiation capacity has been 
evaluated and finally differentiated cells were identify with
different validation techniques.

CONCLUSION 

We show the administration of two differentiation media in a 
single channel for osteogenic and chondrogenic 
differentiation of stem cells and these cells were characterized 
by specific lineage markers like aggrecan, osteocalcin, runx2, 
sox2. Such bioengineered platform can be used to mimic the 
bone-cartilage interface and potentially utilized in pre-
clinical tests of therapeutics. 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya üzerinde 
yaklaşık 10 milyon kişi korneadaki hasara bağlı olarak görüş 
kaybı yaşamaktadır [1]. Kornea doku mühendisliğinin 
amacı, fonksiyonunu kaybetmiş korneanın yerine 
fonksiyonel olarak aynı işlevi görebilen ve immün etki 
yaratmayan kornea doku eşdeğerleri üretmektir [2]. 
Organoidler genel olarak in vitro koşullarda indüklenmiş 
pluripotent kök hücreler (İPKH) kullanılarak geliştirilen 
minyatür fonksiyonel dokular olarak tanımlanabilir. Fiziksel 
morfoloji ve mekanik özellikler açısından gerçeğine benzer 
in vitro ortamlar hücrelerin farklılaşmasını ve 
fonksiyonelliğini doğrudan etkilemektedir [3]. Yapılan son 
çalışmalar, geliştirilen in vitro kornea modellerinin gerçek 
dokuyu taklit etmekte zorlandığını göstermektedir [2]. Bu 
kapsamda mikroakışkan sistemler, küçük kanallarda 
akışkanın akış hızını ve yönünü kontrol ederek korneanın 
ortamının taklit edilmesine yardımcı olmaktadır [4]. 
Bu çalışmada, kök hücre ve doku mühendisliği yaklaşımları 
kullanılarak, geliştirilen kornea organoidlerinin in vitro 
kültürü ve farklılaştırılmasına yönelik perfüze edilebilir bir 
hidrojel ve hava-sıvı arayüz bölgesini oluşturan 
mikroakışkan sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

YÖNTEM 

Gerçek kornea dokusunun ışık geçirgenliğini, şekil ve 
mekanik özelliklerini taklit etmek için farklı yoğunluklarda 
ve oranlarda polietilenglikol (PEG), polivinil alkol (PVA), 
aljinat, agaroz ve jelatin tabanlı biyoaktif hidrojeller 
üretilmiştir. Farklı malzemeler kullanılarak üretilen 
hidrojeller polimetilmetakrilat (PMMA) bazlı mikroakışkan 
sistem içerisine entegre edilerek gözün doğasındaki gibi sıvı 
akımı ve göz iç basıncın taklit edebilen pilot biyoreaktör 
tasarımları ve fabrikasyonları gerçekleştirilmiştir. 
Geliştirilen hidrojel taşıyıcı yapının organoidlerine karşı 
biyouyumlu ve biyoinört oluşunu incelemek için 3B hücre 
grupları hidrojel üzerine ekilmiş ve birbirileriyle füzyona 
uğramaları incelenmiştir. 

TARTIŞMA 

Farklı yoğunluklarda üretilen hidrojellerin gözeneklilikleri 
incelenmiş ve perfüzyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Geliştirilen bu platform dinamik ortamda organoidlerin 
doğala yakın koşullar altında olgunlaşmasını ve 
farklılaşmasına imkan tanıyacaktır. 

Şekil 1: Agaroz ve GelMA hidrojel modelleri. Ölçek 2mm. 

SONUÇ 

Geliştirilen perfuze edilebilir ve herhangi bir immun etki 
oluşturmayan hidrojel yapı sağladığı hava-sıvı ara yüzü 
sayesinde kornea yapılarının doğala en yakın bir şekilde 
laboratuvar ortamında oluşturulmasına imkan tanımaktadır. 
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GİRİŞ
Canlılar için en önemli yaşam kaynaklarından biri sudur. Su,
hidrojen bağları ve polaritesi gibi kendine has özellikleri
nedeniyle birçok farklı bileşimi absorbe edebilir, çözebilir
veya askıya alabilir [1]. Bu nedenle su, saf temiz formunu
koruyamaz ve çevresel faktörlerle çok çabuk kirlenir. Ağır
metallerin sudaki yüksek çözünürlükleri de toksitelerini 
artırmaktadır [2]. Bunun yanında, arsenik cilt lezyonları,
kanser, kan hastalıkları, şeker hastalığı ve yüksek tansiyona 
sebep olabilir ve vücuttan da atılamazlar [3]. Dünya Sağlık
Örgütü'ne (WHO) göre, içme suyundaki arsenik için
maksimum kirlilik limiti 10 µg/L iken, gelişmekte olan
birçok ülkede suda bulunan arsenik miktarı 50 µg/L
seviyelerinin üstündedir [5]. Bu yüzden, içme
kaynaklarındaki arsenik varlığının hızlı tespit edilip gerekli
önlemlerin alınması önemlidir. Ancak günümüzde arsenik
tespitinde pahalı merkezi laboratuvar tekniklerinin (atomik
spektroskopi, kütle spektrometresi ve kromatografi gibi)
kullanılması arsenik kontrollerini geciktirmekte ve insan
sağlığını tehdit etmektedir [4]. Bu çalışmada, mikroakışkan
yonga üstünde yerinde ve hızlı bir şekilde sudaki arsenik
miktarının belirlenmesi için altın nanoparçaçıkları kullanan
renkölçümsel bir yöntem sunmaktayız.

YÖNTEM 
Arsenik tespitinde algılama yüzeyi olarak kullanılacak cam  
lameller ultrasonik banyoda aseton ile temizlenmiş ve O2 
plazma ile aktive edilmişlerdir. Daha sonra bu camlar 3-
mercaptorpopyltrimethoxysilane ile silanlanmıştır ve 
yüzeyde arsenik yakalamak için kullanılacak olan –SH 
grupları oluşturulmuştur (Şekil 1).  

Şekil 1. Arsenik algılama yüzeyinin hazırlanması

Cam lamel daha sonra iki kanallı mikroakışkan yonga 
üstüne oturtturulmuştur. Mikroakışkan yonga yumuşak 
litografi tekniği ile polidimetilsiloksan(PDMS)’dan 
üretilmiştir [5]. Mikroakışkan yonga üstündeki ilk kanal 
arsenik algılaması için kullanılırken ikinci kanal ise referans 
sinyalini belirlemek için kullanılmaktadır. Şöyleki, ilk 
kanala arsenik içeren 60 µL su verilmiş ve ikinci kanala ise 
arsenik içermeyen 60 µL su verilmiştir. İki kanalda örnekler 
10 dakika bekletildikten sonra, iki kanalada altın 
nanoparçacık içeren solüsyon verilmiştir. İlk kanalda arsenik 
–SH grubuna bağlandığı için lamel üzerinde –SH grup
miktarı azalırken, ikinci kanalda –SH grup miktarı sabit
kalmıştır. Bu yüzden ilk kanalda altın nanoparçaçıkları
ikinci kanala göre daha az bağlanacaklardır.  İki kanal su ile
yıkandıktan sonra, kanal üstündeki altın nanoparçaçık
miktarı absorpsiyon spektroskobisi yöntemiyle
belirlenmiştir (Şekil 2). İki kanal arasındaki absorpsiyon
değerlerindeki fark su içindeki arsenik miktarını verecektir.

Şekil 2. Mikroakışkan yonga üstünde arsenik algılanması 
TARTIŞMA 
Mikroakışkan yonga üstünde 1 mg/L arsenik analiz 
edilmiştir. Şekil 3’de de gösterildiği gibi, arsenik 
konsantrasyonu kanal üstünde absorpsiyon değerini 1.2 kat 
azaltmıştır. Bu da arseniğin altın nanoparçaçıkların kanal 
yüzeyine bağlanmasını azalttığını göstermektedir. Yonga 
üstünde farklı arsenik konsantrasyonlarının algılanması için 
çalışmalar devam etmektedir.   

Şekil 3. Farklı arsenik konsantrasyonları için mikroakışkan 
kanal üstünde elde edilen absorpsiyon spektrumları. 

SONUÇ 
Geliştirilen mikroakışkan yonga sayesinde arsenik yerinde, 
hızlı, ve uygun maliyetli olarak düşük hacimlerdeki 
örneklerde tespit edilebilecektir.  Bu sayede sudaki arsenik 
kontaminasyonu hızlı bir şekilde belirlenip, gerekli tedbirler 
zaman kaybetmeksizin alınabilecektir. 
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GİRİŞ 

Malzeme biliminde yapılan araştırmalarda insan 
vücudundaki dokuların yaşamsal faaliyetlerini 
gerçekleştirmelerine yada bu faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesinde yardımcı olmalarına bağlı yapısal
çözümler giderek artmaktadır. Bu çözümlerde de en çok
görülen malzeme grubu biyolojik kaynaklı olan
malzemelerdir (1). Avrupa Biyomalzeme Topluluğuna göre
biyomalzemeler biyolojik sistemler ile ara yüzey oluşturarak
ya da dokuların, organların ve vücut fonksiyonlarının yerine
geçerek iyileşmesini, büyümesini ve onarılmasını sağlayan
malzemelerdir (2). Bunun temelinde olan insan yapısı ile
kullanılan malzemenin uyumluluk göstermesidir. Bu tür
malzemeler doğal olabildiği gibi yapay yolla da elde
edilebilen malzemelerdir. Biyobozunur malzemeler; nişasta,
selüloz, protein gibi doğal polimerlerden oluşmaktadır.
Doğada bozunabildiklerinden dolayı çevre kirliliğini
azalttıkları ve atık sorunlarına çözüm oldukları için tercih
edilmektedirler. Günümüzde doğada bozunabilen 
malzemelerden olan nişasta ve türevleri, poli(bütilen
süksinat) (PBS), poli(hidroksi bütirat) (PHB),
polikaprolakton (PCL) ve poli(laktik asit) (PLA) gibi alifatik
polyesterler tek kullanımlık ürünlerde ve medikal alanda
yaygın olarak kullanılmaktadır (3).
Gerçekleştirilen çalışmada PLA matrisli kompozitlerde 
hidroksiapatit (HA) ve TiO2 takviyesinin polimerin
biyoaktivitesine etkisi mikroyapısal olarak incelenmiştir.

YÖNTEM 

Doku iskelesinde kullanılmak üzere boşluklu numune
hazırlamak için kullanılan birçok farklı yöntem mevcuttur.
Çalışmada PLA-HA-TiO2 kompozitlerinin hazırlanması için
çözücü döküm parçacık uzaklaştırma yöntemi kullanılmıştır.
Çizelge 1:’de üretilen kompozitlerin bileşim oranları
görülmektedir. Çözücü döküm parçacık uzaklaştırma tekniği
ile üretilen numunelere 4 hafta boyunca biyoaktivite testi 
uygulanmış, her haftanın sonunda numune yüzeylerinden
SEM görüntüsü alınarak HA oluşumu incelenmiştir (Şekil 1).

Çizelge 1: Polimer matrisli nano kompozit bileşim oranları 
CH2Cl2 (ml) PLA (g) HA (g) TiO2 (g) NaCl (g) 

PLA  25 5,25 0 0 26,15 
PLA+HA 25 5,25 1,16 0 26,15 
PLA+HA+%1,5 TiO2  25 5,25 0,49 1,05 26,15 

TARTIŞMA 

Şekil 1’de yer alan biyoaktivite testi öncesi ve 4 haftalık 
biyoaktivite testi sonrasında numune yüzeylerinden alınan 
farklı büyütmelerdeki SEM görüntüleri incelendiğinde en az 

apatit oluşumu PLA numunelerinde, en fazla apatit 
oluşumunun PLA/HA numunesinde olduğu görülmektedir.  

Şekil 1: Apatit oluşumunu gösteren SEM analiz görüntüleri 

PLA/HA nanokompozit numunelerin içerisinde hazırda var 
olan Ca miktarı diğer numunelere göre daha fazla olduğundan 
(Bkz Çizelge 1) PLA/HA numunelerinde apatit oluşumu daha 
hızlı ve daha fazla miktarda olmuştur. Numunelerin SBF’de 
bekleme süresince Apatit kalsiyum fosfat çökelmesi meydana 
gelmiştir. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmanın sonucunda PLA matrisli nano HA+%1,5 
TiO2 takviyeli kompozitlerin biyoaktif davranış sergilediği 
görülmüştür. Ayrıca kompozit bileşiminin içinde halihazırda 
bulunan HA oranının yüksek oluşunun biyoaktivite testindeki 
apatit tabaka oluşumunu daha da hızlandırdığı görülmüştür. 

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Klasik ilaç verme şekillerinin kullanımında karşılaşılan
problemlerin giderilmesi için uzun yıllar yapılan çalışmalar
sonucunda, ilaç taşıyıcı sistemler önemli bir alternative
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmalardaki temel amaç,
hastanın tedavisinin yanı sıra yaşam kalitesini de arttırmaktır.
Etkin madde dozunu azaltma, dozlama aralığını uzatma, yan
ve zararlı etkilerden koruma ve hatta ilacı hedef bölgeye 
göndermenin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, kontrollü salım
sistemleri en iyi cevap veren sistemler olarak belirtilmiştir.
Kitin, selülozdan sonra dünyada en yaygın ve bol olarak 
bulunan ikinci biyopolimerdir. Kitinin birçok türevi olmasına
ragmen, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Kitosan
biyopolimeri, tekrarlanan her biriminde primer ve sekonder
hidroksil grupları ile amin grubu gibi fonksiyonel gruplara
sahiptir. Bu gruplar, kimyasal olarak modifikasyona 
uğrayabilmekte ve kitosanın mekaniksel ve fiziksel
özellikleri ile çözünürlüğünü değiştirmektedir [1] Kitosan ve
türevleri, biyouyumlu, biyobozunur ve toksik olmayan
yapıdadır. Araştırmacıların ilgi odağı olmasını sağlayan
biyolojik, fizyolojik ve farmakolojik özelliklere sahiptir.
Kitosan, yara iyileşmesinde, hemostatik aktivitede, immun
yanıt arttırımında, hipolipidemik aktivitede, mukoadezyonda
ve antimikrobiyal aktivitede önemli uygulamalara sahiptir [1-
2].
Bu çalışmada, Kitosan temelli yeni bir yarı-IPN film
hazırlanarak, ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Bu doğrultuda, Aljinat-polyanetanolsülfonik 
asit-kitosan yarı IPN filmleri hazırlanmış, FTIR, SEM, DSC
gibi enstrümantal yöntemler kullanılarak yapısal ve 
morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte şişme
davranışı da şişme kinetiği kullanılarak belirlenmiştir.

YÖNTEM 

Bu çalışmada, Aljinat-polyanetanolsülfonik asit-kitosan, 
ALG-PASAS-CHT, yarı IPN filmleri birlikte çöktürme ve 
ardından çapraz bağlanma yöntemi ile hazırlandı. Bu amaçla, 
sodyum aljinat çözeltisi (%2, 10 ml) hazırlandı ve farklı 
oranlarda polianetanolsülfonik asit içerecek şekilde, aljinat 
çözeltisi içine eklendi. Kalıba dökülen polimer karışımı, 40 
oC’de 1h inkübatörde bekletildi. Ardından, kitosan ve CaCl2 
içeren karışım (%2, 10 ml) aljinat-polianetanolsülfonikasit 
filminin üzerine eklendi (Şekil 1).   

Şekil 1: Aljinat-polianetanolsülfonik asit-kitosan yarı IPN 
filmi 

Hazırlanan yarı IPN filmlerinin ilaç taşıyıcı sistem olarak 
kullanılabilirliği model ilaç olarak askorbik asit ve ampicilin 
kullanılarak araştırıldı. 
TARTIŞMA 

Sentezlenen yarı IPN filmlerin yapısal aydınlatılması için ilk 
olarak FTIR spektrumu alındı (Şekil 2).  
Şekil 2: ALG-PASAS-CHT filmin FTIR spektrumu 

FTIR spektrumunda, 1494 cm-1 güçlü C-H gerilmesi 
polianetanol sülfonik asitin metil grubuna, 1417 cm-1 gerilme 
aljinatın yapısındaki karboksilik asite, yaklaşık 3500 cm-1 

gerilme kitosandan kaynaklanan N-H gerilmesine ait olduğu 
düşünülmektedir.  
SONUÇ 
FTIR spektrumunda yarı IPN filmini oluşturan Aljinat, 
polyanetanolsülfonik asit ve kitosan polimerlerinin 
yapısınındaki grupların bulunduğu görülmektedir.  

KAYNAKÇA 
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2-Bhattarai, N., Gunn, J., Zhang, M., Chitosan-based hydrogels for
controlled, localized drug delivery, Advances drug delivery reviews, 62 (1),
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GİRİŞ 

Kronik karaciğer hastalığı ve karaciğer fibrozisi, karaciğerde 
ekstrasellüler matriks proteinlerinin birikimi ile karakterize
bir durumdur. Karaciğerde biriken matriks proteinleri zaman
içinde karaciğer parankiminin çoğunu kaplar. Nodüller
nedeniyle karaciğerin yapısı tamamen bozulmaya başlar ve
siroz olarak bilinen durum oluşur [1]. Mevcut evreleme 
yöntemleri ile histolojik siroz bir (METAVIR, SAF) veya iki 
(İshak) derecede değerlendirilmektedir [2]. Histolojik olarak
sirozun da daha iyi sınıflaması ve değerlendirilmesi için üç 
boyutlu görüntülemenin mevcut tanı ve tedavi yöntemlerine
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Üç boyutlu floresans görüntüleme yöntemleri arasında
yüksek çözünürlüklü ve uyarım yöntemi olarak lazer
kaynaklarını kullanan konfokal [3], iki-foton [4] ve ışık
tabakası [5] mikroskopları tercih edilmektedir. Işık tabakası 
floresans mikroskobu (Light Sheet Fluorescence Microscopy
- LSFM) diğer floresans mikroskoplarıyla kıyaslandığında
daha kalın örnekler üzerinde çok daha hızlı görüntüleme
imkanı sağlamaktadır. Geliştirilen ilk LSFMden bu yana
farklı özelliklerde çok sayıda mikroskop geliştirilmiştir [6].
Bu sistemlerde ışık tabakasını oluşturmak için genellikle
silindirik lens kullanılır ve çeşitli yöntemlerle şeffaflaştırılan
örnek çift ya da tek yönlü olarak aydınlatılır. Kesitler halinde
kaydedilen floresans görüntüleri bir araya getirilerek 3B
görüntü oluşturulur.

YÖNTEM 

Çalışmamızda karaciğer fibrozisi ve sirozun evrelerinin
belirlenmesine yönelik seçici düzlem aydınlatma mikroskobu
(Selective Plane Illumination Microscopy-SPIM) olarak
adlandırılan ışık tabakası mikroskobu kurulmuş ve karaciğer
dokuları üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle
görüntülenecek dokular CLARITY yöntemi ile
şeffaflaştırılmıştır [7]. Fluorescein isothiocyanate (FITC) ile
boyanan dokular görüntülemeye hazır hale getirilmiştir.
Çalışmalarımızda kurduğumuz LSFM düzeneğinde ışık
tabakası silindirik lens ve objektif kullanılarak
oluşturulmuştur (Şekil 1 (a)). FITC ile boyanan dokuların 
uyarılması için 488 nm dalgaboyunda lazer örnek üzerine tek
yönlü olarak gönderilmiştir. Işık tabakasının ilerlediği yöne
dik olacak şekilde görüntüleme objektifi yerleştirilmiş ve
CMOS kamera yardımı ile görüntüleme gerçekleştirilmiştir. 
Oluşturulan ışık tabakasının karakterizasyonu için nokta
floresans kaynak içeren örnekler kullanılmıştır. Şeffaf
karaciğer dokusunun 3B görüntüsünün elde edilebilmesi için,

ışık tabakasının doku içersindeki farklı derinliklerinden
alınan floresans görüntüleri imge işleme (3B yapılandırma)
ile birleştirilebilir. 

TARTIŞMA

Deneysel olarak kurduğumuz LSFM düzeneğinden elde
ettiğimiz ışık tabakasının profili Şekil 1 (b)’de verilmiştir.
Buna göre yaklaşık 13 µm’lik kalınlığa sahip ışık tabakası 
örneği aydınlatmaktadır. Şekil 1 (c)’de bu ışık tabakası ile
kaydettiğimiz sirotik karaciğer dokusunun floresans
görüntüsü bulunmaktadır. Bu görüntüde biyopsi örneğinin 
içindeki nodüller ve damar kesiti görülmektedir.

Şekil 1: (a) LSFM deney düzeneği. (b) Işık tabakasının z-
analizi. (c) Sirotik karaciğer dokusunun floresans görüntüsü. 
Barın uzunluğu 250 µm’dir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada laboratuvarımızda kurulan LSFM mikroskobu 
ile karaciğer fibrozisi ve sirozlu dokular görüntülenmiştir. Bu 
görüntülerin imge işleme ile hastalıkların daha iyi 
sınıflanması amacıyla kullanımı üzerine çalışmalarımız 
devam etmektedir. 3B görüntülerden elde edilecek yoğunluk 
ve yönlülük parametrelerinin tespiti, fibrozisin 
derecelendirilmesinde etkin olarak kullanılabilecektir. 
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GİRİŞ
Akıllı polimerler bulundukları ortamdaki pH ya da sıcaklık,
gibi değişimlere tepki verebilen polimer türüdür. [1] pH'a
duyarlı polimerler bulundukları ortamın pH değişimine bağlı 
olarak şekil, yapı ve çözünürlük gibi özelliklerini tersinir
olarak değiştirebilen bir tür akıllı polimerlerdir.[2] Bu 
polimerler iyonize asidik ya da bazik gruplardan oluşurlar ve
bu özellikleri pH’a duyarlı olmalarını sağlamaktadır.[1]
Kitosan, hemostatik ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı
yara örtüsü uygulamalarında en çok tercih edilen polimerdir.
Jelatin ise deri, tendon ve kemikte bulunan temel yapısal
protein olmasından ve kitosan gibi biyouyumlu ve
biyoçözünür olmasından dolayı, fizokimyasal özelliklerin
desteklenmesi için kitosan ile birlikte biyomateryal olarak
kullanılabilir. Fakat jelatinin sulu çözeltilerde kolayca
çözünebilir olmasından dolayı, mekanik özellikleri EDC gibi
başka bir polimerle iyileştirilebilir.[3] Ayrıca, mükemmel 
termal stabilite, düşük maliyet ve kolay bulunabilir 
özelliklerinden dolayı mekanik ve termal özelliklerin
iyileştirilmesi için kemik tozu kullanılabilir. [4] 
Yara örtüsü ilaç salım sistemleri ile geliştirilebilecek önemli 
bir etkendir. Yaranın tedavisinde, ilaç enjeksiyonu veya
doğrudan uygulamalar gibi geleneksel yöntemler ilacın 
etkinliğini azaltabilir. Ayrıca ilacın uygun dozajında
uygulanması yan etkilerin engellenmesi için önemlidir. Bu
nedenle ilaç salımının yara örtülerinde kullanımı oldukça
önem taşır.[5]
Bu çalışmanın temel amacı, kontrollü ilaç salımında
kullanılmak üzere kemik tozu katkılı kitosan bazlı polimerik
film üretimidir.
YÖNTEM
Polimerik filmlerin hazırlanması için öncelikte kitosan asetik 
asit çözeltisinde, jelatin ise distile suda 40oC’de çözülmüştür.
Sonra kitosan ve jelatin karıştırılarak homojen bir yapı elde
edilene dek oda sıcaklığında karıştırılmıştır. Aynı zamanda
kemik tozu distile suda disperse edilmiş ve belli oranlarda
(0%,5.2%,11.1% ve 25 % v/v) kitosan/jelatin karışımına
eklenmiştir. Daha sonra, her bir karışıma çapraz bağlayıcı
olarak EDC çözeltisi eklenmiştir. Hazırlanan karışımlar petri
kaplarına dökülmüş, 37oC’de 3 gün boyunca bekletilerek film
elde edilmiştir. Elde edilen filmlerin karakterizasyonu için
FTIR ve şişme testleri gerçekleştirilmiştir.
İlaç salım deneyleri ise siprofloksasin yüklemesi yapılan
filmler ile 7.4 pH değerinde, 37oC sıcaklık ve 130 rpm
devirde gerçekleştirilmiştir.
TARTIŞMA
Elde edilen filmlerin kimyasal yapısı FTIR ile 380cm−1 ve
4000cm−1 aralığında ölçülmüştür. Şekil 1’de bulunan, -OH 
grubuna ait 3288cm-1 dalga boyunda görülen pik, polimerik 
filmin yapısında kitosan ve jelatinin bulunduğunu 
kanıtlamaktadır. 993cm-1 dalga boyunda görülmekte olan pik 

ise polimerik film yapısındaki kemik tozunun varlığını
kanıtlamaktadır. Yapılan şişme testleri 5.8 ve 7.4 pH
değerlerinde gerçekleştirilmiş olup, Şekil 2’de görüldüğü gibi
elde edilen tüm film örnekleri için şişme kapasitesi, 5.8 pH
değerinde, 7.4 pH değerinden daha yüksektir. Ayrıca, kemik
tozunun dolgu efekti nedeniyle, kemik tozu içeren polimerik 
filmlerin şişme oranının içermeyenlere göre daha düşük 
olduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 1: FTIR Grafiği    Şekil 2: Şişme Testi Grafiği 

Şekil 3: Siprofloksasin Yüklü İlaç Salım 
İlaç salım deneyleri sonucunda kemik tozu katkılı filmlerde 
daha az ilaç salımı olacağı gözlemlenmiştir. 
SONUÇ 
Yapılan şişme testleri sonucu, şişme seviyesinin pH ile doğru 
orantılı olduğu görülmüştür. Bulunan sonuçlara göre, 5.8 ile 
7.4 pH değerlerinde filmlerin şişme kapasitesinin yüksek 
olması, bu pH aralığının insan üzerinde kullanımı uygun 
olduğundan, bu çalışmada hazırlanan polimerik filmlerin yara 
örtüsüne uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Yapılan ilaç 
salım deneylerine göre, kemik tozu kullanımının por 
doldurucu etkisinden dolayı ilaç salım oranını azalttığı 
görülmüştür. Bu bağlamda, ilaç salım oranı, katılan kemik 
tozu oranı ile ayarlanabileceği öngörülmektedir. 

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Doku mühendisliği, mühendislik, malzeme bilimi, hücre
biyolojisi ve biyomedikal prensiplerini ve teknolojilerini,
hasarlı veya hasarlı doku rejenerasyonunu desteklemek için
fonksiyonel malzemeler geliştirmek amacıyla birleştiren
disiplinler arası bir alandır[1]. İskeleler, hedeflenen
dokuların rejenerasyonunu destekleyen ve yerine
kullanılacak dokunun temel özellikleri içeren üç boyutlu
(3B) gözenekli yapılardır [2]. Bu gözenekli yapıların en
önemli özellikleri; Biyouyumlu olmaları, hücre işlevselliğini
sürdürebilirliği ve hücrelerin ve dokuların büyümesi için 
doğru ortamı sağlamalarıdır. Aynı zamanda yapısal
bütünlüğü desteklemek için yeterli mekanik güce sahip
olmaları, hücre tutunmasının iyi olması, çoğalabilmesi,
farklılaşma ve diğer hücresel işlevler için uygun kimyasal ve
biyolojik özelliklere sahip olmasıdır. Son yıllarda yapılan
çalışmalarla, 3 boyutlu yazım tekniği bütün bu ihtiyaçlara
çözüm bulma konusunda önemli bir cevap olarak ortaya 
çıkmıştır [3]. Bu çalışmada hasarlı kemik ve kıkırdak
dokularının tedavisi için, bu dokuların fiziksel ve kimyasal
özelliklerini taklit edebilen 3 boyutlu doku iskelesi üretimi 
gerçekleştirilecektir. Üretim sentezlenen hidroksiapatit
katkılı kitosan ve Polivinil alkol (PVA) polimer karışımı ile
3 boyutlu biyoyazım tekniği kullanarak gerçelkleştirilmiştir.

DENEYSEL PROCEDÜRLER 

3 Boyutlu modelleme ve Üretim Prosesi

3 Boyutlu doku üretimi, biyo yazım tekniği için geliştirilmiş
yazıcı yardımıyla gerçekleştirilmiştir (Şekil 1-a). İlk olarak
hidrojel yapısında kullanılacak bileşenler, belirlenen
optimum oranlarda ayrı ayrı çözülmüştür. %2,5 Kitosan, %2 
Asetik Asit-Su çözeltisi içerisinde manyetik karıştırıcı 
yardımı ile çözülmüştür. %1 Polivinil alkol distile su
içerisinde 120 ºC sıcaklık uygulanarak manyetik karıştırıcı 
ile çözülmüştür. Bu iki çözelti birbiri ile karıştırıldıktan
sonra sentezlenen Hidroksiapatit tozu çözelti ağırlığının
%2,5’i miktarın da eklenmiştir. Oluşan kompozisyon,
homojanizatör ile manyetik dalga yardımı ile homojen
olarak karıştırılarak hidrojel elde edilmiştir. Hazırlanan
hidrojeller, boyutlu yazım işlemi içinn 10 mL’lik şırıngalara
doldurulur.

Üretilecek iskeleler CAD programıyla tasarlanmıştır (Şekil 
1-b). Üretilen hidrojeller 10 mL şırınga ile yazıcıya

yüklendikten sonra tasarlanan doku iskeleleri 3 boyutlu 
biyoyazıcı ile üretildi (Şekil 1-c). 

Şekil 1: 3 Boyutlu biyoyazım tekniği şematik gösterimi (a), 
CAD programı ile tasarlanan iskele örneği (b), doku iskelesi 
üretim aşaması. 

Çalışmamızda sert doku üretiminde; hidojejin hidroksiapatit 
katkı oranlarıyla değişen fiziksel özellikleri, yazım hızı, 
yazım sıcaklığı, yazıcı iğne ucu ve tasarım farklılıklarının 
etkisi, bu değerler değiştirilerek incelenmiştir. Bunlara ek 
olarak, mekanik özelliklerini belirlemek için basma testi, 
kimyasal bağları belirlemek için FTIR analizi, yapısal 
morfolojiyi incelemek için SEM analizi, hücre canlılığını ve 
tutunmasını ve biyouyum özelliklerini incelemek için hücre 
kültürü testi yapılmıştır. 
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GİRİŞ 

  Bombyx mori ipek böceğinden elde edilen fibroin, lif 
yapısında bir protein olup üstün malzeme özelliklerinin yanı 
sıra biyouyumluluğu, biyobozunurluğu, yüksek derecede 
dayanıklı ve tok oluşu, kolaylıkla işlenebilirliği ile öne çıkan 
bir malzemedir. İpek fibroin popüler olarak tekstil 
endüstrisinin yanında hücre kültürü, yara örtüsü, ilaç 
salınımı, enzim immobilizasyonu ve kemik hücre 
mühendisliğinde iskelet olarak kullanım alanı bulmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı ise yara örtülerinde dışarıdan gelen 
uyarılara hızlı cevap verebilen kemik hücre mühendisliğinde 
kullanıma uygun makrogözenekli ipek fibroin iskeletlerinin 
sentezlenmesidir.   

YÖNTEM 

İpek Fibroin Çözeltilerinin Hazırlanması; İpek solüsyon 
elde edilme aşamaları ayrıntılı biçimde Şekil 1.’de 
gösterilmiştir. 

Şekil 1: İpek Fibroin + PVA Çözeltisinden İpek Sünger 
Hazırlanması 
İpek Fibroin + PVA Çözeltisinden İpek Sünger 
Hazırlanması; Tüm numuneler için toplam hacim 10 ml , 
sekiz farklı çözelti hazırlandı. (Çizelge 1). 

Sünger 
Kompozit 

PVA 
(ml) 
(%6) 

İPEK Fibroin 
Çözeltisi 
(LiBr-CaCl2 ) 
ml 

Karışım süresi 
(Saat) 

Liyofilizasyon süresi 
(Saat) 

a 0 10 12 18 
b 3 7 12 18 
c 4 6 12 18 
d 5 5 12 18 
e 6 4 12 18 
f 7 3 12 18 
g 10 0 12 18 

Çizelge 1. İpek Fibroin (LiBr ve CaCl2) PVA sünger 
kompozit derişim oranları ve optimizasyon şartları 

TARTIŞMA 

Üretilmek istenen malzemenin son kullanım yerlerine
göre, (CaCl2-Etanol-dH20 ve LiBr) farklı çözücü sistemler
kullanılabilir. Bu hem üretilen malzemenin morfolojisini hem
de farklı moleküller ile kompleks oluşturma kabiliyetini ve
kalitesini etkilemektedir.

