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Bu çalışmada, sert doku onarımına yönelik makrogözenekli kollajen/hidroksiapatit (Kol/HA) iskeleler 

üretilmesi amaçlandı. Gözenek oluşturucu olarak sodyum bikarbonat (NaHCO3) ve çapraz bağlayıcı 

olarak 1-Etil-3-[3-dimetilaminopropil] karbodiimid hidroklorür (EDC)-N-hidroksisüksinimid (NHS) 

kullanılarak makrogözenekli matriks yapılar elde edildi. Bu amaçla polimer bileşimi, çapraz bağlayıcı 

konsantrasyonu, dondurma sıcaklığı, vb. şartlar optimize edildi. ATR-FTIR (Fourier dönüşümlü infrared 

spektroskopisi) ve SEM (Taramalı elektron mikroskopisi) analizleri ile iskelelerin kimyası hakkında bilgi 

elde edildi. İskele üretim şartları optimize edildikten sonra, iskeleler insan adipoz mezenkimal kök 

hücreleri ile etkileştirildi. Kültür 10 gün boyunca kök hücre vasatı ile sürdürüldükten sonra besi yeri 

ortamı osteojenik vasat ile değiştirilerek osteojenik indüksiyona geçildi. Hücre canlılığı ve çoğalması 

MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] testi ile takip edildi. Kol/HA iskeleler 

üzerinde hücrelerin osteojenik farklılaşma seviyesi immünohistokimya çalışmaları ile incelendi. 

Kollajenin ve hidroksiapatitin kimyasal yapılarını koruduğu FTIR sonuçları ile belirlendi. SEM 

mikrograftları, HA’in yapıya dahil edilmesi ile oluşan kompozit yapının saf kollajene göre daha düzgün 

bir morfolojiye sahip olduğunu gösterdi. MTT sonuçlarına göre %2,5’lik kollajen ile hazırlanan kompozit 

iskele içerisindeki hücre canlılık oranının %1,0’lık kollajen ile hazırlanana göre daha yüksek olduğu 

gözlendi. İnsan adipoz mezenkimal kök hücrelerinin kemik benzeri hücrelerine farklılaştığı Alizarin 

Kırmızısı ve von Kossa gibi histokimya boyaları ile yapılan analizlerle belirlendi. 
 

Temmuz 2011, 74 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kollajen/hidroksiapatit iskele, adipoz mezenkimal kök hücreler, osteojenik 
indüksiyon. 

 

 



ii 
 

ABSTRACT 
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DEVELOPMENT OF MACROPOROUS COLLAGEN-HYDROXYAPATITE MATRIX 

STRUCTURES FOR HARD TISSUE REPAIR AND USE IN CELL CULTURES 

 

Zeynep AKTAŞ 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Chemistry 

 

Supervisor: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN 

 

The aim of this study was to fabricate macroporous collagen/hydroxyapatite (col/HA) composite scaffolds 

for hard tissue repair. Macroporous matrix structure was obtained by using sodium bicarbonate as the 

pore-forming agent and 1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide hydrochloride (EDC)-N-

hydroxysuccinimide (NHS) as the crosslinker. Experimental parameters such as, polymer composition, 

concentration of crosslinkers and freezing temperature were optimized. The fourier transform infrared 

spectroscopy (ATR-FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) analyses were performed to provide 

chemical information regarding the composite scaffolds. After optimising the fabrication procedure, 

human adipose-derived mesenchymal stem cells (hAMSCs) were seeded on these scaffolds. hAMSCs 

were expanded for 10 days on the scaffolds, and then culture medium was exchanged with the osteogenic 

differentiation induction medium. Cell viability and proliferation were evaluated using the MTT [3-(4,5-

dimethyldiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] test. The osteogenic differentiation level of the 

cells on the col/HA scaffolds were investigated by immunohistochemistry. FTIR results indicated that 

chemical compositions of collagen and HA were maintained within the composites. SEM images showed 

that the composite structure with HA was more uniform than pure collagen. According to the MTT 

results, the cell viability ratio in composite scaffolds prepared with 2,5% collagen was significantly higher 

than that of the composite scaffolds prepared with 1,0% collagen. The differentation of hAMSCs into 

osteogenic cells was confirmed particularly by the histochemical analysis using Alizarin red and von 

Kossa stainings. 

 

July 2011, 74 pages 
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1. GİRİŞ 
 
 
Doku mühendisliği, kaybedilmiş veya hastalıklı dokuların (veya organların) 

onarılması/değiştirilmesi amacıyla vücuda nakledilmek üzere yeni biyolojik/hibrit 

eşdeğerlerinin geliştirilmesi temeline dayanan yeni bir biyoteknoloji alanıdır. Bu 

alternatif yaklaşım, ayrıştırılmış hücrelerin ex vivo şartlarda üç boyutlu hücre dışı 

matriks yapılarıyla benzeşen tasarlanmış iskeleler üzerine ekilmesi, ekilen hücrelerin 

farklılaştırılarak çoğaltılmaları ve oluşan yapıların hastaya nakledilmesi prensibine 

dayanmaktadır. (Elçin 2003). Bu hedefin başarılabilmesi için hücrelerin iskele olarak 

bilinen 3 boyutlu malzemeye bağlanmaları gerekmektedir. İskele hazırlanmasındaki ana 

amaç doku yenilenmesine mekanik destek sağlamak, hücrelerin farklılaşmasında 

(hücre-matriks ve hücre-hücre etkileşimleri; ayrıca dokunun biçimlenme şekli) ve doğal 

fonksiyonlarını göstermesinde yol gösterici olarak kullanmaktır (Mooney vd. 1995). 

 
 
Kemik doku mühendisliği doğal bir biçimde yenilenemeyen hasarlı ya da kırık kemiğin 

onarımını amaçlamaktadır. Kemik doku mühendisliği, klinik uygulamalarıyla kemik 

ortopedik yaralanmalardaki kemik yenilenmesinde, kemik neoplazi ve tümorlerinde, 

aynı zamanda çene, yüz, ortopedik, estetik, travma ve kafa cerrahisinde yeni bir 

araştırma alanıdır. Otogreftlerin, allogreftlerin ve metallerin kullanılmasındaki riskleri 

ve harcamaları azaltarak; iyi fonksiyonel ve mekanik özelliklere sahip yeni kemik 

dokusunun üretilmesi için çözümler sunmaktadır. 

 
 
Son zamanlarda polimerik biyomalzemelerin biyomedikal uygulamaları oldukça 

yaygınlaşmıştır. Yakın dönemlerde, çeşitli biyolojik uygulamalar için ümit vaat eden 

yeni tip makrogözenekli matriks yapılar geliştirilmektedir. Birbiriyle bağlantılı 

gözenek yapısına sahip bu malzemelerde madde taşınması oldukça rahat 

gerçekleşmektedir. Sahip oldukları özel yapıları ve ozmotik, kimyasal ve mekanik 

kararlılıkları nedeniyle doku mühendisliği iskele uygulamaları için aday durumuna 

gelmiştir. 

 
Kompozitler en az iki malzeme sınıfındaki bileşenlerden oluşan matriks içinde dağılmış 
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genellikle mikro/nanometre boyutlarında partiküller içeren malzemeler olarak 

tanımlanmaktadır. Kompozitlerde, farklı kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklere sahip 

bileşenlerin birada kullanılmalarına bağlı olarak elde edilen malzemelerde yeni ve üstün 

özellikler gözlenebilmektedir. 

 
 
Bu çalışmada, polimer olarak kollajen, ilave gözenek oluşturucu olarak sodyum 

bikarbonat, yapıya osteoindüktif özellik kazandırmak üzere belirli boyut dağılımına 

sahip hidroksiapatit mikropartikülleri ve çapraz bağlayıcı olarak Etil-3-[3-

dimetilaminopropil] karbodiimid hidroklorür (EDC)-N-hidroksisüksinimid (NHS) 

kullanılmış ve makrogözenekli matriks yapılar elde edilmiştir. Optimum polimer 

bileşimi, çapraz bağlayıcı konsantrasyonu, dondurma sıcaklığı, vb. şartlar belirlenmiştir. 

 
 
 Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında: 

- Sert doku onarımına yönelik iskelelerin hazırlanmasında kullanılan çözelti içerisindeki 

kollajen miktarı en fazla yüzde kaçlık olabilir? 

- Tuz, şeker ve karbonattan hangisi iskele hazırlanmasında gözenek oluşturucu olarak 

tercih edilmelidir? 

- Sodyum bikarbonat nasıl gözenek oluşturur? 

- İskele hazırlanmasında kullanılan kollajen, hidroksiapatit ve sodyum bikarbonat 

miktarları nasıl belirlenmiştir?  

- Hidroksiapatitin yapıya kazandırdığı özellikler nelerdir? 

- Sodyum bikarbonatın hücre kültürü üzerine olumsuz bir etkisi var mıdır? gibi sorulara 

cevap aranmıştır. 

 
 
Yapılar elde edildikten sonra ise insan adipoz mezenkimal kök hücre kültürleriyle 

etkileştirilmiş, hücre ekiminden 10 gün sonra farklılaşmayı sağlamak amacıyla 

osteojenik indüksiyona geçilmiştir. Hücre canlılığı ve çoğalması MTT [3-(4,5-

dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] testi ile belirlenmiştir. 