SONUÇ 

  İpek fibroin iskelelerinin morfolojik yapısı SEM ile 
incelenmiştir. SEM resimlerinde görüldüğü üzere, genelde 
LiBr’den elde edilen fibroin yapıların PVA üzerinde küçük 
iplikçikler oluşturarak yüzeyi kısmen kapladığı, faz 
ayrışmasının olduğu ve CaCl2-Etanol çözeltisinden elde 
edilen fibroinin tersine homojen bir yapı oluşturamadıkları 
gözlemlenmiştir.(Şekil 2.1- Şekil 2.2 ) 

Şekil 2.1. LiBr çözücü 
sisteminden elde edilen 
ipeğin PVA ile artan 
oranlarda karıştırılması ile 
oluşturulan sünger yapılar. 

Şekil 2. 2. CaCl2 çözücü 
sisteminden elde edilen 
ipeğin PVA ile artan 
oranlarda karıştırılması ile 
oluşturulan sünger yapılar 
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GİRİŞ
Doku iskelelerinin üretiminde kullanılan yöntemler
gelişmekte olmalarına rağmen az zahmetli, süreç koşullarının
kolay kontrol edildiği, uygulama sırasında kolaylık sağlayan 
ve çevre dokulara en az hasar veren üretim yöntemlerinin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Enjekte edilebilen
doku iskeleleri; düzensiz şekillerde, farklı çap ve boyutlarda 
doku hasarlarının onarımı ve yenilenmesinin yanı sıra
kontrollü ilaç salımının da sağlanması için oldukça ilgi çekici
malzemeler olarak ortaya koyulmuştur. Enjekte edilebilir
malzemeler düzensiz yapıya sahip hasarlı bölgeleri tamamen
doldurabilen, büyük cerrahi operasyonlar gerektirmeyen ve
biyoaktif moleküllerin veya hücrelerin kolaylıkla ortama
yerleştirilebildiği malzemelerdir. Bu sistemler hidrojeller ve
mikroküreler olmak üzere iki farklı türde hazırlanır.
Mikroküreler sıvı ortamlarda serbestçe dolaşan hücre veya
ilaç yüklenebilen küçük polimerik partiküllerdir [1, 2]. 
Kontrollü ilaç salım sistemi olarak mikroküreler, ağızdan
alınarak geciktirilmiş ilaç serbestleşmesinde ya da deri altına,
kas dokusuna ve periton boşluğuna enjeksiyon ile implante
edilerek bölgesel kontrollü ilaç serbestleştirilmesinde ya da
damar yolu ile kan dolaşımına verilerek hedeflenmiş ilaç
dağıtımında kullanılırlar. Bu çalışma kapsamında minimum
invaziv etki ile ilaç salım sistemi olarak kullanılabilen enjekte
edilebilir kitosan kriyojel mikroküreler üretilmiştir. Yapılan
ön optimizasyon çalışmaları sonucunda en uygun 
formülasyona sahip mikroküreler seçilerek, etkin madde
yüklenmiştir. Etkin madde salım çalışmaları yapay mide,
ince bağırsak ve göz sıvıları olmak üzere üç farklı ortamda 
gerçekleştirilerek salım mekanizmaları ortaya konmuştur. 
YÖNTEM
Mikroküre şeklinde kriyojel doku iskelelerinin üretimi yağda
su emülsifikasyon ve kriyojelasyon yöntemlerinin bir arada
kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir [3]. Polimer olarak
seçilen kitosanın asetik asitte çözünmesiyle farklı
konsantrasyonlarda (0.5, 1.0 ve 2.0, w/v) kitosan çözeltileri
hazırlanmıştır. Hazırlanan kitosan çözeltisi yağ fazı içerisine
damlatılmıştır. Küre formu verilen kitosan çözeltisi,
glutaraldehit çözeltisi (1, 3 ve 6%, v/v) ile birleştirilerek
kriyojelasyonun gerçekleşmesi için kriyostat cihazına
alınmıştır. Kriyojel mikroküreleri üretmek için işlemler
kriyojenik koşullarda (-12, -16, -20 °C gibi)
gerçekleştirilmiştir. Sentez tamamlandıktan sonra
mikroküreler yıkanarak liyofilize edilmiştir. Uygun 
formülasyonda seçilen mikrokürelere etkin madde 
emdirilerek yüklenmiştir. Mikrokürelerden yapay mide, ince
bağırsak ve göz sıvıları ortamlarında farklı zaman
aralıklarında etkin madde salımı incelenmiştir. Çözeltilerin
derişimlerindeki değişim spektrofotometrik olarak 
belirlenmiştir.

TARTIŞMA 
Farklı ön optimizasyon koşullarında farklı fizikokimyasal
özelliklere sahip kitosan kriyojel mikroküreler hazırlanmıştır. 
Uygun formülasyona sahip (2% kitosan, 3% gluteraldehit ve
-16 °C kriyojenik koşul) kitosan mikrokürelerin görüntüsü
Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1: Uygun formülasyonda hazırlanan kitosan kriyojel 
mikroküreler 
İlaç yükleme çalışmaları ilacı model olarak temsil etmek 
üzere hidrofilik bir boyar madde olan Rhodamine-B 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Model ilacın kitosan 
mikrokürelere yüklenme davranışları farklı koşullar (İlaç 
yükleme süresi, ilaç yükleme sıcaklığı, mikroküre miktarı) 
için belirlenmiştir. Etkin madde yüklü mikrokürelerin yapay 
mide, ince bağırsak ve göz sıvıları gibi farklı pH ortamlarında 
farklı salım kinetikleri gösterdikleri görülmüştür. 
SONUÇ 
Kitosan kriyojel mikroküreler enjekte edilebilirliğe uygun 
küresel geometri formunda hazırlanmış ve bu şekilde ilaç 
salımı yapabilecek, daha kullanışlı ve minimum cerrahi 
operasyon gerektiren bir ilaç-kriyojel sistemi geliştirilmiştir. 
Vücut sıvılarına benzetilmiş fizyolojik çözeltilerde yapılan 
kinetik çalışmaları sonucu sentezlenen ağ yapılı küresel 
kriyojellerin, pH-duyarlı kriyojeller olduğu anlaşılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında hazırlanan kitosan kriyojel 
mikrokürelerin etkin ilaç destek materyalleri olabileceği 
önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Canlı vücudunun hastalık yapan bazı organizmalara karşı
savunmasız kaldığı, ya da bir hastalık, kaza, yaralanma ya da 
genetik orjinli bozukluklar sonucu doku ve organ hasarlarının
meydana geldiği zamanlar olur. Bu gibi durumların
üstesinden gelmek için, insanoğlu geçmişten bu yana
biyolojik orjinaline en yakın dokuyu ya da malzemeyi
üretmenin yollarını aramıştır. Canlı bir dokunun görevini
üstlenen, destekleyen veya canlı bir sistemin bir parçası 
olarak görev alan bu tür malzemelere biyomalzemeler denir.
Günümüzde biyomalzeme çalışmaları, doku mühendisliği 
için yeni doku iskeleleri geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Yapılan çalışmada, evsel atık kaynağı olan yumurta kabukları
kullanılarak nano hidroksiapatit ve gıda olarak tüketildikten
sonra atık olarak açığa çıkan mavi yengeç kabukları
kullanılarak kitosan biyopolimeri sentezlenmiştir.
Sentezlenen ürünler kullanılarak hidroksiapatit katkılı kitosan
doku iskeleri üretilmiştir. Çalışmamızda geliştirilen doğal
kaynaklı nanohidroksiapatit katkılı kitosan kompozit doku 
iskelelerinin kemik doku mühendisliği alanında uygulanması
yönünde gelecek vaad edeceği düşünülmektedir.

YÖNTEM 
Çalışmada materyal olarak kullanılan yumurta atık kabukları 
evsel kaynaklıdır. Mavi yengeç atık kabukları ise Mersin’ de 
hizmet veren bir restorandan temin edilmiştir. Laboratuvara 
getirilen kabuklar yıkandıktan sonra kuruması için etüvde 
bekletilmiş ve ardından değirmende öğütülmüştür. Mavi 
yengeç atık kabuklarından kitin ve kitosanın ekstraksiyonu 
için sırasıyla demineralizasyon, deproteinizasyon, 
deasetilasyon ve ağartma yöntemleri uygulanmıştır [1].  
Yumurta atık kabuklarından hidroksiapaptit sentezi için 
sırasıyla sinterleme ve kimyasal çöktürme metodları 
uygulanmıştır [2]. Atık kabukların kalsiyum karbonat 
yüzdesinin belirlenmesi için Termal Gravimetrik Analiz 
(TGA), sentezlenen hidroksiapatitin karakterizasyonu için 
FTIR (Fourier Transform Infrared) Spektroskopisi ve boyut 
dağılımı için DLS (Dinamik Işık Saçılması) analizleri 
yapılmıştır. Ekstrakte edilen kitosanın üretim verimi, 
kimyasal bağ yapısı, su ve yağ tutma kapasiteleri 
belirlenmiştir. Sentezlenen kitosan ve hidroksiapatit farklı 
oranlarda bir araya getirilerek kompozit doku iskeleleri 
kriyojelasyon yöntemi kullanılarak üretilmiş ve doku 
iskelelerine ait karakterizasyon çalışmaları için SEM 
(Taramalı Elektron Mikroskobu), FTIR ve su tutma testleri 
yapılmıştır.  

TARTIŞMA 

Yengeç kabuğu, kitin ve kitosanın FTIR spektrumları 
incelendiğinde ekstrakte edilen kitin ve kitosana karakteristik 
pikler gözlemlenmiştir. Atık yumurta kabuklarından farklı 
sinterleme sıcaklıklarında üretilen hidroksipatitin DLS 
sonuçları incelendiğinde, sinterizasyon sıcaklığının partikül 
büyüklüğüne etki ettiği görülmüştür. Farklı oranlarda 
nanohidroksiapatit katkısı ile farklı morfolojik özlellikler 
gösteren hidroksiapatit katkılı kitosan kriyojel doku iskeleleri 
(CH0, CH1, CH2, CH3) sentezlenmiştir. Üretilen 
malzemelerin görüntüsü Şekil 1’de sunulmuştur. Doku 
iskelelerin sahip oldukları birbiri ile bağlantılı gözenek yapısı 
sayesinde yüksek su tutma kapasitesine sahip oldukları 
görülmüştür.  

Şekil 1. Kitosan ve farklı oranlarda hidroksiapatit katkılı 
kitosan kriyojel doku iskelelerin görüntüsü 

SONUÇ 
Evsel bir atık olan yumurta atık kabuklarının ve özellikle 
Akdeniz Bölgesinde yoğun miktarda üreyen ve tüketilen 
mavi yengeç atık kabukları değerlendirilmiştir. Bu atıklar 
kullanılarak doğal kaynaklı ve ekonomik bir biyomalzeme 
üretilmiştir. Doğaya atılan bu değerli atıkların, canlının hayat 
kalitesini arttırmak ve iyileştirmek amacıyla doku 
mühendisliği alanında kullanılabilme potansiyelinin ortaya 
konulabilmesi, bu ürünün ilerleyen zamanlarda bir 
biyomalzeme olarak ticarileşmesi açısından yapılacak olan 
çalışmalara ışık tutacaktır. 

KAYNAKÇA 
1. Demir, D., Öfkeli F., Ceylan, S., Bölgen, N., Extraction
and characterization of chitin and chitosan from blue crab and
synthesis of chitosan cryogel scaffolds, Journal of the Turkish
Chemical Society, Section A: Chemistry, (2016).
2. Demir, D., Ceylan, S., Öfkeli F., Şen, E., Bölgen, N.,
Eggshell derived nanohydroxyapatite reinforced chitosan
cryogel biocomposites for tissue engineering applications,
Journal of the Turkish Chemical Society, Section B:
Chemical Engineering, (2017).
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3B BASILI HÜCRE TAŞIYAN GELMA HİDROJELLERİ İLE 
KORNEA STROMASI MÜHENDİSLİĞİ 
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GİRİŞ
Kornea gözün en dış, saydam kısmını oluşturan 500 μm
kalınlığında, kollajen temelli bir dokudur ve gözü çevresel
faktörlerden korur. Kornea zararlarından kaynaklanan geri
dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek 
tedavi yöntemi doku naklidir. Fakat kaliteli donör
dokusunun sınırlı miktarda oluşu, hastalık bulaşma riskinin
bulunması ve dokunun bağışıklık sistemi tarafından 
reddedilmesi gibi sebeplerden dolayı kornea yerine
kullanılabilecek yapay biyomalzemelere acil gereksinim
vardır.
Üç boyutlu basım (3B) hastaya özel kontrol edilebilir
boyutta, şekilde ve gözeneklilikte hücre taşıyan iskelelerin
üretimine olanak sağlayan son zamanlarda doku
mühendisliği alanında çok yaygın kullanılmaya başlayan bir 
yöntemdir.
Bu çalışmada korneadan kaynaklı görme bozuklukları ve
körlüğün tedavisi ve daha hızlı bir iyileşme sağlayabilmek 
için doğal kornea stromasının mikro yapısınını taklit eden
3B biyobasım yöntemiyle basılan kornea stroma eşlenikleri
tasarlanmıştır.

YÖNTEM 
Metakrile jelatin (GelMA) tip A domuz deri jelatini ile 
metakrilik anhidritin reaksiyonu sonucunda elde edilmiş1, 
1H-NMR spectrumu ile jelatine bağlanan metakrilik anhidrid 
gruplarının yüzdesi hesaplanmıştır. Sketchup programı 
kullanılarak 3B basım için model çizilmiştir. Hücresiz veya 
insan keratosit hücreli (1x106 hücre/mL) %15 GelMA (besi 
ortamı içinde ve %0.5 fotobaşlatıcı (Irgacure) ile) çözeltisi 
Bioscaffolder® (SYS+ENG, Almanya) ile iki böyutlu 
katmanların birbirine 90 derece olacak şekilde 
konumlanmasıyla basılmıştır. Elde edilen 3B basılı 
hidrojellere çeşitli karakterizasyon ve in vitro testleri 
uygulanmıştır. 

TARTIŞMA 
NMR sonuçlarına göre jelatine bağlanan metakrilik anhidrit 
gruplarının oranı %70 olarak hesaplanmıştır. 3B basımda 
desenlerin düzgün bir şekilde elde edilebilmesi için basım 
koşulları iğnenin x-y yönündeki hızı (Fxy, mm/min) ve 
enjeksiyon hızı (R/S, Dots/min) değiştirilerek optimize 
edilmiştir. Stereo-mikroskop görüntülerine göre Fxy hızı 
arttıkça fiber çapı düşmekte ve R/S değeri arttıkça fiber çapı 
artmaktadır. Modele uygun en iyi sonuç veren üç koşul in 
situ ve in vitro testler için seçilmiştir. Şekil 1’de seçilen 
koşullardan birinin (Fxy 200, R/S 0.01, GelMA15-001 

olarak adlandırılmıştır) sonuçları temsilen verilmiştir. 3B 
basılan hidrojeller PBS içinde üç hafta inkübe edilmiş ve 
oldukça sağlam oldukları görülmüştür (21 gün sonunda 
%92’si kalmıştır). Canlı-Ölü testine göre 21. günde 3B 
basılan hidrojellerin içindeki hücrelerin %98’inin canlı 
olduğu görülmüş ve basım koşullarının hücrelere zarar 
vermediği sonucuna ulaşılmıştır. Hücre taşıyan 3B basılan 
hidrojellerin basma modülleri üç hafta içinde önemli ölçüde 
artmıştır. Hücre taşıyan ve hücresiz 3B basılan hidrojellerin 
ışık geçirgenlikleri 3 hafta boyunca incelenmiş ve 700 
nm’de %80’in üzerinde olduğu görülmüştür. Bu değer doğal 
korneanın ışık geçirgenliği (700 nm’de %90) ile 
karşılaştırılabilecek düzeydedir. 

Şekil 1: Basım koşulları optimize edilerek seçilen 
GelMA15-001 hidrojelinin in situ ve in vitro koşullarda 
denenmesi.  

SONUÇ 
3B basım yöntemiyle üretilen hücre taşıyan hidrojellerin 
hücrelerin yaşamasına olanak vermesi, yeterli düzeyde 
sağlam olması ve ışık geçirgenliklerinin doğal korneaya 
benzer olması nedenleriyle kornea stroması eşleniği olarak 
kullanılabilir.  

KAYNAKÇA 
1- Kilic Bektas C and Hasirci V. Journal of Tissue Engineering and
Regenerative Medicine, 1–12, 2018 

TEŞEKKÜR 
Burs ve mali destek için TUBİTAK’a (BIDEB2211-C) ve BIOMATEN’e 
teşekkür ederim.  
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Yüzey Mikro Mimarisinin Osteojenik Etkileri 
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GİRİŞ 

Bir malzemenin osteojenik etkileri kemik implantlarında 
osseointegrasyon için en önemli özelliklerden biridir. 
Poli(metil metakrilat) (PMMA) kemik çimentosunun ana 
maddesidir ve kemik uygulamaları için ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. Ancak bu malzemenin osseointegrasyonun az 
olması sonucu implantlarda gevşeme en sık görülen 
problemlerdendir. Son dönemde yapılan çalışmalar, 
mikrodesenli yüzeylerin hücre morfolojisini değiştirerek 
hücre davranışını etkilediğini ve osteojenezi uyarabileceğini 
göstermiştir 1, 2. Bu çalışmada, 4, 8 ve 16 µm boyutlarında 
kare prizma şeklinde PMMA mikrodesenli yüzeyler üretilmiş 
ve insan osteoblast öncülü hücreler (hOB) ile. 
mikrodesenlerin kemik hücrelerinin yapışması, çoğalması, 
morfolojsi ve osteojenik belirteçler üzerine etkileri 
incelenmiştir (Şekil 1A).  

YÖNTEM 

Mikrodesenli yüzeyler litografi ile üretilmiş ve daha sonra
polidimetilsiloksan (PDMS) kalıpları çıkarılmıştır. PMMA
çözeltisi PDMS kalıplara dökülerek, çözücüsü
buharlaştırılmış ve mikrodesenli filmler elde edilmiştir. hOB
hücreleri McCoy’s 5A besi yerinde 37 °C ve %5 CO2
ortamında büyütülerek filmlerin üzerine ekilmiştir. Hücreli
filmlere 1., 3., 7., 14., 21. ve 28. günlerde analizler
gerçekleştirilmiştir. Hücre canlılığı Alamar blue yöntemi ile
saptanmış, hücre morfolojisi Alexa 488-Phalloidin ve DAPI
boyamaları ile floresan mikroskopta (Zeiss Axio Imager M2), 
immünositokimya analizi osteopontin (ab91655), kollajen tip
1 (ab23446) antikorları ile konfokal lazer taramalı
mikroskopta (Leica SPE) gerçekleştirilmiştir. Taramalı
elektron mikroskopisi incelemeleri FEI Quanta FEG ile
yapılmıştır. Hücre morfolojisi analizleri mikroskopi
görüntülerinden NIH Image J kullanılarak yapılmıştır. qRT-
PCR kullanılarak osterix (OSX), osteokalsin (OC) ve alkalin
fosfataz (ALP) gen ifadelerine bakılmıştır.

TARTIŞMA

4, 8 ve 16 µm boyutlarında kare prizma biçimindeki 
mikrosütun yüzeylere ekilen hOB hücrelerinin desensiz 
yüzeye göre daha fazla tutunduğu ve çoğalma hızlarının 4 µm 
ve 8 µm desenli yüzeylerde 16 µm ve desensiz yüzeye göre 
daha fazla olduğu saptanmıştır. Mikrodesenli yüzeyler 
üzerinde çekirdek ve hücre iskeletlerinde şekil değişiklikleri 
gözlenmiştir (Şekil 1B). Özellikle kültür süresi kısa 
olduğunda (1., 3. ve 7. günler) şekil değişikliklerinin 
bilgisayar yardımıyla saptanması mümkündür çünkü bu 

sürelerde yüzeyde hücreler tam doluluğa ulaşmamıştır. Hücre
iskeletleri 16 µm desenli yüzeylerde dallanmakta, 4 µm 
desenli yüzeylerde ise uzamaktadır (Şekil 1C). Mikrodesenli
yüzeyler OSX gen ifadesi 14 günde iki katına çıkmıştır. ALP
ifadesinin ise sadece 4 µm desenli yüzeyde 2 katına çıktığı
gözlemlenmiştir (14 ve 28 günler). OC ifadesi desenli
yüzeylerde 28. günde artış göstermiştir. Hücrelerin
salgıladığı ekstrasellüler matris (ECM) üzerinde CaP
kristallerinin biriktiği saptanmıştır (Şekil 1-D). ESM’in
osteojenik nodüllerde yoğunlaştığı gözlenmiştir (Şekil 1-E).

Şekil 1: Mikrodesenli yüzeylerde hOB hücrelerinin 
osteojenik aktivitesinin saptanması. A-Mikrodesenli PMMA 
yüzeyler ve B-Mikrodesenli yüzeyler üzerinde çekirdek ve 
hücre şekil değişiklikleri, C- P16G16 yüzeyde hOB dallanma 
ve P4G4 yüzeyde uzaması, D- desenli yüzeylerde CaP 
birikimi, E- ECM matris proteini salgılaması.  

SONUÇ 

Yüzey mikro mimarisinin 14. günde erken osteojenik 
belirteçleri, 28. günde ise geç belirteçleri arttırıp, ECM 
salgılanması ve üzerine CaP birikimi ile osteojenik aktiviteyi 
desensiz yüzeylere göre artırdığı görülmektedir. 

KAYNAKÇA 

1. Hasirci, V., Kenar, H. Novel surface patterning approaches
for tissue engineering and their effect on cell behavior,
Nanomedicine (2006).
2. Ermis, M., Antmen, E., Hasirci, V. Micro and
Nanofabrication methods to control cell- substrate
interactions and cell behavior, Bioactive materials (2018).

TEŞEKKÜR 

ODTÜ BIOMATEN ve ODTÜ Merkezi Laboratuvar’a 
teşekkür ederiz. 
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Kemik Doku Mühendisliğine Yönelik Tek-Merkezli ve Eş-Merkezli 
Elektroeğirilmiş PCL-Jelatin Hücre Taşıyıcılar
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GİRİŞ 

Eş-merkezli elektroeğirme sistemi tek fiber içerisinde biri 
merkezde diğeri de merkezdeki fiberin çevresini saracak
şekilde ikili fiber üretimi için kullanılmaktadır. Bu sistem
farklı özellikteki iki bioaktif ajanın kontrollü salımına ve iç
fibere hapsedilen bir bioaktif ajanın dış etmenlere karşı
korunmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda farklı
mekanik dayanımı ve bozulma süreleri olan polimerler
birarada kullanılabilmektedir.1 Bu çalışmada eş-merkezli
elektroeğirme ile birbiri içerisinde hidrofobik ve hidrofilik
katmanlı fiberler, (Polycaprolactone) PCL ve Jelatin ile
oluşturulmuştur. PCL, mekanik olarak güçlü, biouyumlu ve
biobozunur bir sentetik polimerdir.2 Jelatin ise fiberlerin,
biyobozunur, doğal bir polimerdir. Eş-merkezli
elektroeğirilmiş fiberlerden, kemik yenilenmesini arttırdığı
bilinen hidrofobik ajan Vitamin K2 ve model protein olarak 
hidrofilik Beta-lactoglobulin salımı çalışılmıştır. Üretilen
tek-merkezli ve eş-merkezli elektroeğirilmiş taşıyıcılar
kemik doku mühendisliğine uygunluğu yönünden 
karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM 

Tek-merkezli elektroeğirme için PCL-Jelatin polimer 
solüsyonu HFIP içerisinde hazırlanmıştır ve 13 cm 
uzaklıktan etanol veya su içerisine 9 kV altında 3 ml/s 
hızında toplanarak ethanol (ME) ve su toplanyıcıda elde 
edilen (MW) grupları hazırlanmıştır. Eş-merkezli fiber 
üretiminde etanol içerisine toplanırken Jelatin dış, PCL iç 
katmanda olacak şekilde (CE) veya su içerisine toplanırken 
PCL dış, Jelatin iç katmanda olacak şekilde (CW), gruplar 
üretilmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1: Tek-merkezli (a) ve eş-merkezli (b) elektroeğirme 
sistemlerinin şematik gösterimi 

TARTIŞMA 

Suya toplanan gruplarda (MW ve CW) fiberler daha ince, 
birbirine daha yakın, sık ve düzlemsel oluşurken, etanole 

toplanan fiberler (ME ve CE) her yönde uzanmış ve daha 
geniş gözenekler oluşturmuştur. Bu nedenle etanole 
toplanan grupların (ME ve CE) gözenekliliği (%67.63 ve 
%48.28) ve basma mekanik dayanımı daha yüksektir.  Eş-
merkezli elektroeğirilen CW ve CE gruplarının fiber 
morfolojileri SEM ile incelenmiştir (Şekil 2). Yapılan hücre 
kültürü sonucunda suya toplanan eş-merkezli 
elektroeğirilmiş CW grubu 4 ve 7 gün sonunda en yüksek 
Saos-2 canlılığını desteklemiştir. Taşıyıcı içerisine hücre 
göçü ve dağılımı, hücre çekirdekleri PI ile boyandıktan 
sonra konfokal mikroskobu ile incelenmiştir (Şekil 2c). 

Şekil 2: SEM ile görüntülenen CW (a) ve CE (b) gruplarının 
eş-merkezli fiber morfolojileri. İçiçe oluşan fiberler oklarla 
gösterilmiştir. Konfokal mikroskobu ile görüntülenen 
hücrelerin taşıyıcı içerisindeki dağılımı (c).  

SONUÇ 

Bu çalışmada tek-merkezli ve eş-merkezli elektroeğirilmiş 
taşıyıcılar üretilmiş, karakterize edilmiş ve Saos-2 
hücreleriyle etkileşimleri karşılaştırılmıştır. Gruplar 
arasından yalnız CW grubu, Vitamin K2 ve Beta-
lactoglobulin’nin birlikte kontrollü salımını desteklemiştir. 
CW grubu yavaş bozunan ve su içerisinde en az şişen 
yapısıyla en kararlı davranan taşıyıcı olmuştur. Bu grup aynı 
zamanda en yüksek hücre canlılığını ve ALP aktivitesini 
desteklemiştir. Bu çalışma, eş-merkezli elektroeğirme ile 
özellikleri istenilene göre uyarlanabilen kemik doku 
mühendisliğine uygun taşıyıcılar üretilebileceğini 
göstermiştir. 

KAYNAKÇA 
1. Braghirolli, D. I., et al., Electrospinning for regenerative medicine: a
review of the main topics. Drug Discov. Today (2014). 
2. Ren, K., et al., Electrospun PCL/gelatin composite nanofiber 
structures for effective guided bone regeneration membranes. Mater. 
Sci. Eng. C (2017).

TEŞEKKÜR 

Yazarlar bu çalışmada kullanılan mali kaynaklar  ve laboratuvar cihazları 
için ODTÜ BİOMATEN’e teşekkürlerini sunar. 

P05399



BIO
MED20

18
-TR

Periodontal Doku Mühendisliği için Bor ile Modifiye Edilmiş 
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GİRİŞ 

Bariyer membranlar, periodontal doku mühendisliğinde, yeni
kemik dokusu oluşumu ve istenmeyen hücrelerin göçünü 
önlemek için kullanılmaktadırlar.1 Yönlendirilmiş kemik
rejenerasyonu (GBR) membranların polimer kısmı olarak
farklı sentetik ve doğal polimerler kullanılmıştır. Biyocamlar
(BGs), periodontal doku rejenerasyonu için 
biyokompozitlerin bir kısmı olarak kullanıldıklarında,
mineralizasyon ve hücre aktivitelerini önemli ölçüde 
iyileştirdiği gösterilmiştir.2 Bor’un BG’lerin
kompozisyonlarına dahil edilmesi, onların biyobozunum ve
biyoaktivite özelliklerini arttırır. Bu çalışmanın amacı, iki
katmanlı membranların bariyer membran olarak
geliştirilmesidir. Birinci katman, gözenekli olmayan selüloz
asetat (SA) katmanından oluşup, ikinci katman, %7 bor ile
modifiye edilmiş BG (7B-BG) nanopartikülleri içeren selüloz
asetat / jelatin (SA/JEL) lifli katmanından oluşmaktadır.

YÖNTEM 

Saf BG (0B-BG) ve 7B-BG, hızlı alkali aracılı sol-jel yöntemi
ile sentezlenip, karakterize edilmiştir. SA katmanı, çözücü 
döküm yöntemi, ve SA/JEL/7B-BG nanopartiküllerinden
oluşan katman, elektroeğirme metodu ile hazırlanmıştır.
Geliştirilen membranlar, morfolojik gözlem, temas açısı
ölçümü, in vitro bozunma analizi (lizozim enzimi 1 mg/ml
konsantrasyonunda ile 37°C’de kullanılmıştır), in vitro
biyoaktivite ölçümleri, ve mekanik özellikler ölçümleri, ile
karakterize edilmiştir. İnsan dental pulpa kök hücreleri
(hDPSCs) izole edilip, hücre kültürü çalışmalarında
kullanılıp, membranlar üzerindeki, çoğalma ve osteojenik 
farklılaşmaları değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA

SEM analizinde, membranların asimetrik doğası ve onların
bir pürüzsüz katman ve bir pürüzlü olan 7B-BG içeren
nanofiberli katmandan oluştuğunu gösterilmiştir. Temas açısı
ölçüm sonuçlarına göre, 7B-BG ilavesi, membranların yüzey
ıslanabilirliğini, (çift katmanlı membranlar gurubu: 110.5 ° ±
0.8)’ den, (7B-BG içeren çift katmanlı membranlar grubu:
73.46 ± 7.6)’ a kadar, arttırmıştır. Tüm membran grupları,
lizozim çözeltisinde, 37 °C'de, 1 günlük inkübasyon sonunda,
ağırlık kaybetmeye başlamış ve bu durum 14 güne kadar
devam etmiştir. 14 günün sonunda, 7B-BG içeren
membranların ağırlık kaybı diğer iki gruba göre istatistiksel
olarak (p< 0.05) daha yüksek olmuştur [çift katmanlı
membranlar: (%6 ± 1.4), 0B-BG içeren çift katmanlı
membranlar: (%8 ± 1.6), ve 7B-BG içeren çift katmanlı

membranlar: (%9 ± 2.0)]. Alamar mavisi canlılık test 
sonuçlarında, 7B-BG içeren çift katlı membranlarda, 
hDPSC'lerin yüzeye yapışması (1. Gün) ve çoğalması, diğer 
gruplara göre, istatiksel anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
gözlemlenmistir (Şekil 1). 

Şekil 1. Alamar mavisi canlılık  testi sonuçları (n=3). “*” ile 
gösterilen gruplar istatistiksel olarak kendi inkübasyon 
periyodu için diğer gruplardan farklı gruplardır (p< 0.05). 

SONUÇ 

Bor ile modifiye edilmis BG nanopartiküllerin varlığı, 
membranların hidrofilikliğini, biyoaktivitesini ve biyo-
bozunabozunurluğunu arttırmış, hDPSCs hücrelerin 
membranlar üzerindeki yapışma, göç ve osteojenik 
farklılaşmasını önemli ölçüde etkilemiştir. Sonuç olarak, 
geliştirilen membranlar, periodontal doku mühendisliği 
uygulamaları için aday biyomalzeme olarak geliştirilmiştir. 
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ARAŞTIRILMASI 
Duygu Deniz Akolpoğlu1, Ufuk Gündüz1, 2,, Ayşen Tezcaner1,3, 4, Dilek Keskin1,3, 4

1 Department of Biotechnology, Middle East Technical University, Ankara
2 Department of Biological Sciences, Middle East Technical University, Ankara

3 Department of Engineering Sciences, Middle East Technical University, Ankara
4 BIOMATEN Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi, Ankara

e-posta: duygu.akolpoglu@metu.edu.tr

GİRİŞ 

Deri içerisine salım yapan sistemler, ilaçları ve/veya
biyoaktif maddeleri deri yüzeyinden uygulayarak içeriye 
penetrasyonlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Deri dokusu 
içerisinde salım iki açıdan önemlidir. İlk olarak, bu sistemler
ilacın çoğunu lokal olarak vererek ilacın vücut üzerindeki
zararlı sistemik etkilerinin en aza indirgenmesini sağlar.
Diğer önemli özelliği de yanık, yara, enfeksiyonlar ve kanser
gibi ciddi deri yaralanmaları/hastalık durumlarının daha iyi 
yönetilmesine olanak verir.
Heparin yara bölgelerine büyüme faktörleri ve sitokinleri
çağırarak yara veya yanıklarla deforme olan bölgede hızlı ve
etkili bir iyileşme sağlamaktadır [1]. Heparin bu özelliğine
rağmen klinikte temel kullanım amacı olan kan pıhtılaşma
mekanizması üzerindeki etkin rolü nedeniyle uygulamalarda 
önemli riskler içeren bir moleküldür. Bu çalışmada,
heparinin risk/fayda oranını dengeleyerek yara ve yanıkların 
tedavisi için kullanılabilirliğini sağlayacak polimerik 
nanoparçacıklarla kontrollü salım sisteminin geliştririlmesi
ve bu amaca yönelik özelliklerinin araştırılması
hedeflenmiştir.

YÖNTEM 

Poli (laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) nanopartikülleri, çift
emülsiyon çözücü buharlaştırma yöntemi ile sentezlenmiştir.
Yüzey aktif madde olarak % 3 PVA kullanılmış ve heparin
kaynağı olarak Mustafa Nevzat İlaç A.Ş.'den (İstanbul,
Türkiye) Nevparin® alınmıştır.
Nanoparçacılar hazırlanırken sulu ilaç çözeltisi hazırlanmış
ve diklorometan içindeki PLGA çözeltisine ilave edilerek 60 
saniye süreyle sonikatör ile karıştırılmıştır. Bu karışım, ikinci
emülsiyonu oluşturmak üzere sulu PVA çözeltisi (ağırlık /
hacim, % 3) ile 90 saniye süreyle sonike edilip elde edilen
emülsiyon, başka bir sulu PVA solüsyonunda (% 0.3 ağırlık / 
hacim) seyreltildikten sonra organik çözücünün 
buharlaştırılması için mekanik karıştırıcıda karıştırılmıştır.
Daha sonra nanopartiküller santrifüj ile toplanıp yıkanmış ve 
dondurarak kurutulmuştur. Nanopartiküllere yüklenen
heparin (HP) miktarı, parçacıklar santrifüj edildikten sonra,
süpernatantta bulunan serbest HP miktarının ölçülmesiyle
belirlenmiştir. Yüklenen heparin konsantrasyonunu 
belirlemek için Dimetilmetilen Mavisi (DMMB)
kullanılmıştır (525 nm) [2]. Nanoparçacıkların boyut ve 

yüzey potansiyel analizi, parçacık görüntü analizleri, heparin
salım profilleri ve hücre biyouyumluluk deneyleri ile
özellikleri değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA 

Bu yöntemle sentezlenen HP yüklü PLGA nanopartikülleri, 
100 nm ve 450 nm arasında düzgün boyut dağılımı 
göstermiştir. Sentezlenen boş ve heparin yüklü 
nanopartiküllerin Taramalı Elektron Mikroskobu görüntüleri, 
Şekil 1'de sunulmaktadır. Sentezlenen PLGA 
nanoparçacıkları morfolojileri açısından homojen bir yapı 
göstermiştir. Nanoparçacıklarda % 38 kadar HP yükleme 
verimliliğine (enkapsülasyon etkinliği) ulaşılabilmiştir. 24 
saat sonunda yaklaşık % 40 salım elde edilmiştir.  

Şekil 1: Boş PLGA nanoparçacıklarının (A) ve heparin yüklü PLGA 
nanoparçacıklarının (B) Taramalı Elektron Mikroskobu görüntüleri 

SONUÇ 

HP yüklenmesinin parçacık boyutuna herhangi bir etkisi 
olduğu gözlemlenmemiştir. HP yüklü nanoparçacıklardan 
ilacın yavaş ve kontrollü olarak salımı sağlanmıştır. Yükleme 
verimliliğinin arttırılması ve ilacın PLGA parçacıklarından 
salımının optimize edilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışma, 
heparinin nanopartiküllere yüklenerek transdermal yoldan 
uygulanmasının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini 
düşündürmektedir. 
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GİRİŞ 

Tendon oldukça hiyerarşik ve yönlü bir dokudur. Hasarlı 
tendonun iyileşmesi üç aşamada meydana gelir; i) 
inflamasyon, ii) onarma ve iii) doku organizasyonu. 
İnflamasyon aşamasında geçici bir hücre taşıyıcısı 
oluşturularak hasarlı bölgeye tendon hücresi gelmesi 
sağlanır. Onarma aşamasında hücre çoğalması ve yönsüz 
kolajen tip III üretilmesi arttırılır. Bu bakımdan onarma 
süreci aynı zamanda proliferasyon aşaması olarak da bilinir 
1. Tendon iyileşme mekanizması ile oluşan hasar iyileştirilir
ancak iyileşen dokunun eskisi kadar güçlü olmaması
nedeniyle, genellikle tendonda işlev kaybı görülmektedir 2.
Bu projede tendonun doğal ve zarar görmüş yapıları taklit
edilerek tasarlanan 3 boyutlu hücre taşıyıcıları önerilmiştir.
Tendonun doğal yapısını taklit edecek fiberler ilk olarak
2010’da Badrossamay ve ark. (2010) tarafından önerilen
merkezcil kuvvet ile eğirme tekniğiyle (RJS) üretilmiştir 3.
Zarar görmüş tendon yapısı ise ıslak elektro ile eğirme
yöntemiyle (WES) üretilmiştir. Tasarlanan sistemi denemek
için polikaprolakton (PCL) ve jelatin örnek malzemeler
olarak seçilmiştir.

YÖNTEM 

RJS ile eğrilen PCL fiberler tendonun sağlıklı ve yönlü
yapısını taklit etmesi için üretilmişlerdir. Diğer taraftan,
WES ile eğrilen PCL ve PCL/Jelatin fiberlerle tendonun 
zarar görmüş yönsüz yapısı taklit edilmiştir. Daha sonra iç
kısmı yönsüz fiberlerden, dış kısmı ise yönlü fiberlerden
oluşturulcak şekilde birleştirilmişlerdir (Şekil 1).

Şekil 1: Üç boyutlu hücre taşıyıcılarının oluşturulmasının 
şematik gösterimi. 

Üretimi gerçekleştirilen hücre taşıyıcılarının fiber yapıları ve
yönlülüğü veya yönsüzlüğü elektron mikroskopu görüntüleri
kullanılarak değerlendirilmiştir. Hücre taşıyıcılarının
nitelendirilebilmesi için mekanik özellikleri, su tutma
kapasiteleri ve bozunma özellikleri araştırılmıştır. Araştırma
konusu hücre taşıyıcıların hücre kültürü deneyleri ile L929 
fibroblast hücrelerinin tutunması ve canlılığı Alamar
Mavisi® kullanılarak bakılmıştır. Bu bağlamda; hücrelerin
yapı üzerindeki biçimi ve dağılımı elektron ve konfokal
mikroskopisi görüntüleri aracılığıyla incelenmiştir.

TARTIŞMA 

RJS ile üretilen fiberlerin yönlülüğü 0.96±0.022 iken WES
ile üretilenlerinki 0.36±0.026 olarak bulunmuştur(0
yönsüzlüğü, 1 ise yönlülüğü ifade etmektedir). Bununla
beraber RJS fiberlerinin içine WES fiberlerinin konulması
mekanik özelliklerini anlamlı düzeyde arttırmıştır. Yapılan
bozunma ve su tutma deneyleri üretilen yapıların tendon 
doku mühendisliği uygulamaları için kullanılabilirliğini 
desteklemektedir.
Araştırma konusu hücre taşıyıcılarının iç kısımlarında PCL
veya PCL/jelatin içermesinin, hücre tutunmasını ve hücre
canlılığını önemli oranda arttırdığı gösterilmiştir. Bu
bağlamda; en iyi sonuçlar PCL/jelatin içeren taşıyıcıda
gözlenmiştir. Ayrıca, bütün gruplar yönlü RJS PCL fiberler
ihtiva ettiğinden, her birinde hücrelerin fiber yönünde
organize olduğu da tespit edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2: Hücrelerin taşıyıcılar üzerindeki yapısı. 

SONUÇ 

Hücre taşıyıcıları bahsi geçen tendonun iki yapısını da taklit 
edecek şekilde başarıyla üretilmiştir. Yapılan kontroller 
neticesinde ise geliştirilen 3 boyutlu yapıların tendon doku 
mühendisliği uygulamaları için uygun olduğu saptanmıştır. 
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GİRİŞ 
Güdümlü kemik yenilenmesi (GKY) diş implantlarının 
yerleştirilmesi öncesinde veya esnasında hasar bölgesine 
koyularak kemik yoğunluğunu artırmada ve implant 
kalıcığını sağlamada rol oynayan bir tedavi yöntemidir. Bu 
çalışmada asimetrik çift katmanlı polikaprolakton – polietilen 
glikol - polikaprolakton (PCEC) membran ile kovalent bağlı 
kompozit jelatin tabanlı ve bizmut ile katkılandırılmış 
biyocam ve grafen oksit (BG) içeren hidrojel tabakası 
üretilmiştir. Bu sayede fibröz dokunun ilerleyişi engellenerek 
implant osseoentegrasyonun daha hızlı sağlanacağı 
düşünülmektedir. GKY yapılarından BG20 grubuun en 
yüksek çekme direncine (1.71 ± 0.10 MPa (p<0.001)) ve 
BG8/GO2’nin ise en düşük dirence (1.23 ± 0.11 MPa, 
p<0.001)) sahip olduğu gözlemlenmiştir.  Ayrıca BG20’nin 
ağırlık kaybının 4 hafta içinde en az olduğu (22.70 ± 4.86%) 
ancak lipaz içerisinde diğer ürünler ile aynı miktarda (BG20 
72.41% ± 2.8, BG10 69% ± 0.94, BG8/GO2 71.47% ± 7.40 
ve BG2/GO8 73.19% ± 7.73) kaybetmiştir. BG20 ve BG10 
içeren gruplarda en yüksek insan diş pulpası kök  hücre 
(DPSC)  çoğalması ve kemik yönünde farklılaşması 
gözlenmiştir (p<0.001). 

YÖNTEM 
PCEC membran olarak üretildikten sonra isopropanol 
içerisinde hazırlanmış 1,6-hekzandiamin içinde bekletilerek 
aminoliz edilmiştir. Jelatin BG ile karıştırılmış ve 
glutaraldehit ile birlikte PCEC üzerine dökülmüştür. Bu 
yöntem ile membran ve hidrojel arasında çapraz bağlanma 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen GKY yapıları öncelikle 
pendant aldehit grupları için test edilerek çapraz bağlanma 
optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Ardından yapının 
bozunma hızı, biyoaktivitesi, su tutma kapasitesi ve hücre 
kültürü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hücre tipi olarak 
DPSC seçilmiştir. İstatistiksel analiz p<0.05 (*) ve p<0.001 
(***) seviyelerinde gerçekleştirilmiştir. 

SONUÇ 
PCEC yüzeyinde oluşturulan amin gruplarının miktarı
ölçümü sonrasında yüzeyde 2.31 mmol/cm2 amin pendant 
grup olduğu tespit edilmiştir. Ardından yüzeyde oluşan
aldehit varlığını ve aminleşmenin gerçekleştiğini göstermek
için FTIR analizi yapılmıştır. Ayrıca 2,4-denitrofenilhidrazin
(DNP) ve ninhidrin (NH) boyamasından sonra yüzeylerin
fotoğrafları alınmıştır (Şekil 1). GKY yapıları ayrıca çekme
testi (Tablo 1) ve yüzeye ekilen DPSC hücrelerinin çoğalma 
ve osteojenik farklılaşma analizleri ile hücre uyumluluğu test
edilmiştir (Şekil 2).

Tablo 1. Membranların mekanik özellikleri (n=4, p<0.05 (*)) 

GKY Yapıları Çekme
Dayanımı (MPa) 

Çekme Modülü (E,
Mpa) 

PCEC 1.00 ± 0.27 8.74  ± 1.40 
PCEC-NH2 0.91 ± 0.31 8.55  ± 1.32 
PCEC-GEL 0.64 ± 0.21 7.99  ± 1.28 
BG20 1.71 ± 0.10 16.48 ± 1.60* 
BG10 1.59 ± 0.11 12.67  ± 1.05 
BG8/GO2 1.23 ± 0.11 10.48 ± 1.55 
BG2/GO8 1.34 ± 0.16 12.08  ± 0.71 

Şekil 1.FTIR çalışması ve yüzey modifikasyonları 
sonrasında DNP ve NH boyamaları ile gözlemlenen
morfolojik değişimler

Şekil 2.DPSC hücrelerinin membranlarda ve GKY 
yapılarında çoğalma (A) ve farklılaşma (B) analiz sonuçları 
verilmiştir (n=5, p<0.05 (*)). 

TARTIŞMA 
Üretilen GKY yapıları osteoindüktif ve osteokondüktif 
yapıdadır. Bundan dolayı yapıların, diş implantlarının kemik 
ile kaynaşmasında koruyucu ve destekleyici bir faz olarak 
görev alabileceği düşünülmektedir. 

TEŞEKKÜR 
Yazarlar BİOMATEN’e katkılarından dolayı teşekkür 
etmektedir.
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GİRİŞ 

Diş dokusu yenilenmesi pulpa denen dişin en iç katmanında 
bulunan kök hücrelerin bulunduğu bölümün rejenerasyonu ile 
mümkün kılınabilmektedir. Hücre dışı matriksini taklit 
edebilen fiberli yapılar, pulpa bölgesinde hücre taşıyıcı olarak 
iyi bir seçenek olarak görülmektedir. Poli(metil metakrilat) 
(PMMA) diş dolgu malzemelerinde kullanılan, iyi mekanik 
özelliklere sahip, biyouyumlu bir sentetik polimerdir1. İpek 
fibroini (İF) ise hücre yapışmasını arttırıcı özellikte, dayanıklı 
bir doğal polimerdir2. Bu çalışmada, pulpa bölgesine 
yerleştirilecek fiberli yapıda PMMA/İF çekirdek/kabuk 
(core/shell) taşıyıcı sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

PMMA/İF çekirdek/kabuk fiberler ko-aksiyal elektro-eğirme 
yöntemi le üretilmiştir. PMMA (%15) çözeltisi fiberlerin iç
bölgesini (çekirdek) kısmını ve İF (%9) çözeltisi fiberlerin
yüzeyini (kabuk) kısmını oluşturacak şekilde hazırlanmış ve
karakterizasyonları SEM ve mekanik testlerle yapılmıştır.

TARTIŞMA 

Elektro-eğirme yöntemi ile üretilen PMMA/İF
çekirdek/kabuk fiberlerden oluşan membran malzeme 10 cm
çapında dairesel yapılar şeklinde üretilebilmiş ve ince kenar
bölgeler uzaklaştırılarak testlerde kullanılabilir hale
getirilmiştir (Şekil 1a). Elektro-eğirilmiş yapılarda sık
rastlanmayan şekilde, yapı ince kenarı üzerinde kıvrılmadan
durabilmekteyken bükme kuvveti altında kırılmadan eğilme
özelliğine sahiptir (Şekil 1b). SEM ile karakterize edilen
sadece İF, sadece PMMA ve PMMA/İF çekirdek/kabuk
fiberler morfolojik açıdan değişkenlikler göstermektedir.
Sadece İF fiberler kurdela benzeri yapılar şeklinde
görüntülenirken (Şekil 1c), sadece PMMA fiberler silindirik
formda gözlemlenmiştir (Şekil 1d). Bu polimerlerin birlikte
kullanılarak üretilmesiyle oluşan PMMA/İF çekirdek/kabuk
fiberlerin SEM görüntüleri ise İF’nin kurdela benzeri
morfolojisinin baskın olduğu ancak fiber çaplarının sadece İF
fiberlere göre küçüldüğünü göstermiştir (Şekil 1e). Mekanik
analizler, PMMA fiberlerin daha kırılgan ve İF fiberlerin
daha esnek olduklarını göstermiştir (Tablo 1.) PMMA/İF
çekirdek/kabuk fiberlerin çekme kuvvetine karşı daha 
dayanıklı (en yüksek UTS ve PMMA ile benzer Young 
modülüs), ve PMMA’ya göre daha esnek (uzama%) olduğu 
gözlenmiştir (Tablo 1).

Şekil 1: PMMA/İF çekirdek/kabuk fiberli yapının üstten (a)
ve kesit (b) olarak makroskopik görüntüsü. Sadece İF (c),
sadece PMMA (d) ve PMMA/İF çekirdek/kabuk (e) fiberlerin
SEM görüntüleri (Ölçek çubukları: 20µm).

Tablo 1. Çekme testi sonuçları (n=3). 

“*” istatistiksel olarak kendi kolonu içerisinde diğer 
gruplardan farklı gruplardır (p< 0.05). 

SONUÇ 

Diş doku mühendisliğine yönelik, PMMA/İF çekirdek/kabuk 
fiberlerin pulpa bölgesinde kullanılmak üzere ko-aksiyal 
elektro-eğirme yöntemi ile üretilen hücre taşıyıcıları 
başarıyla hazırlanmıştır. Diğer karakterizasyonlar ve in-vitro 
çalışmalar devam etmektedir. 

KAYNAKÇA 

1. Fiaschi, P., Surgical Results of cranioplasty with a 
polymethylmethacrylate customized cranial implant in pediatric patients: a
single-center experience, Journal of Neurosurgery: Pediatrics (2016). 
2. Yang, J.-W., Dental pulp tissue engineering with bfgf-incorporated silk
fibroin scaffolds. Journal of Biomaterials Applications (2015). 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışmayı destekleyen BIOMATEN, ODTÜ Biyomalzeme ve Doku 
Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ve MODSIMMER’e 
teşekkür ederiz.

Test 
Grupları 

UTS 
(kPa) 

Young 
Modülüsü (kPa) 

Uzama 
(%) 

PMMA *11.5±1.8 58.2±4.7 *3.7±0.5
İF *29.2±3.4 *20.9±3.1 *91.8±4.2
PMMA-İF *47.6±3.5 53.6±0.9 *16.6±2.9

(a) (b)

(d)(c) (e)
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GİRİŞ 

Dinamik yapıdaki kemik bağ dokusu, yaşlanma, bazı 
hastalıklar veya birtakım kazalar sonucunda zarar
görebilmektedir. Kritik boyuttaki kemik yaralanmaları ve 
doku kayıpları, klinikte çeşitli biyomalzemelerin
kullanılması ihtiyacını doğurmuştur. Öncelikle, kobalt-krom
alaşımları, paslanmaz çelik, titanyum alaşımları gibi
metaller, biyomedikal uygulamalarda kullanılmıştır. Ancak,
bu biyomalzemeler kemik onarımını destekleyici olsalar da
biyolojik açıdan resorbsiyon özelliğinden yoksun oldukları
için, yeni kemik oluşumunun desteklenmesi amacına pek de 
uygun materyaller değillerdir [1]. Bunun gibi olumsuzluklar, 
birçok araştırmacıyı başka alternatiflere yönlendirmiştir. Bu
alternatiflerin bir tanesi, hidroksiapatit ve trikalsiyum fosfat
gibi biyoseramiklerin üretilmesidir. Birçok araştırma,
silisyum (Si), kalsiyum (Ca) magnezyum (Mg) içerikli
biyoseramiklerin, yüksek biyoaktiflik, biyouyumluluk, ve 
güçlü mekanik özelliklere sahip olduklarını göstermiştir.
Dolayısıyla, kemik onarımlarında ve yenilenmelerinde 
kullanılabilirler [2]. Bu çalışma bir biyoseramik olan
akermanit (AKR, Ca2MgSi2O7) mineralinin sentezlenmesini
ve mikroyapı karakterizasyonunu amaçlamaktadır.

YÖNTEM 
AKR sol-jel tekniği ile sentezlenmiştir. Öncelikle, silisyum
kaynağı olan TEOS, 2N HNO3 çözeltisine eklenmiştir. Daha
sonra, Mg ve Ca kaynaklarının, bu solüsyonla muameleleri 
gerçekleştirilmiştir. Sentez sonucunda kuru jel elde edilmiş
ve malzemenin 900, 100 ve 1300˚C derecelerde sinterleme 
işlemleri yapılmıştır. Üretilen seramiğin kristal yapısının
tayini için XRD analizi gerçekleştirilmiştir. Fonksiyonel 
grupların belirlenmesi için FT-IR sonuçlarına bakılmıştır.

TARTIŞMA
XRD karakterizasyonu, AKR’nin sol-jel ile başarılı bir
şekilde sentezlendiğini göstermiştir. Ayrıca, üç farklı 
sıcaklıkta sinterlenen AKR’nin, bu sıcaklıklardaki XRD 
sonuçları incelenmiştir. İnceleme sonucunda, AKR’nin
karakteristik piki olan 2θ=31˚ (792425 ICDD) görülmüş ve
bu nedenle, AKR için en uygun sinterleme sıcaklığının
1300˚C derece olduğuna karar verilmiştir (Şekil 1). İlave 
olarak, FT-IR sonucunda görülen Si-O (635 cm-1, 850 cm-1), 
Si-O-Si (970 cm-1), O-Ca-O (471 cm-1) ve O-Mg-O (586 cm-

1) bantları, AKR sentezinin gerçekleştiğini kanıtlamaktadır
(Şekil 2).

Şekil 1: 900, 1100 ve 1300˚C sıcaklıklarında sinterlenen
AKR biyoseramiğinin XRD sonucu.

Şekil 2: Farklı sıcaklıklarda (900, 1100 ve 1300˚C) 
sinterlenen AKR biyoseramiğinin FT-IR sonucu. 

SONUÇ 
AKR sol-jel tekniği ile sentezlenmiş ve mikroyapı analizleri, 
XRD ve FTIR teknikleriyle karakterize edilmiştir. 1300˚C 
derecede sinterlenen AKR’nin, XRD sonucunda elde edilen 
2θ=31˚ piki ile FT-IR sonucundan görülen Si-O, Si-O-Si, O-
Ca-O ve O-Mg-O fonksiyonel grupları, sentezin başarıyla 
gerçekleştiğini doğrulamaktadır.  

KAYNAKÇA 
[1] Sethu S. N., Namashivayam S., Devendran S., Nagarajan S., Tsai W. B.,
Narashiman S., Ramachandran M., Ambigabathi M. Nanoceramics on 
osteoblast proliferation and differentiation in bone tissue engineering.
International Journal of Biological Macromolecules, 2017.
[2] Wu C., Chang J., A novel akermanite bioceramics: preparation and 
characteristics. Journal of Biomaterials Applications, (2006).
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GİRİŞ 
Sentetik hidroksiapatit (HA) kemiğin inorganik kısmında 
bulunan biyolojik HA’ya benzerlik göstermesi nedeniyle 
araştırmalarda kullanılmaktadır. Çoklu iyon katkılanması 
yapılarak sentetik HA’nın biyolojik ve kimyasal 
özelliklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
Bakır iyonu (Cu+2) katkılı HA’nın antibakteriyel özelliğe 
sahip olduğu gösterilmiştir1. Silisyum iyonu (Si+4) katkılı 
HA’nın yeni kemik oluşumunu ve kemik yoğunluğunu 
artırdığı da gösterilmiştir2. Bu çalışmada, Cu+2 ve Si+4 
iyonlarının birlikte katkılandırılmasıyla sentezlenen HA’nın 
kemik doku mühendisliğine yönelik karakterizasyonunun 
yapılması amaçlanmaktadır.  

YÖNTEM 
Saf ve farklı oranlarda Cu/Si katkılı HA grupları ıslak 
çöktürme yöntemiyle üretilmiştir. saf ve katkılı HA grupları 
900°C ve 1100°C olmak üzere 2 farklı sıcaklıkta 2 saat 
süreyle sinterlenmiştir. Sinterlenen HA gruplarının 
karakterizasyonu XRD, FTIR ve SEM kullanılarak 
yapılmıştır. 

TARTIŞMA 

Sinterlenen HAların SEM analizi sonucunda küre şeklinde
yığınlar halinde bir arada toplandıkları gözlenmiştir. Saf HA
ile Cu+2/Si+4 iyonları ile katkılanmış HA grupları
karşılaştırıldığında iyon katkılanmasının HA yapısında
önemli bir değişikliğe sebep olmadığı gösterilmiştir. XRD
analizi sonucunda, saf ve iyon katkılı HA gruplarının standart 
HA (JCDPS) ile uyumlu olduğu gösterilmiştir (Şekil 1). 
Katkılanma sonucunda, XRD verilerinin tepe noktalarının
yoğunluğunun derece derece azalması Cu+2 iyonunun Si-
HAnın yapısına katıldığını göstermektedir.

Şekil 1: 900°Cde 2 saat sinterlenen saf ve Cu/Si katkılı HA
gruplarının XRD doku analizi.
Bu sonuç, FTIR analizi ile desteklenmiştir. İkili iyon
katkılanması sonucunda FTIR bantlarının tepe noktaları
daralmıştır. Bu da kristalinite oranının, artan Cu iyonu
katkılanması ile azalmasıyla ilişkilidir. Bu sonuç XRD
verilerinde gözlenmiş ve azalan kristalinite Çizelge 1. de 
gösterilmiştir. Katkılanan Cu iyonun artırılması kafes
parametrelerinde değişikliğe neden olmamıştır. Ancak Cu
iyonu katkısının artmasıyla HA yapısındaki HA oranı (%)
azalırken, β-TCP oranı (%) artmıştır. HA’nın yapısındaki
β-TCP oranın artması HAnın biyobozunmasını olumlu yönde
etkilemektedir.

Çizelge 1: Saf ve iyon katkılı HA gruplarının kafes
parametreleri, yapısındaki HA ve β-TCP oranları (%),
kristalinite oranı (%)

SONUÇ 
Kemik doku mühendisliğine dönük olarak üretilen HAların 
bakır ve silisyum katkılarının başarılı şekilde gerçekleştiriliği 
yapılan analizelerle gösterilmiştir. Katkılı HAlar, PHBV ve 
gelatin yapısına eklenerek, ıslak elektroeğirme yöntemiyle 
üretilerek, in vitro toksisite tesleri yapılarak poster ile sunumu 
paylaşılacaktır.  

KAYNAKÇA 
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hydroxyapatite and fluorapatite: Synthesis, characterization and
antimicrobial properties (2014). 
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Silicate-doped hydroxyapatite and its promotive effect on bone
mineralization (2013).
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GİRİŞ 

Kıkırdak doku mühendisliği için çeşitli yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Metakrile poli(etilen glikol) (PEGDMA),
ayarlanabilir çapraz bağlama derecesi nedeniyle hücrelerin
hapsedilebileceği 3 boyutlu foto-çapraz bağlanabilir iskele
hazırlama için uygun bir polimerdir, ancak sentetik yapısı
nedeniyle biyoaktif değildir ve hücrelerin iskele içinde 
hareketi sınırlıdır. İpek fibroin ise, iyi mekanik kuvvet ve
biyouyumluluk göstermesine ek olarak diğer polimerler ile
karıştırılabilir doğal bir polimerdir.1 bFGF ve TGF-β1,
sırasıyla, insan mezenkimal kök hücrelerinin (hMSC)
çoğalması ve kondrojenik yönde farklılaşması üzerinde 
olumlu bir etkiye sahiptir.2 Bu çalışmada, kıkırdak doku 
mühendisliğinde kullanılmak üzere, diş pulpası kök 
hücrelerinin (DPSC) hapsedileceği bFGF ve TGF-β1 yüklü 
PLGA nanopartikül içeren ipek fibroinin fiziksel olarak
çapraz bağlandığı ve PEGDMA’nın foto-çapraz bağlandığı
bir hidrojel geliştirilmiştir.

YÖNTEM 

Poli(laktik-ko-glikolik) asit (PLGA) nanoküreler ikili 
emülsiyon-çözücü uçurma tekniği ile hazırlanmıştır. Farklı 
yardımcı maddelerin  (heparin ve Kolifor P 188) PLGA 
nanokürelere bFGF ve TGF-β1 büyüme faktörlerin 
hapsedilme verimliliği  ve bu büyüme faktörlerin, 37°C’de 
nanokürelerden salım kinetiklerinin üzerine etkileri 
incelenmiştir. 
Fibroin (%8 w/v) ve PEGDMA içeren hidrojeller farklı hacim 
oranlarında (Fibroin:PEGDMA, 3:1, 1:1, 1:3 v/v) farklı 
konsantrasyonda PEGDMA’nın (%10, 15 ve 20 w/v) 
karıştırılması ile hazırlanmıştır.   Hidrojel hazırlanmasında 
fibroinin sonikasyon ile çapraz bağlanmış ve PEGDMA ise 
UV ile foto-çaprazlanmıştır. 
Hidrojellerin basma kuvveti ve modülüsü 10 N yük hücresi 
ile test edilmştir. Ayrıca, hidrojellerin içerisine PLGA 
nanoküreleri % 5 ve %10 (w/w) oranında eklendikten sonra 
hidrojellerin mekanik özellikleri incelenmiştir.  
Hidrojeller içerisine hapsedilen dental pulpa kök 
hücrelerinin canlılığı, Alamar Blue® indirgenme yüzdesinin 
tahlili ile değerlendirilmiştir. En yüksek canlılık gösteren 
grup, büyüme faktorlerinin etkisinin araştırılması için 
kullanılmıştır. 
Canlı/ölü testi, DNA ve GAG miktarları ve Alcian Mavi 
boyama analizleri 5 farklı grup için yapılımıştır. Bu gruplar 
boş hidrojel ve boş nanoküre, bFGF yüklü nanoküre, TGF-
β1 yüklü nanoküre ve hem bFGF yüklü nanoküre hem de 
TGF-β1 yüklü nanoküre içeren hidrojellerden oluşmaktadır. 

TARTIŞMA 

bFGF nanokürelerin hazirlanması için %0.5 (w/v) heparin ve 
TGF- β1 nanokürelerin hazirlanmasi için %1.0 (w/v) heparin 
yardımcı madde olarak kullanıldığında en yüksek hücre 
canlılığı ve salım profili gözlemlenmiştir. Hidrojellerin 
basma modülü 95.70 ± 17.82 kPa ile 338.05 ± 38.24 kPa 
arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, hidrojellere %10 
(w/w) oranında nanoküre eklendiğinde, hidrojellerin basma 
modülünde istatiksel anlamlı bir artış görülmüştür. En 
yüksek hücre canlılığı, PEG10-SF8(1:1) kompozit grubunda 
gözlenmiştir ve bu grup, diş pulpa kök hücreleri ve PLGA 
nanoküreleri içeren hidrojelleri hazırlamak için seçilmiştir. 
Nanoküre içermeyen hidrojel grubu, boş nanoküre içeren 
hidrojel grubu, bFGF yüklü nanoküre içeren hidrojel grubu 
ve TGF-β1 yüklü nanoküre içeren hidrojel grubu içerisine 
hapsedilmiş hücreler ile kıyaslandığında  bFGF yüklü 
nanoküre ve TGF-β1 yüklü nanoküre içeren hidrojel grubu 
içerisine hapsedilmiş hücrelerin, DNA ve GAG 
miktarlarının istaanlamlı olarak daha fazla olduğu 
gözlenmiştir. 