Hidroksiapatit mikropartiküllerin yapılara kazandırdığı osteojenik özellikler, IHC 

(immünhistokimya) deneyleri ile incelenmiştir. FTIR sonuçları ile kollajenin ve 

hidroksiapatitin kimyasal yapılarını koruduğu belirlenmiştir. SEM görüntüleri, HA ile 
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oluşan kompozit yapısının saf kollajene göre daha düzgün olduğunu göstermiştir. MTT 

sonuçlarına göre %2,5’lik kollajen ile hazırlanan kompozit iskele içerisindeki hücre 

canlılık oranının %1,0’lık kollajen ile hazırlanana göre daha yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Hematoksilin-eozin (H&E), Alizarin kırmızısı ve Von kossa histoloji 

boyamaları ile adipoz mezenkimal kök hücrelerinin kemik hücrelerine farklılaştığı 

belirlenmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 
 
 
Doku mühendisliği, uygun ortam içinde kültür ile devam eden ve sonunda erişkin 

matrkis oluştuğunda vücuda implante edilen 3 boyutlu iskeleye hücre ekimini 

kapsamaktadır. Birçok doku mühendisliği uygulamasında iskeleler hücrelerin 

farklılaşması ve çoğalması için uygun çevreyi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

İdeal olarak iskele bozundukça hücreler kendi hücre dışı matriks moleküllerini 

depolamaktadır ve sonunda doğal doku yapısına çok benzeyen üç boyutlu yapıyı 

oluşturmaktadır (Khademhosseini vd. 2005).  

 
 
Kollajen ve hidroksiapatit kemik yenilenmesinde esas olan iskele malzemeleridir. 

Araştırmalar, kollajen ve hidroksiapatit kombinasyonunun kemik doku kültürü için 

uygun iskele malzeme sağladığını göstermiştir. Kemik doku mühendisliğinde 

kullanılmak üzere kollajen/HA kompoziti üretmek için birçok çalışma yapılmaktadır ve 

kompozitin mikroyapısı, biyobozunması ve mekanik özellikleri gibi işlem koşulları 

dikkatli bir şekilde kontrol edilerek uygun hale getirilmektedir (Liu vd. 2009).  

 

2.1 Doku Mühendisliği 
 
 
Doku mühendisliği, kaybedilmiş veya hastalıklı dokuların onarılması veya 

değiştirilmesi amacıyla vücuda nakledilmek üzere yeni biyolojik/hibrit eşdeğerlerinin 

geliştirilmesi temeline dayanan yeni bir biyoteknoloji alanıdır. Bu alternatif yaklaşım, 

ayrıştırılmış hücrelerin ex vivo şartlarda üç boyutlu hücre dışı matriks yapılarıyla 

benzeşen tasarlanmış iskeleler üzerine ekilmesi, ekilen hücrelerin farklılaştırılarak 

çoğaltılmaları ve oluşan yapıların hastaya nakledilmesi prensibine dayanmaktadır. 

 
 
Doku mühendisliği, mühendislik ve yaşam bilimlerinin prensiplerini bir araya getirerek 

hasarlı doku ve organlar için alışılagelmiş klinik tedavilerin sınırlarını ortadan kaldıran 

biyolojik malzemelerin üretilmesini amaçlamaktadır. 

 
 
Doku mühendisliğinde 3 temel yaklaşım vardır: (1) hücresel yenileme kısımları olarak 
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izole edilmiş hücreleri kullanma (2) doku yenilenmesini teşvik etmeye eğilimli hücresiz 

biyomalzemeleri kullanma (3) hücre ve malzeme kombinasyonunu kullanma (Şekil 2.1) 

(Khademhosseini vd. 2005). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.1 Doku mühendisliği yaklaşımları, (Doku mühendisliği yaklaşımları 3 

kategoride sınıflandırılır: (1) sadece hücreler, (2) sadece iskeleler, (3) 
iskelelerle birlikte hücreler) 

 
 
Genellikle doku mühendisliğinde tercih edilen yaklaşım; hastanın kendi hücrelerinin 

iskeleyle etkileştirilip kullanılmasıdır. Bu yaklaşımda, doku-özel hücreleri hastadan 

alınan küçük doku biyopsisinden izole edilir ve in vitro ortamda çoğaltılır. Hücreler 

ardından doku içinde bulunan doğal hücre dışı matrikse benzer şekilde davranan üç 

boyutlu iskele içerisine yerleştirilir. Bu iskeleler, hücreleri hastanın vücudundaki arzu 

edilen hasarlı bölüme ulaştırır, yeni doku oluşumu için boşluk sağlar ve olanak 

dahilinde tasarlanmış dokunun yapısını ve fonksiyonunu kontrol eder. 

 

 
 

 
Şekil  

 
 

Mühendislik 
dokusu 

 
 

Çevresel 
Faktörler 

 
 
 

Ham 
Malzemeler 

Hücreler Biyomalzeme/İskele Hücre+Biyomalzeme/İskele 

Sitokinler, Büyüme Faktörleri, Mekanik Güç, Hücre Yüzey 
Molekülleri 

                            Doku Destek Yapısı 
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2.2 Kemik Doku Mühendisliği 
 
 
Kemiğin yüksek yenileyici kapasitesi, özellikle genç insanlarda, kırıkların önemli bir 

kısmının büyük bir müdahale olmadan iyileşmesini sağlamaktadır. Buna rağmen, büyük 

kemik hasarlarında ve sert kırıklarda, cerrahi müdahaleye gerek duyulmaktadır (Stevens 

2008).  

 
 
Günümüzde, hasta kemik dokusunun taşıyıcı olmayan bölümünden alınmasını ve 

kusurlu bölgeye transplantasyonunu ifade eden otogreft adı verilen prosedürün 

kullanılması altın tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. 

 
 
Yaygın olarak kullanılan otogreftleme yönteminde, kemik hastanın kendi vücudundan 

alınıp yeniden vücuduna nakledilir. Otolog kemik transplantasyonu konak kemikle 

eksiksiz bir biçimde entegre olduğundan dolayı en iyi klinik sonuçlara sahiptir. Fakat 

kemik parçası alınırken, hastanın vücudunda yeni bir kemik hasarına yol açılması, 

otolog kemik transplantasyonunun boyutlarını sınırlamaktadır. 

 
 
Kemik doku mühendisliği doğal bir biçimde yenilenemeyen hasarlı ya da kırık kemiğin 

onarımını amaçlamaktadır. Kemik doku mühendisliği, klinik uygulamalarıyla kemik 

ortopedik yaralanmalardaki kemik yenilenmesinde, kemik neoplazi ve tümorlerinde, 

aynı zamanda çene, yüz, ortopedik, estetik, tramva ve kafa cerrahisinde yeni bir 

araştırma alanıdır. Otogreftlerin, allogreftlerin ve metallerin kullanılmasındaki riskleri 

ve harcamaları azaltarak; iyi fonksiyonel ve mekanik özelliklere sahip yeni kemik 

dokusunun üretilmesi için çözümler sunmaktadır. 

 

2.2.1 Kemik yapısı 
 
 
Kemik, bütün yaşam boyunca yenilenmeye devam eden; dinamik ve damarlı bir 

dokudur. Vücuttaki hassas iç organlar için koruyucu kılıf olarak davranmaktadır. Yapısal 

fonksiyonlarına ek olarak, kalsiyum ve fosfat iyonlarını depolaması ve kandaki anahtar 

elektrolitlerin konsantrasyonunu düzenlemesi sebebiyle homeostazda görev alır. Ayrıca 
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bağışıklık ve diğer dokulara oksijen ulaştırılması için çok önemli olan beyaz ve kırmızı 

kan hücrelerinin üretimi de kemik iliğinde gerçekleşmektedir. Vücudun hareket 

kabiliyetinde kaslarla birlikte bütünleyici bir göreve sahip olan kemik dokusu, 

iskeletimizin ağırlık taşıma kapasitesini belirler. Bunun yanında bağışıklık ve diğer 

dokulara oksijen taşınması için çok büyük önemi olan beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin 

üretimi de kemik iliğinde gerçekleşmektedir (Sikavitsas vd. 2001). 

 
 
Kemik matriksini inorganik ve organik maddeler oluşturmaktadır. İnorganik maddeler 

kemiğin kuru ağırlığının %50’sini oluşturur. Özellikle kalsiyum ve fosfat çoktur. Ayrıca 

bikarbonat, sitrat, magnezyum, potasyum ve sodyum da içermektedir. Yapılan 

çalışmalarda kalsiyum ve fosforun, Ca10(PO4)6(OH)2 kompozisyonunda birleşerek 

hidroksiapatit kristallerini meydana getirdiği görülmüştür. Organik madde tip 1 

kollajenden ve proteinlerle ilgili glikozaminoglikanları içeren amorf temel maddeden 

oluşur.  

 
 
Hidroksiapatit ile kollajen lifler arasındaki ilişki, kemiğin karakteristik sertliğinden ve 

dayanıklılığından sorumludur. Kemik dekalsifiye edildikten sonra şeklini korur, fakat 

bir tendon kadar esnek hale gelir. Çoğunluğu kollajenden oluşan matriksin organik 

kısımlarının ortadan kaldırılışında da kemiğin orijinal şekli bozulmaz fakat kolayca 

kırılabilir hale gelmektedir. 

 
 
Vücuttaki bütün organlar gibi kemik dokusuda makro ölçüden nano yapılı bileşenlere 

kadar farklı uzunluk skalalarında değişen çok büyük bir hiyerarşik organizasyona 

sahiptir. Kemikle ilgili farklı hiyerarşiler farklı uzunluk ölçekleriyle birbirine 

bağlanmaktadır. İlk ortaya çıkan kemik dokusu primer kemiktir. Kemik dokusunun 

temel yapısını oluşturur. Primer kemik dokusu rastgele dizilmiş kollajen lifler 

içermektedir.(kademe 1, Şekil 2.2) (Weiner ve Wagner 1998). 

 
 
Daha yüksek uzunluk ölçeğinde kemik mineralize olmuş 80–100 nm’deki kollajen 

liflerinden (kademe 2, Şekil 2.2) ve muntazam bir şekilde düzenlenmiş, çapraz dizili 

kollajen moleküllerinden (kademe 3, Şekil 2.2) (Hodge ve Petruska 1963) oluşmaktadır. 
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Yaklaşık 50 nm uzunluğunda, 25 nm genişliğinde ve 2-3 nm inceliğindedir (Fratzl vd. 