Şekil 1: PLGA nanokürelerinin SEM ile yapılan morfolojik 
analizi (sol) (ölçek çubuğu=10 μm). Hidrojellerin basma 
modülüsü (sağ) 

SONUÇ 

Dental pulpa kök hücrelerini ve bFGF ve TGF-β1 yüklü 
PLGA nanoküreleri içeren PEG10-SF8(1:1) hidrojel sistemi, 
kıkırdak doku mühendisliğinde umut vaat etmektedir 
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GİRİŞ 

Uluslararası Kontinans Derneğinin (ICS), üriner 
inkontinans; sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan ve 
objektif olarak gösterilebilen istemsiz olarak idrar kaçırma 
olarak tanımlanmıştır1. 
Stres üriner inkontinans tedavisinde Ulmsten ve Petros

tarafından tanımlanan TVT ( Tension Free Vaginal Tape)
prosedürü, minimal invazif olduğu için kabul görmektedir.2 

TVT operasyonlarında polipropilen, Tip 1 olarak
karakterize edilen monofilament, geniş gözenekli yapıya
sahip 'örgü yama' kullanılmaktadır.3
Bu çalışmada poli( Ɛ-kaproketon) (PCL) kullanılarak 3
Boyutlu Yazıcı ile üriner inkontinansın tedavisi için 'örgü
yama' malzeme tasarım ve uygulamasıdır

YÖNTEM 

Çalışmada PCL (Ma:50 kDa) (Polysciences Inc. (ABD), 
kullanıldı.Malzeme basımı 3B yazıcı ile gerçekleştirildi 
(Bioscaffolder, SYS-ENG, Salzgitter-Bad, Almanya). 
Örnekler, kayma olan ve olmayan iki ana grup olarak 
basıldı. Gruplar sıra ile 3, 4, 5 katman ve 4, 6 katmanlıydı. 
Her örneğe 10 N kuvvet uygulanarak yükleme hızı 12 mm/s 
olacak şekilde tek yönlü çekme testi uygulandı (CellScale, 
Univert, Kanada).Test sonucunda uygunluğuna karar verilen 
örneğe oksijen plazma yüzey modifikasyonu yapıldı ( 
Advanced Plasma Systems Inc., ABD).Örnekler 1% kitosan 
(orta Ma,Fluka, BioChemica, Japonya) ile kaplanarak 
spektrofotometrik ölçümleri yapıldı (Perkin Elmer 
Spectrum, Frontier, Massachusetts, US)  ve elektron 
mikroskop (FEI, Quanta 400 F, ABD) ile incelendi.
Kaplanmış olan örgü materyalleri, L929 fare fibroblastları  
ile ekildikten sonra floresan mikroskopisi ile incelendi 
(Nikon Eclipse TE2000E, Japonya). Hücre sitotoksitesi için 
Alamar Blue protokolü uygulandı. 

SONUÇ 

3 Boyutlu yazıcı ile Biyouyumlu malzeme olan PCL
kullanılarak 500 µm gözenek genişliğine sahip, 450 µm
kalınlığında örgü yama malzeme üretilmiştir. Üretilen
malzeme Kitosan ile kaplanmış olup, karakterizasyon
aşamaları tamamlanmaktadır.

Şekil. 1.Kitozan ile İki defa kaplanmış PCL örneğin FTIR 
spektroskopik ölçümleri

Şekil. 1.Kitozan ile İki defa kaplanmış PCL örneğin FTIR 
spektroskopik ölçümleri

Şekil. 2. (A) 3 tabakalı PCL yama SEM görüntüsü.(B) PCL 
yama. (C)PCL+ 2 dk. 50 W Oksijen Plazma uygulanmış 
yama.(D) 2 defa kitosan ile kaplanmış+2dk. 50 W oksijen 
plasma+PCL yama 
KAYNAKÇA 
1. Abrams, P. et al. The standardisation of
terminology in lower urinary tract function: Report from the
standardisation sub-committee of the International
Continence Society. Urology 61, 37–49 (2003).
2. Ulmsten, U., Henriksson, L., Johnson, P. & Varhos,
G. An ambulatory surgical procedure under local anesthesia
for treatment of female urinary incontinence. Int.
Urogynecol. J. 7, 81–86 (1996).
3. Lim, M. Y., Perera, M., Ramsay, I., Tierney, J. &
Hardwick, C. Surgical management of stress urinary
incontinence in Scotland and Wales: A questionnaire study.
Int. J. Surg. 5, 162–166 (2007).
TEŞEKKÜR
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GİRİŞ 

Sinir yönlendiriciler, hasar görmüş sinirde proksimal ve distal 
uçlar arasında köprü görevi görmek, fiziksel destek ve 
topoğrafik ve kimyasal belirteçler ile akson yönlendirmesi 
sağlamak için tasarlanan silindirik yapılardır. Altın standart 
olarak kabul edilen donör dokunun çok sınırlı bulunması ve 
bu bölgenin morbiditesi gibi sınırlandırmaları olan otogreftin 
önemli bir alternatifidirler.1  Bu çalışmada hızlı prototipleme 
yöntemlerinden Stereolitografi (SLA) ile üretilmiş, 
lumenlerinde mikrokanallı hidrojel matris bulunduran 
silindirik sinir yönlendiriciler PC12 hücre hattı ile işlevsellik 
açısından denenmiştir. Hücrelerin metakrile jelatin (GelMA) 
ile etkileşimi ve mikrokanallardaki davranışları incelenmiştir. 

YÖNTEM 

1 cm çap ve uzunluk, 5 mm iç çap ve 140 µm fiber çapına
sahip silindirik sinir yönlendirici dış katmanı (Şekil 1A) ve
45°-90°-135° desenli silindirik yapılar (Şekil 1B) Dental SG
(Formlabs, USA) malzemesinden SLA yöntemi ile
üretilmiştir. Üretilen silindirik yapılar %20 GelMA çözeltisi
ile doldurulmuş ve 405 nm UV ile çapraz bağlanmadan sonra
(20 J, 3 dk) mikrokanallı sinir yönlendirici elde edilmiştir
(Şekil 1A,G). PC12 hücreleri Ham’s F12 besi yerinde 37 °C
ve %5 CO2 içeren ortamda büyütülmüş ve mikrokanallara 
ekilmiştir. 3. günde Live-Dead canlılık analizi uygulanmış ve
konfokal mikroskopla görüntülenmiştir (Zeiss Axio Imager
M2). L929 hücreleri 45°-90°-135° desenli silindirik yapıların
üzerine ekilmiştir. Hücreli yapılar 21. güne kadar
incelenmiştir. Hücre canlılığı Alamar Blue yöntemi ile
saptanmış ve ayrıca SEM ile incelenmiştir.

TARTIŞMA 

Alamar Blue analizi 1. gün sonuçlarından L929 hücrelerinin
desenli yapıların yüzeyine tutunmasının düşük olduğu
anlaşılmaktadır (Şekil 1C). Düşük yapışma düzeyi
malzemenin yüksek hidrofobikliği2 (Şekil 1D), yapının
yüksek gözenekliliği ve düşük dolambaçlılığından
(tortuozite) kaynaklanmıştır. Hücre sayısı 21. güne kadar
sürekli artış göstermiştir. 21. günde gerçekleştirilen SEM
analizi hücre ekilmiş yapıların yüksek derecede bozunmaya
uğradığını, ancak hücresiz kontrollerin bir değişmeye
uğramadıklarını göstermiştir (Şekil 1E,F). Hücre canlılığında
21. günde gözlemlenen düşüş yapıdaki yüksek kitlesel
bozunmadan kaynaklanmıştır. Hücre ekilmiş malzemenin
bozunma düzeyi malzemenin enzimatik kaynaklı hidroliz
olduğunu göstermektedir. Oluşturulan sinir yönlendiricinin

stereo mikroskopi görüntüleri ImageJ ile işlenmiş ve ortalama 
kanal çapının 750 µm, fiber çapının ise 140 µm olduğu 
saptanmıştır. Live-Dead analizi sonucu 3. günde 
mikrokanallarda canlı hücrelerin yoğunlukta olduğu 
saptanmıştır (Şekil 1G). Hücreler ekim yönü ve durağan 
inkübasyon koşulları sebebiyle kanalların yatay düzleme 
paralel kısmında toplanmıştır. Konfokal mikroskopta alınan 
z-stack görüntülerinde hücrelerin kanal içinde 1,5 mm’den
fazla bir uzaklıkta canlılık gösterebildiği görülmektedir.

Şekil 1: Sinir yönlendirici tasarımı, malzeme 
karakterizasyonu ve in vitro çalışmaları. 

SONUÇ 

Sinir yönlendiricinin silindirik dış katmanının yapımında 
kullanılan Dental SG malzemesinin yüksek hidrofobikliğinin 
yetersiz hücre-malzeme etkileşimine yol açtığı fakat 
malzemenin sitotoksik etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. 
PC12 hücre hattının belirlenen GelMA konsantrasyonu ve 
çapraz bağlanma koşullarında mikrokanallar içinde yüksek 
canlılık ve yapışma gösterebildiği gözlemlenmiştir. 

KAYNAKÇA 
1 Arslantunali, D., Dursun, T., Yucel, D., Hasirci, N., & 
Hasirci, V. (2014). Peripheral nerve conduits: technology 
update. Medical Devices (Auckland, NZ), 7, 405. 
2 Alagoz, S.A., Hasirci, V. (2018, Mayıs). A novel patient 
specific scaffold for bone tissue engineering. IBMEC’18, 
Nicosia, Cyprus. 

TEŞEKKÜR 

Yazarlar kaynaklarını kullanıma açan ODTÜ BIOMATEN’e 
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GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, kazalar ve yaralanmalar sonucu oluşan
kemik hasarlarının tedavisinde kullanılmak üzere üç boyutlu
yazım sistemi ile PCL-PHBV-HAP karışımı hücre
taşıyıcıların üretilmesidir. Daha önce 3B yazıcı ile PHBV 
iskele üretimi denenmiş fakat polimerin akışkan olması
gereken sıcaklıklarda bozunduğu gözlenmiştir. Bu yüzden,
öncü çalışma olarak PHA ailesinden olan PHBV yerine,
PHA/PLA karışımı polimer filamanları kullanılarak bu
teknik ile hücre iskelesi üretilmiştir. Daha sonraki çalışmada 
ise PHBV polimeri polikaprolakton (PCL) ve hidroksiapatit
(HAP) ile farklı oranlarda karıştırılarak, PCL-PHBV-
HAP’tan oluşan iskeleler elde edilmiştir.
YÖNTEM
Bu çalışmada, ardışık katmanlar arasında 90o açı olan 16
katmanlı, silindir şeklinde bir hücre taşıyıcı bilgisayarlı
destek programı (CAD) ile tasarlandı ve daha sonra 3B
yazıcı sistemi (EnvisionTech, Almanya) ile PCL, PCL-
PHBV (10:4) ve PCL-PHBV-HAP (10:4:1) karışımlarından
hücre taşıyıcılar üretildi (Şekil 1). Elde edilen taşıyıcıların
morfolojik karakterizasyonu (lif çapı, gözenek boyutu,
gözeneklilik) taramalı elektron mikroskopu (SEM) ve mikro
bilgisayarlı tomografi (mikroBT) ile yapıldı. Ayrıca elde 
edilen hücre taşıyıcılarının mekanik özellikleri mekanik test
cihazı (Lloyd, LRX5K Mechanical Tester, İngiltere) basma 
testi ile belirlendi.

Şekil 1: 3B tasarım ve PCL hücre taşıyıcının stereo mikroskop
görüntüsü: a) üst, b) yan.
TARTIŞMA
SEM analizine göre, 3B PCL, PCL-PHBV ve PCL-PHBV-
HAP hücre taşıyıcıların lif çapları sırası ile yaklaşık olarak
470, 502 ve 580 µm ve gözenek boyutları 540, 473 ve 408
µm bulunmuştur (Şekil 2). MikroBT analizi hücre
taşıyıcıların birbirine bağlı gözenek yapısına sahip olduğunu
ve gözeneklilik miktarının düşük ve benzer olduğunu
göstermiştir. Ayrıca mikroBT analizinde PCL-PHBV-HAP
taşıyıcıların içerisinde bulunan hidroksiapatitin rastgele
dağılım gösterip, bazılarının yığınlar halinde belirli 
bölgelerde birikmiş olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 2).
Yapılan basma testi sonucu PCL, PCL-PHBV ve PCL-
PHBV-HAP iskelelerin elastik modülü sırası ile 40,5 ± 2,1,
49,0 ± 1,0, ve 57,9 ± 5,4 MPa bulunmuştur. Bu değerler sert 

kemik (compact bone) ve sünger kemik (trabecular bone) ile 
kıyaslandığı zaman PCL-PHBV-HAP taşıyıcıların sünger 
kemik ile benzer elastik modülüye sahip olduğu 
gözlemlenmiştir (Table 1).  

Şekil 2: 3B baskılı PCL, PCL-PHBV, PCL-PHBV-HAP
iskelelerinin mikroskopik görüntüleri. (Ölçek çubukları: 1 mm).

Tablo 1: 3B baskılı iskele ve insan vücuduna bulunan kemiklerin 
elastik modülü. 

SONUÇ 
Bu çalışmada,  kemik dokusundaki hasarların tedavisinde 
kullanılmak üzere, hücre taşıyıcılar iç yapı ve dış geometriyi 
kontrol edilebilen 3B yazıcı ile üretilmiştir. PHBV’ nin 
erime ve camsı geçiş sıcaklığındaki hassasiyetten dolayı, bu 
malzeme PCL ile karıştırılarak basım yapılmış ve mekanik 
gücü arttırmak için ayrıca HAP eklenmiştir. Elden edilen 
sonuçlarda HAP ve PHBV’nin mekanik gücü arttırdığını ve 
kemik doku mühendisliği için kullanıma uygun olduğu 
görülmüştür. Ayrıca lif çapı ve gözenek boyutu hücre 
tutunması ve çoğalması için uygundur.   
KAYNAKÇA 
1. Jiang, W., Shi, J., Li, W., & Sun, K. (2013). Three dimensional melt-
deposition of polycaprolactone/bio-derived hydroxyapatite composite into
scaffold for bone repair. Journal of Biomaterials Science, Polymer
Edition, 24(5), 539-550. 
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GİRİŞ 
Yanık, ağır travma ve kronik yaralara bağlı olarak insan 
derisinde ortaya çıkan doku kaybı, hastalarda yıkıcı sonuçlara 
neden olmaktadır. Deri kaybının 4 cm'den daha büyük olduğu 
hastalıklarda, vücudun başka bir yerinden mutlaka otolog bir 
deri greftine gerek duyulmaktadır1. 
Doku mühendisliği ürünü olan deri eşleniği, otolog deri 
grefitne olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, şiddetli yanık ya da 
kronik yaralar sonucunda oluşan bu geniş yüzeyli deri 
kayıplarını telafi etmesi amacıyla üretilmiştir. 

YÖNTEM
Doku iskelelerinin oluşturulması: Bu çalışma için iki farkı
doku iskelesi üretilmiştir; 1. Sentetik polimerden (PLA)
oluşan, üç katmanlı ağ yapısı elektroeğirme yöntemi ile, 2. 
Doğal polimer kollajenden sünger yapı ise dondurarak
kurutma yöntemi ile üretilmiştir.
In vitro deneyler: Bu doku iskelelerinin yapılabilirliğini
sınamak amacıyla, sağlıklı insan derisi biyopsilerinden elde
edilen fibroblastlar ve epitel hücreler ayrıştırılıp, çoğaltılıp,
ağ ve sünger yapılı doku iskeleleri ile çok katmanlı bir yapı
oluşturacak şekilde birleştirilerek kültür edilmiştir.
Mekanik testler ve karakterizasyon: Üretilen iki farklı doku
iskelesinin çekme testleri mekanik test cihazı (Bose
Electroforce 3100, USA), yüzey ve ara katman özellikleri
taramalı elektron mikroskopisi (SEM, Nanoeye Sec, Kore),
immünohistokimyası ise histoloji yöntemi ile incelenmiştir. 

SONUÇ 
Histoloji ve SEM analizi sonuçları doğala çok benzeyen bir 
insan deri eşleniğinin elde edilebildiğini göstermiştir (Şekil 
1). Üretilen hücre iskeleleri mekanik özellikler açısından 
değerlendirildiğinde (Çizelge 1), insan derisine en yakın 
özellikleri dermis ve fiber ağ yapıların sağladığı 
gözlemlenmiştir. In vitro hücre yapışması, çoğalması ve 
histoloji deneyleri sonucu çevre dokunun deri hücrelerinin 
yaşaması için gerekli olan uygun özellikleri gösterdiği 
bulunmuştur.    
Çizelge 1: Yapay insan derisi oluşturması için tasarlanan 
doku iskelelerinin mekanik özellikleri [maksimum çekme 
gerilimi (UTS), elastik modül (E) ve gerilme (S) değerleri için 
ortalamalar (±SD) olarak belirtilmiştir. 

Örnek Tipleri E (MPa) UTS (MPa) Gerilme 
Doğal deri 10.91.3 6.21.5 0.60.1 

Dermis 9.72.4*** 3.70.2ns 0.70.1ns 

Fiber ağ 4.80.8*** 0.40.0**** 0.30.1**

Kollajen sünger 0.20.0*** 0.10.0*** 0.10.0ns 

Şekil 1: Doku iskelelerinin karakterizasyonu. Kontrol olarak 
doğal insan derisi ve hücrelerinden arındırılmış  insan derisi 
kullanılmıştır.  

TARTIŞMA 
Bu çalışma sonucu, klinik bir gereksinim olan derin ve geniş 
yüzeyli deri kayıplarını karşılayacak, hastaların günlük 
normal hayatlarına dönme sürelerini kısaltacak ve yaşam 
kalitelerini arttıracak yapay bir deri eşleniği elde edilmiştir. 
Çok bileşenli yapay bir deri olan bu ürünün derin yanık 
hastalarının uzun süreli tedavilerinde kullanımı uygundur.  

KAYNAKÇA 
1. Eke, G., Mangir, N., Hasirci, N., MacNeil, S., Hasirci, V. (2017)
Development of a UV crosslinked biodegradable hydrogel
containing adipose derived stem cells to promote vascularization for
skin wounds and tissue engineering, Biomaterials. 129; 188-198.
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Diatom Silika Kabuk Katkılı PHBV/PCL-Pullulan Taşıyıcıların 
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GİRİŞ 

Tek hücreli, ökaryot ve fotosentetik bir alg olan diatomlar
ürettikleri silika kabukları ile bir biyosilika kaynağıdır.1

Silisyumun kemik oluşumunu pozitif etkilediği, kemik
hücrelerinin çoğalmasını hızlandırdığı, alkalen fosfataz 
enzimi üretimini, kemik matris oluşumunu ve osteokalsin
sentezini arttırdığı bilinmektedir.2 Poly(3-hydroxybutyrate-
co-3-hydroxyvalerate) PHBV, bakteri tarafından
sentezlenen, biyouyumlu ve biyoçözünür doğal bir
polimerdir. PCL, yüksek biyouyumluluğa ve mekanik
dayanıma sahip bir sentetik polimerdir. Pullulan ise,
biyouyumlu doğal bir polisakkarittir. Bu çalışmada hücre 
taşıyıcı, iki farklı polimer solüsyonunun birlikte 
elektroeğirmesiyle, PHBV/PCL polimer karışımından
üretilen hidrofobik fiberler ve diatom kabukları içeren
pullulan fiberlerden oluşturulmuştur. Hücre taşıcıdan
Sefuroksim aksetil (SA) antibiyotiği salımı çalışılmış,
taşıcılar karakterize edilmiş ve hücre kültürü çalışmaları
yapılmıştır.

YÖNTEM 

Taşıyıcı birlikte elektroeğirme yöntemi ile hazırlanmıştır.
PHBV/PCL (7/3:wt/wt) polimer solüsyonu (%14)
heksafloroizopropanol (HFIP) içerisinde, pullulan/diatom
(10/1:wt/wt) solüsyonu (%15) dH2O içerisinde 
hazırlanmıştır. Şırıngalar ile toplayıcı (Etanol banyosu) arası 
uzaklık 18 cm olarak ayarlanmıştır. PHBV/PCL ve
Pullulan/Diatom polimer solüsyonları iki farklı güç kaynağı 
kullanılarak, 13-15 kV ve 10-13 kV altında 3 ml/saat hızda
pompalanarak birlikte aynı toplama banyosuna 
elektroeğirilmiştir. Pullulan fiberleri gluteraldehid ile çapraz
bağlanmıştır. Taşıyıcılar karakterize edilmiş ve taşıyıcılara
ekilen Saos-2 hücrelerinin canlılığı, morfolojisi ve ALP
aktivitesi incelenmiştir. Cupriavidus necator bakteri suşu
kullanılarak PHBV üretilmiş, H-NMR karakterizasyonu
sonucundan içerdiği valerat yüzdesi hesaplanmıştır.

TARTIŞMA 

Elektroeğirilmiş diatom kabuklarının 
PHBV/PCL:Pullulan/Diatom taşıyıcı içerisindeki 
morfolojisi SEM ile incelenmiştir (Şekil 1a). Fiberler 
içerisinde kabukların olması taşıyıcının basma dayanımını 
arttırmış, birlikte elektroeğirilmiş taşıyıcı en yüksek basma 
dayanımını göstermiştir. PHBV/PCL fiberlerden kontrollü 
ve yavaş SA salımı gerçekleşmiştir. Ticari olarak satın 

alınan PHBV ile karşılaştırılmak üzere, Cupriavidus necator 
bakteri suşu kullanılarak PHBV üretilmiştir. Üretilen 
PHBV’nin H-NMR sonucu kullanılarak yaklaşık %14 
oranında valerat içerdiği hesaplanmıştır. Diatom kabuğu 
bulunan, PHBV/PCL/Diatom ve 
PHBV/PCL:Pullulan/Diatom taşıyıcılarda, Saos-2 
canlılığının arttığı gözlenmiştir. Birlikte elektroeğirilmiş 
taşıyıcıda bulunan pullulan fiberler hücre tutunmasını ve 
yayılmasını arttırmıştır. Taşıyıcıya diatom kabuk yapısı 
eklendiğinde kalsiyum birikmesinin arttığı gözlenmiştir 
ancak tüm gruplar benzer ALP aktivitesi göstermiştir. 

Şekil 1: PHBV/PCL:Pullulan/Diatom taşıyıcının SEM ile 
görüntülenen morfolojisi (a). Konfokal mikroskobu ile 
görüntülenen hücrelerin taşıyıcı içerisindeki dağılımı (b).  

SONUÇ 

Bu çalışmada iki farklı polimer solüsyonu başarıyla birlikte 
elektroeğirilmiştir ve iki farklı karakterde fiber içeren hücre 
taşıyıcı üretilmiştir. Pullulan’ın elektroeğirme sırasında fiber 
olarak korunup çapraz bağlanması için yeni bir metot 
geliştirilmiştir. Hücre canlılığı ve ALP aktivitesini arttırmak 
için tek başına gereken optimum diatom kabuk 
konsantrasyonu belirlenmiştir ancak fiber içerisine 
hapsedildiğinde kabukların ALP aktivitesi üzerinde bir 
etkisi olmamıştır. Taşıyıcıda bulunan diatom kabuklarının 
Saos-2 hücre canlılığını arttırdığı, pullulan fiberler sayesinde 
hücre tutunması ve yayılmasının arttığı gözlenmiştir. 

KAYNAKÇA 
1. Dimas, L. S., & Buehler, M. J., Influence of geometry on mechanical 
properties of bio-inspired silica-based hierarchical materials. Bioinspir
biomim (2012). 
2. Jugdaohsingh R., Silicon and bone health, J Nutr Health Aging (2007). 
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GİRİŞ 

Periodontit, yetişkinlerde diş kaybına yol açan enflamatuar 
bir hastalıktır1. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Ağız Sağlığı 
Veri Bankası’na göre 6 mm’den daha fazla derinlikteki 
periodontal cep, ileri periodontal hastalık olarak kabul edilir2. 
Tedavi edilmediğinde, alveolar kemik ve diş sementinin 
dejenerasyonu sonucunda diş kaybına neden olur3. 
Bu çalışmada periodontit tedavisi ve periodontal dokunun 
rejenerasyonu için Doksisiklin (Doxy) yüklü Methoxy 
poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone) (mPEG-b-
PCL) miseller ve vitamin e (Vit-E) içeren aljinat-jelatin 
hidrojellerin hazırlanması, geliştirilmesi ve bu hidrojellerin 
diş kökü kök hücresi (DPSC)’nin osteojenik farklılaşması 
üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

mPEG-b-PCL Kopolimerinin Sentezi
mPEG-b-PCL kopolimeri, katalizör olarak stanoz oktat
kullanılarak metoksipolietilen glikol ve ε-kaprolaktondan
sentezlendi. Karakterizasyon deneyleri 1H NMR, FTIR ve
GPC ile yapıldı. 
Doxy Yüklü mPEG-b-PCL Misellerin Hazırlanması ve in
vitro İlaç Salım Çalışması
Doxy yüklü miseller, yüzey aktif madde olarak %1 polivinil
alkol kullanılarak çözücü buharlaştırma yöntemi ile
hazırlandı. ZetaSizer ile misellerin hidrodinamik çapları ve 
zeta potansiyelleri ölçüldü. İlaç hapsetme verimliliği ve ilaç
yükleme kapasiteleri, NaOH ile misellerin hidrolizi ve SDS
ile Doxy’nin ekstraksiyonu ile belirlendi. Salım çalışmaları
PBS içinde ve 37°C’de yürütüldü.
Vit-E İçeren Aljinat-Jelatin Hidrojellerin Hazırlanması
Aljinat ve jelatin hidrojelleri sulu çözeltilerinden, CaCl2, ve
EDC-NHS ile çapraz bağlanarak hazırlandı ve farklı
konsantrasyonda Vit-E (100 µM, 200 µM and 500 µM)
yüklendi. Hidrojellerin zamana bağlı ağırlık kaybı ve şişme
çalışmaları distile su ortamında yürütüldü.
İn vitro Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi
Doxy yüklü misellerin Staphylococcus aureus'a karşı 
etkinliği disk difüzyon metodu ile incelendi. 
İn vitro Sitotoksisite Çalışmaları
Vit-E’nin rejeneratif etkisi hidrojen peroksit (H2O2) ile 
oksidatif stres oluşturulduktan sonra L929 fibroblastik hücre
hattı ve DPSCs kullanılarak Alamar mavisi ile incelendi. 

TARTIŞMA 

Kopolimerlerin ortalama moleküler ağırlığı (Mn), 1H NMR 
ve GPC ile 16000 Da olarak bulundu. Doxy yüklü misellerin 
hidrodinamik çapı ve zeta potansiyeli ölçüldü ve sırasıyla 

164±3 nm ve -7.74±1 mV olarak bulundu. Doxy yüklü
misellerin ilaç hapsetme verimliliği ve ilaç yükleme
kapasitesi sırasıyla %26.4±6.7 ve %5.8±0.9 bulundu.
Deneyler 3 parallel set olarak yürütüldü. Misellerin
morfolojileri Şekil 1.a’da gösterilmiştir. Doxy’nin %50’sinin
7 gün içinde sıfırıncı dereceden kinetik ile salındığı
gözlemlendi (Şekil 1.b). Misellerden ilaç salımının S. aureus

üzerindeki etkisi gözlemlendi (Şekil 1.c)

Şekil 1. a) Doxy yüklü misellerin TEM görüntüsü. b) İlaç salım
grafiği. c) Misellerden ilaç salımının S. aureus üzerindeki
antibakteriyel etkinliği.

Hidrojeller, 24 saat sonunda ilk kuru hallerinin %600'üne 
kadar şişme gösterdi. Hidrojeller ilk ağırlıklarının %30'unu 
14 gün sonunda kaybetti. 200 µM Vit-E içeren hidrojeller 
L929 ve DPSC hücrelerinin canlılığını arttırdı (Şekil 2). Vit-
E’nin rejeneratif etkisinin olduğu bu sonuçlar ile gösterildi.  

Şekil 2. Farklı konsantrasyonlarda Vit-E içeren hidrojellerin a) 
L929 (n=6) ve b) DPSCs canlılığı üzeinde etkisi (n=6). 

SONUÇ 

Elde edilen sonuçlar Doxy yüklü miseller ve Vit-E içeren 
aljinat-jelatin hidrojellerin tedavi edici ve rejeneratif etkisinin 
olduğunu göstermiştir. Bu hidrojellerin DPSCs’in osteojenik 
yönde farklılaşmaları üzerindeki etkileri ile ilgili deneyler 
devam etmektedir. 

KAYNAKÇA 
1. Galler, K. M., & D’Souza, R. N. (2011). Regen. Med., 6 (1): 111-124.
2. Yang, F., Miao, Y., Wang, Y., Zhang, L. M., & Lin, X. (2017). Materials
(Basel), 10 (10): 1168. 
3. Andrei, M., Dinischiotu, A., Didilescu, A. C., Ionita, D., & Demetrescu, I.
(2018). Ann. Anat., 216: 164-169. 
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GİRİŞ
Osteosarkom kemikte en yaygın bulunan primer tümör
çeşitlerindendir. Katı, sert ve düzensiz bir yapısı vardır.
Osteosarkom için günümüzde kullanılan modeller, 2 boyutlu
(2B) ve 3 boyutlu (3B) basit in vitro modeller ile in vivo
(hayvan) modelleridir.[1] Bu çalışmanın amacı, doku 
mühendisliği yaklaşımı kullanarak in vitro, 3B kemik tümör
modeli (KTM) geliştirilmesi ve osteosarkom tedavisi için bir
test aracı olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM
Bu çalışmada hazırlanan KTM, sağlıklı kemik benzeri ve 
tümör benzeri olmak üzere iç içe geçmiş sünger yapıdaki iki
bileşenden oluşmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: Kemik tümör
modeli (KTM) yapımı.

Sağlıklı kemik benzeri için insan
fetal osteoblast hücreleri
(hFOB) ve insan umbilikal ven 
endotel hücreleri (HUVEC) poli
(laktik asit-ko-glikolik asit)
(PLGA)/ beta-trikalsiyum fosfat 
(β-TCP) süngerlere ekilmiştir. 
Tümör dokusu benzeri için,
insan osteosarkom hücreleri
(Saos-2) kollajen süngerlere
ekilmiştir. Tümör doku benzeri,
kemik benzeri yapı içerisine 
yerleştirilerek üç boyutlu KTM
oluşturulmuş ve hücrelerin
antikanser ilacı doxorubicin'e 
karşı duyarlılığı in vitro 
incelenmiştir 

 

TARTIŞMA 
PLGA/TCP ve kollajen süngerlerin her ikisinin de bağlantılı
gözeneklere ve yüksek gözeneklilik oranına sahip oldukları
SEM ve mikroBT analizi ile, sulu ortamda dayanıklı oldukları
bozunma testleri ile, hücrelere karşı toksik olmadıkları
Alamar Blue hücre canlılık testi ile, elastik modül
değerlerinin PLGA/TCP ve kollajen süngerler için sırasıyla
4,76±1,07 MPa ve 140±46 kPa oldukları sıkıştırma testi ile
belirlenmiştir. Konfokal mikroskopi analizi, hücrelerin her
iki süngerde de yüzeylere yapışıp yayıldıklarını ve zamanla
yüzeyin büyük bir kısmını kapladıklarını göstermiştir.
KTM’nin konfokal görüntülerinden (Şekil 2A ve 2B), tümör
ile sağlıklı kemik benzerleri arasında doğrudan temas
kurulabildiği ve sağlıklı benzer içindeki HUVEC hücrelerinin
tümör yapısına göç ettiği anlaşılmıştır. KTM’nin mikroBT
görüntüsünde (Şekil 2C), her iki doku benzerinin de temas 
halinde oldukları görülmüştür.

Kollajen süngerlerde kültür edilmiş Saos-2 hücrelerinin 7, 14 
ve 21. günlerdeki VEGF ve bFGF (anjiyogenez faktörleri)
ekspresyonlarında istatiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (Şekil 3A, B). Diğer yandan, KTM içindeki
Saos-2 hücrelerinin VEGF ekspresyonu 7. günde, bFGF
ekspresyonu is 7, 14 ve 21. günlerde önemli ölçüde artmıştır. 
Bu artışta KTM modelinde bulunan hFOB ve HUVEC
hücrelerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Doxorubicin 
uygulanan KTM’deki ölü hücre sayısının, kontrol grubundaki
hücre sayısından fazla olduğu saptanmıştır. 

Şekil 2: KTM’nin yatay kesitinin 21. gündeki (A, B) 
konfokal ve (C) mikroBT görüntüsü.  

Şekil 3: Kollajen süngerde (Koll) ve kemik tümör modeli 
içerisine konulmuş kollajen süngerde (Koll/KTM) Saos-2 
hücrelerinin VEGF ve bFGF ekspresyon düzeyleri. 

SONUÇ 
Bu çalışmada hazırlanan 3B kemik tümör modelinin, 
osteosarkom tedavisi için hastaya özel ilaç, doz ve 
kombinasyonlarının seçiminde kullanılabileceği ve gerçek 
dokuya çok yakın bir in vitro model olduğu gösterilmiştir.  