1996; Weiner ve Wagner 1998). 

 
 
Bir sonraki hiyerarşik kademede, mineralize olmuş kollajen 3-7 mm kalınlığında 

birbirlerine paralel veya bir vasküler kanal etrafında dairesel olarak yerleşmiş lameller 

halinde düzenlenmiştir.  

 
 
Bir sonraki hiyerarşik kademede ise, lameller konum ve boşluğa bağlı olarak Havers 

sistemleri ya da osteon adı verilen çeşitli mümkün yollardan biriyle düzenlenir. Bu 

silindirik yapılar 150– 250 µm çapındadır ve kan damarları ve sinirleri içeren 80 µm 

çapında merkezi içi boş tüp içermektedir. (kademe 5, Şekil 2.2) (Currey 2002). 

 
 
Bir sonraki safhada, kemik çoğunlukla kompak ya da birçok ara boşlukla birlikte 

süngerimsi (trabeküler) yapıdadır (kademe 6, Şekil 2.2). Süngerimsi kemik (trabeküler 

kemik) kompak kemik yüzeyleri arasındadır. Balpeteği görünümlü hematopoetik 

elemanlar içeren ağ ve kemik trabeküllerinden oluşur. Trabeküler kortekse dik 

yerleşimli olduklarında dış yüklenmeye yapısal karşı koyma gücü sağlar. 

 
 
Bütün düzenlenmiş yapılar, farklı fakat karakteristik 3 boyutlu geometrik morfolojiyle 

birlikte, sonunda kemiği oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.2 Kemik organizasyonunun hiyerarşik basamakları  

 
Şekil 2.2 

                Kristaller                                             Kollajen lifler 
                                         Kademe 1: Temel yapı 

Kademe 2: Mineralize kollajen lifler Kademe 3: Mineralize kollajen lif 
dizileri 

                   Lamel yapısı                                            Kök dentin yapısı 
                                         Kademe 4: Yapısal tipler 
 

                    Paralel diziler               Lifsi yapı 

                                          Kademe 7: Tüm kemik 

Kademe 6: Kompak ve süngerimsi 
kemik 
 

Kademe 5: Osteonal ve      çevresel 
lamel kemik 
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Kemikler genellikle periosteum adı verilen ve osteojenik (kemik oluşturabilme) 

aktivitesi olan bir bağ dokusuyla çevrilidir.  Diyafizdeki kemik iliği boşluğu ve 

süngerimsi kemikteki boşlukların etrafı endosteum adı verilen bir bağ dokuyla 

çevrilidir. Periosteum ve endosteumun temel fonksiyonları; kemik dokusunun 

beslenmesini, kemik büyümesi veya tamirinde gerekli olan osteoblastları sağlamaktır 

(Şekil 2.3). 

 

 
Kemik dokusu kıkırdağın aksine bol damarlıdır. Ancak matriksinin sert olması 

difüzyona elverişli değildir. Dolayısıyla dokunun beslenmesi kanaliküllerle olmaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3 Kemik yapısının 3 boyutlu gösterimi 

 

Kan 
damarları 

Volkmann 
kanalları 

Kollajen liflerin 
helikal yapısı 

   İç çevresel            
lamel 

   Dış çevresel            
lamel 

Havers 
sistemleri(Osteon) 

Periosteum 

Havers 
kanalları 

       Endosteum 
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2.2.2 Kemik hücreleri 
 
 

Osteoprogenitör hücreler, osteoblastlar, osteositler ve osteoklastlar kemik dokusunu 

oluşturan hücrelerdir (Şekil 2.4). 

 
 
Osteoprogenitör (osteojenik) hücreler, kemiğin ana hücreleri olup bütün yüzeylerinde 

bulunmaktadır. Mezenkimal kök hücrelerin kemik dokusunu meydana getirmek üzere 

farklılaştığı öncü kemik hücreleridir. Bu hücreler kemik büyümesinde ve kemik 

kırıklarının tamiri sırasında mitoz bölünmeyle osteoblastlara dönüşürler. 

 
 
Osteoblastlar, kemik matriksinin bileşenleri olan tip I kollagen, proteoglikanlar ve 

glikoproteinlerin sentezinden sorumlu olan hücrelerdir. Kemik dokusunun yüzeyinde 

tek sıra halinde yanyana dizilmiş şekildedirler. Komşu osteoblastlarla ilişkide olan 

sitoplazmik uzantılara sahiptirler. Osteoblastlar, matriks sentezi sırasında aktif protein 

sentezleyip salgılayan hücrelerin özelliklerini gösterirler. Sentezlenen matriks 

bileşenlerini apikal yüzeyden dışarı verirler, henüz sertleşmemiş olan yeni kemiğin 

oluşumunu sağlarlar. Yeni oluşan kemiğe osteoid adı verilir, bu kemiğe kalsiyum 

tuzlarının birikmesiyle de sert kemik oluşur. Organik matriks oluşumu tamamlanmaya 

başladığında osteositlere dönüşürler. 

 
 
Osteositler, matriks lamelleri arasında bulunan lakunalar içine yerleşmişlerdir. Olgun 

kemik hücreleridir. Sitoplazmik uzantıları vardır ve bu uzantılar diğer osteositlere 

uzanarak bir ağ oluşturur. Vücut sıvılarındaki kalsiyum konsantrasyonunun 

düzenlenmesinde aktif rol oynar. 

 
 
Osteoklastlar, çok büyük, ileri derecede dallanmış ve hareketli hücrelerdir. Kemik 

rezorbsiyonundan sorumlu hücrelerdir. Hidrolitik enzimleri salgılayarak kemiğin 

organik ve inorganik matriksini çözerler.  
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Şekil 2.4 Kemik hücrelerinin şematik gösterimi 

 
 

2.3 Doku Mühendisliği İskeleleri 
 
 
Doku mühendisliğinin arkasındaki temel metotlardan biri ilgili hücrelerin vücuda 

girmeden önce gerekli doku ya da organları oluşturmak için in vitro ortamda 

büyütülmesini içermektedir. Bunu başarabilmek için, hücrelerin iskele adı verilen 3 

boyutlu substrata bağlanması gerekmektedir. 

 
 
İskele hücrelere destek için gerekli ilk hücre dışı matriksi sağlamaktadır ve ayrıca arzu 

edilen mühendislik yapısının mikro ve makro yapısınıda tanımlayabilir. Bu sebepten 

dolayı iskele doku mühendisliğinin anahtar bileşenidir.  

 
 
Doku mühendisliğinde kullanılan iskeleler hücresel bağlanmayı, farklılaşmayı ve 

çoğalmayı desteklemek için uygun yüzey kimyasına sahip olmalıdır. Bunun yanında 

istenmeyen yan ürünler oluşmadan uygun oranda biyobozunur ve biyoçözünür 

malzemeden yapılmış olmalıdır çünkü doku oluşumu sonunda iskelenin yerini alacaktır. 

Ayrıca implantasyon (yerine koyma) ve tedavi için planlanan bölgeyle uyumlu olması 

için yeterli mekanik özelliklere sahip olmalıdır. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretimi 

kolayca yapılabilmelidir ve doku birleşmesi ve damar oluşumunu destekleyebilmesi için 

Osteoblast 

Osteoklast 

Osteosit 

Mezenkim 

Kemik matriksi 
Osteoid 
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birbiriyle bağlantılı gözeneklere sahip olmalıdır. 

 
 
Kemik doku mühendisliğinde, doku biçimlendirmede matriks olarak hizmet veren iskele 

çok önemli rol oynamaktadır; ve yüksek gözeneklilik ve uygun gözenek boyutu, hücre 

adhezyonuna izin veren gerekli yüzey özellikleri, farklılaşma ve çoğalma, önceden 

tasarlanmış doku yapısını sürdürmek için istenilen mekanik bütünlük, sitotoksik 

olmamak ve osteokondüktiflik gibi birkaç temel ihtiyacı gidermelidir. 

 

2.3.1 Doku mühendisliğinde kullanılan biyomalzemeler 

 
 
Acil klinik ihtiyaçlar sebebiyle, ortopedide biyomalzeme temelli tedaviler hızlı bir 

gelişim göstermektedir. Kemik durumunda, malzemeler tercihen osteoindüktif (öncül 

hücrelerin osteoblastik soya farklılaşmasını desteklemeye uygun olması), 

osteokondüktif (kemik büyümesini desteklemek ve çevre kemiklerin içe büyümesini 

teşvik etmek) ve osseointegrasyona (çevre kemikle bütünleşmek) uygun olmalıdır. 

 
 
Biyouyumluluk, bir biyomalzemenin en önemli özeliğidir. Biyouyumlu, yani‘vücutla 

uyuşabilir’ bir biyomalzeme, kendisini çevreleyen dokuların normal değişimlerine 

engel olmayan ve dokuda istenmeyen tepkiler (iltihaplanma, pıhtı oluşumu, vb) 

meydana getirmeyen malzemedir. Temel ideal önerme, zamanla ve uyum içinde 

vücudun kendi yenilenmiş dokusunun biyomalzemenin yerini almasıdır. Genelde, bu 

malzemeler, metaller, polimerler, seramikler ve bunların kompozitlerini içermektedir. 