KAYNAKÇA 
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Osteosarcoma Models: From Cell Lines to Zebrafish. Sarcoma. 2012, 1-11. 
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GİRİŞ 
Periferik sinir sistemi, sinir hücreleri arasında sinyal 
transferini engelleyen yaş, hastalık veya travma nedeniyle 
hasar görebilir. Sinir kılavuzları, periferik sinir
yaralanmalarının tedavisi için kullanılır. Bu kılavuzlar zarar
görmüş aksonların kopuk proksimal ve distal uçlarını 
birbirine doğru yönlendirebilirler. Kopuk aksonların yeniden 
birleşmesi için sinir kılavuzunun tasarımı çok önemlidir.
Aksonlar arası boşlukları kapatmak için sinir kılavuzu adı
verilen boru biçimli yapılar kullanılır. Periferal sinirlerin
rejenerasyonunu arttırdığı için, iç kılavuz elemanlarına sahip
bir kılavuzun, buna sahip olmayan bir kılavuza göre daha
başarılı olduğu bildirilmiştir1. Schwann hücreleri gibi destek
hücreleri taşıyan kılavuzların birlikte kullanımının, hasarlı
alanda iyileşmeyi arttırdığı gösterilmiştir. 3D basımla kılavuz
üretiminin üstün yanı, klinisyenlerin verdiği kesin
spesifikasyonlara uygun sinir kılavuzları üretme yeteneğidir.
Bu çalışmanın amacı, hasarlı periferik sinir dokusunun
iyileşmesine yardımcı olmak için iç kılavuz elemanlarını
taşıyan 3D baskılı silindirik bir kılavuzun üretilmesi ve in
vitroda denenmesidir. Çalışmada, 3D baskılı sinir kılavuzu,
periferik sinir hasarından sonra aksonların rejenerasyonunu
destekleyebilmesi için tasarlanmıştır. Sinir kılavuzunun dış
kısmı, 3D baskılı polikaprolakton (PCL)’dur ve Schwann 
hücreleri (SC), bu yapının üzerine ekilmiştir. Jelatin-poli(3-
hidroksibutirat-ko-3-hidroksivalerat) (PHBV)’tan yapılmış
yönlendirilmiş fiberler, sinir hücresi olarak kullanılan PC12
hücrelerinin yönlendirilmesi için sinir kılavuzunun içinde iç
kılavuz elemanları olarak kullanılmıştır.

YÖNTEM 
Bioscaffolder® (SYS + ENG, Almanya) 3B yazıcı ile içi boş 
bir silindirik sinir kılavuzu (1 cm genişlik x 1 cm uzunluk) 
polikaprolakton kullanılarak (MW 50,000, Polysciences 
Inc.), soğuk tablada (4 °C) 130 °C'de üretildi. Fiber çapları ve 
PCL tüplerinin gözenek boyutları, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) kullanılarak belirlendi. Jelatin-PHBV 
çözeltileri (5, 10, 15,%, w/v), HFIP (hekzafluoroizopropanol) 
içinde hazırlandı. Yönlü fiberler, 11 kV potansiyel, 11 cm 
uzaklık ve 4 µL/dak akış hızı koşullarında elektroeğirme 
yöntemiyle elde edildi. Bu jelatin-PHBV5 fiberleri PCL 
tüplere yerleştirmek için fiberler bir demet haline getirildi ve 
sinir kılavuzu yapısını oluşturan 3D baskılı PCL silindirlerin 
içine yerleştirildi. Hücre çoğalması Alamar Blue testi ile 
incelendi. Konfokal lazer tarama mikroskobu, 3D baskılı 
PCL tüpte ve jelatin-PHBV lifli yapılarda hücre etkileşimini 
incelemek için kullanıldı. 

TARTIŞMA 
SEM, 3D baskılı PCL tüpünün gözenek boyutlarının 500-650 
µm arasında ve fiber çapları 300-400 µm arasında olduğunu 
göstermiştir (Şekil 1A). Schwann hücreleri bu tüplerin dış 
yüzeyine yapışmış, çoğalmış ve birbirleri ile bağlar 
kurmuşlardır (Şekil 1B). Elektroeğrilmiş matların yönlenim 
açısı (7°), çapı (~3 µm) ve gözenekliliği (%44) sinir doku 
mühendisliği uygulamaları için uygun olduğunu görülmüştür. 
Ayrıca, PC12 hücreleri jelatin-PHBV (1:1) yönlü lifli matlar 
üzerinde çoğalmış ve fiberler boyunca yönlenmiştir. 

Şekil 1: 3D baskılı PCL tüpünün mikroskopisi. A) PCL tüpünün 
SEM mikrografı, B) PCL tüp üzerinde Schwann hücreleri. 
SONUÇ 
Bu çalışmada, fiber yapıda iç kılavuz elemanlarını içeren 3D 
baskılı kompozit sinir kılavuzu üretilmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla sinir kılavuz yapısının bileşenleri dış kısım olarak 3D 
baskılı PCL tüpü ve sinir kılavuzunun iç kısmı olarak jelatin-
PHBV lifli matlar, periferik sinir yaralanmaları için 
uygunlukları açısından test edilmiştir. PCL tüpün 
gözeneklilik (%45) ve gözenek boyutunun (~550 µm), 
jelatin-PHBV fiberlerin hizalanma derecesi (7°) ve çapının 
(~3 µm) sinir doku mühendisliği uygulamaları için uygun 
olduğu bulunmuştur. PC12 hücreleri jelatin-PHBV (1:1) 
yönlü fiberler üzerinde çoğalmış ve hücreler, lifler boyunca 
kendilerini yönlendirmiştir. Bu nedenle, 3D baskılı PCL tüp 
ve jelatin-PHBV hizalanmış lifli mat birleşimi ideal bir sinir 
kılavuzu olarak hizmet edecektir. 
KAYNAKÇA 
1. Stokols, S et al., Templated agarose scaffolds support
linear axonal regeneration, Tissue Engineering (2006).
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GİRİŞ 

Kalsiyum karbonat (CaCO3) doğada en sık rastlanan 
bulunan minerallerden bir tanesidir.1 Sulu ortamda 
çözülebilir olması ve biyolojik özellikleri nedeniyle ilaç 
salımı gibi biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır.2 CaCO3 üç farklı polimorfa (vaterit, 
aragonit, kalsit) sahiptir.3 Vaterit en kararsız polimorftur ve 
genellikle elips benzeri yapıdadır, aragonit ise yarı kararlıdır 
ve iğnemsi morfolojiye sahiptir.2,3 Kalsit ise kalsiyum 
karbonatın en kararlı polimorfudur ve genellikle kübik 
şekilde gözlemlenir.2,3 Kalsitin diğer polimorflara göre daha 
kararlı olması nedeniyle, vaterit veya aragonitten oluşan 
parçacıklar elde etmek ve bu parçacıkların özelliklerini 
kontrol etmek üzerinde çalışmaların yapıldığı bir konudur.2 
Ancak, üretim verimliliğini artırabilmek için, kullanılan 
parçacıkların özellikleri hassas olarak kontrol edilmelidir. 
Bu amaç doğrultusunda, yapılan çalışmada CaCO3 sentez 
koşulları değiştirilerek farklı fiziksel özelliklere sahip 
CaCO3 ve hidroksiapatit parçacıklar elde edilmiştir.  

YÖNTEM 

Kalsiyum asetat (Ca(CH3COO)2 ve sodyum bikarbonat 
(NaHCO3) çözeltileri %80 etilen glikol ortamında ve farklı 
molarite oranlarında hazırlanmıştır. Solüsyonlar, pH 
değerleri sodyum hidroksit (NaOH) kullanılarak ayrı ayrı 
ayarlandıktan sonra 15 dakika boyunca karıştırılmıştır. 
Karışan çözelti 1 saat boyunca oda sıcaklığında 
bekletildikten sonra, çöken parçacıklar santrifüj yardımıyla 
toplanmıştır. Hidroksiapatit sentezi için parçacıklar 1mL 
fosforik asit ile oda sıcaklığında 2 güne kadar 
etkileştirilmiştir. 

TARTIŞMA 

Şekil 1a ve 1b’de gösterilen elips ve küre vaterit parçacıklar
düşük pH değerlerinde (8.0-9.0) ve farklı molarite
oranlarında elde edilmiştir. Prekürsor solüsyonların pH
değerlerindeki artış ile birlikte vaterit parçacıklar 1c ve 
1d’de gösterilen morfolojilerde kalsite dönüşmüştür.

Şekil 1: a) elips, b) küre, c) kübik ve d) çiçek benzeri 
CaCO3 parçacıkların taramalı elektron mikroskobu 
görüntüleri. 

Ek olarak, pH artışıyla birlikte parçacık boyutunda da 6 kata 
kadar artış gözlemlenmiştir. Şekil 1-a’da gösterilen elips
CaCO3 parçacıklar fosforik asit ile etkileşime girdiklerinde
ise Şekil 2’de gösterilen içi boş hidroksiapatit parçacıklar
elde edilmiştir.

Şekil 2: Elips CaCO3 parçacıklar kullanılarak elde edilen içi 
boş hidroksiapatit parçacıkların geçirimli elektron 
mikroskopu görüntüsü. 

SONUÇ 

Bu çalışmada, prekursör solüsyonların pH değerleri ve 
molarite oranları değiştirilerek farklı boyutlarda vaterit 
(elips, küre) ve kalsit (kübik, çiçek benzeri) parçacıklar elde 
edilmiştir. Bunlara ek olarak, sentezlenen CaCO3 parçacıklar 
kullanılarak, benzer fiziksel özelliklere sahip hidroksiapatit 
parçacıklar da başarıyla sentezlenmiştir. 

KAYNAKÇA 
1. Santos, R.M. vd., Synthesis of pure aragonite by sonochemical
mineral carbonation, Chem. Eng. Res. Des. (2012).
2. Boyjoo, Y. vd., Synthesis of micro and nano-sized calcium
carbonate particles and their applications, J. Mater. Chem. A.
(2014).
3. Han, Y.S. vd., Crystallization and transformation of vaterite at
controlled pH, J. Cryst. Growth. (2006).

TEŞEKKÜR 
Geçirimli elektron mikroskop görüntüsü için Serkan Yılmaz’a 
teşekkür ederiz.

500 nm 

5 μm 5 μm 

5 μm 5 μm 

c) d) 

a) b) 
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GİRİŞ 

1907’de Harrison’un (1) kurbağa embriyonik ektoderm
hücrelerini lenf damlasında kültüre etmesi ile başlayan in-
vitro hücre kültürleri, şimdi doğal ya da sentetik ekstrasellüler
matriksle birlikte 3-Boyutlu (3B) yazıcılarda yeni ve
yenilenebilir doku ya da organ inşasında kullanılıyor (2).
Bioprinting - Biofabrication - Biomanufacturing terimleri ile
ifade edilen 3B’lu doku mühendisliği gün geçtikçe
hayelleririmizi zorlayan ilerlemeler sunmakta ve acı çeken
birçok kişiye umut olmaktadır (3, 4, 5). Biyo-baskılama; tıp,
temel bilimler, biyoteknoloji, genetik, malzeme bilimi, 
robotik gibi birçok temel bilim dalı ve bunların mühendislik 
alanlarını birleştirerek kullanan ve hızla büyüyen büyük bir
multidisipliner bilimdalı ve ticari bir sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır (3, 5).
Bu poster, tasarlanmış bir model halinde canlı doku ve organ
basmada esas olan biyomürekkeplerin ekstrasellülar matriks
bileşenlerini tanıtmak üzere hazırlanmıştır.

BİYOMÜRREKKEP MALZEMELERİ 
3B’lu yazıcılarda kullanılan canlı doku veya organ basma 
malzemesi biyomürekkepler (bioink), hücre kültürlerinin 
canlılığını devam ettirip gelişebileceği, hayat sürdürebilir 
ortamlar içermektedir. Son araştırmalarla ulaşılan başlıca 
ekstra sellüler ortamlar  şu şekilde sınıflandırılmaktadır (2, 3): 

A- İskele Temelli Biyomürekkepler
I- Hidrojeller

a- Doğal Hidrojeller: Agaroz, Aljinat,
Kitosan, Kollajen Tip I, Jelatin,
Hiyaluronik Asit, Matrijel

b- Sentetik Hidrojeller: Metakrilat Jelatin,
Pluronik F-127, Poli (Etilen Glikol)

II- Hücresizleştirilmiş Matriks Bileşenleri
III-Mikrotaşiyicilar

B- İskelesiz Biyomürekkepler
I- Doku Kürecikleri
II- Hücre Pelletleri
III- Doku İplikleri

Canlı hücre kültürü ile birleştirilerek kullanılan birinci
gruptaki doku-iskele temelli biyomürekkepler yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu hidrojeller ve diğer ekzojen biyo 
ortamlar, içerisinde hücrenin çoğalmasına, büyümesine ve
dokunun kolay şekillenmesine imkan vermektedir. İkinci tip
ekstraselüler matriks içermeyen iskelesiz biyomürekkepler
ise hücrelerin embriyonik gelişime benzer şekillenmesiyle
yeni dokuları oluşturması ve daha sonra biriken dokunun
tasarlanmış modelde basılması temeline dayanmaktadır (2, 3, 
4, 5).

Şekil. (A) Aljinat iskele (pembe renk), (B) Jelatin metakrilat, 
(C) Pluronic-kolajen iskeleler , (D) fibrin 30 katmanı, (E)
Pluronic F-127, (F) adipoz kök hücrelerine sahip kitosan yapı
iskelesi, (G) hücre yüklü tübüler agaroz, (H) Matrigel, (I) aort
kapak iskelesi olarak Poli (Etilen Glikol), (J) Hyaluronik asit
bazlı osteokondral-mimetik yapı, (K) İnsan kulağı şeklindeki
nanosellüloz iskele (5).

SONUÇ 
Farklı özellik ve çeşitliliğine rağmen biyobaskılanabilir, yeni 
dokuya uygun bütünlük-bozunabilirlik ve hücre adhezyonu 
gösterebilen, toksik ve immunojenik olmayan, 3B-baskılama 
yöntemleri ile en iyi sonucu veren biyomürekkep geliştirme 
çalışmaları devam etmekte, doku ve organ nakillerine çözüm 
aranmaktadır. 

KAYNAKÇA 
1. Harrison RG., Observations on the living developing nevre fibers. Proc

Soc Exp Biol Med. (1907) . 
2. Hospodiuk, M., Dey, M., Sosnoski, D., Ozbolat, I. T., The bioink: A

comprehensive review on bioprintable materials, Biotechnology Advances 
(2017). 

3. Yildiz, A. A., El Assal, R., Chen, P., Guven, S., Inci, F. and Demirci, U.,
Towards artificial tissue models: past, present, and future of 3D 
Bioprinting, Biofabrication (2016). 

4. Bishop, E. S., et al, 3-D bioprinting technologies in tissue engineering and 
regenerative medicine: Current and future trends, Genes & Diseases
(2017). 

5. Hospodiuk. M.,  Moncal, K. K., Dey, M., Ozbolat, İ. T., Extrusion-Based 
Biofabrication in Tissue Engineering and Regenerative Medicine, A.
Ovsianikov et al. (eds.), 3D Printing and Biofabrication, Reference Series
in Biomedical Engineering (2018). 

P071117



BIO
MED20

18
-TR

Kişiye Özgü Orbital İmplant Üretiminde 3D Printerların Kullanımı 

Kadir DEMİRCİ1, Özge ORAL1, Ayfer ÇETİN1, Fırat YAVUZ1, Ahmet KOLUMAN1 

1Biyomedikal Mühendisliği, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Pamukkale, Denizli 
kdemircibio@gmail.com 

GİRİŞ 

Travma, oküler tümör, bozulmuş glob bütünlüğü, fitizis 
bulbi vb. gibi vakalar sonucu oftalmik cerrahi 
uygulamalarına başvurulmaktadır. Söz konusu vakalarda 
başvurulan cerrahi uygulamalar enükleasyon ve 
evisserasyon operasyonlarıdır. [1] Evisserasyon; optik sinir, 
ekstra oküler kaslar ve skleranın korunup göz içinin 
boşaltılmasıdır. Klasik olarak kornea çıkarılarak veya 
kornea korunarak yapılabilir. [2] Enükleasyon ise diğer 
dokular korunarak globun tümünün çıkarılmasıdır. Bu 
cerrahilerde orbital hacim kaybına bağlı kapaklarda derin 
sulkus, psödopitozis, yüzde asimetri, çocuk olgularda orbital 
kemik gelişiminde bozulma gibi komplikasyonlar olabilir. [3] 
Bu komplikasyonları engellemek, aynı zamanda hasta 
psikolojisini ve hastanın günlük hayata adaptasyonunu 
sağlamak amacıyla kaybolan hacmin yerine implant 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu protezlerde 
fonksiyondan çok estetik kaygı güdülmektedir. [4] Bu 
kapsamda, ağırlıklı olarak cam veya plastik türevleri 
kullanılırken üretim el işçiliğine dayanmaktadır. [5] 
Günümüzde kullanılan söz konusu materyaller için karmaşık 
süreçler içeren zaman alan ve gereğinden fazla iş gücü 
tüketen imalat süreçleri yerine çalışmamız kapsamında 
bilgisayar destekli imalat tezgahlarının aşağıdan yukarıya 
üretim yapan tek çeşidi olan üç boyutlu yazıcıları kullanarak 
katmanlı imalat teknolojisini kişiye özgü orbital implant 
üretimi için kullanmayı hedeflemekteyiz. 

YÖNTEM 

Çalışmamızda bilgisayar destekli tıbbi görüntüleme cihazları 
kullanılarak vücuttan alınan birebir ölçekli görüntüler ile
glob boşluğu ve yüzey topografyası sanal ortamda
modellenecektir. Bu amaçla bilgisayar destekli MRI
sisteminden gelen görüntüler Python programlama dili
kullanılarak yazılmış görüntü işleme kodları ile işlenerek
yazıma hazırlanacaktır. İmplantın vücut içinde kalan
kısmının dış yüzeyi ile glob boşluğundaki girinti ve
çıkıntıların birebir uyumlu olmasıyla konforun olabildiğince
yükseltilmesi amaçlanırken, implant uyumu maksimuma
çıkarılmış olacaktır.

TARTIŞMA 

Schubert ve ark (2013) tarafından bildirildiği üzere üç 
boyutlu yazım ile defektli organlar yeniden yerine 
konulabilirdir. [7]

Benzer şekilde Miller ve ark. (2012) üç boyutlu yazıcılarla 
organların ve dokuların yazımının yaygın hale geleceğini 
bildirmiştir. [8]

Thiele ve ark. (2017) üç boyutlu olarak kartal gözü yazmış 
ve bununla görüntü alabilmiştir. Sistemin optimizasyonunu 
benzer şekilde yapılmıştır. [9]

Çalışmalarımız ve yukarıda bahsedilen çalışmalar arasında 
uyum gözlenmektedir. 

SONUÇ 

Söz konusu çalışmamızı gerçekleştirerek bu alandaki iş gücü 
kayıplarını Endüstri 4.0 mantığıyla üretim yapmaya uygun 
cihazlar olan 3D printerlarla engellemeyi, karmaşık 
proseslerden kaynaklanan zaman kaybının önüne katmanlı 
imalat teknolojisinin avantajlarıyla geçmeyi ve farklı 
hammadde kombinasyonları ile implant kaynaklı hasta 
konforunun arttırılmasına yönelik iyileştirmeler yapmayı 
amaçlamaktayız. 
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GİRİŞ 
  Pestisit, bitki sağlığı için zararlı olan böcekleri ve yabani 
otları yok etmek için tarım alanında kullanılan bir 
kimyasaldır. Bu kimyasal püskürtme yoluyla doğrudan 
bitkinin üzerine, tohuma veya toprağa uygulanır. Bu tür 
kimyasalların çoğu hedef organizmaya spesifik etki 
göstermek için dizayn edilmiş olsa dahi bu hedef organizma 
dışındaki canlılar açısından da tehlike arz eder. Pestisit ile 
kontamine olmuş bitki ve toprakların su ile teması 
sonucunda, pestisit kalıntıları toprağın alt katmanları ile yer 
altı sularına ulaşmaktadır. Bu nedenle içme sularında uygun 
filtrasyon yapılmadığı takdirde pestisit kalıntıları bu kanalı 
kullanarak yayılmaktadır. Canlıların pestisitle kontamine 
gıdaları tüketmesi, sistemik etkisinden dolayı patolojilere 
neden olur. Gıdalardaki bu pestisit kalıntılarının uzun süre 
alınmasıyla uzun vadede akciğer hastalıkları, kanser, 
beyinde ve periferal sinir sisteminde harabiyet, karaciğer, 
kalp ve böbrek hastalıkları oluşmaktadır.[1] Günümüzde 
pestisit analizleri Gaz Kromatografisi, yüksek performanslı 
sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografi-kütle 
spektrometresi (GC-MS) ve sıvı kromatografi-kütle 
spektrometresi (LC-MS) gibi bir takım ön işlemleri 
gerektiren ve yerinde analiz için kullanıma uygun olmayan 
maliyeti yüksek yöntemler ile gerçekleşmektedir.[2] Son 
yıllarda gelişmekte olan alternatif analiz yöntemleri arasında 
en çok ilgiyi gören biyosensör kitleri, bu yöntemlerle 
karşılaştırıldığında sade, hızlı, spesifik, düşük maliyetli ve 
portatif olmaları ile avantaj sağlamaktadır.[3] Pestisit analizi 
için genellikle, enzim inhibisyonunun ölçümlerine veya 
enzimatik reaksiyonda yer alan bileşiklerin doğrudan 
ölçümlerine dayanan enzim biyosensörleri geliştirilmektedir. 
Geliştirilme aşamasında ve genel prensibi pestisitlerin 
toksisitesi ve enzim aktivitesinin azalması arasındaki 
bağlantı olan bu biyoalgılama sistemleri bir hedef analite 
maruz kalmadan önce ve sonra enzim aktivitesinin kantitatif 
ölçümüne dayanır. [4] 
 

YÖNTEM 
Söz konusu analiz için enzimatik bir biyosensör tasarımı ve 
ölçüm kiti dizayn edilmiştir. Katalaz pozitif bir 
mikroorganizma ile inhibitörik biyosensör dizaynı 
yapılmıştır. Sensör katalaz ile hidrojen peroksit reaksiyonu 
sonucu ortaya çıkan potansiyel fark esasına dayanmaktadır. 
Kullanılacak enzimin pestisitlerce inhibisyonu sonucunda 
enzimatik reaksiyon ürünündeki azalma, pestisit 
konsantrasyonu, enzim aktivitesi ve elektriksel ölçüm ile 
orantılı olmaktadır. Biyosensörden elde edilecek bu 
elektrokimyasal cevap, ölçüm kitindeki algılayıcı modülde 
değerlendirilip saniyeler içerisinde analiz sonuçlarına 
ulaşılabilecektir. 
 

TARTIŞMA 
Çalışmamızda farklı mikroorganizmalara ait katalaz enzimi 
kullanılmıştır. Bu kapsamda özellikle gram (+) koklarda 
daha fazla katalaz aktivitesi olduğu ölçülmüştür. Yapılan 
analizlere ait ölçümler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Katalaz aktivitesine ait elektriksel ölçümler 

Campanella ve ark. (1998) yaptıkları bir çalışmada farklı
kozmetikler için H2O2 seviyesi belirlemede bir katalaz
biyosensörü kullanmışlardır. Kurdukları sistemin çalışma
mekanizması bizim çalışmamızla benzerlik
göstermektedir.[5]

Bir başka çalışmada Chen ve ark(2008) HRP katalaz 
biyosensörü ile nitrit tespiti yapmıştır. Sistem, tarafımızdan
tasarlanan biyosensörle benzer şekilde inhibitörik olarak
çalışmaktadır. [6]

Bir başka çalışmada Zazoua ve ark(2009) HRP katalaz 
biyosensörü ile nitrit tespiti yapmıştır. Sistem, tarafımızdan
tasarlanan biyosensörle benzer şekilde inhibitörik olarak
çalışmaktadır. [7]

SONUÇ 
Tasarımı yapılmış olan biyosensörümüz günlük olarak değil 
sahra koşullarında da rahatlıkla kullanılabilecek bir 
sensördür. Sensörümüz taşınabilir ve kullanımı kolay 
olmasıylada günlük kullanımda aktif olarak 
kullanılabilecektir. Söz konusu biyosensörün kullanımı aynı 
zamanda gümrüklerde sınır kontrolü kapsamında uygun 
olacağından ön tarama testi şeklinde hizmet verebilecektir. 
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GİRİŞ 

Epilepsi, değişik nedenlerle beyinde glia hücrelerin
anormal elektriksel boşalımı ile ortaya çıkan epizoik
serebral difonksiyondur. Epileptik ataklar, bir hastalık değil
farklı sebebiyetlerden oluşan semptomlardır.[1] Bazı
epileptik ataklarda nöbet oluşumundan önce belli auralar
oluşabilmektedir. Bu auraların genellikle öznel ve çok kısa 
süreli olduğu bildirilmiştir. Aurayı takiben dialeptik veya
motor nöbet gelişmesi epilepsi tanısının konulmasında
önemli rol oynar. Auraların farklı türleri vardır ve bunlar
hasta tarafından hissedilir ancak kısa süreli olduğu için
sadece video Elektroensefalografi (EEG) ile
gözlemlenebilir. Bir kişi epileptik ataktan önce aura
yaşıyorsa tetiklenen epilepsinin kesinlikle jeneralize değil
fokal bölgede oluşan sinir dokusunun düzensiz deşarjı
olduğu düşünülebilir. Auralar koku, tat, işitsel, görsel,
abdominal ve psişik şekillerde olabilir. Beyinde oluşan aura 
çeşidine göre beynin belli bölgelerinde glia hücrelerinde
artmış ve hızlanmış yerel elektriksel boşalım olduğu
gözlemlenir.[2] Epilepside voltaja bağlı Na+, K+ iyon 
kanallarının ve liganda bağlı çalışan kanaların (γ-
Aminobutirik asit (GABA), N-Metil-D-Aspartat (NMDA),
Benzodiazepin) çalışma düzeni bozularak kontrolsüz 
eksitasyon olmaktadır.

     Epilepside nöbet oluşumu Na+ ve Ca- iyonlarının hücre 
içine girmesiyle başlar. N-Metil-D-Aspartat (NMDA) 
reseptörü Na+, Ca- ve K+ girişini sağlayıp böylece 
depolarizasyonu başlatmış olur. Bu işlem esnasında GABA 
a ve GABA b reseptörleri inaktif durumdadır. Nöbet 
kontrolü ise Na+ ve Ca- iyonlarının hücre dışına çıkması ile 
başlar. Nöbet sırasında hücre içerisinde Cl- birikimi olur. Bu 
Cl- iyonları GABA a reseptörü etkisiyle hücre dışına atılır ve 
böylece potasyum kanalları eski haline gelip nöbet 
durdurulmuş olur. Potasyum kanallarının repolarizasyonu 
sayesinde yeni nöbet oluşumu engellenmiş olur.[3] Epileptik 
semptomların tespitinde en çok kullanılan yöntem EEG’dir. 
EEG beynin spontan elektriksel aktivitesinin hem uyku hem 
de uyanıklık esnasında kâğıda yazdırılma işlemidir. 
Epilepside oluşan dalga bozuklukları EEG’de şekli ve 
beynin hangi bölgesinde oluştuğunu tespit etmede yardımcı 
olur. Beyin elektriksel aktivitesi, hastanın saçlı derisi 
üzerine yerleştirilen küçük metal elektrotlar aracılığıyla 
EEG aletine iletir. EEG’ye gelen sinyaller ön amplifikatöre 
ulaşır ve burada küçük bir sinyal yükseltme işlemi yapılır. 

Ardından sinyaller Non-Inverter Amplifikatöre gelmeden
önce DC sinyalleri ayıklamak amacıyla ön filtreleme 
işleminden geçer. Bu şekilde Non-Inverter Amplifikatöre
gelen sinyaller DC-AC dönüştürücüden geçip tekrar
yükseltgenir ve çıkışta tekrardan filtreleme işlemin den
geçip DC veriler ayıklanır. Ardından sinyaller izole edilip
mikroişlemciye gönderilir. Mikroişlemciye gelen sinyaller
bilgisayar sisteminde işlenecek hale gelip sinyal
görüntüleme işlemi sağlanmış olur. Elde edilen sinyaller
klinisyen tarafından yorumlanır ve tanı konulması yapılır.[4]

YÖNTEM 

Yapılan çalışmada hastanın epileptik nöbet öncesi alınan 
EEG dalgaları ,nöbet oluşumu başlamadan önceki oluşan 
auranın EEG dalgalarına olan etkisi ve nöbet esnasında EEG 
dalgaları bilgisayar tabanlı matlab programı ile veriler üst 
üste bindirilerek aura ve nöbetin dalgalardaki değişimleri 
incelenip vücut sistemlerinde oluşan değişimler tespit edilir. 

SONUÇ 

Aura dönemin EEG verilerinde yaptığı değişimler sayesinde 
yeni cihaz tasarımının önünü açtığı için Araştırılması 
gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

  Biyosensör teknolojisi, gıda alanında gün geçtikçe önemini 
arttıran uygulama sahalarından biri olmuştur. Gıdalar 
beslenme amacıyla temin edilirken bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
gıdanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini ön plana 
çıkarmıştır[1]. Bu nedenle gıdaların kontaminasyonuna 
neden olan toksik niteliklerin tespiti önem kazanmıştır. Bu 
tespit analizleri oldukça yorucu, pahalı, laboratuvar 
koşullarını gerektiren ve uzun zaman alan tekniklerdir. Bu 
noktada biyosensör teknolojisi ile hızlı, laboratuvar ortamı 
gerektirmeyen, ekonomik, hassas, taşınabilir ve küçük 
cihazlarla gıda analizlerinde avantaj sağlayan çalışmalara 
yönelinmiştir[2]. Söz konusu avantajları sağlayan bu hijyen 
tespit sensörünün tasarımı ile gıda güvenliğini tehdit eden 
fekal koliformlardan Escherichia coli’ nin tespiti 
amaçlanmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu bakterilerin saptanması, gıdaların kalite ve hijyen
açısından gerekli incelemenin yapılmasında önemli rol 
oynamaktadır[5]. “Hijyen tespit Sensörü” projesi ile E. coli
kısa süre içerisinde tespit edilmektedir. E.coli’ nin çeşitli
reaksiyonlara karşı göstermiş olduğu spesifik tepkilerden
yararlanılan bu çalışmada tepkiler optik bir sensör yardımı ile
tanınarak tespit yoluna gidilmektedir.

TARTIŞMA 

  Bazı hızlı tespit sistemlerinden ve hızlı tespit cihazlarından 
E.coli tespitinde de yararlanılmaktadır.Ihab Abdel-Hamid ve

ark.‘ ın geliştirmiş olduğu hızlı tespit sistemi, Escherichia coli 
O157: H7'nin hızlı tespiti için tek kullanımlık gözenekli filtre-
membranlara dayanan bir amperometrik immünorasyon 
analizi sistemidir[6]. E. coli'leri gıdada ve suda izole etmek
ve tanımlamak için ve E. coli popülasyonunu 
belirlenebilecek bir seviyeye çıkarmak için, 18 ila 24 saat
boyunca 35 ila 37 ° C'de sıvı numuneler inkübasyona
bırakılır. Ihab Abdel-Hamid ve ark.‘ ın geliştirmiş olduğu
hızlı tespit sisteminde, inkubasyon süresi oldukça
uzundur.Hijyen Tespit Sensörü bu süre uzunluğunu
kısaltmakta ve aynı zamanda iş gücünü de ortadan
kaldırmaktadır.