 

2.3.1.1 Metaller 
 
 
Metaller; kristal yapıları ve yapılarındaki metalik bağlar sebebiyle sahip oldukları güçlü 

mekanik özelliklerinden dolayı biyomalzeme olarak bazı uygulamalarda tercih edilsede; 

biyouyumluluklarının düşük olması, korozyona uğramaları, metal iyon salımı gibi 

olumsuz özelliklerinden dolayı uygulama alanları kısıtlanmıştır. 
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2.3.1.2 Seramikler 
 
 
Seramikler, kemik yenilenmesi için önerilmektedir. Bu malzemelerle oluşturulan kemik 

yamaları kemiğin inorganik hidroksiapatit kısmına benzer yapıda olduğundan dolayı 

hem biyouyumlu hem de osteokondüktiftir. Buna rağmen seramikler kırılgandır ve tek 

başına kortikal kemiğin mekanik özellikleriyle eşleştirilemezler. Bu nedenle kalsiyum 

fosfatlar çekme geriliminin düşük olduğu bölgelerde örneğin kemik/diş dolgusu olarak 

ya da implante edilmiş malzemeyi kaplamak amacıyla kullanılmaktadır. 

 
 
HA, kalsiyum fosfat bazlı seramikler sınıfındandır ve doğal kemik mineraline kimyasal 

ve yapısal benzerliğinden dolayı kemik aşı malzemesi olarak kullanılmaktadır (Şekil 

2.5). Kimyasal formülü Ca10(PO4)6(OH)2 ve Ca/P oranı 1.67’dir (Murugan 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.5 Hidroksiapatitin şematik gösterimi 

 
 
Hidroksiapatitin (HA) kimyasal ve kristallografik yapısı doğal kemiğin inorganik 

bileşimine benzer özellikler göstermektedir. Bu sebeple doku mühendisliği 

çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır. Biyouyumluluk, biyoaktiflik ve osteokondüktiflik 

özelliklerinin çok iyi olmasından dolayı hidroksiapatitle ilgili kapsamlı araştırmalar 
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devam etmektedir. Nano-hidroksiapatitin (nHA) mükemmel biyolojik etkileri 

ispatlanmış durumdadır.  İnsan osteoblast-benzeri hücrelerinin bağlanmasını ve 

büyümesini desteklemektedir. Fakat bazı dezavantajlarıda bulunmaktadır. Örneğin, nHA 

parçacıkları hastanın kanıyla karıştığında kararsızlık göstermekte ve bu sebeple sağlıklı 

dokulara zarar vererek implant yapılan bölgeden çevre dokulara göç etmektedir. 

 
 
HA tümör cerrahisinde kemikte oluşan boşlukta dolgu materyali olarak, kırık kemik 

onarımında kemikteki defekti kapatmak için köprü olarak, dişçilikte diş kökünü 

beslemede ve implant kaplamalarında kullanılmaktadır. 

 

Çizelge 2.1 HA’nın fizikokimyasal, mekanik ve biyolojik özelikleri (Murugan, 2005) 

Özellik Değer 

Molekül formülü Ca10(PO4)6(OH)2 

Ca/P oranı 1.67 

Kristal yapı Hegzagonal 

Elastiklik modülü (GPa) 114 

Baskı dayanımı (MPa) 400 – 900 

Gerilme dayanımı (MPa) 115 – 200 

Yoğunluk (g/m3) 3.16 

Sertlik (HV) 600 

Bozunma sıcaklığı (o C) > 1000 

Erime noktası (o C) 1614 

Biyoaktiflik Yüksek 

Biyouyumluluk Yüksek 

Biyobozunma Düşük 

Hücresel uygunluk Yüksek 

Kemik iletkenliği Yüksek 
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2.3.1.3 Polimerler 
 
 
Polimerler sentetik ve doğal polimerler olmak üzere 2 grupta incelenmektedir. 
 
 
Sentetik polimerler; biyomalzeme uygulamalarında sıkça kullanılan polimerlerdir. Doku 

mühendisliğindeki örnekleri alifatik poliesterleri (poliglikolik asit (PGA) ve poli-L-

laktik asit), bunların kopolimerlerini ve polikaprolaktonu (PCL) içermektedir. Buna 

rağmen; polimer degredasyonundan salınan kimyasallar ya da monomerler klinik 

komplikasyonlara yol açan lokal ve sistematik reaksiyonlara sebep olabilir. 

 
 
Kollajen ve hiyalüronik asit gibi doğal polimerler doku mühendisliği için önemli 

malzemelerdir ve hücre bağlanmasını tercih eden hücrelere kalıtsal bilgilendirme 

rehberliği sağlarlar. 

 
 
Kollajen, vücut proteinlerinin yaklaşık % 30’unu oluşturduğundan, bağ dokusunun en 

önemli yapısal elementi olduğundan, dokulara ve organların kararlılığına katkı sağladığı 

ve yapısal bütünlüğü muhafaza ettiğinden dolayı önemli yapısal proteinlerin başında 

gelmektedir. 

 
 
Kollajenin yapısını oluşturan lifler ve fibriller, deride ve tendonlarda birbirine paralel 

demetler halinde, akciğerlerde düzensiz bir şekilde, korneada ortogonal tabakalar 

halinde, kıkırdakta gevşek ağ yapısında, kemik ve dişlerde kalsiyum fosfat kristalleri 

için matriks oluşturacak şekilde yerleşirler. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Şekil 2.6 Kollajenin yapısı 

       Kollajen lif 

       Fibril 

Mikrofibril 
Kollajen 
molekülü 

     Polipeptit         
zinciri 



17 
 

Hücre dışı iskelede bulunan proteinlerin büyük bir kısmı kollajen ailesinin üyeleridir. 

Kollajen, karakteristik moleküler yapının ipliksi yapıyla birlikte hücre dışı iskeleye 

katkısı sebebiyle protein sınıfının bir üyesi olarak nitelendirilmektedir. 

 
 
Tendonda ve kemikte bulunan hücre dışı proteinin % 90’dan fazlası ve derideki 

proteinlerin % 50’den fazlası kollajen içermektedir. Kollajen temelli bir yapıya sahip 

olan tendonun hiyerarşik yapısına baktığımızda en düşük kademede 300 nm 

uzunluğunda üçlü heliks protein zincirleri şeklindeki kollajen molekülleri 

bulunmaktadır. İpliksi yapı ise, tendonun mekanik davranışına katkıda bulunan 

proteoglikanlarca zengin hücre dışı matriks tarafından birarada tutulmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.7 Tendonun hiyerarşik yapısı (Fratzl ve Weinkamer 2007) a. Kollajen molekülü, 

iplikçiği, demeti ve tendon lif yapısı, b. ve c. molekül ve iplikçik arasındaki bağlantılar  

 
 
Temel kollajen molekülü her biri 1000’den fazla aminoasit içeren üç polipeptit α-

zinciri içermektedir. Yapısında her biri X ve Y nin herhangi bir aminoasit olduğu 

aminoasid motiflerinin (Gly-X-Y, Gly: Glisin) tekrarlanmasıyla karakterize edilen üçlü 

polipeptit zincirleri bulunmaktadır. Bu motif; zincirleri sağa dönen üçlü sarmal yapı 

 

Kollajen 
molekülü 
1.3 nm 

 
Kollajen lif 
   50-500 nm 

 

Demet 
50-300 µm 

Tendon lif 
100-500µn 

MOLEKÜLLER 

LİFLER 
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şekline sokmaktadır, glisin molekülü protein içimde gömülü durumdadır, X ve Y ise 

yüzeyde açığa çıkmaktadır (Şekil 2.8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.8 Kollajenin üçlü heliks yapısı a. Moleküler eksen şekli, özgün polipeptit zincirlerinin 

yolları ve Gly-X-Y yapılarının konumları (G = Glisin ) b. sağa dönen üçlü sarmal yapının 

yandan görünümü 

 
 
Aminoasitler eşsiz üçlü heliks formunun içinde düzenlenmiş şekildedir. Glisin en küçük 

yan gruptur ve dizide her üçüncü pozisyonundaki tekrarı zincirlerin heliks içinde sık 

istiflenmesini sağlamaktadır. Glisin en küçük yan gruptur ve dizide her üçüncü 

pozisyonundaki tekrarı zincirlerin heliks içine doğru sık istiflenmesini sağlamaktadır. 

 
 
Kollajenin yapısındaki amino asitlerin yaklaşık %35’i glisin, %21’i prolin ve 

hidroksiproli. %11’i alanindir (Şekil 2.9). Kollajenin yapısındaki prolin ve 

hidroksiprolin, polipeptit omurganın rotasyonunu sınırlar ve böylelikle üçlü sarmalın 

stabilitesini artırırlar. 

 

 

Zincir A 
 

Zincir C 
 

Zincir B 
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Şekil 2.9 Kollajenin yapısında bulunan hidroksiprolin, prolin ve glisin aminoasitlerinin 

molekül yapıları 
 
 

Memelilerdeki iskelelerin çoğu kollajen bileşiminde olmasına rağmen, kollajenöz 

spektrumu aşil tendonlardan korneyaya kadardır. Bununla birlikte farklı kollajen tipleri 

vücuttaki çeşitli tiplerdeki bağ dokularına belirgin biyolojik özellikler kazandırdığından 

dolayı önemlidir. Böylece, kollajen genelde α-zincirleri olarak bilinen üç polipeptitin 

üçlü heliks konfigürasyonuna sahip olan genetik yapısı belirgin moleküllerden oluşan 

bir sınıf meydana getirmektedir. Yakın zamanda, heliks uzunluklarında ve doğasında 

çeşitlilik gösteren en az 13 tip kollajen izole edilmiştir. 

 
 
Toplam kollajenin % 90’nını fibril-yapılı kollajenler oluşturmaktadır. Klasik yapıdaki 

fbril kollajenler kollajen tip 1, 2, 3, 5 ve 11 içermektedir. Tip 1 ve tip 5 kollajen fibrilleri 

kemiğin yapısal omurgasına katkı sağlamakta, tip 2 ve tip 11 ise genelde eklem 

kıkırdağının fibriler matriksine katkıda bulunmaktadır. 