SONUÇ

Bu tespit yöntemi ile gıdaların tüketilebilirliği konusunda
fikir sahibi olunacak, tüketime hazır gıdaların mevcut dışkı 
kontaminasyonu ortaya konacak ve hijyenik kalitesi düşük
ürünlerin arama testi şeklinde uygulanması kolay bir şekilde
sağlanacaktır. Böylece hem gıda kontrol laboratuvarlarının
yükü azaltılacak hem de toplum sağlığı yönünden katma
değer sağlanacaktır.
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GİRİŞ 

  3B baskılama işlemi günümüz şartlarında yaşam kalitesini 
arttıran önemli bir unsur haline gelmiştir. 3B yazılım 
teknolojileri özellikle mühendislik ve medikal sektörlerinde 
yaygın bir kullanıma ulaşmıştır. 3B baskılama işlemi, bireyin 
oluşturduğu veya hazır bulunan üç boyutlu modelin, 3B 
yazıcıdan katı modelin basımı ile oluşturulan teknolojik bir 
işlemdir. 3B baskılama teknolojisi ile tersine mühendislik 
işlemlerinin birleştirilmesi biyomedikal parça üretimini 
kolaylaştıran bir yöntem haline gelmiştir[1]. 
Biyomateryallerin kullanılarak doku ve organ yapılarının 
üretildiği bu yöntemde malzeme seçimi oldukça önemli bir 
rol almaktadır. Kullanılacak biyomalzeme, insan 
vücudundaki organ veya dokuların işlevlerini yerine getirmek 
veya desteklemek amacıyla kullanılacağından mekanik 
dayanımlarının ve korozyona dayanımlarının yüksek olması, 
alerjik reaksiyonlara sebep olmaması ve sterilizasyon 
işlemlerinde özelliklerini koruması gerekmektedir. Bu 
çalışmada, tersine mühendislik ve ara yazılımlar ile otomatik 
şekilde kişiye özel katı modeller oluşturulacak ve bu modeller 
kullanarak üç boyutlu yazıcılar ile baskılarının alınması 
gerçekleştirilecektir[2]. 

YÖNTEM 

Kemik doku üzerine yoğunlaşılacak olan bu çalışmada 
kullanılacak olan biyomalzemelerin toksik ve kanserojen
özellikte olmaması, mekanik dayanımlarının yeterli olması,
vücutta meydana gelen reaksiyonların dışında reaksiyonlara
sebep olmaması ve korozyona uğramaması gerekmektedir.
Bu özellikleri sağlayan en verimli biyomalzemenin çalışmada
kullanılması hedeflenmektedir. Çalışmada çeşitli
filamentlerin üç boyutlu baskılarının biyouyumlulukları
oluşturdukları doku tipleri üzerinden incelenecek ve kemik
dokusuna en uyumlu olanı seçilecektir.

Çalışmada kullanılacak ara yazılım tamamen özgün bir
yazılım olacaktır. Çalışmada hedeflenen ara yazılım tersine 
mühendislik işlemelerine dayanarak daha önce yapılmamış
bir şekilde MR veya BT görüntüleri üzerinden görüntü işleme
aracılığıyla hızlı tespit üzerinden hasarlı bölgenin hacimsel 
büyüklüğünü hesaplayacak ve üç boyutlu modellemesini
baskıya hazırlayacaktır. Kullanıma bağlı olarak sadece 
hasarlı bölge değil istenilen bölgenin seçilmesi ile de aynı
işlemi yerine getirmesi hedeflenmektedir.

Tersine mühendislik işlemelerine dayanarak tasarlanacak 
olan sistemde, üç boyutlu yazıcı ve özgün bir ara yazılım
kullanılacaktır. Tasarlanacak ara yazılım ile görüntü işleme 
yöntemleri kullanılarak MR veya BT verileri üzerinden
hasarlı kısmın tespit edilmesi, tespit edilen kısmın üç boyutlu
analizi ve uygun programlar aracılığı ile üç boyutlu baskısı 
sağlanacaktır.

TARTIŞMA 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, hasarlı kemik dokusu, bir
tarayıcı yardımı ile taranmakta ve bunun sonucunda alınan
veriler üç boyutlu olarak modellenmektedir. Alınan bu
modeller çeşitli tasarım programlarında iyileştirmeye tabii
tutularak üç boyutlu yazıcılardan baskı alınması
sağlanmaktadır[3]. Projede yapılacak özgün yazılımın uzun
süre gerektiren bir iş gücünü ve tarayıcı maliyetini ortadan
kaldırması hedeflenmektedir. Aynı zamanda oluşan
modellerin tasarım programlarında yapılacak olan
iyileştirilmeler projede otomatik olarak, arka planda çalışan
programlar aracılığı ile yapılacaktır.

SONUÇ 

  Teknolojik ürünlerin fiyatlarının giderek arttığı günümüz 
global ekonomisinde, dışa bağımlılığı yüksek olan ülkemiz 
için yerli üretimler son derece önemlidir. Bu sebeple 
yapılacak olan projede yerli üretim bir teknoloji 
hedeflenmekte olup yüksek katma değer sağlayacağı 
öngörülmektedir. 

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Hidroksiapatit (HA)’in kristal yapısı, içerisine bazı iyonlar 
katılıp modifiye edilerek doğal kemiğin mineral 
kompozisyonuna benzetilebilmektedir. Yapılan bu 
modifikasyonlar; HA’in kristal yapısını, çözünürlüğünü, 
reaktivitesini, faz ve termal stabilitesinin değiştirerek HA’in 
biyoaktivitesini ve biyouyumluluğunu etkilemektedir. 
Stronsiyum (Sr) iyonları pozitif biyolojik özellikleri 
sebebiyle HA yapısına katılmaktadır. [1–3]. Sr kemik 
oluşumunu arttırırken, kemik kırılma riskini azaltmaktadır. 
[4]. Ag+, Cu+2 and Zn+2 gibi metal iyonları tıpta 
antimikrobiyal ajan olarak sıkça kullanılmaktadır [5]. Gümüş 
dop edilmiş seramikler yüksek kimyasal kararlılığa ve 
antibakteriyel aktiviteye sahiptir [6]. 

Bu çalışmanın amacı eş zamanlı Sr ve Ag iyon değişimli HA
(SrAgHA) granüllerinin üretilmesidir. SrAgHA nano-
partikülleri çöktürme yöntemiyle üretilmiş olup daha sonra
püskürtme kurutma (PK) metodu ile granüllenmiştir.
Püskürtme kurutulan granüller taramalı elektron mikroskobu 
(SEM), lazer partikül boyut dağılım analizi, X-ışını kırınım
analizi (XRD) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi 
(FTIR) ile incelenmiştir. Püskürtme kurutulmuş granüller,
küresele yakın morfolojiye sahiptir ve ~8-10 µm ortalama toz
boyutuna sahiptir.

YÖNTEM 

SrAgHA nano-partikülleri çöktürme yöntemiyle üretilmiştir. 
Özetle, kalsiyum kaynağı (Ca(NO3)2. 4H2O), stronsiyum 
kaynağı (Sr(NO3)2), ve gümüş kaynağı (Ag(NO)3) de-iyonize 
edilmiş su içerisinde çözünmüştür. Daha sonra, de-iyonize su 
içerisinde çözünmüş fosfat kaynağı ((NH4)2HPO4) diğer 
solüsyonun içerisine ilave edilerek beyaz SrAgHA 
süspansiyonu elde edilmiştir. Çöktürülen HA nano-
partikülleri filtre edilerek kek formunda elde edilmiştir. 
SrAgHA nano-partikülleri içeren viskoz bir çamur 
hazırlanarak püskürtme kurutma sisteminde kurutulmuştur. 
Üretilen granüller çeşitli analiz yöntemleriyle incelenmiştir. 

TARTIŞMA 

Püskürtme kurutulan SrAgHA granülleri küresele yakın 
morfolojiye sahiptir (Şekil 1). Üretilen partiküllerin boyutu 1-
30 µm ve ortalama granül boyutu 8-10 µm boyuttadır. XRD 
analizi sonucunda, granüllere ait difraksiyon patterninin, 
HA’in referans pikleriyle uyuştuğu görülmüştür. FTIR 
analizi, üretilen granüllerin HA ile benzer kimyasal 
fonksiyonel grupları taşıdığını göstermektedir. 

Şekil 1: SrAgHA granüllerinin SEM fotoğrafı 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Sr ve Ag iyon değişimli HA granülleri 
püskürtme metodu ile üretilmiştir. Üretilen granüller HA faz 
yapısına sahiptir. Gelecekte bu granüller antibakteriyel 
uygulamalarda kullanılabilecektir. 
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GİRİŞ 
Kararlı π-konjuge sisteme sahip makrosiklik 

bileşikler olan ftalosiyaninler tıp, farmakoloji, elektronik, 
mühendislik gibi çok geniş uygulama alanlarında 
kullanılabilme potansiyellerine sahiptirler [1-4]. 
Fotoduyarlaştırıcı ftalosiyanin türleri, özellikle birçok kanser 
türü ve bakteriyel enfeksiyonların fotodinamik tedavisinde 
kullanılması ile bilimsel ve ekonomik öneme sahiptir. Daha 
etkili kanser tedavisi için, kanserli dokuya yönelik seçici 
kimyasalların geliştirilmesi, klasik tedavi sürecinde sıklıkla 
karşılaşılan yan etkilerin en aza indirilmesi ve yüksek 
maliyetin düşürülmesi anlamına da gelir.  

Çalışmada periferal pozisyonda pridin türevleri 
içeren metalsiz 2 ve çinko 3 ftalosiyanin bileşikleri 
sentezlenerek farklı DNA molekülleri (ctDNA, plazmit 
DNA, G-quadrupleks DNA) ve topoizomeraz enzimleri ile 
etkileşimleri incelenmiştir.  
YÖNTEM 
Ftalosiyanin Moleküllerinin Sentezi 
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Şekil 1. 4-nitroftalonitrilin sentez şeması
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Şekil 3. 5-metilpridin sübstitüye ftalonitrilin sentez şeması 
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Şekil 4. 5-metilpridin tetrasübstitüye metalsiz ve çinko 
ftalosiyanin bileşiklerinin sentez şeması 

Sentezlenen 5-metilpridin tetrasübstitüye metalsiz ve 
çinko ftalosiyanin bileşiklerinin DNA türleri ile etkileşimi 

Uv. Vis. Spektroskopisi ile araştırılmıştır. G-quadrupleks
DNA konformasyonları CD spektroskopisi ile belirlenmiştir. 
Ayrıca sentezlenen bileşiklerin Topoizomeraz I ve II enzimi
aktiviteleri araştırılmıştır.
TARTIŞMA
Hem ZnPc, hem de metalsiz Pc moleküllerinin farklı DNA 
molekülleri ile etkileşimleri spektroskopik yöntemlerle
araştırılmış fakat medikal amaçla kullanılabilecek bir
etkileşim elde edilememiştir. Bunun en önemli nedeni
moleküllerin belirli oranlarda DMSO molekülleri ile
çözünmesi mecburiyeti nedeni ile moleküllerin DNA ile olası
etkileşim bölgelerinin DMSO molekülleri ile sarılması
olabilir. Ayrıca negatif yüklü DNA yapılarının daha aktif
olarak pozitif yüklü düzlemsel moleküller ile etkileşmesi çok
daha olası görülmektedir. Sentezlenen ZnPc ve metalsizPc 
moleküllerinin elektrostatik olarak DNA ile etkileşecek
şekilde net bir pozitif yük taşımaması da bu molekülün farklı
DNA molekülleri ile etkileşememesinin en önemli
nedenlerinden sayılabilir.

Pc moleküllerinin topoizomeraz enzimleriyle 
etkileşimleri de çalışma kapsamında araştırılmıştır. Her iki Pc 
bileşiğinin de DNA ile interkalatif etkileşiminin olmadığı 
topoizomeraz enzim aktivite testlerinde de belirlenmiş olup 
bileşiklerden ZnPc’nin 10mM konsantrasyonda 
topoizomeraz I enzimini inhibe ettiği gösterilmiştir. Bileşik 
1mM da tekrar çalışılmış olup, bu konsantrasyonda yüzde 
elliye yakın oranda topoizomeraz I inhibisyon aktivitesi 
göstermektedir. Bununla birlikte bileşik Topoizomeraz II 
enzimini inhibe etmemektedir. Metalsiz Pc bileşiği ise 
0.16mM konsantrasyonda topoizomeraz I enzimini inhibe 
etmezken, topoizomeraz II enzimini inhibe etmektedir. 
SONUÇ 
Ftalosiyanin bileşiklerinin her birinin farklı topoizomeraz 
türlerini inhibe ettiğinin belirlenmesi, bu bileşiklerin, kanser 
gibi topoizomeraz enzim inhibisyonunun önemli olduğu 
medikal uygulamalar için değerli kılar. 
KAYNAKÇA 
1. Capranico, G. and Binaschi M., (1998), Biochimica et Biophysica Acta

(BBA) - Gene Structure and Expression, 1400(13):185-194. 
2. Georgiades, S. N., Abd Karim, N. H., Suntharalingam, K. and Vilar, R.;

(2010). Angew. Chem. Int. Ed., 49, 4020 – 4034 
3. Hassani, L., Hakimian, F. and Safaei, E.; (2014). Biophysical Chemistry;

187–188, 7–13 
4. Marchand, C. and Pommier, Y.; (2012)., Springer, New York, 175-
184pp. 
TEŞEKKÜR 
Bu proje Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Komisyonu Tarafından F-433 Numaralı B-Tipi Bireysel Araştırma Projesi 
Olarak Desteklenmiştir. Çalışmanın altyapı desteği Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi CÜTAM birimi tarafından  sağlanmıştır.
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GİRİŞ
Çalışmada antikanser ve antibakteriyel ilaç araştırmalarında
sıklıkla çalışılan topoizomeraz enzimlerinin yeni
sentezlenmiş küçük moleküllerle etkileşimi araştırılmıştır.
Bu enzimlerinin çalışma prensibi DNA süpersarmalının
replikasyon ve transkripsiyon sırasında meydana gelen
torsiyonel stresi azaltması ve bu gerilimin giderilmesi ile
DNA'nın korunmasını, dolayısıyla canlılığın devamlılığını
sağlamaktır. Bu enzimlerin inhibisyonu kanserli hücrelerde
DNA kırıklarına, apoptoza ve devamında hücre ölümüne yol
açmaktadır [1]. Sahip oldukları ilginç fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinden dolayı porfirin sınıfından olan ftalosiyaninler
biyolojik uygulamalarda ilgi çekmektedir. Fotodinamik 
terapide kullanılabilme potansiyellerinden dolayı da floresan
aktif olan bu moleküller üzerine yoğun araştırmalar devam
etmektedir. Literatürde genellikle bu alanda magnezyum
ftalosiyanin bileşiklerinin kullanıldığı ilginç çalışmalar
bulunmaktadır [2]. Bu çalışmada; sentezlenen
tetrasübstitüye magnezyum monofitalosiyanin bileşiğinin
Topoizomeraz I ve Topoizomeraz II enzimleri üzerinde
inhibisyon etkisi gösterip göstermediği belirlenmiştir.
YÖNTEM
A. Ftalosiyanin bileşiği: Bu çalışmada Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP)
tarafından desteklenen F-388 no’lu araştırma projesi
kapsamında sentezlenen magnezyum ftalosiyanin bileşiği
kullanılmış olup bu çalışma için aynı yöntem kullanılarak
madde miktarı artırılmıştır. Bu kapsamda magnezyum
ftalosiyanin bileşiği, ilgili literatüre göre sentezlenen [3]
ftalonitril türevinin bazik ortamda magnezyum klorür ile
tetramerizasyon reaksiyonu sonucunda sentezlendi.
Sentezlenen bileşik, 1H-NMR, UV, IR spektroskopileri ve
elemental analiz ile karakterize edildi. Sentezlenen
magnezyum ftalosiyanin bileşiğinin açık yapısı aşağıda
gösterilmiştir. Ayrıca sentezlenen magnezyum ftalosiyanin
bileşiğinin floresans özellikleri F-388 no’lu proje
kapsamında incelenmiş olup floresan quantum verimi “0.10”
olarak hesaplanmıştır. Agregasyon özelliği de göstermeyen
bu bileşiğin fotodinamik terapide kullanılma potansiyeline
sahip olduğu söylenebilir.
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B. Topoizomeraz-DNA etkileşimlerinin incelenmesi/
Enzim aktivite testleri

Bu analizler topoizomeraz etkileşimleri ile ilgili son
derece hassas ve belirleyici sonuçlar vermektedir. Bu 
deneyler kapsamında magnezyum ftalosiyanin bileşiğinin 
etkileşimleriyle meydana gelen topoizomeraz I enzimi 
inhibisyonunun belirlenmesine yönelik süpersarmal DNA 
relaksasyon analizleri ve topoizomeraz II enziminin 
inhibisyonunun belirlenmesine yönelik dekatenasyon 
analizleri yapılmıştır.  
TARTIŞMA 
Bileşiğin topoizomeraz enzimleriyle etkileşimlerine dair 
bulgularımızın daha ileriki araştırma safhalarına geçildiği 
takdirde; antikanser ilaç araştırma ve geliştirme 
çalışmalarına yardımcı olması beklenmektedir. Ayrıca 
yöntem kısmında da belirtildiği gibi fotodinamik terapide 
kullanılabilme potansiyeline sahip olan ftalosiyanin 
bileşiğinin bu alandaki uygulamalarına yönelik 
çalışmalarının da yapılması planlanmaktadır.   
SONUÇ 
Topoizomeraz enzim inhibitörleri tıbbi kullanımda olup 
daha etkin ve toksik özellikleri daha az inhibitörlerin 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Magnezyum ftalosiyanin 
bileşiği, topoizomeraz II enzimini inhibe etmemesine 
rağmen topoizomeraz I enzimini 10mM konsantrasyonda 
inhibe etmektedir. Bu sonuçlara göre bileşiğin in vitro 
koşullarda topoizomeraz I enzimi üzerinde aktivite 
engelleyici etkileri olduğu gösterilmiştir.  
KAYNAKÇA 
1. Marchand, C., Pommier, Y. Topoisomerases inhibitors: a paradigm for
interfacial inhibition, DNA topoisomerases and cancer, Springer, New York,
(2012) 
2. Kameyama, K., Morisue, M., Satake A., Kobuke, Y. Highly Fluorescent 
Self‐Coordinated Phthalocyanine Dimers, Angew. Chem. Int. Ed. (2005).
3. Yabaş, E., Sülü, M., Saydam, S., Dumludağ, F. Salih, B., Bekaroğlu, Ö.,
Synthesis, characterization and investigation of electrical and 
electrochemical properties of imidazole substituted phthalocyanines,
Inorganica Chimica Acta (2011). 
TEŞEKKÜR 
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GİRİŞ 
Fotoduyarlaştırıcı moleküllerin, geniş 

antimikrobiyal etkiye sahip olması gıda güvenliği, 
sterilizasyon, çevre temizliği gibi uygulamalar için bu 
molekülleri birçok yönteme kıyasla daha kullanışlı kılar. 
Ayrıca fotoduyarlaştırıcı moleküllerin, antibiyotikler gibi 
hızla direnç oluşturmaması, ölü hücrelerde dahi etkili olması, 
ucuz ve kolay uygulanabilir olması, oldukça hızlı etki 
göstermesi, hedef dokulara seçici bağlanabilmesi ve 
birikebilmesi, lokal tedavilerin yapılabilmesi, yan etki 
göstermemesi ve suda çözünebilir tiplerinin vücuttan kolayca 
atılması gibi avantajları mevcuttur [1-4]. 

Çalışma ile suda çözünen Zn ftalosiyanin 
moleküllerinin fotodinamik antimikrobiyal kapasiteleri 
belirlenerek fotokemoterapötik ajan olma özellikleri 
tartışılacaktır. 
YÖNTEM 
Çalışma kapsamında AFDT deneylerinde suda çözünen Zn 
merkez atomlu Fs molekülleri kullanılmıştır (Şekil 1). 
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  Bileşik 1 Bileşik 2
Bileşik 1: 2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis{3-[4-(N-
metil)morfolinilmetil] benzene} ftalosiyaninato çinko(II) 
sülfat 
Bileşik 2: 2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis{4-[4-(N-
metil)metilpiperazin-1-yl]} ftalosiyaninato çinko(II) sülfat 
Şekil 1: FAKT deneylerinde kullanılan Fs molekülleri 

Ftalosiyanin bileşiklerinin antimikrobiyal aktivite
deneyleri P.aureginosa (ATTC-27853), S.aureus (ATCC-
29213) ve C.albicans (ATCC-10231) mikroorganizmaları
kullanılarak gerçekleştirildi. Mikroorganizmalar uygun
besiyeri ortamında ve uygun koşullarda çoğaltıldıktan sonra
Mc Farland standardına göre ayarlanarak spektral
yöntemlerle kontrol edildi.

Deneylerde kullanılacak, Fs ve ışık miktarları için MİK
değeri 96 kuyucuklu steril ELİSA plakları kullanılarak farklı
konsantrasyonda Fs ve farklı şiddette ışık uygulamaları
yapılarak çalışılmıştır. Çalışma paralelinde pozitif ve negatif
kontrol testleri uygulanmıştır. MİK değerleri altında kalan
Fs ve ışık dozu sonraki FAKT uygulamalarında
kullanılmıştır.

FAKT deney grupları aşağıdaki gibi dizayn edilmiştir: 

a) Kontrol grubu: Fs ve ışık olmadan.
b) Işık grubu: Fs olmadan, ışıkla sitotoksite testi.
c) Fs grubu: Işık olmadan, Fs ile sitotoksite testi.
d) FAKT grubu: Fs ve ışık ile sitotoksite testi.

TARTIŞMA 
AFDT çalışmaları öncesinde, ışık sitotoksite deneyleri 
kapsamında 70- 140 J/cm2 şiddetinde diyot lazer ışığının
sitotoksik olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca her iki Fs
molekülünün de 2 mM’a kadar karanlık sitotoksitesinin
olmadığı gözlenmiş sonraki AFDT deneyleri bu ışık ve Fs
değerleri altında çalışılmıştır. Uygulamalar için 60 ve 48 
J/cm2 şiddetinde diyot lazer ışığı kullanılmıştır.

Çalışmalar sonucunda 1 no’lu bileşiğin S.aureus örnekleri 
için 0,150 mM,  P.aureginosa örnekleri için 1,25 mM, 
C.albicans örnekleri içinde 0,15 mM konsantrasyonlarda
fotositotoksik olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma sonucunda S.aureus örnekleri için 0,125 mM, 
P.aureginosa örnekleri için 1,25 mM, C.albicans örnekleri
içinde 0,15 mM konsantrasyonlarda 2 no’lu bileşiğin
fotositotoksik olduğu belirlenmiştir.

Kontrol grubu 0.125 mM 0.0675 mM 

Şekil 2: S.aureus örnekleri için AFDT uygulaması (Değerler Bileşik 2 için 
gösterilmiştir). 
SONUÇ 
Çalışma sonucunda Gram (+) S.aureus örneklerinin en düşük 
Fs konsantrasyonunda öldüğü, Gram (-) P.aureginosa 
örneklerinin ise en yüksek Fs konsantrasyonunda öldüğü 
görülmüştür. Gram (+) hücre duvar yapısında ki negatif yüklü 
teikoik asit gruplarının varlığı Fs moleküllerinin buralarda 
göreceli daha fazla birikmesi ile sitotoksik etkinin arttığı 
öngörülmektedir. Bileşik 2 daha düşük ışık şiddeti ve Fs 
derişiminde antimikrobiyal etki gösterdiği belirlenmiştir. 
KAYNAKÇA 
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E. (2004). Clinical Infectious Diseases, 38(9), 1279-1286. 
3. Hassani, L., Hakimian, F., Safaei, E., & Fazeli, Z. (2013). Journal of
Molecular Structure, 1052, 221-227. 
4. lanis, A. J. (2005). Archives of Medical Research, 36(6), 697-705. 
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GİRİŞ 
Günümüzde ortopedik tedaviler ‘hastaya özel’ uygulamalar 
yönünde gelişmektedir. Üç boyutlu basım (3BB) yöntemi ile 
istenilen şekil ve boyutta üretilebilen doku desteklerinin içine 
hastanın kendisinden alınan hücrelerin eklenmesi hasarlı 
dokunun iyileşmesinde avantaj sağlamaktadır[1]. Bu amaç 
için hücreler hidrojeller içine yüklenerek, kemik sağlamlığına 
sahip destekler ile birlikte 3BB tekniği ile hazırlanmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı mekanik dayanımı yüksek polimer ile 
hücre yüklü hidrojellerin birlikte kullanılmasıyla hibrit doku 
desteklerinin üretilmesi ve bu doku desteklerinin kemik doku 
mühendisliğinde kullanılabilirliğinin in vitro koşullarda 
araştırılmasıdır. 

YÖNTEM
Mekanik dayanımı yüksek polimer olarak polikaprolakton 
(PCL) ve hidrojel olarak metakrile jelatin (GelMA) 
seçilmiştir. 3B hibrit doku destekleri her katmanda hem PCL 
hem de GelMA olacak şekilde üretilmiştir (Şekil 1). Üretilen 
doku destekleri stereomikroskop, taramalı elektron 
mikrsokopu (SEM) ve mikro bilgisayarlı tomografi (µBT) 
kullanılarak incelenmiştir. Doku desteklerinin mekanik 
özellikleri basma testi ile belirlenmiştir. Bozunma testi sulu 
ortamda (PBS) yürütülmüştür. 

Şekil 1. 3BB ile hazırlanan PCL/GelMA hibrit doku 
desteğinin şematik gösterimi. 

TARTIŞMA 
Hazırlanan sistemlerde, GelMA hidrojellerin PCL fiberler 
arasında ve tüm yapıda homojen yer aldığı stereomikrokopi, 
SEM ve µBT ile gösterilmiştir (Şekil 2). Bozunma testinde, 
tampon çözelti (pH 7.4) ortamında 21. günün sonunda tüm 
yapının ağırlığının yaklaşık %95’inin korunduğu 
gözlenmiştir (Şekil 3). GelMA, PCL ve PCL/GelMA doku 
desteklerinin elastik basma modül değerleri srasıyla 
0.36±0.05 MPa, 76±28 MPa ve 102±10 MPa olarak 
ölçülmüştür (Şekil 4).  

Şekil 2. PCL/GelMA doku desteğinin A) stereomikroskop 
görüntüsü, B) Taramalı elektron mikrografı (30X büyütme) 
ve C) µBT görüntüsü. Kırmızı ok: PCL, mavi ok: GelMA. 

Şekil 3. PCL/GelMA doku desteklerinin bozunması. 

Şekil 4. 3B GelMA, PCL ve PCL/GelMA doku desteklerinin 
basma elastik modül değerleri. 

SONUÇ 
GelMA hidrojelin yapının tüm katmanlarında PCL fiberler 
arasına basılabilmesi, hücre çalışmalarında hücrelerin yapıda 
homojen olarak bulunabileceğini göstermektedir. Hazırlanan 
hibrit doku desteklerinin mekanik özelliklerinin kemik doku 
mühendisliği uygulamaları için uygun olduğu görülmüştür.  

KAYNAKÇA 
1. Schuurman, W., Khristov, V., Pot, M. W., Van Weeren, P. R.,
Dhert, W. J. A., and Malda, J. Bioprinting of hybrid tissue constructs
with tailorable mechanical properties. Biofabrication, 2011.
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GİRİŞ 

Genetik bilginin saklanması, işlenmesi ve aktarılmasından 
sorumlu olan molekül DNA’dır. DNA molekülü baz dizilimi 
ve organizasyonu farklılıklarının dışında ökaryotik ve 
prokaryotik canlılarda yapısal farklılıklara sahiptir. G-
quadrupleksler DNA’nın özel yapılarındandır. Bu DNA 
formu telomer ve onkogenler gibi önemli biyolojik işlevlere 
sahip DNA bölgelerinde bulunur [1-3] G-quadrupleksler, 
guanin bazları bakımından zengin DNA veya RNA 
dizilerinin kanonik olmayan formlarındandır[4]. Standart çift 
sarmalın aksine, G-quadrupleks yapısı, Hoogsten hidrojen 
bağları tarafından tutulan dört guanin (G) bazın düzlemsel bir 
yapısı olan G-tetradların istifilenmesi ile oluşur [5]. 

Farklı DNA formlarına afinitesi yüksek seçici 
moleküllerin dizaynı DNA konformasyonuna bağlı biyolojik 
süreçlerin çalışılmasında (özellikle hastalıkların teşhis ve 
tedavisinde) alternatif yöntemlerin geliştirilmesinde kritiktir.  
Bu nedenle çalışma kapsamında, merkezde Zn atomu içeren 
ftalosiyanin molekülü ile farklı DNA formlarına bağlanma 
afiniteleri ve seçicilikleri spektral ve termal yöntemlerle 
belirlenecektir. 
YÖNTEM 
Çalışma kapsamında DNA etkileşimi deneylerinde suda 
çözünen Zn merkez atomlu ftalosiyanin (Fs) bileşikleri 
kullanılmıştır (Şekil 1). 
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Fs1. 2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis[3-(4-N-metilmorfolinilmetil)benzen]
ftalosiyaninato çinko(II) sülfat
Fs 2. 2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis{4-[4-(N-metil)metilpiperazin-1-yl]}
ftalosiyaninato çinko(II) sülfat
Şekil 1. DNA etkileşimi deneylerinde kullanılan Fs molekülleri

Bu çalışmada Zn merkez atomu içeren, suda çözünme
özelliğine sahip Fs bileşikleri kullanılarak farklı DNA
molekülleri ile bağlanma özellikleri spektrofotometrik
yöntemlerle araştırılacaktır.

Çalışmanın bu aşaması için aşağıdaki basamakların 
sırayla uygulanmıştır: 

1. Fs-DNA etkileşimlerinin spektroskopik titrasyon
yöntemle UV-Vis ile belirlenmesi 

2. Spektroskopik ölçüm sonuçları kullanılarak Fs-
DNA bağlanma sabitlerinin hesaplanması 

3. Floresans Yerdeğiştirme deneyleri

TARTIŞMA 
UV-Vis spektroskopisi DNA-küçük molekül etkileşiminde 
kullanılan bir yöntemdir. Genel olarak küçük moleküllerin 
kuvvetli etkileşimleri absorbans ve dalga boyu değerlerinde 
büyük değişikliklere neden olmaktadır. Daha zayıf 

etkileşimler ise daha az değişikliklere neden olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu çalışmada DNA molekülleri kullanılan 
üç ayrı Fs bileşikleri ile etkileşimi gözlenmemiştir (Şekil 2). 

Şekil 2. Fs 2 bileşiğinin ctDNA ve Tel21-Pc bileşiklerinin UV-Vis 
spektroskopik titrasyonu 

Küçük DNA moleküllerin etkileşimlerinin çalışıldığı bir
diğer teknik ise floresans spektrofotometresi kullanılarak
yapılan yer değiştirme çalışmalarıdır. Thiazole Orange (TO)
ve etidyum bromür (EtBr) gibi moleküller DNA ile
etkileşimde bulunduklarında kuvvetli emisyon şiddetine
sahip olurlar. Fs bileşikleri DNA ile etkileştiğinden dolayı
ortama eklenmesi ile TO molekülüyle yer değiştirmesi 
sonucunda emisyon şiddetini düşürmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. ctDNA ve Tel21-Pc bileşiklerinin floresans yerdeğiştirme grafikleri 

SONUÇ 
Çalışma kapsamında, antimikrobiyal fotodinamik terapi 
uygulamalrında    fotositotik etki gösterdiği belirlenmiş üç Fs 
bileşiğinin ctDNA, Tel21 G-quadrupleks DNA 
etkileşimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışılan 
bileşiklerin DNA türleri ile etkileşiminin ihmal edilebilir 
düzeyde olduğu ve groove bağlanma, interkalasyon gibi 
göreceli olarak kuvvetli etkileşimlerden ziyade çok daha 
zayıf bir elektrostatik çekim olduğu söylenebilir. 
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in cooperation with the University of Texas MD Anderson Cancer Center, 
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2. Choi, J., & Majima, T. (2011). Chemical Society reviews, 40(12), 5893-
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3. Duquette, M. L., Handa, P., Vincent, J. A., Taylor, A. F., & Maizels, N.
(2004). Genes & development, 18(13), 1618-1629. 
4. Arias-Gonzalez, J. R. (2014). Integrative Biology, 6(10), 904-925. 
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Nucleic acids research, 34(19), 5402-5415.
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GİRİŞ 

G-quadrupleks DNA yapıları; guanince zengin DNA
dizilerinde görülebilen özel ikincil yapılardır. G-quadrupleks
DNA’lar dört guanin bazı arasında Hoogsteen hidrojen 
bağları ile oluşan G-dörtlülerinin istiflenmesi ile oluşur. Bu
yapılar monovalent katyonların varlığı ile stabilize olurlar.
Bu DNA yapıları, telomere bölgelerinde görülmekle birlikte,
non telomerik bölgelerde de (nuclease-hypersensitive
promoter bölgelerinde olduğu gibi) görülebilmektedir [1].
G-quadrupleks yapılarının hücre proliferasyonunda rolü ve
telomer gibi önemli dizilerde açığa çıkabilme potansiyeli göz
önüne alınırsa, küçük moleküler ile G-quadrupleks DNA
yapılarının hedeflenmesi, antikanser ilaç geliştirilmesinde
önemli bir yaklaşım olduğu görülür.