 

Hidroksiprolin 
 

Prolin 
 

Glisin 
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Üçlü heliks yapı tüm kollajenler için anahtar özellik olmasına rağmen ve fibril yapıdaki 

kollajenlerin büyük bir kısmını ifade etmesine rağmen; merkez heliks bölümüne komşu 

olan kollajenöz olmayan kısımlarda önemli yapısal bileşenlerdir. Bu sebeple; C-

propeptit üçlü heliks oluşumunun başlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. N-

propeptit ise birincil fibril çaplarının düzenlenmesini sağlamaktadır. Kollajen 

monomerlerindeki kısa heliks olmayan telopeptitler çevre matrikslerin moleküler 

yapılarına bağlanarak kollajen molekülünün kovalent çapraz bağlanmasını 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 2.10 N- ve C-prokollajenazlar için önemli kırılma bölgelerini içeren fibriler 
kollajenin moleküler yapısı 

 

 

Tip 1 kollajen en bol bulunan ve en iyi çalışılan kollajendir. Karbohidrat içeriği 

%1,0’dan az olan bir glikoproteindir. Şeker içeriği tek bir galaktoz ünitesi ya da 

galaktoz ve glikozdan bir disakkarittir. Kemiğin organik ağırlığının %90’dan fazlasını 

oluşturmaktadır ve tendonlarda, deride, bağ dokusunda, korneada en çok bulunan 

kollajen olmakla birlikte az miktarda hiyalin kıkırdakta ve beyinde de bulunmaktadır. 

 
 
Tip 1 kollajen organların büyük bir kısmında ve özellikle tendonlarda ve bağ 

dokusunda, çekme direncini sağlamakla birlikte; kemikte ise özellikle kalsifikasyondan 

sonra; yük dayanımı, kopma dayanımı ve burulma sertliği gibi oldukça önemli 

C-propeptit N-propeptit 

N-prokollajenaz C-prokollajenaz 

Telopeptit Telopeptit 

Üçlü heliks 
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biyomekaniksel özellikler göstermektedir. 

 

2.3.1.4 Kompozitler 
 
 
Kimyasal yapıları birbirinden farklı iki ya da daha fazla sayıda malzemenin birbirlerinin 

zayıf yönünü düzelterek üstün özelikler elde etmek amacıyla bir araya getirilmesiyle 

oluşturulan malzeme sistemine kompozit malzeme denir. Kompozit malzeme, böylece 

kendisini oluşturan bileşenlerden birinin tek başına sahip olamadığı özelliklere sahip 

olur. 

 
 
Nanokompozit yapısı (sert ve esnek kollajen lifleri hidroksiapatit kristalleri tarafından 

güçlendirilmiştir.) kemiğin kırık dayanımı için gereklidir. İnorganik-organik 

kompozitler, gerçek kemiğin doğal bileşimini taklit etmeyi hedeflemektedir. 

 
 
Biyouyumlu polimerler doku mühendisliği iskeleleri için uygun adaylar olarak kabul 

edilir. Buna rağmen, pratikteki bazı problemler hala devam etmektedir. Bunlar, 

biyoçözünür polimerlerin in vivo bozunmasının kontrolündeki zorluk, hücre 

tohumlamasındaki düşük verimlilik, iskele bozunması sırasında oluşan bozunma 

ürünlerinin sitotoksisitesi ve genelde meydana gelen doğal sert dokuyla eşleşmeyen 

zayıf mekanik özellikler olarak tanımlanabilir. Biyoseramikler ve biyopolimerler 

tarafından sunulan bu eksiklikleri aşmak için; kemik doku mühendisliği iskelelerinin 

hazırlanması amacıyla kullanılan seramik/polimer kompozit malzemeler ortaya 

çıkmıştır. Biyoseramikler ve polimer bileşenleriyle hazırlanan gözenekli malzeme 

iskelelerinin kullanımı çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. 

 
 
Hidroksiapatit doğal kemik mineraline çok yakın yapıya ve bileşime sahip olduğundan 

ve osteokondüktif ve osteoindüktif özelliklerinden dolayı kemik doku mühendisliği 

iskelesi yapmak için uygun malzeme olarak tanımlanır. Fakat kırılganlığından ve 

mekanik dayanıklılık yönünden zayıf özellik gösterdiğinden kemik hasarlarının 

yenilenmesinde kullanımı sınırlanmıştır. 
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Kollajen ve apatit-temelli ürünler biyomedikal uygulamalarda geniş bir kullanım 

alanına sahip olmakla birlikte, birleşimleri doğal biyolojik benzerlik ve özelliklerinden 

dolayı kemik doku mühendisliği için fayda ortaya koymaktadır. Bu sebeple kollajen ve 

hidroksiapatit kemik yenilenmesinde esas olan iskele malzemeleridir. Araştırmalar, 

kollajen ve hidroksiapatit kombinasyonunun kemik doku kültürü için uygun iskele 

malzeme sağladığını göstermiştir. Kalsiyum fosfat ve kollajen lifleri arasındaki 

hiyerarşik organizasyon, kemiğin mükemmel biyoaktivite ve mekanik özelliklere sahip 

olmasına izin vermektedir. 

 

2.3.2 Çapraz bağlayıcılar 
 
 
Kompozit eldesinde kullanılan kollajenin sulu ortamdaki mekanik özellikleri ve 

biyobozunma oranları çok iyi değildir. Malzemenin bu özellikleri çeşitli yollarla çapraz 

bağlama işlemi yapılarak geliştirilmektedir. Çapraz bağlama iki veya daha fazla 

molekülü kovalent bağ ile kimyasal yolla ekleme işlemidir. 

 
 
Kollajeni çapraz bağlamak için termal ısıtma, ultraviyole ışınlar, 1-Etil-3-[3-

dimetilaminopropil] karbodiimid hidroklorür (EDC)-N-hidroksisüksinimid (NHS), 

gluteraldehit ya da poli-epoksiler ile muamele işlemleri yapılmaktadır. 1-Etil-3-[3-

dimetilaminopropil] karbodiimid hidroklorür (EDC) (N-hidroksisüksinimid varlığında, 

NHS) ve gluteraldehit (GA) farklı yöntemlerde yaygın olarak kullanılan kimyasal 

çapraz bağlama ajanlarıdır. 

 
 
GA amino grupları arasında köprü kurarak kolllajenin çapraz bağlanmasını sağlayan 

biyofonksiyonel bir reaktiftir. Buna rağmen; GA reaktif olmayan fonksiyonel gruplar 

içerdiğinden ve çapraz bağlanmış biyomalzemenin enzimatik bozunması sırasında bu 

grupların serbest kalmasından dolayı hem in vitro hem in vivo ortamda sitotoksik etki 

göstermektedir (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.11 Gluteraldehitin kimyasal yapısı 

 
 
EDC ve NHS ise toksik özellik göstermez ve biyomalzemeye iyi biyouyumluluk, 

enzimatik bozunmaya karşı direnci artırarak yüksek hücresel farklılaşma potansiyeli 

gibi özellikler kazandırır. EDC’nin verimliliği NHS varlığında artmaktadır. 

 
 
EDC kararsız O-açilizoüre esteri oluşturmak üzere moleküldeki karboksil grubu ile 

reaksiyona girmektedir. Oluşan ester hidrolize girerek yeni karboksil grubu oluşturur ya 

da sülfo-NHS ile reaksiyona girerek sülfo-NHS ester ara ürünü oluşturur. Oluşan ara 

ürünün primer amino grubu ile reaksiyona girmesi sonucu amid bağı üzerinden konjugat 

elde edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2.12 EDC/NHS’nin çapraz bağlama mekanizmasının şematik gösterimi 
  

 

 

Serbest karboksil grubu         
içeren protein 

EDC O-açilizoüre 
kararsız esteri 

sülfo-NHS 

Yarı kararlı amin 
reaktif NHS- esteri 
 

Yenilenmiş karboksil 
grubu 
 

Kararlı 
amid 
bağı 
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3. KAYNAK ÖZETLERİ 
 
 
Kollajen/hidroksiapatit biyomalzemeler ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda kısaca 

özetlenmiştir. 

 
 
Peter Angele ve arkadaşları (2004) yaptıkları bir çalışmada 1-etil-3-(3-dimetil 

aminopropil) karbodiimid (EDC)/N-hidroksisüksinimid (NHS)-çapraz bağlı ve çapraz 

bağlı olmayan kollajen kompozitler arasındaki farklılıkları incelemişlerdir. At ve sığır 

kollajen-bazlı iskelelerin fiziko-kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi amacıyla 

kollajenaz parçalaasına dayanıklılık, şişme derecesi, aminoasit dizisi, büzülme sıcaklığı, 

ultrayapısal matriks morfolojisi, çapraz bağlanma yoğunluğu gibi özellikler 

belirlenmiştir. Üç faktörlü ANOVA analizleri; kollajen tipinin, çapraz bağlanmanın ve 

zamanın kollajen örneklerinin bozunmasında yüksek önem tesirine sahip olduğu 

meydana çıkarılmıştır. Çapraz bağlanmış at kollajen örnekleri sığır kollajen örnekleryle 

karşılaştırıldığında şişme derecesinde önemli bir azalma olduğu gözlenmiştir. At 

kollajen örneklerinin aminoasit içeriği bakımından yüksek miktarda hidroksilizin ve 

lizin içerdiği ortaya çıkmıştır. Çapraz bağlı olmayan at (60oC) ve sığır kollajeninin 

(57oC) büzülme sıcaklıklarınında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Doku mühendisliği 

çalışmaları için; yüksek enzimatik dayanıklılık, yüksek yapı dayanıklılığı sebebiyle at-

bazlı kollajenin daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Sonuçlar ayrıca doku mühendisliği 

için belirli bir türden alınan kollajenin fiziko-kimyasal özelliklerinin farklı olmasından 

dolayı türler arasında aktarılabilir olamayabileceğini ortaya koymuştur. 