Bu çalışmada, hibrit yapıya sahip G-quadrupleks DNA 
ile ftalosiyanin bileşiğinin etkileşimi farklı teknikler ile 
araştırılmıştır. 
YÖNTEM 

Çalışmada 2,3,9,10,16,17,23,24-Oktakis-[(N-metil-
2-merkaptopiridin)ftalosiyaninato] bakır(II) sülfat
ftalosiyanin bileşiği ve Tel 21 oligomeri kullanılmıştır.
TEL21 oligomerinin hibrit G-quadrupleks oluşturduğu 
circular dichroism spektroskopisi ile belirlenmiştir.
Etkileşimler UV-vis, Floresans spektroskopisi (Thiazole 
orange ile yarışmalı yer değiştirme) ile incelenmiş, ayrıca
konformasyondaki değişimler circular dichroism
spektroskopisi ile takip edilmiştir.
TARTIŞMA

Şekil 1. Ftalosiyanin bileşiğinin Uv-Gör. spektroskopik 
yöntemle titrasyonu (Tel 21: 0-11.5µmolL-1) 

Şekil 2. Floresans spektroskopik Thiazole orange-Fs 
yarışmalı yer değiştirme çalışmaları,  (iç: Stern-Volmer 
sönümleme mekanizması) 
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Şekil 3:CD spektroskopik konformasyonal değişimler 
SONUÇ 
Uv-Gör. Spektroskopik verilere göre Ftalosiyanin bileşiği Tel 
21 dizisine sahip G-quadrupleks DNA yapısı ile 
etkileşmektedir. Thiazole orange yerdeğiştirme çalışmaları 
sönümlemenin hem statik hemde dinamik olduğunu 
göstermektedir. O halde hem titreşimsel sönümleme hemde 
floresans inaktif molekül oluşumu ile sönümleme olduğu 
söylenebilir. Öte yandan etkileşim sonucu hibrit Tel 21 
konformasyonunda değişimler söz konusudur.  
KAYNAKÇA 
1. Burge, S. ve ark., Quadruplex DNA: sequence, topology and structure,
Nucleic acid research (2006). 
2. Siddiqui-Jain, A., Grand, C. L., Bearss, D. J., & Hurley, L. H. (2002). 
Direct evidence for a G-quadruplex in a promoter region and its targeting 
with a small molecule to repress c-MYC transcription. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 99(18), 11593-11598.
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GİRİŞ 

Yarı iletken tanecikli yapıya sahip olan kuantum noktaların 
(Quantum Dots; QDs) boyutları 1-10 nm aralığında 
değişebilir. Bu yapıların optik özellikleri tanecik boyutuna 
bağlıdır. Kuantum nokta boyutunun büyüklüğüne bağlı 
olarak emisyon dalga boylarının yaydığı ışık maviden 
kırmızıya doğru kayar [1]. 

Geleneksel boyalardan farklı olarak kuantum noktalar, geniş 
absorbsiyon spektrumlarına sahip olmaları sayesinde daha 
geniş dalga boylarında uyarılabilirler. Yine kuantum 
noktalarının emisyon spektrumları geleneksel boyalara oranla 
daha dar ve daha spesifiktir. Bu özelliklerinden dolayı 
kuantum noktaların, ultraviyole bölgeden kızılötesi bölgeye 
kadar çeşitli dalga boylarında ışığı yaymaları sağlanabilir 
[2,3]. Böylece çok renkli görüntülemeler elde edilebilir. 
Kuantum noktaların bu özellikleri sayesinde biyosensör ve 
biyogörüntüleme amaçlı kullanımları yaygınlaşmıştır [4]. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada CdTe quantum dot, Ga ve In merkez atomlu
ftalasiyaninler (Fs) ile entegre edilerek farklı DNA türleri için
biyosensör olarak kullanılabilirliği araştırıldı.
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Şekil 1: Çalışmada kullanılan Ga ve In ftalosiyanin bileşikleri.

TARTIŞMA 

Farklı DNA moleküllerinin belirlenmesine yönelik sensör 
geliştirilmesinin amaçlandığı çalışma kapsamında CdTe QD 
entegre edilen Ga, In merkez atomlu Fs molekülleri 
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen biyosensörün 
ctDNA, Tel21 ve Nukleolin G-quadrupleks DNA 
moleküllerine duyarlılığı araştırılmıştır.  

(a) (b)
Şekil 2: In merkez atomlu Fs molekülleri (a) CdTe QD’nın Fs ile
sönümlenmesi (kapalı pozisyon) (b) Tel21 G-quadrupleks varlığında
biyosensörün açık konumu.

        (a)                                                            (b) 
Şekil 3: Ga merkez atomlu Fs molekülleri (a) CdTe QD’nın Fs ile 
sönümlenmesi (kapalı pozisyon) (b) Tel21 G-quadrupleks varlığında 
biyosensörün açık konumu.  

SONUÇ 
Aynı kimyasal yapıya sahip merkez atomları farklı olan Fs 
moleküllerinin DNA sensörü olarak kullanılabilirlikleri 
araştırılmıştır. Ga merkez atomlu Fs bileşiğinin CdTe 
kuantum nokta ile entegre edilerek sensör geliştirilmesi farklı 
DNA yapıları için daha uygun bulunmuştur. GaFs 
bileşiklerinin ctDNA, Tel21 G-quadrupleks DNA 
moleküllerine nazaran Nukeolin G-quadrupleks DNA’ya 
duyarlılığının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

KAYNAKÇA 
[1] -Smith, A.M., Duan, H., Mohs, A.M. and Nie, S., Bioconjugated quantum
dots for in vivo molecular and cellular imaging, Advanced Drug Delivery 
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[2] - Han, M.Y., Gao, X.H., Su, J.Z. and Nie, S., Quantum-dot-tagged
microbeads for multiplexed optical coding of biomolecules, Nature 
Biotechnology (2001). 
[3] - Gao, X.H. and Nie, S.M., Quantum dot-encoded mesoporous beads with 
high brightness and uniformity: rapid readout using flow cytometry,
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[4] - Gao, X.H. and Nie, S.M., Doping mesoporous materials with multicolor
quantum dots, Journal of Physical Chemistry B (2003). 
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GİRİŞ 

Kuantum noktalar (QD), yarı-iletken ve nano 
boyutlu kristal yapılardır. Bir kuantum noktanın özellikleri 
boyutu, şekli, bileşimi gibi yapısal özellikleri ile 
belirlenir.Kuantum noktalar kanser gibi hastalıkların tanı ve 
tedavisinde kullanılabilir ve yüksek çözünürlüklü hücresel 
görüntülemede aktif biyosensör olarak kullanılabilirler [1]. 
YÖNTEM 

Quantum nokta sentezi:Kadmiyum klorür çözeltisi 
üzerine  sodium sitrat ve merkaptopropiyonik asit ve Te (IV) 
eklendi. 60 °C’kadar ısıtıldı. Daha sonra sodium borhidrür 
eklendi. Karıştırılarak 90 °C’de 30 dakika ısıtıldı. 
Soğuduktan sonra 1:3 oranında etanol eklendi. Daha sonra 
santrifüjlendi. Oluşan QD süzülerek saf su ile seyreltildi. 

Şekil 1.Sentezlenen  CdTe quantum nokta’nın uyarılma ve 
emisyon spektrumları. 

Çalışmada, CdTe quantum nokta, Galyum merkez 
atomlu suda çözünebilen ftalosiyanin (Fs) (şekil 2) ile entegre 
edilerek farklı DNA türleri için biyosensör özelliği araştırıldı. 
TARTIŞMA 

QD’ın floresans şiddeti Fs varlığında 
sönümlenmektedir (kapalı pozisyon) (şekil 3). Ortama 
eklenen DNA, Fs molekülü ile etkileşerek QD’ın serbest 
kalmasına dolayısı ile floresans emisyonunun tekrar 
kazanılmasına neden olur (açık pozisyon). 

Şekil 2: Çalışmada kullanılan ftalosiyanin bileşiği. 

Şekil 3: Kuantum nokta-ftalosiyaninm entegre biyosensör
çalışma prensibi.

(a) (b) 
Şekil 4: (a) CdTe QD’nın Fs ile sönümlenmesi (kapalı 
pozisyon) (b) nükleolin G-quadrupleks varlığında 
biyosensörün açık konumu. 
SONUÇ 
Geliştirilen entegre biyosensörün farklı DNA yapılarının 
belirlenmesinde kullanılabileceği gözlenmiştir. 
KAYNAKÇA 
1. Jin, M., Liu, X., Zhang, X., Wang, L., Bing, T., Zhang, N., ... &
Shangguan, D. Thiazole Orange-modified carbon dots for Ratiometric 
fluorescence detection of G-Quadruplex and double-stranded DNA. ACS
applied materials & interfaces, (2018) 

TEŞEKKÜR 
Bu çalışma kısmen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonu tarafından  ECZ 043 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
Çalışmanın altyapı desteği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi CÜTAM birimi 
tarafından  sağlanmıştır. 

460 480 500 520 540
0

200

400

600

800

1000

Wavelength (nm)

In
te

n
s
it
y
 (

a
.u

.)

460 480 500 520 540
0

200

400

600

800

1000

Wavelength (nm)

In
te

n
s
it
y
 (

a
.u

.)

N

O

N

O

N
O

N
O

N
O

N
O

N

O

N

O

N

N

N

N

N

N

N

NGa

Cl

CH
3

CH
3

CH
3 CH

3

CH
3

CH
3

CH
3

CH
3

4SO4

2-

+ +

+

+

+ +

+

+

8+

P085131



BIO
MED20

18
-TRİpek serisin–Hap-RGD peptiti içeren nanofibriler liflerin kemik 

doku mühendisliği çalışmaları için üretilmesi
Tuğba BEKTAŞ1, Klaus Rischka2, Kerim Emre Öksüz3, Ali Özer3, Tuğba ÖZDEMİR1* 

1Genetik ve Biyomühendislik, Gaziosmanpaşa üniversitesi Mühendislik ve Doğa bilimleri fakültesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 Merkez/Tokat

2Fraunhofer-Institut for Adhesives Bonding Technology and Surfaces, Wiener Strasse 12, D-28359, Bremen/Germany
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Seramik Anabilim Dalı, 58140, Merkez/SİVAS

*çalışmanın sorumlusu
tugba.ozdemir@gop.edu.tr 

GİRİŞ 
 Dünya çapında kemik hastalıkları ve rahatsızlıklarının 
görülme sıklığı hızla artmıştır. Kemik doku mühendisliği 
özellikle yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına uygun kemik 
greftleri sunmayı hedeflemektedir. İpek kemik doku 
mühendisliğinde oldukça sık kullanılan doğal bir 
biyomalzemedir.1 İpek Serisin proteini, yüksek molekül 
ağırlıklı, biyouyumlu ve suda çözünen bir glikoproteindir ve 
doku mühendisliğinde sıkça kullanılan ipek Fibroin 
proteinine nazaran potansiyeli fazla araştırılmamıştır. 

Kemik doku mühendisliğinde biyoaktif kemik 
farklılaşmasını tetikleyici sinyallere de ihtiyaç vardır.
Hidroksiapatit (Hap), kemik dokusunun yaklaşık 70% ini 
ihtiva eden biyoaktif bir seramiktir.2 Mezenkimal kök
hücreler güçlü bir doku iskelesinin yanısıra tutunmalarını
destekleyici peptid sekanlarına da ihtiyaç duyarlar. Daha 
önce Arginine-Glisin-Aspartik asit (RGD) peptid
sekanslarının hücre tutunmasını desteklediği bulunmuştur.

Bu çalışmada, kemik doku mühendisliği iskelesi 
olarak kullanılmak üzere ipek serisin-Hap-RGD (SHR) 
içeren fibrillar doku iskeleleri üretmeyi hedefliyoruz.  

YÖNTEM 
Ipek serisinin eldesi: ipek kozaları temizlenerek küçük
parçalara ayırdıktan sonra 120°C de 60 dk otoklav 
yapılmıştır. Sıvı faz filtreden süzüldükten sonra çeker ocakta 
kurutulmaya bırakılmıştır ve toz haline getirilmiştir..
Hidroksiapatit hazırlanışı: Parçalanmış sığır kemikleri 
ağırlıkça 1% olan sodium hipoklorit alkali çözeltisinde
deprotonize edilmiştir. Yıkanıp kurutulduktan sonra 850 
°C’de 4 saat muamele edildi. Kalsine kemik parçaları ball-
mill cihazında toz haline getirildi.
Peptid sentezi: Mikrodalga yardımlı standart katı faz peptid
sentezi bromofenil alanin içeren RGD peptidleri için
Fraunhfer enstitüsünde gerçekleştirildi.
Elektr oeğirme işlemi: Farklı ağırlık/hacim oranlardaki
Polivinil alkol (205.000 Da) (Fluka), İpek sericin ve Hap
(insan kemiğinden elde edilmiş) karıştırılarak eğirme
çözeltisi hazırlanmıştır. Elektroeğirme işlemi Nanoweb
marka elektroeğirme aletinde (Mersin, Türkiye) 22 kV voltaj,
21 G şırınga ucu kullanarak, 1 ml/sa pompa besleme hızında, 

şırınga ucu toplayıcı arası mesafe 15 cm olarak
gerçekleştirilmiştir.
Hücre canlılık ve proliferasyonu: Primer sıçan mezenkimal
kök hücre (MKH), hücre canlılığı Presto Blue (Thermo 
Fisher) boyası kullanılarak 1 saat inkübasyon sonrası 560 nm
fluresan okuyucuda analiz edilmiştir. Hücre proliferasyonu
ise Quant-it Pico Green (Thermo Fisher) boyası yardımıyla
parçalanmış hücre lizatlarında ölçülmüştür.

TARTIŞMA 
Sentezlenmiş peptidler MALDI TOF analizinde 1207 m/z de 
en güçlü piki vermişlerdir (Şekil 1). RGD peptide, Serisin ya 
da Serisin-Hap den oluşan iskelelerin üzerine kaplanacaktır. 
RGD peptidinin MKH hücre tutunması ve proliferasonuna 
etkisi araştırılacaktır. 
Şekil 1: Bromofenilalanin RGD peptidlerinin MALDI-TOF 
analizi 

SONUÇ 
İskelere eklenen Hap ve RGD peptidinin hücre canlılığını 
olumlu yönde etkilemesinin yanısıra hücre yayılmasını 
artırması beklenmektedir.  
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GİRİŞ 

  Titanyum (Ti),mekanik ve kimyasal özellikleri bakımından 
yüksek korozyon direnci ve düşük alerjenitesi olması 
nedeniyle ortopedik ve dental implantlar için en uygun 
biyomateryallerdir. Fakat yüzeylerin antibakteriyel olmaması 
bu tür implantların daha sonra bakteriyel enfeksiyonlara yol 
açmasına sebep olmuştur. Bu problemin üstesinden gelmek 
için bir çok farklı Ti yüzey kaplaması daha önce denenmiştir.1 
    Midyelerde su altında adhezyonu sağlayan bir grup 
proteinden esinlenerek, yüzeye yapışkan polidopamin 
filmlerin Ti yüzeylerde başarılı doku integrasyonuna 
yardımcı olduğu bilinmektedir.2 Sentetik peptitler kısa 
aminoasit dizileri sayesinde biyoaktif etkiyi çok daha kolayca 
yaratabilecek etkiye sahiptirler. Örneğin 2009 yılında Hilpert 
ve arkadaşlarının yaptığı bir tarama çalışmasında Tet ön 
ismiyle adlandırılan bir grup peptidin antibkteriyel etkiye 
sahip oldukları bulunmuştur. Tet127 isimli 15 aminoasitlik 
bir dizinin ise sadece yüzey temasıyla bakteri ölümüne yol 
açtığı bulunmuştur.3 
     Üzerinde çalışmasını yaptığımız projede ki amacımız; Ti 
yüzey kaplamada kullanmak üzere antibakteriyel DOPA-
Ahx-Tet127 (DOPA- Aminohexoic asit-Tet127) peptidini 
kullanmaktır. Tasarlanmış yüzeylerin kovalent olarak 
bağlanması FTIR yöntemi ile teyit edilecektir. Sonrasında 
antibakteriyel etkisi Gram pozitif ve Gram negatif bakteri 
suşlarında denenecektir 

YÖNTEM 

Döndürmeli kaplama cihazı: Larulle MODEL WS-650MZ-
23NPP (Philadelphia, ABD) kaplama cihzının tablasına 1 
cmx1 cm boyutlarında Silikon gofret yüzeyler 
yerleştirildikten sonra 5 aşamalı bir kaplama. 
FTIR ve Kontak açıları : Jasco FTIR-4700 marka yüzeyler 
analiz edildi ve FTIR spektraları incelendi. Kontak açısı 
control ve peptid kaplı yüzeyler su kontak açısının ölçülmesi 
için Oneattension Biolin Scientific “Theta” gonyometre 
cihazı yardımıyla incelendi ve kontak açıları ölçüldü.  
Bakteriyel etkinlik anallizi. Gram pozitif ve Gram negatif 
bakteri suşları sıvı kültür ortamında bir gece büyütüldükteen 
sonra kaplanmış yüzeyler kültür kabına aktarılmıştır. 16 saat 
sonra yüzeyler kültür kabından alınarak PBS (fosfat tampon 
solusyonu) ile 3 defa yıkanacaktır ve yüzeyler taramalı 
elektron mikroskop görüntüleme için hazırlanacaktır. 

TARTIŞMA
Döndürmeli kaplama tekniği ile 4 aşamadan elde edilen
verilerden yararlanarak, 700 rpm (devir sayısı) ile başlayan
program ile peptidlerimiz silikon yüzeye homojen bir şekilde
kaplanmıştır.
Çizelge 1: Kaplama Parametre Optimizasyonu

 Spin 
hızı(rpm 

Yüzey uygunluğu 

400 rpm Pankek modeli gözlendi. 
450rpm Kahve kurusu lekeleri yüzey üzerinde 

dağınık. 
500 rpm Geniş bir yüzeyde, kahve kurusu lekeleri az. 
700 rpm Pankek modeli hızlı bir şekilde yok oldu ve 

istenilen yüzey kaplama elde edildi. 
SONUÇ
Peptid kaplanan yüzeylerde gerçekleşen moleküler
değişiklikler FTIR ile karekterize edildi. Amide 1 ve Amide
2 bağları göslenemediği için peptid reaksiyon süresi
arttırılarak tekrar edilecektir.
Şekil 1: Peptid kaplanmış yüzeylerin FTIR analizleri.

KAYNAKÇA 
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(3), 932-958. 
2.Lee, B. P.; Messersmith, P. B.; Israelachvili, J. N.; Waite, J. H., Mussel-
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3.Hilpert, K.; Elliott, M.; Jenssen, H.; Kindrachuk, J.; Fjell, C. D.; Korner,
J.; Winkler, D. F.; Weaver, L. L.; Henklein, P.; Ulrich, A. S.; Chiang, S. H.;
Farmer, S. W.; Pante, N.; Volkmer, R.; Hancock, R. E., Screening and 
characterization of surface-tethered cationic peptides for antimicrobial 
activity. Chem Biol 2009, 16 (1), 58-69.
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GİRİŞ 

Koroner arter ve venöz hastalıklar Dünyada ölüm 
sebeplerinin başında gelmektedir. İşte bu noktada doku 
mühendisliği hastanın otolog hücrelerini, sentetik 
biyomalzeme platformlarını ve gerekli büyüme faktörlerini 
kullanarak yapay organ alternatiflerinin geliştirilmesinde 
geçtiğimiz 50 yılda önemli başarılara imza atılmasına sebep 
olmuştur.1 Doğru ve gerçeğe yakın bir biyomalzeme platform 
oluşturabilmek için ilk önce yenilenmesi hedeflenen organın 
anatomi ve fizyolojisine yakın bir mimariye sahip iskeleler 
üretilmelidir. 
 Biyouyumlu, biyobozunur bir biopolymer olan ipek 
fibroin (İF), örümceklerin ağlarında ve ipek böceği 
kozalarında ipek liflerinde bulunan fibrinojenden proteoliz ile 
meydana gelen fibrillar proteindir.2 Diğer bir biyopolimer, 
Kitosan, kitinin deasetilasyonu ile elde edilen lineer bir 
aminopolisakkarittir. Önceki çalışmalar İF ve kitosan 
iskelelerin biyouyumlulukları yanısıra tercih edilebilir 
mekanik özelliklere sahip olduklarını göstermiştir.3 

Bu çalışmada, kitosan ve doğal İF proteini ile
elektroeğirme işlemini kullanarak damar doku iskelesi
oluşturmayı, oluşturduğumuz iskelenin insan damarı ile
mekanik özelliklerinin karşılaştırılmasını hedefliyoruz.

YÖNTEM 

İpek böceği kozasından ipek fibroin proteinin
saflaştırılması ve optimizasyonu;
İpek kozası parçaları hazırlandıktan sonra kaynayan 𝑁𝑁𝑁𝑁2𝐶𝐶𝐶𝐶3
çözeltisi içerisinde ipek kozaları açılana kadar kaynatılmaya 
devam edilmiştir. Kurutulan ipek fibroinler için 9,3M’lık
LiBr çözeltisi içerisine çözdürülen ipek fibroin LiBr de
çözünen ipek fibroin çözeltisi diyaliz edilmiştir. Daha sonra 
12000 rpm de 30dk da ultrasantrifüj yapılmıştır. Son olarak 
spektrofotometrede konsantrasyonuna kaydedilmiştir
Elektroeğirme; %12 w/vol İF proteini ve %8 w/vol Kitosan
7/3 Formik asit/diklorometan çözeltisinde 16 saat boyunca
her biri ayrı bir örnek şişesinde olacak şekilde çözdürülmeye 
bırakılmıştır. Örnekler ertesi sabah hacimce 1/1 oranında 
karıştırılarak elektroeğirme düzeneğine yüklenmiştir.
Elektroeğirme işlemei Nanoweb marka (Mersin, Türkiye)
elektroeğirme cihazında 0.3 ml/saat polimer pompapalama 

hızında, 16 cm şırınga ucu toplayıcı uzaklığında ve 18 kV
voltajda gerşekleştirilmiş. Toplanan örnekler
Sem görüntüleri;
Hazırlanılan matlar Sivas Yüksek Teknoloji ve Araştırma
merkezinde taramalı elektron mikroskopunda incelenmiştir.
Çekme testi;
Test numuneleri, "köpek kemiği" şeklindeki şablonu
kullanılarak elektrospun matından (en dar noktasında 2.75
mm genişliğinde 7,5 mm'lik bir gage uzunluğu) kesilmiştir.
Numuneler daha sonra bir 50 N yük hücresi (MTS Systems
Corp., Eden Prairie, MN) ve 10.0 mm/dak bir uzatma oranı
ile bir MTS Bionix 200 test sistemi üzerinde test edildi. Aynı
işlem insan internal mammary arterinden alınan damar
örnekleri için tekrarlanarak İF-Kitosan iskelelerin mekanik
özellikleri insan damarına yaklaşacak biçimde optimize 
edilecektir.

TARTIŞMA 

İskelelerde istenilen mekanik özelliklerin yakalanaması 
durumunda elastomeric sentetik polimerlerle blendler 
hazırlanarak mekanik özellik optimizasyonu 
gerçekleştirilecektir. 

SONUÇ 

Mekanik olarak insan damarına yakın elastik modülüs e sahip 
iskelelerin işlevsel olarak insan damarına yakın implantlar 
olması beklenmektedir. 

KAYNAKÇA 
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scaffolds for regenerative medicine. Adv Drug Deliv Rev 2009, 61 (12), 988-
1006. 
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GİRİŞ 
Epitel hücreler hücre-hücre sıkı bağlantıları(adhezyonu) olan
sınırlı göç potansiyeline sahip, alt-üst kutuplaşması olan
hücrelerdir. bu hücreler dış etkenlerle formlarını kaybetmeye 
başlayarak ön-arka kutuplaşaması olan, yüksek göç
potansiyeline sahip, odak hücre-hücre iletişimine sahip
mezenkimal hücrelere dönüşürler. Bu hücresel dönüşüm
prosesi Epitelden mezenkime transformasyon (EMT) olarak
adlandırılır.1 Hücre biyologları tarafından yapılan çalışmalar
genelde iki boyutlu kültür ortamında gerçekleştirilmektedir.2
Fakat ekstraselüler matriksdeki fibriler yapılarının iki boyutla
sınırlı olamaması ve EMT değişiminin ana bileşeni olan ESM
fiberlerinin üç boyutlu topografisine uygun olmaması
yapılan bu çalışmaları her ne kadar da olsa sığ bırakmaktadır..

Projemizde; bahsedilen bu üç boyutlu ortamı simüle etmeye
çalışılarak, EMT proseslerinin anlaşılması ve kontrolü 
amacıyla farklı özelliklere sahip biyopolimerler kullanılarak
zamanla çapı azalabilen,iki tabakalı bir fiber biyomühendislik
doku iskelesi üretilmesi hedeflenmiştir.

YÖNTEM
Elektroeğirme düzeneği
Polikaprolakton (Mw=80,000 Da) (sigma Aldrich, ABD),
PLGA(Mw=1000-500 Da) (PolySciTech, ABD) temin
edilmiştir. Polimer çözeltileri hazırlandıktan sonra
elektroeğirme işlemi Nanoweb marka (Mersin, Türkiye)
elektroeğirme aleti kulanılarak yapılmıştır.
Degredasyon takibi
Üretilen iskeleler biopsy punch ile kesilerek 96-platelerin her
bir well’ine göre kesildi.Bu kesilen örnekler üzerine
sterilizasyon için %1 antibiyotik ile karıştırılmış PBS tampon
ile degredasyon takibi deneyleri yapıldı. Farklı oranlarda
PLGA polimeri içeren blend matlarının 1., 3.,5.,7.,günlerinde
alınan PBS tamponunda çözünmüş made miktarı DENOVIX
DS-11FX+ marka UV nanodropta ölçüldü. 
SEM Görüntüleri
Fiberlerin degredasyon çalışması öncesi ve sonrası
görüntğleri Sivas Yüksek Teknoloji ve Araştırma merkezinde
bulunan SEM cihazı yardımıyla gerçekleştirilecektir.
Hücre kültürü ve floresan mikroskopi
Mezenkimal karekteristiğe sahip MDA MB-231 üçlü negatif
göğüs kanseri hücreleriyle üretilen fiberlerin sitouyumluluk
ve proliferasyon yetenekleri takip edilecektir. Üretilen

fiberlerin oluşturduğu matlar florosan mikroskobu 
kullanılarak görüntüllenecektir.(Dr. Çağdas Son Lab, 
ODTÜ,Türkiye) 

TARTIŞMA 
Çalışmanını ilk etabında oncelikle PCL ve PCL-PLGA 
blendleri yapılarak elektroeğirme koşullarının optimizasyonu 
gerçekleştirilmiştir.(Çizelge 1) 

Çizelge 1: Farklı oranlarda karıştırılmış PLGA-PCL
blendleri için optimize edilmiş parametreler

Parametreler  %12 PCL %3PLGA-
%12PCL 

%6PLGA-
%12PCL 

Akış Hızı 1 ml/h 3ml/h 1 ml/h 
Uzaklık 20cm 18 cm 18 cm 
Voltaj 15 kV 15 kV 15 kV 
Çözücüler DMF:DCM THF:DMF THF:DCM 
Uç kalınlığı 16G 16G 16G 
Nem %78.2 %74.8 %76.2 
Sıcaklık 15.9°C 21.4 °C 18.0 °C 

SONUÇ
Üretilen bu epitelden mezenkime dönüşüm proseslerini 
kontrol amacıyla geliştirilen ,küçülen fiber çapı özelliği 
gösteren, iki  tabakalı fiber biyomühendislik doku iskeleleri 
temelde elektroeğirme yöntemiyle yapılmıştır. Bu yöntemde 
hazırlanmış biyopolimer solventlerinin yüksek elektriksel 
kuvvet altında, çözücünün uzaklaştırılıp biyopolimerin 
kurutulmasıyla fiberlerin bir toplayıcıda toplanması sonu elde 
edilmiştir.Fiberlerin görüntülerine göre optimizasyon 
çalışmaları yapılmış , zamana bağlı degredesyon testleri ve 
hücre kültürü testleri yapılarak, hücrelerin mikroskop 
görüntüleri verilmiştir. 

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Polimetil metakrilat (PMMA) gibi reçineler, uygun fiziksel, 
mekanik ve estetik özelliklerin avantajına sahip olduğundan, 
en yaygın olarak diş protez malzemesi (DPM) olarak 
kullanılır.1 Güçlü ve uzun süreli antifungal özelliklere sahip 
olan poli-metil metakrilat (PMMA) bazlı DPM leri, protez 
stomatitinin önlenmesi için kritik öneme sahiptir.2 PMMA 
polimer bazlı protezler düşük kırılma direnci ve radyoopasite 
davranışı sergiler. Polietilenimin (PEI), yüksek bir yük 
yoğunluğuna sahip olan bir kuaterner amonyum bileşik 
(KAB) ve katyonik polimerdir.3 KAB'ların antimikrobiyal
etkisinin mekanizması, pozitif yüklü kuaterner nitrojen
atomunun, polar asit grupları olan asidik fosfolipidlerle
etkileşimi yoluyla sitoplazmik lipid çift katmanlarının ve dış
zarın tahrip edilmesine dayanmaktadır.4 İpek fibroin (İF), 
biyomedikal bilim ve mühendislik alanlarında kendine özgü
biyolojik özellikleri nedeniyle yararlı uygulamalar
bulmuştur. İF'in potansiyel biyomedikal uygulamaları doku 
mühendisliği iskelelerine kazandırdığı mekanik mukavemet
nedeniyle tercih edilmektedir.5
Biz bu çalışmada PMMA bazlı implant malzemelerine
antibakteriyel özellik kazandırma ve aynı zamanda mekanik
mukavemetlerini güçlendirme amacı ile PMMA-SF-PEI 
blend liflerini ürettik ve antibakteriyel etkinliklerini
gösterdik.

YÖNTEM 
Elektroeğirme işlemi: Elektroeğirme için %6 (w/v) 
polimetilmetakrilat (PMMA) (350 kDa), %1 (w/v) 
polietilenimin (PEI) (25 kDa) ve %1 (w/v) oranında ipek 
fibroin (SF) polimerleri dimetilformamid (DMF) içerisinde 
çözüldü. Elektroeğirme işlemi Nanoweb marka 
elektroeğirme cihazı (Mersin, Türkiye) ile karışık polimer 
çözeltisi 5 ml’lik ve iğne ucu kalınlığı 21 G olan şırınga 
yardımıyla 1,4 ml/hr akış hızında, 20 cm uzaklıktaki toplayıcı 
panele 20 kV elektriksel yük uygulanarak yapılmıştır.   
SEM 
Fiber morfolojileri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek 
Teknoloji ve Araştırma Merkezinde taramalı elektron 
mikroskopu yardımıyla gerçekleştirildi. 
Üniversal Çekme testi 
Test numuneleri, "köpek kemiği" şeklindeki şablonu 
kullanılarak elektrospun matından (en dar noktasında 2.75 
mm genişliğinde 7,5 mm'lik bir gage uzunluğu) kesilmiştir. 
Numuneler daha sonra bir 50 N yük hücresi ve 10.0 mm / 

dakikalık bir uzatma oranı ile bir MTS Bionix 200 test sistemi
üzerinde test edildi.
Agar difüzyon testi
10 mm lik petri kaplarının içerisine katı agar besiyeri
eklendikten sonra ilgili bakteri türü agar yüzeyine yayıldı.
Daha sonra petri kabı 4 kadrana ayrıldı ve 5 mm çapındaki
PMMA, PMMA-SF, PMMA-SF-PEI diskler yerleştirildi,

TARTIŞMA 
Protez stomatitinin oluşumundaki temel faktör C. albicans'ın 
protez taban reçinelerinin yüzeylerine yapışması ve ardından 
biyofilmlerin oluşmasıdır. Bu nedenle, protez stomatiti 
önlemek için üretilen liflerdeli PEI mikrobiyal yapışma ve 
biyofilm oluşumu kontrol etmiştir. İskelelere eklenen İF ise 
PMMA’nın dayanıklığını arttırarak protez yüzeyinde 
çatlaklığı azaltması hedeflenmektedir. 

SONUÇ 
Şekil 1: Nanofibriller liflerin SEM görüntüsü: PMMA (A), 
PMMA+İF (B), PMMA+İF+PEI (C) 
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GİRİŞ 

3 boyutlu (3B) iskelelerin kullanımı, doku mühendisliğinde en 
yaygın kök hücre kültürü tekniklerinden biridir [1]. 3B iskelelerde, 
kök hücreler tohumlama yoluyla hücre veya iskele yapıları 
oluşturulabilir.  
Ekstrasellüler matris (ESM) proteinler, proteoglikanlar ve 
polisakkaritlerden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir [1,2]. 
ESM'nin yapısal özelliklerinin ve içeriğinin bağlanma, farklılaşma 
ve proliferasyon gibi hücresel davranışlar üzerinde büyük etkisi 
vardır [3]. ESM'nin biyolojik bir iskele içine dahil edilmesi, 
iskelenin, destekleyici bir malzeme olması dışında, hücresel 
işlevlerin bir düzenleyicisi olarak işlev görmesini sağlar [4].  
Hücresizleştirme işlemlerinin temel amacı, bir doku içindeki 
hücresel bileşenlerin çıkarılması sırasında ekstrasellüler matriks 
yapısını ve bileşenlerini korumak ve izole etmektir [5]. En yaygın 
hücresizleştirme yöntemlerinden biri, iyonik ve iyonik olmayan 
deterjan solüsyonlarının kullanımıdır. Bu yöntem, DNA ve diğer 
hücresel bileşenlerin dokudan ayrılmasını ve hücre zarlarının 
çözündürülmesini sağlar [6,7]. 
YÖNTEM 

Bu çalışmada yetişkin (P40-60) Wistar albino sıçanlardan alınan
formalinle fikse edilmiş beyinler, lipitleri ve hücresel bileşenleri 
beyinden ayrıştırmak amacıyla 1-5 mm kalınlığındaki kesitler
halinde hücresizleştirme protokollerinde kullanılmıştır. Beyin
kesitleri, uzun süreli delipidasyon grubu (3-5 mm) ve kısa süreli
delipidasyon grubu (1 mm) olarak adlandırılan ve farklı
hücresizleştirme yaklaşımlarını test eden iki ana gruba ayrılmıştır.
Uzun ve kısa süreli delipidasyon gruplarında ise her bir gruba farklı
oranlarda eklenen deterjan solüsyonları ile (Triton X-100 (TX) ve
Sodyum Dodesil Sülfat (SDS)) farklı başlangıç kombinasyonları test 
edilmiştir. Her bir gruba farklı hücresizleştirme protokolleri 
uygulanmıştır. Hücresizleştirme işlemine maruz bırakılan dokuların 
ESM yapısında bozulma olup olmadığına ince tabaka kromatografi 
yöntemi kullanılarak bakılmıştır. Kesitlerin şeffaflık analizi için her 
bir adımda fotoğraflama yöntemi uygulanmıştır. Son olarak, beyin 
kesitlerinin histolojik analizi krezil violet boyama yöntemi ile 
yapılmıştır. 
 TARTIŞMA 
Triton X-100 (TX), suda çözünen, çözeltide yüksek stabiliteye 
sahip, güçlü elektrolit tuzlar tarafından kolayca etkilenmeyen ve
doku ESM'nin doğal yapısını değiştirmeyen özellikleri ile en yaygın
kullanılan iyonik olmayan deterjanlardan biridir [8]. Sonuçlara göre,
daha etkili hücresizleştirilmiş beyin dokusu elde etmek için en iyi 
oran, uzun süreli delipidasyon grubunda % 4 TX iken, kısa süreli 
delipidasyon grubunda % 10 TX solüsyonudur (Şekil 1, 2). Krezil
violet boyama yöntemi uygulanan beyin korteks kesiti aşağıda Şekil 
3’te gösterilmektedir.

Şekil 1: Parafilm üzerinde uzun süreli delipidasyon grubu 
hücresizleştirme yöntemi adımlarında beyin kesitleri (Grup 4-4, 
Grup 4-5). Başlangıç solüsyon oranları: Grup 4-4: %4 TX; Grup4-
5: %4 TX+%0,5 SDS.

Şekil 2: Parafilm üzerinde kısa süreli delipidasyon grubu 
hücresizleştirme yöntemi uygulanan beyin kesitleri (Grup X1, Grup
X2). Başlangıç solüsyon oranları: Grup X1: %10 TX; Grup X2: %
10 TX + %2 SDS

Şekil 3: Krezil violet boyama yöntemi uygulanan beyin korteks 
kesiti. A: 4X mikroskop altında %4 TX solüsyonu uygulanan 
korteks kesiti). B: 10X mikroskop altında %4 TX solüsyonu 
uygulanan korteks kesiti). 
SONUÇ 
Kullanılan protokol hücre zarı ve hücresel bileşenlerin 
ayrıştırılmasında etkilidir, ancak ESM yapısının detaylı olarak 
belirlenmesi ve hücre kültüründe sitotoksisitesinin saptanması 
gerekmektedir. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. 
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Giriş 

İbuprofen, 2-(4-Isobutylphenyl) propionik asit) iltihaplı 
patolojiler için çeşitli analjezik ve anti-piretik olarak 
kullanılan anti-inflamatuar bir ilaçtır. Biyofarmasötik 
Sınıflandırma  Sistemi (BCS) Sınıf II’ye ait olup, düşük 
çözünürlüğe ve biyolojik zarlar üzerinden yüksek 
geçirgenliğe sahiptir (Aly Nada, 2017). Düşük çözünürlüğe 
ve/veya cözünme oranına sahip olması sebebiyle, ibuprofen 
sistemik sirkulasyondan hızla elimine olur. Bu nedenle, etkili 
ve uzun süreli aktivitesi olmasını sağlamak önem 
kazanmaktadır. Enkapsülasyon yöntemi ile, bölgesel ve 
kontrollu salınımı mümkün kılan biyo-uyumlu ve biyo-
bozunur mikro-parçacıklar sentezlemek, çözüm olarak 
sunulmuştur. Bu çalışmada, doğal bir protein olan ipek 
fibroin ile iyonik gelleşme metodu ile enkapsüle edilen 
ibuprofen mikroparçacıkları, sentez ve karakterizasyonu 
incelenmiştir. Önerilen sistemin ibuprofen’in çözünürlüğünü 
kontrol ederek, sistemik sirkulasyonda daha uzun süre 
salınması, tedavi edici etkisinin artırılması ve yan etkilerinin 
azaltılması hedeflenmektedir.  

Yöntem 

İpek Fibroin Proteini Saflaştırma: İpek böceği kozaları, 
degumming yöntemi ile İpek fibroin ipliklerine dönüşürken 
serisin ortamdan uzaklaşır. Kuvvetli elektrolit çözeltisi (

:  :  (2:8:1) mol oranı) kullanılarak, 
700C’de sıvı faza dönüştürülür. Diyaliz membranı ile 
saflaştırılan ipek fibroin proteini,  iyonik gelleşme ve 
sonikasyon yöntemleri ile farklı miktarlarda ibuprofeni 
enkapsüle ederek mikropartiküller sentezlenmiştir (Çizelge 
1). İpek fibroin - İbuprofen mikro-parçacıkları, liyofilizatör 
kullanılarak katı faza dönüştürülmüştür. Mikroparçacıklar 
FTIR, TEM, antimikrobial özellikler, kan uyumluluğu, nem 
oranı, dissolusyon ve disintegrasyon çalışmaları ile 
karakterize edilmişlerdir. 
Çizelge 1: Farklı ibuprofen miktarları ile sentezlenen ipek 
fibroin enkapsüle mikroparçacıklar. Antimikrobiyal analizler 

Örnekler İbuprofen (g) Engelleme 
B.(E. coli) 

Engelleme 
B.(C. 

albicans) 
SI-1 0.05 30 mm 48 mm 
SI-2 0.10 25 42 
SI-3 0.15 24 47 
SI-4 0.20 27 48 

E.Coli ve C. Albicans üzerinde antimikrobiyal duyarlılık
testleri uygulanmıştır. Protrombin zamanı ölçümleri
yapılarak, kan pıhtılaşmasına etkinliği incelenmiştir.

Tartışma 

İpek fibroin - ibuprofen mikroparçacıklarının 
enkapsülasyonu, FTIR sonuçları ve TEM monografı ile 
gözlemlenmiştir. E. Coli ve C. Albicans üzerinde yapılan 
antimikrobiyal testlerde engelleme bölgeleri  değerleri 
(Çizelge 1) mikroparçacıkların antmikrobiyal özelliklerini 
göstermektedir. Sağlıklı insan kanı ile yapılan protrombin 
zamanı analiz sonuçları ise mikroparçacıkların pıhtılaşma 
zamanını uzattığının ispatıdır. 

Sonuç 

İyonik gelleşme, sonikatör ve dondurarak kurutma teknikleri
ile elde edilen ipek fibroin proteini ile enkapsüle olmuş
ibuprofen mikroparçacıklarının ilaç salınım sistemi olarak
antimikrobiyal özellikte ve kan uyumluluğu yüksek olarak
tespit edilmiştir.
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GİRİŞ 

Son yıllarda, doğal poliesterler ve fumarik asit bazlı 
poliesterler, biyouyumluluk, biyobozunurluk ve mekanik 
özelliklerinin diğer polimerlere göre daha iyi olmasından 
dolayı kemik doku mühendisliği çalışmalarında yoğun ilgi 
çekmektedir. Kapsamlı olarak incelenen doymamış 
poliesterlerden biri olan polipropilen fumarat (PPF), karbon-
karbon çift bağlarından dolayı çapraz bağlanabilir, kolayca 
modifiye edilebilir ve farklı kompozitler ile kemik doku 
mühendisliği çalışmalarında kullanabilir [1]. Dolayısıyla, bu 
çalışmada PPF bazlı doku iskelelerinin kemik 
rejenerasyonundaki rolü araştırılmıştır. 

YÖNTEM 

Sentezlenen PPF polimerleri iki fosfonik asit monomer;
vinil fosfonik asit (VPA) ve vinil fosfonik asit di-etil esteri 
(VPES) varlığında farklı konsantrasyonlarda iki farklı metot
kullanılarak kür edilmiştir: uygun radikal başlatıcı ve kataliz
varlığında vücut sıcaklığında kür ve mor ötesi (UV) ışık
altında oda sıcaklığında kür. Ayrıca, PPF/VPES bazlı 
iskeleler kemik doku oluşumunu desteklemek için farklı β-
TCP konsantrasyonlarında (0, 5, 10, 15, 20) vücut
sıcaklığında kür edilmiştir. Hazırlanan doku iskelelerinin
üzerindeki hücrelerin morfolojik özellikleri SEM ile
görüntülenmiştir. Daha sonra, osteoblast hücrelerinin
hazırlanan doku iskeleleri ile biyouyumluluğu,
mineralizasyon, alkalin fosfotaz (ALP) ve osteokalsin (OC) 
aktiviteleri incelenmiştir.

TARTIŞMA 

UV ışık altında kür edilmiş biyomalzemelere tutunan 
osteoblast hücre sayıları 7. günün sonunda birbirine yakın 
olduğu halde PPF/VPA hücre tutunmasını ve çoğalmasını 
PPF/VPES’e göre daha çok desteklemektedir (Şekil 1). 
Bunun yanında, biyouyumluluk çalışmaları farklı β-TCP 
konsantrasyonlarının osteoblast hücrelerinin çoğalmaları 
üzerinde etkisinin olmadığını göstermektedir. Von Kossa 
boyamaları, UV ışık altında kür edilmiş PPF/VPA’nin 
mineralizasyonu PPF/VPES’e göre daha çok desteklediğini 
göstermektedir. Vücut sıcaklığında kür edilen 
malzemelerden ise %15 β-TCP içeren kompozit diğer 
kompozitlere göre mineralizasyonu daha çok 
desteklemektedir. β-TCP içeren kompozitler, UV ışık 
altında kür edilen malzemelere göre daha fazla kalsiyum 

kristalleri içermektedir. ALP aktivitesi tüm malzemelerde 4. 
gün sonunda yüksek çıkmıştır. 
UV ışık altında kür edilmiş PPF/VPA, PPF/VPES’e göre 
osteoblast hücrelerinin farklılaşmasını ve kemik oluşumunu 
daha çok desteklemektedir. Kompozitlerde ise en iyi sonuç 
%0 ve %5 β-TCP içeren örneklerde gözlemlenmiştir.  
OC aktivitesi 14. günde gözlemlenmeye başlamıştır. OC 
aktivitesini en iyi destekleyen malzemeler ise UV ışık 
altında kür edilmiş PPF/VPA ve vücut sıcaklığında kür 
edilmiş %0 ve %10 β-TCP içeren kompozitlerdir. 

Şekil 1: Osteoblast hücrelerinin UV ışık altında kür edilmiş 
PPF/VPA ve PPF/VPES  üzerinde çoğalması 

SONUÇ 

UV ışık altında oda sıcaklığında ve vücut sıcaklığında kür 
edilen doku iskeleleri biyouyumlu olup osteoblast 
hücrelerinin tutunmasını, çoğalmasını, büyümesini ve 
farklılaşmasını desteklemektedir. Bu biyomateryaller 
arasında, %3 BAPO içeren UV ile kür edilmiş PPF/VPA, 
%10 β-TCP içeren ve β-TCP içermeyen vücut sıcaklığında 
kür edilmiş PPF/VPES biyomalzemeleri, kemik doku 
mühendisliği uygulamalarında önemli bir potansiyele 
sahiptir. 

KAYNAKÇA 
1. Fisher, JP., Photocrosslinking characteristics and mechanical properties 
of diethyl fumarate/poly(propylene fumarate) biomaterials, Biomaterials 
(2002).
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GİRİŞ 
Bu projeye konu olan polipropilen fumarat (PPF), son 
yıllarda kemik doku iskelesi olarak yaygın olarak kullanılmış 
olup büyük oranda ilgi çekmiş bir malzemedir(1). PPF, 
yapısında bulundurduğu karbon-karbon çift bağlarından 
ötürü çapraz bağlanabilir ve kolay modifiye edilebilir. Bu 
çalışmada, vücut sıcaklığında kür edilmiş PPF-Beta 
Trikalsiyum Fosfat (ß-TCP) bazlı kompozit malzemelerin 
hazırlanışı ve karakterizasyonu ele alınmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada kullanılmış olan poli (propilen fumarat), 
propilen, glikol ve fumarik asit arasında gerçekleşen 
polikondenzasyon tepkimesi sonucu sentezlenmiştir (2). 
Vücut Sıcaklığında (37 oC) kür işlemi için …..g/mol  molekül 
ağırlığına sahip PPF kullanılmıştır. Sentezlenen PPF pre-
polimeri Dietil-vinil Fosfonat (VPES) komonomeri, N,N
dimetil p-Toluidin katalizörü (DMT) ve Benzoil Peroksit 
(BP) radikal başlatıcısı ve dolgu maddesi olarak değişen
oranlarda beta-Trikalsiyum orto-Fosfat (%0-%20 ß-TCP)
varlığında kür edilmiştir. Hazırlanan biyokompozit
malzemelerin kür reaksiyonunun tamamlandığı DSC
analiziyle belirlenmiş olup, sıcaklığa bağlı bozunma 
profilleri TGA analiziyle incelenmiştir. Hazırlanmış olan
biyokompozitlerin mekanik ve yüzey özellikleri de belirlenip
analiz edilmiştir.

TARTIŞMA 
Hazırlanmış olan PPF/VPES/ß-TCP kompozit
malzemelerinin vücut sıcaklığında kür olduğu DSC analiziyle
belirlenmiş olup, vücut sıcaklığı bandında (36,5-40oC) 
mühim bir bozunmaya uğramadığı tespit edilmiştir.
PPF/VPES - %5-%20 β-TCP içerikli kompozitlerin basma
modülü değerlerinin 1,45±0.01 MPa ila 4,89±0.05MPa
arasında, basma mukavemeti değerlerinin ise 1,03.±0.09MPa 
ila 6,86 ±1.02MPa arasında değişmekte olduğu tespit
edilmiştir.

Şekil 1: Değişen ß-TCP varlığında 37 oC’de kür edilmiş 
PPF/VPES bazlı kompozitler. 

Dengedeki su miktarı yüzdesi değerleri β-TCP kompozitleri 
için PPF/VPES polimerine göre %5,10,15 β-TCP içerikli
örnekler için azalmış, %20 β-TCP örneği için ise artmıştır.
PPF/VPES polimerine β-TCP katılması ile malzemenin
yüzeyinin su ile temas açısı değerlerinde düşüş
gözlemlenmiştir. Bu sonuç β-TCP’in fosfat gruplarının 
yoğunluğu nedeni ile PPF/VPES polimerine göre daha
hidrofilik bir yapıya sahip olması ile açıklanmıştır.(Şekil 2)

Şekil 2: Biyokompozitlerin  su ile temas açısı değerleri (30.s). 

SONUÇ 

Elde edilen malzemelerin yüzey özellikleri, hidrofilisite 
analizleri, biyobozunma analizleri incelendiğinde ve in vitro 
çalışmalar göz önünde bulunduğunda artan ß-TCP oranının 
biyouyumluluk açısından olumlu sonuçlar verdiği gözlenmiş 
olıp  vücut sıcaklığında kür edilmiş olan PPF/VPES/ß-TCP 
kompozitlerinin kemik doku iskelesi olarak kullanılmaya 
uygun olduğu bulgusuna varılmıştır. 

KAYNAKÇA 
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2. Fisher, JP., Photocrosslinking characteristics and mechanical properties
of diethyl fumarate/poly(propylene fumarate) biomaterials, Biomaterials 
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GİRİŞ 

Nanopartiküllerin, geniş yüzey alanina, eşsiz kimyasal ve 
fiziksel özelliklere sahip olmaları sebebiyle biyoteknoloji,
farmakoloji, tıp, sensörler gibi alanlarda kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlardan belki de en ideali gümüş
nanopartiküllerdir (AgNp). AgNp’ler 3 farklı yöntem ile
sentezlenmektedir: fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntem.
Kimyasal sentez yönteminde genel anlamda gümüş iyonunun
indirgeyici ajan(lar) tarafından indirgenmesi ile AgNp’ler
oluşturulur. Kimyasal indirgeme yönteminde, indirgenen
nanopartiküllerin aglomerasyondan korunması için stabilize
edici veya koruyucu ajanların kullanıldığı kontrollü bir
boyuta sahip AgNp’lerin hazırlanmasında yer alır.

AgNp’ler antibakteriyel ve antikanser özelliklere sahiptir.
Bakteriler üzerinde AgNP’lerinin inhibisyon etkisini
açıklamak için birçok mekanizma ileri sürülmüştür. Öne
sürülen mekanizmalar, bu nanopartiküllerin bakterinin hücre
duvarına tutunması ve penetre olması esasına dayanır [1]. Bu
sırada AgNp’ler membranın bütünlüğünü bozar, DNA 
replikasyonunu inaktive eder ve enzim fonksiyonlarını inhibe
ederek mikroorganizmların büyümesini engeller. Bu etkilere
ek olarak, in vivo ortamda sağlıklı hücrelere zarar vermeden
sadece kanserli hücrelere zarar vermesi AgNp’lerin sağlık
alanında kullanımı arttırmıştır.

Silika aerojeller ise sahip oldukları yüksek gözeneklilik,
yüksek yüzey alanı sayesinde biyoteknoloji alanında
dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle yüksek gözeneklilik,
yüksek yüzey alanı sayesinde aerojel yüzeyinde ilaç vb.
kimyasallar yapıların taşınmasını sağlar. Silika aerojellere 
gümüş nanopartiküllerin katılması aerojellerin sağlık
alanında kullanımını daha etkili kılabilir. Bu bağlamda, bu 
çalışmada AgNP’lerin silika aerojellere katılması yerine 
birlikte sentezlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışmada silika kaynağı olarak sodyum silikat çözeltisi 
kullanılmıştır. Sodyum silikat çözeltisi, distile su, n-hekzan
ve yüzey aktif madde mekanik karıştırıcı yardımı ile
karıştırıldı. Kondenzasyon reaksiyonu için asetik asit pH 7
olana kadar eklendi [2]. Yerinde AgNp üretimi için NaBH4 
çözeltisi 0°C’deki jel içerisine eklendi. Bunu takiben AgNO3 
çözelitisi reaksiyon kabına damla damla eklendi. Oluşan 
AgNp içeren biyonanokompozit etüvde kurutulmaya
bırakıldı.
AgNp içeren silika aerojel biyonanokompozitler FT-IR ve
zeta boyut analizi cihazı ile karakterize edildi. AgNp varlığı 
ise FT-IR ve UV-Vis spektroskopisi ile tayin edildi.

TARTIŞMA 

AgNp içeren biyonanokompozitlerin FT-IR spektrumu
aşağıdaki şekilde verilmiştir. 1050 ve 850 cm-1 pikler Si-O-Si
(siloksan) fonksiyonel gruplarını göstermektedir. 3300 cm-1

geniş bant ve 1640 ve 1550 cm-1 bantlar AgNp‘lerin varlığını
işaret etmektedir.

Şekil 1.  AgNp içeren biyonanokompozitler FT-IR spektrumu 

Reaksiyon sırasında AgNO3 eklenmesiyle saydam bir renkten 
sarı-turuncu renge dönüştüğü gözlemlendi. UV-Vis spektrum 
sonuçları incelendiğinde gümüş nanoparçacıkların 410-420 
nm arasında absorblama yaptığı gözlemlenmiştir. Bu bant 
bölgesi AgNp’lerin 60 nm boyutlarında olduğunu 
göstermektedir [3]. 
Zeta boyut analizi sonuçları, AgNp içeren 
biyonanokompozitlerin boyutunun (silika aerojel) 2 
mikrometre boyutunda olduğunu AgNp’lerin yaklaşık 80 nm 
boyutunda olduğunu göstermektedir. 

SONUÇ 

Yerinde sentezlenen AgNp içeren silika 
biyonanokompozitler sentezlenmiş ve FT-IR, UV, zeta boyut 
analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, gümüş 
içeren biyonanokompozit başarılı bir şekilde sentezlendiği 
gözlemlenmiştir. 

KAYNAKÇA 
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GİRİŞ 

Bakteriyel patojenler, dünya çapında insan ve veterinerlikte; 
hastalık ve ölümlerin ana nedenidir. Antibiyotiğe dirençli 
patojenlerin ortaya çıkışı, özellikle biyogüvenliğe ilişkin 
mevcut konular bağlamında, bu sorunun ciddiyetini 
vurgular. Buna ek olarak, gıda ve suya karşı mikrobiyal 
kontaminasyon üretim ve ekonomik güvenlik açısından 
büyük zararlar görür.1 Antimikrobiyal peptitlerin (AMP) 
hücreleri çözülmeden bakterilere yapıştığı bildirilmiştir. Bu 
ilkeye dayanarak, son yıllarda birçok biyosensör 
geliştirilmiştir.. Nanoparçacıkların boyutu ve özellikleri, 
onları doğal biyolojik numunelerde patojenlerin tespiti ve 
tanımlanması için mükemmel platformlar haline getirir.2 
Doğal peptit türevlerinden daha kararlı olan katyonik 
polimerler proje kapsamında sentezlenecek daha sonra 
demir nanopartikül (DNP) yüzeyine kovalent olarak 
bağlanacak ve bakteri sensörü uygulaması 
gerçekleştirilecektir. 

Şekil 1: Çalışmada kullanılan polimerler 
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YÖNTEM 

Çalışmada, antimikrobiyal özellik gösteren kopolimerler 
farklı oranlarda olacak şekilde kontrollü polimerizasyon 
yöntemi olan ROMP (Ring Opening Metathesis 
Polymerization) yöntemi ile random ve blok olarak 
sentezlenmiştir. Kopolimerlerin molekül ağırlıkları, 
AMP’lerden örnek alınarak 3000 ve 10000 g/mol şeklinde 
seçilmiştir. Polimerlerin karakterizasyonu FTIR, 1H, 13C ve 
31P NMR’ı ile yapılmıştır.  Katı yüzeyde antimikrobiyal 
etkinlik testi yapılarak aktivitesi ölçülmüştür. Kopolimerlere 
farklı iki yöntemle demir nanopartikül bağlaması 
yapılmıştır. 

TARTIŞMA 

Kopolimerlerin NMR sonuçlarına göre polimerizasyonun 
gerçekleştiği görülmüş ve ester grubunun asite dönüştüğü 
31P NMR’ı ile ispat edilmiştir. Poly 1’in katı yüzeydeki 
yüzde antibakteriyel etkinliği Poly2’ye göre daha yüksek 
çıkmış ve gram pozitif bakterilerin, gram negatiflere göre 
daha etkin olduğu bulunmuştur. Böylece sensor 
çalışmasında gram pozitif bakterilere göre seçicilik 

kazandığı düşünülmektedir. Aktivitesi yüksek olan
polimerler seçilerek bare demir nanopartikül çalışması
yapılmış ve antibakteriyel etkinliklerinde bazı polimerlerde
düştüğü, bazılarında ise değişmediği görülmüştür. Poly 1’in 
farklı molekül ağırlıklarında sentezi yapılarak antibakteriyel
etkinliğine bakılmış ve 10000 g/mol (8:2 m/n) optimum
molekül ağırlığı olarak belirlenmiştir.

Şekil 2: Demin nanopartikül bağlanmış ve bağlanmamış
polimerlerin yüzde antibakteriyel etkinliği

SONUÇ 

Doğal AMP’lerden yola çıkarak sahip oldukları hidrofilik ve
hidrofobik grupları kullanılarak amino pridin ve 
trifenilfosfin esaslı katyonik polimer tuzları sentezlenmiştir.
Kopolimerin ikinci monomeri fosfonat esteri olarak
sentezlenmiş; DNP bağlanması için aside dönüştürülmüştür.
Sonikatör ile bare ve In Situ demir nanopartikül polimerlere
bağlanmıştır. Amino pridin esaslı (Poly 1) 10000 g/mol
molekül ağırlıklı (8:2 m/n) blok kopolimerin katı yüzeyde
antibakteriyel etkinliği DNP bağlanması sonrası ile aynı
çıkmış; S. aureus için %67, E. coli için %59 olarak en 
yüksek aktiviteli polimer olarak seçilmiştir. Elektrokimyasal
Empedans Spektroskopisi, Siklik Voltametre ve
Diferansiyel Puls Voltametresi ölçümleri ile bakteri
saptaması çalışmaları devam etmektedir.
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GİRİŞ 

Nörodejeneratif hastalıklar için etkili tedavi yöntemleri 
henüz mevcut değildir. Doku mühendisliği bu alanda 
denenen alternatif yaklaşımlardan biridir [1]. Mezenkimal 
kök hücreler, somatik dokulardan kolay izolasyon ve kendi 
kendini yenileme gibi özellikleri nedeniyle, sinir doku 
mühendisliği uygulamalarında odak haline gelmiş hücre 
gruplarıdır [2]. Ekstrasellüler matriks (ECM) sinir 
dokusunda önemli rol oynamaktadır. Kendiliğinden dizilen 
peptit (SAP) jeller, nöral hücre farklılaşmasını, çoğalmasını 
ve göçünü destekleme yetenekleriyle nöral rejenerasyon için 
mükemmel adaylardır. SAP jelleri 5-200 nm gözenekler 
içerir ve beyin ECM'nin gözenekli yapısını taklit eder [3]. 
Yapılan çalışmada, doku mühendisliği yaklaşımı ile olfaktör 
mukozal mezenkimal kök hücrelerin (OM-MKH) nöral 
farklılaşma kapasitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Nöral farklılaşma, kendiliğinden dizilen bir peptit jel olan 
PuraMatrix® tarafından desteklenmiştir. 

YÖNTEM 

2B OM-MKH Kültürü 
Sıçan olfaktör mukozasından izole edilen hücreler, DMEM / 
F12,% 10 fetal sığır serumu ve gentamisin ile inkübe edildi. 
Nöral farklılaştırma için hücreler sonic hedgehog (SHH), 
basic fibroblast büyüme faktörü (bFGF), beyin kaynaklı 
nörotrofik faktör (BDNF), gliyal hücre tarafından çalıştırılan 
nörotrofik faktör (GDNF) ve nörotrofin-3 (NT3) ile 
desteklenen DMEM LG'de 104 hücre / mL yoğunlukta 
kültive edildi. Hücre kültürüne 21 gün devam edildi. 

3B OM-MKH Kültürü 
OM-MKH’ler Puramatrix jellerle enkapsüle edildi. 14 gün 
boyunca 2B ile aynı nöral farklılaşma koşulları altında (37 
oC, %5 CO2) inkübe edildi. 

Kalitatif Polimeraz Zincir Reaksiyon 
Polimeraz zincir reaksiyonu kök hücrelerin farklılaşma 
belirteçleri kullanılarak nöral hücrelere farklılaşmasını 
saptamak için gerçekleştirildi. Nöral farklılaşmayı saptamak 
için tirozin hidroksilaz (TH), beta tubulin III (Tubb3) ve 
sinaptofizin (Syp) belirteçleri kullanılmıştır. 

TARTIŞMA 

OM-MKH beta-III-tubulin ifadesi 2B'da farklılaşma ve 
kontrol ortamlarında benzer olmuştur. 3B PuraMatrix® 
jelin, farklılaşma ortamı ile desteklendiğinde, beta-III-
tubulin gen ifadesini arttırdığı görülmektedir. 

Çizelge 1: OM-MKH'de beta-III-tubulin'in bağıl ifade
düzeyi 3B peptit jel içinde artmıştır (* p <0.01)

OM-MKH Tubb3 ekpresyonu Kontrole Göre 
2B Kontrol 1.001±0.024 

2B Farklılaştırma 0.836±0.073 
3B Kontrol 1.015±0.106 

3B Farklılaştırma 1.722±0.093* 

Çizelge 2: OM-MKH'de tirozin hidroksilazın bağıl 
ekspresyon düzeyi sadece 2B ortamda artmıştır (* p <0.01) 

OM-MKH TH ekpresyonu Kontrole Göre 
2B Kontrol 1.004±0.032 

2B Farklılaştırma 1.184±0.163* 
3B Kontrol 1.003±0.076 

3B Farklılaştırma 0.965±0.257 

2B kültivasyon şartlarında ise, kontrol ortamı ile 
karşılaştırıldığında, nöral farklılaşma ortamında inkübe 
edilen OM-MKH'lerde anlamlı ölçüde daha yüksek bir 
tirozin hidroksilaz ifadesi saptandı. Beta-III-tubulin 
mRNA'nın ekspresyonunu uyaran PuraMatrix® jelin tirozin 
hidroksilaz mRNA'sının ifadesine katkısı olmadığı 
görülmektedir. Sinaptofizin geninde ise hiçbir kültür 
şartında ifade gözlenmedi.  

SONUÇ

• Sıçan OM-MKH'leri nöral doku mühendisliği için
potansiyel bir hücre kaynağı olabilir.

• PuraMatrix® SAP jelin OM-MKH'lerin nöral
farklılaşması üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip
olduğu görülmektedir.

• PuraMatrix® jelinin nöral farklılaşma üzerindeki
etkileri, immünohistokimyasal boyama ve Ca2+ 

görüntüleme gibi diğer analizlerle değerlendirile-
cektir.

KAYNAKÇA 
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	088Gözde_BIOMED2018_Final
	089BIOMED_2018_ÖZET_Final
	090Ugur_BIOMED 2018_Final
	091BIOMED
	092BIOMED
	093BIOMED_2018_ÖZET_BAŞVURU_FORMU
	095BIOMED_2018_ÖZET_
	096BIOMED_2018_ÖZET_BAŞVURU_FORMU_Ceren_Süer
	097BIOMED_2018_ÖZET_BAŞVURU_FORMU_Sendemir

	ADP6906.tmp
	GİRİŞ
	YÖNTEM
	TARTIŞMA
	SONUÇ
	KAYNAKÇA
	TEŞEKKÜR