 
 
Yan Wang ve arkadaşları (2006) doğal kemiğin balşlıca bileşenlerinden olan kollajen ve 

hidroksiapatit ile yapay kemik matriksi yapmayı hedeflemişlerdir. Yapay kemik 

matriksinin özelliklerini geliştirmek için pozitif yüklü bir polisakkarit olan kitosan 

iskeleye çapraz bağlanmıştır. 3 boyutlu gözenekli yapının şekillendirilmesi için katı-sıvı 

faz ayrım metodu kullanılmıştır. Yapay kemik matriksi geçirmeli elektron mikroskopisi, 

taramalı elektron mikroskopisi ve kimyasal analizler için elektron spektroskopisi 

kullanılarak incelenmiştir. Kemik tamirine yeteneği yapılan in vivo çalışmalarla 

incelenmiştir. Sonuçlar yapay kemik matriksinin üç boyutlu ara bağlantılı lifsi yapısıyla 

gözenekli bir iskele olduğunu göstermiştir. Elde edilen sonuçlarla yapay kemik 
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matriksinin kemik yaması olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

 
 
C.V.M. Rodrigues ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada ise her ikiside sığır kökenli 

olan sinterlenmiş ve toz haline getirilmiş hidroksiapatitin ve tip 1 kollajennin 

bileşiminden oluşan osteokondüktif ve osteoindüktif iskeleler için hazırlanmış 

biyomalzemeler karakterize edilmiştir. Biyomalzemeler, kollajen/hidroksiapatit oranları 

1/2.6 ve patikül boyutları 200 ile 400 µm arasında olacak şekilde hazırlanmıştır. X-

ışınları difraksiyonu ve infrared spektroskopisi ile sinterlenmiş kemiğin yüzey kalsiyum 

hidroksiti, yüzey ve kristal suyu, serbest karbondioksit gibi minimum ilave gruplarla 

birlikte esasen hidroksiapatitten oluştuğu gösterilmiştir. Kütle spektrometresi 

karbonatların HA’in A ve B bölgelerinde bulunduğunu ve yapıya zayıf bir şekilde 

bağlandığını ortaya çıkartmıştır. İnsan osteoblast hücreleri HA partikül yüzeyine ve 

kollajen liflerin üzerine bağlanmış ve dağılmıştır. Çalışılan biyokompozitin 

osteokondüksiyon ve osteoindüksiyon için iskele olarak kullanılabilecek ideal 

karakteristik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3.1 a. Kollajenin iki komşu kemik parçası arasında kurduğu bağlantı b. hücre 

ekiminden 11 gün sonraki SEM görüntüleri 
 

 

Denys A. Wahl ve arkadaşları tarafından (2007) yılında yapılan çalışma kritik nokta 

kurutması yapılarak sadece tip 1 kollajenden ya da HA ile birlikte kullanılmasıyla 

iskeleler üretilebileceğini göstermiştir. Kollajen ve kollajen-hidroksiapatit iskeleler katı 

serberst form teknolojisi ve kritik nokta kurutması kullanılarak kemik doku 

mühendisliği için oluşturulmuştur. 

İşlem koşullarını uygun hale getirmek, iskelenin mikroyapısının, biyobozunurluğunun 

  

(a) (b) 
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ve mekanik özelliklerinin kontrolünü sağlamıştır. Belirli işlem koşullarına bağlı olarak 

iskelelerin gözenek boyutu 44 ile 135 µm arasında değişebilmektedir. İskelelerin 

mekanik özellikleri ölçülmüştür ve beklendiği gibi köpük yapısında davrandığı 

görülmüştür. Dehidrotermal işlem (DHT), kollajenin fiziksel olarak çapraz bağlanması 

için kullanılan bir metottur. Ancak 120 °C’de kollajeni denatüre ettiği bulunmuştur. 

Hibrit yapılı iskeleler çoklu doku mühendisliği için oluşturulmuştur. Kollajen bazlı 

biyouyumlu iskelelerin işlem kontrolü yeni kemiğin yeniden oluşması için önemli 

hücresel gereksinimleri daha iyi anlamak için öncü olabileceği ortaya koyulmuştur. 

 
 
Pek ve arkadaşları (2008) model olarak doğal kemiği örnek alarak, kimyasal, yapısal ve 

mekaniksel olarak doğal kemikle eşleştirilmiş gözenekli biyoçözünür nanokompozit 

kemik iskeleler elde etmişlerdir.  Nanokompozit iskelenin kemik benzeri mikroyapısı ve 

gözenekliliği çeşitli parametreler kontrol edilerek sağlanmıştır.  Özellikle arzu edilen 

gözenek büyüklülüğü kollajen-apatit bulamacının fazla sıvıları uzaklaştırmak amacıyla 

15 dk santrifüjlenmesiyle, vorteks işlemiyle ve takibinde dondururak kurutma 

işleminden önce -20°C’de dondurulmasıyla ve EDC/NHS ile çapraz bağlanmasıyla 

elde edilmiştir. Kollajen lifler ve sentetik apatit nanokristaller içermesi, hazırlanan 

iskelelerin çevre dokulara yüksek destek gücü oluşturmasını sağlamıştır.  İskeledeki 

apatit faz, trabeküler kemik apatitine benzer bir kimyasal içerik, kristal faz ve tane 

boyutu sergilemiştir. Nanokompozit iskele, hücre bağlantısı ve çoğalmasını teşvik için 

mükemmel biyoaktivite göstermiştir. Hücre adhezyonu için optimal gözenek büyüklüğü 

farklı hücre tipleriyle çeşitlendirildiğinden dolayı, nanokompozit iskeleler soğutma 

oranları kontrol edilerek belli hücre tiplerinin kullanıldığı farklı uygulamalar için uygun 

hale getirilebileceği saptanmıştır. 

 
 
Chwee Teck Lim ve arkadaşları, (2009) hayvan tendonlarından izole edilen tip 1 

kollajeni ve sentezledikleri hidroksiapatiti farklı oranlarda kullanarak iskeleler 

hazırlamışlardır. Hidroksiapatitin, kollajen-HA iskelelerinin biyobozunurluğunu önemli 

ölçüde uzattığını tespit etmişlerdir. FT-IR, HA te bulunan Ca iyonları ile kollajende 

bulunan R-NH2 iyonları arasındaki bağların varlığını göstermek için kullanılmıştır. FT-

IR spektrum sonuçları, iskeleye HA ilavesinin kollajen yapısını değiştirmediğini 
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göstermiştir. Kollajen/hidroksiapatit iskelelerin karakterizasyonu için farklı testler 

uygulanmıştır. Kollajenin ve kompozit iskelenin yüzey morfolojisi ve gözenek boyutu 

tespiti için SEM fotoğrafları çekilmiştir. İskeleler yüksek derecede ara bağlantılar içeren 

gözenek boyutu sergilemiştir. Kollajen iskelesi ve kollajen-HA iskeleleri makro 

gözenekli benzer morfolojiye sahiptir ancak kompozit, kollajen kadar düzenli bir yapı 

sergilememiştir. Bu üç boyutlu iskelelerin konak hücrelerın sızması için önemli bir 

substrat olarak ve hedeflenen fonksiyonel doku ya da organların üstünde hücrelerin 

farklılaşması ve çoğalmasına fiziksel bir destek olarak davrandığı gözlenmiştir. Bütün 

kollajenaz çözeltilerinde, çapraz bağlanan kollajen-HA iskelelerin biyobozunmaya karşı 

çapraz bağlanmış kollajenden daha dayanıklı olduğu saptanmıştır. 

 
 

  

  
 
Şekil 3.2 Çapraz bağlanmış dört farklı kompozit iskelenin SEM görüntüleri 

a. Kollajen iskele b. Kollajen: HA (1:2) c. Kollajen: HA (1:4) d. Kollajen: HA (1:6) 
 

 
Shu-Hua Teng ve arkadaşları tarafından (2008) yapılan çalışmada organik bir çözücü 

içerisinde homojen kollajen/HA kompoziti hazırlanmıştır. Daha sonra HA 

nanokristallerinin kollajen lifler boyunca yönlendirilmiş hizalanmasıyla 

elektrodöndürme yöntemi kullanılarak 60 nm’lik kompozit lifler elde edilmişir. 

Hazırlanan kompozit lifler düzenli ve devamlı bir morfoloji göstermiştir. Kompozit 

liflerin faz kompozisyonları XRD (X ışınları difraktometresi) ve TG (Termal analiz) 

analizleriyle doğrulanmıştır. Kullanılan metodun geleneksel metoda göre türdeş 

(a) (b) 

(c)   (d) 
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inorganik/organik kompozit nanolif hazırlanmasında daha etkili ve verimli olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Çöktürme 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Kollajen/HA kompozit liflerin hazırlanmasıyla ilgili şematik gösterim 
 
 
Amir A. Al-Munajjed ve arkadaşları tarafından (2008) yılında yapılan bir çalışmada ise 

kollajen iskelenin biyolojik performansı ve yüksek gözenekliliği ile HA iskelelerin ise 

mekanik özellikleri birleştirilerek kemik doku mühendisliği için biyomimetik ve yüksek 

gözenekli kollajen-hidroksiapatit iskelelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Saf kollajen 

iskeleleri liyofilizasyon işlemi ve biyomimetik kaplama sağlamak için temsili vücut 

sıvısı (SBF) içerisine daldırılmıştır. Saf kollajen kontrol için kullanılmıştır. İskelenin 

mekanik, malzeme ve yapısal özellikleri ve iskelelerin biyolojik performansı hücresel 

metabolik aktivitenin görüntülenerek ve tohumlama sonrasındaki 1., 3. ve 7. günlerde 

hücre sayımı yapılarak değerlendirilmiştir. SBF bazlı iskelelerin saf iskele ile 

karşılaştırıldığında daha sert olduğu bulunmuştur. FTIR sonuçları SBF kaplıların saf 

HA’le benzer özelliklerde olduğunu göstermiştir. SEM kollajenin mineralize olduğunu 

göstermiştir. Kollajen iskeleleri arasında en iyi performansı selüler metabolik aktivite ve 

toplam hücre sayısı sebebiyle kollajen-HA iskeleler sergilemiştir. Biyomimetik kollajen-

HA kompozit iskele bu çalışma ile başarılı bir şekilde geliştirilmiştir. In vitro ortamda 

mükemmel biyolojik performansla birleştiğinde mekanik özelliklerde gözlenen artış 

iskelenin doku mühendisliği için yüksek potansiyele sahip olduğunu göstermiştir. 

Zhang ve arkadaşları tarafından (2010) yılında yapılan bir çalışmada üç boyutlu yapının 

ve kristal fazın biyomineralizasyon kristalizasyon yöntemiyle hazırlanan 

kollajen/hidroksiapatit kompozitin biyolojik performansı üzerine etkisi araştırılmıştır. 

 

Çöktürme Santrifüjleme 
 

Karıştırma 
 

Elektroeğirme  

Kol+HA 
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Kompozitlerin hazırlanmasında mineralizasyon kristalizasyon ve ön kristalizasyon 

yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda HA’in kollajen lifler arasındaki 

yerleşiminin kollajen/hidroksiapatit kompozitlerin biyolojik performansını etkilediğine 

karar verilmiştir. Ön kristalizasyon yönteminin HA’in kollajen lifler arasında 

dağılmasını sağlaması mineralizasyon kristalizasyon yöntemiyle hazırlanan 

kollajen/hidroksiapatit kompozitlerle karşılaştırıldığında kemik hasarlarının tamiri için 

daha iyi bir yapı olşturduğu gözlemlenmiştir. 

 
 
Raucci ve arkadaşları tarafından (2010) yılında yapılan bir çalışmada 

hidroksiapatit/polikaprolakton kompozit iskeleler oda socaklığında kuru kimyasal metot 

kullanılarak hazırlanmıştır. Kompozit malzemenin fizikokimyasal özellikleri X-ışınları 

difraksiyonu, Fourier geçirmeli infrared spektroskopisi ve taramalı elektron 

mikroskopisi (SEM) ile karakterize edilmiştir. İnsan mezenkimal kök hücreleri 

kullanılarak hücre kültürü çalışmaları yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; hazırlanan 

iskelelerin kemik doku mühendisliği için gerekli malzemelerdir ve ortopedide birçok 

klinik uygulama için kullanılabilir. 

 
 
Yoon Sung Nam ve arkadaşları tarafından (1999) yılında yapılan bir çalışmada doku 

yenilenmesi için gaz köpürtme ajanı olarak amonyumbikarbonat kullanılarak yüksek 

gözenekli biyobozunur poli(L-Laktik asit) (PLLA) iskeleler üretilmiştir. Deney 

sonuçlarına bakıldığında 300-400 mm civarında anlamlı gözenek boyutuna sahip ara 

bağlantılı makro gözenekli iskeleler elde edildiği görülmüştür. 
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4. MATERYAL ve METOT 

 

4.1 Materyal 
 
 
Deneysel çalışmalarda kullanılan kollajen Wistar rat cinsi sıçanların kuyruklarından 

elde edilmiştir. Kullanılan 1-Etil-3-[3-dimetilaminopropil] karbodiimid hidroklorür 

(EDC) - N-hidroksisüksinimid (NHS), sodyum bikarbonat (NaHCO3) ve fosforik asit 

(H3PO4) Sigma-Aldrich’ten (St. Louis, MN, ABD) temin edilmiştir. Hidroksiapatit 

(Captal 60-1) ise Plasma Biotal Limited’ten (İngiltere) sağlanmıştır. 

 
 
Hazırlanan iskelelerin sterilizasyonu için UV lambalı (254 nm) laminer akış kabini 

(Nuaire, Class II, Plymouth, Minnesota, ABD) kullanılmıştır. 

 
 
Hücre kültürü çalışmalarında, hücrelerin ekilip çoğaltıldığı ve kollajen/HA kompozit 

iskeleler ile etkileştirildiği steril doku kültür kapları (Corning, NY, ABD), besiyeri 

olarak DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s minimal essential medium), besiyeri 

katkısı olarak L-glutamin, penisilin-streptomisin (antibiyotik-antimikotik), fetal sığır 

serumu (FCS) (Sigma, St. Louis, MO) ve esansiyel olmayan aminoasit çözeltisi, 

hücrelerin pasajlanması işleminde ise tripsin/EDTA çözeltisi (Sigma) kullanılmıştır. 

Çalışmaların tamamı laminer akışlı steril kabinde (Nuaire, Class II, Plymouth, 

Minnesota, ABD) yapılmış ve hücre kültürleri ise 37ºC, %5 CO2, %95 nem ortamını 

sağlayan bir karbondioksitli inkübatörde (Heracell 240®, Waltham, Massachusetts, 

ABD) sürdürülmüştür. İnsan Adipoz mezenkimal kök hücrelerinin karakterizasyonu ve 

yapıların görüntülenmesi ise inversiyon mikroskobu (Nikon TS-100, Tokyo, Japonya) 

ile gerçekleştirilmiştir. 

 
 
In vitro çalışmalardan belirlenen zaman noktalarında alınan örnekler için dondurma 

çözeltisi olarak Tissue Freezing medium (Tissue-Tek Sakura Finetek Europe B.V., Zuid-

Holland, Hollanda) kullanılmıştır ve immünhistokimya boyamalarının yapılabilmesi 

için kriyo kesitleri alınmıştır (Leica Microsystems CM 1900, Nussloch, Germany). 

Kesit alma işleminden sonra örnekler hematoksilin ve eosin (H&E) (Sigma), alizarin 
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kırmızısı S (AR-S) ve von Kossa ile boyanıp Nikon marka (Japonya) ışık 

mikroskobunda incelenmiştir. 

 
 
3-B yapı iskelelerinin boyutları, FEI QUANTA 200FEG SEM (North America 

NanoPort, Oregon, ABD) marka taramalı elektron mikroskobu aracılığıyla belirlendi. 

 
 
Hazırlanan örneklerin infrared spektrumları Perkin Elmer 100 serisi ATR FTIR 

spektrofotometresi kullanılarak ölçülmüştür. 

 
 
İskele yüzeyine tohumlanmış hücrelerin belirli zaman noktalarındaki mitokondriyel 

dehidrogenaz aktivileri, MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum 

bromür] kiti (Sigma) kullanılarak belirlenmiştir. 

 

4.2 Yöntem 

 

4.2.1 Kollajen İzolasyonu 
 
 
Wistar rat cinsi sıçanlardan elde edilen kuyruklar -20oC’de bekletildikten sonra 

tendonlar izole edildi. Daha sonra tendonlardan ayrılan kollajen lifler küçük parçalara 

ayrılarak %70’lik etanol içerisinde bir süre bekletildi ve bekletme işleminden sonra 

kurutma yapılarak kullanılabilir hale getirildi. 

 

4.2.2 Kollajen çözeltisinin hazırlanması: 
 
 
Wistar rat cinsi sıçan kuyruk tendonlarından izole edilen kollajenin %1 asetik asit içeren 

EtOH:H2O (70:30)çözeltisi içerisindeki %1,0’lık çözeltisi hazırlandı.  
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4.2.3 Kollajen/karbonat, kollajen/tuz, kollajen/şeker membran serilerinin 
hazırlanması: 
 
 
Kollajen/tuz, kollajen/şeker ve kollajen/karbonat membranlarının hazırlanması amacıyla 

24 kuyucuklu petri kaplarının içerisine 0,15’er g tuz, şeker ve karbonat ilave edildi. 

Daha sonra üzerlerine 500’er µl kollajen çözeltisi ilave edildi. Tuz ve şeker ile gözenek 

oluşturulan örneklerin üstü tekrar aynı miktardaki tuz ve şeker ile kapatıldı. Karbonatlı 

örneklerde ise gözenek oluşturmak amacıyla karıştırma işlemi yapıldı. 

 
 
Hazırlanan kollajen/tuz, kollajen/şeker ve kollajen/karbonat membranları  -80°C’de 

donduruldu ve 24 saat liyofilize edildi. Liyofilizasyon tamamlandıktan sonra çapraz 

bağlama işlemi gerçekleştirildi. Çapraz bağlama için 1,731g EDC ve 0,415g NHS içeren 

215 ml MES tamponu kullanıldı (0,05M; pH 5,4). Örnekler çapraz bağlayıcı içinde 4 

saat bekletildikten sonra yıkama işlemi yapılarak bağ yapımına katılmayan çapraz 

bağlayıcı ortamdan uzaklaştırıldı. 

 
 

4.2.4 Hücre Kaynakları  

 
 

Bu çalışmada; primer sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücreleri (MKH) hücre kaynağı 

olarak kullanıldı.  

 
 

4.2.5 Kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin kültürü  
 
 

Kemik ilği mezenkimal kök hücreleri 50mg/mL askorbik asit, 10mM Na-β-

gliserofosfat, 10-8M dekzametazon, %10 FBS, penisilin-streptomisin içeren α-MEM 

içerisinde 37oC’da, %5 CO2, %95 hava, %90 nem içeren ortam şartlarında inkübe 

edildi. 
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4.2.6 Membranların sterilizasyonu  
 
 
Hazırlanan membranlar önce yarım saat UV’de, daha sonra 15 saat boyunca EtOH 

çözeltisinde bekletildi. Ardından PBS ile yıkama yapıldı. Hücrelerin yüzeye iyi 

yapışmasını sağlamak için membranlar %25’lik serum içeren vasatta yaklaşık 30dk 

bekletildi.  

 

4.2.7 Membran yüzeyine hücre tohumlanması 
 
 

Yüzde 85 doluluğa ulaşan hücreler tripsinize edildi. Bunun için önce vasat ortamdan 

uzaklaştırıldı. Serumu ortamdan uzaklaştırmak için kültür kabına 10ml PBS ilave edildi 

ve yıkama yapıldı. Yıkama yapılan PBS atıldı. 5ml Tripsin-EDTA ilave edildi. 

Mikroskop altında hücrelere bakıldı. Hücreleri yüzeyden kaldırmak için 1-2 defa kültür 

kabına hafifçe vuruldu. Hücreler yüzeyden kaldıktan sonra tripsini inaktive etmek için 

2ml serum ilave edildi. Pipetleme yapılarak süspansiyon 50ml lik tüpe alındı. Kalan 

hücreleri kaptan tamamen almak için PBS ile yıkama yapıldı. Yıkamadan sonra çözelti 

tüpe aktarıldı. 1100devir/dk. hızda, 7dk süreyle santrifüjlendi. Süpernatant 

uzaklaştırıldı. 100ml serumsuz vasat içerisinde süspanse edilen hücreler membranlara 

tohumlandı (500.000 hücre/membran).  

 
 
BMSC hücreleri %10 FBS, penisilin-streptomisin, L-glutamin içeren α-MEM içerisinde 

37oC’da, %5 CO2, %95 hava, %90 nem içeren ortam şartlarında bir hafta boyunca 

inkübe edildi. 

 
 

Membran yüzeyine tohumlanmış hücrelerin belirli zaman noktalarındaki mitokondriyel 

dehidrogenaz aktivileri, MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum 

bromür] kiti kullanılarak belirlendi.  

 
 
Bu amaçla belirli zaman noktalarında hücre-membran yapılarının bulunduğu 24’lük 
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kuyucuklardan vasat uzaklaştırıldı. Yüzey PBS ile yıkandı. Her kuyucuğa 270 µl 

serumsuz vasat ve 30 µl MTT çözeltisi ilave edildi. 37°C’de %5’lik CO2 içeren etüvde 4 

saat boyunca inkübe edildi ve örneklerin fotoğrafları çekildi. 

 

4.2.8 İskele Üretimi için Kollajen Çözeltisinin Hazırlanması 
 
 
Hazırlanan kollajen liflerin %1,0’lık Asetik asit içerisindeki %1,0’lık ve 60mM H3PO4 

içerisindeki %2,5’lik çözeltileri hazırlanmıştır. Bu amaçla belirlenen miktarda tartılan 

kollajen 60mM H3PO4 çözeltisi içerisinde magnetik bir karıştırıcı (FRANKE 2000) 

yardımıyla homojen bir çözelti elde edilinceye kadar karıştırılıp çözülme işlemi 

gerçekleştirildi. 

 

4.2.9 Kollajen/HA kompozit iskelelerinin hazırlanması 
 
 
Elde edilen %2,5’lik kollajen çözeltisine (w/v) %75 hidroksiapatit (w/w) içerecek 

şekilde hidroksiapatit tozundan belirli miktarda eklenmiştir. Hazırlanan karışım iyice 

karıştırılarak HA tozlarının kollajen çözeltisi içerisinde homojen bir şekilde dağılması 

sağlanmıştır. Gözenek oluşturmak amacıyla %40 NaHCO3, karışım içerisine ilave 

edilmiştir, bu esnada oluşan gözenekli yapının kaybedilmemesi için 

kollajen/HA/NaHCO3 karışımından 2’şer ml 24 kuyucuklu petri kabı içerisine hızlı bir 

şekilde alınmıştır. Daha sonra örnekler -80 oC’de 1 gün süre ile dondurulmuş ve 24 saat 

boyunca liyofilize edilmiştir. Elde edilen iskelelerin makroskobik görüntüleri şekil 

4.1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4.1 Liyofilizasyon işlemi 



35 
 

Liyofilizasyon tamamlandıktan sonra çapraz bağlama işlemi gerçekleştirildi. Çapraz 

bağlama için 1,731g EDC ve 0,415g NHS içeren 215 ml MES tamponu kullanıldı (0.05 

M; pH 5,4). Örnekler çapraz bağlayıcı içinde 4 saat bekletildikten sonra yıkama işlemi 

yapılarak bağ yapımına katılmayan çapraz bağlayıcı ortamdan uzaklaştırılmış ve 

kurutma işlemi tekrarlanmıştır. 

 

4.2.10 İskelelerin Sterilizasyonu 
 
 
Hazırlanan iskeleler iki saat süresince UV’de bekletilmiştir. İskelelenin UV’ye maruz 

kalan yüzeyi sık aralıklarla değiştirilerek bütün yüzeylerin aynı oranda steril olması 

sağlanmıştır. 

 

4.2.11 İnsan Adipoz Mezenkimal Kök Hücrelerinin (iAMK) Kültürü 
 
 
Çalışmada kullanılan, insan atık adipoz dokusundan izole edilerek çoğaltılan adhezyon 

yapan hücrelerin immünfenotipik karakterizasyonu önceden yapılmış olup, bu hücreler 

CD73 (%91,9), CD90 (%98,4), CD105 (%96)’in yanı sıra, CD29 (%95,4), HLA-ABC 

(%89,9), CD166 (%91,2) ve CD44 (%98,3)’ü yüksek düzeyde ifade etmektedirler. 

Diğer yandan, CD34 (%5,9), CD45 (%5,6), HLA-DR (%4,9), CD133 (%2,6), CD3 

(%3,0), CD31 (%4,0) ve CD146 (%6,0) ise bu hücreler tarafından ihmal edilebilecek 

düzeyde ifade edilmektedir. 

 

İzole edilen insan adipoz kök hücreleri 37ºC sıcaklığa ayarlı inkübatörde %5 CO2, %95 

hava ve %90 nem içeren ortamda %75-80 bolluğa ulaşılıncaya kadar standart 

besiyerinde (%10 FBS ile penisilin-streptomisin içeren Dulbecco’s Modified Eagle 

Medium: Nutrient Mixture F12 (DMEM/F12), Hyclone, Logan, UT, A.B.D.) kültüre 

edildi. Yeterli bolluğa ulaşan hücreler (2. ile 4. pasajlar arasındaki hücreler; P2 - P4), 

tripsinizasyon (%0.05 Tripsin/0.53 mM EDTA) işleminin ardından uygun miktarda 

serumsuz besiyeri ile süspanse edilip, tohumlama çalışmalarında kullanılmıştır. 
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4.2.12 İskelelere Hücrelerin Tohumlanması 
 

 
Kültür kabında % 80 bolluğa ulaşan hücreler tripsinize edildi. Bunun için önce vasat 

ortamdan uzaklaştırıldı. Serumu ortamdan uzaklaştırmak için kültür kabına 10 ml PBS 

ilave edildi ve yıkama yapıldı. Yıkama yapılan PBS atıldı. 5ml Tripsin-EDTA ilave 

edildi. Mikroskop altında hücrelere bakıldı. Hücreleri yüzeyden kaldırmak için 1-2 defa 

kültür kabına hafifçe vuruldu. Hücreler yüzeyden kaldıktan sonra tripsini inaktive etmek 

için 2ml serum ilave edildi. Pipetleme yapılarak süspansiyon 50ml lik tüpe alındı. Kalan 

hücreleri kaptan tamamen almak için PBS ile yıkama yapıldı. Yıkamadan sonra çözelti 

tüpe aktarıldı. 1100 rpm’de, 7 dk santrifüjlendi. Süpernanat uzaklaştırıldı. 100 ml 

serumsuz vasat içerisinde süspanse edilen hücreler iskelelere tohumlandı (900.000 

hücre/iskele). 

 

4.2.13 Adipoz MKH’lerin Çoğalma Kapasitesinin Belirlenmesi 
 
 
Adipoz MKH’lerin canlılık ve çoğalma düzeyleri incelendi. Bu işlem için canlı 

hücrelerde etkin olan mitokondriyal dehidrogenaz enziminin tetrazolyum tuzu MTT (3-

(4,5-dimetiltiyazol-2-il-2,5-difenil tetrazolyum bromür)’yi parçalamasına dayanan 

kolorimetrik çoğalma ve canlılık belirleme yöntemi kullanıldı. Kültür ortamındaki 

iskeleler 48 kuyucuklu kültür kaplarına alındı, 270 µL vasat içerisine 30 µl taze MTT 

çözeltisi (5 mg/ml) eklenerek 37˚C ve %5 CO2 ortamında inkübatörde 4 saat süreyle 

inkübe edildi. Hücreler tarafından alınarak mitokondriyal işlemle çözünmeyen mavi bir 

boya olan formazana dönüştürülen MTT ürünü iskele yüzeylerinde oluştu. Renklenen 

iskeleler 300 µL MTT çözeltisine aktarıldı ve renklenme çözeltiye geçti. 

Spektrofotometrik ölçümler 570 nm dalga boyunda gerçekleştirildi (Şekil 5.5). 

 

4.2.14 Histokimya Çalışmaları 
 
 
Belirli zaman noktalarında alınan örnekler histoloji analizleri için %2,5’lik glutaraldehit 

içeren fosfat tamponunda (pH 7,4, 0,1M) 10 dk tespit edildi. Bu işlemin ardından 

örnekler sırasıyla potasyum tamponunda (pH 7,4, 0,1 M) hazırlanmış %15’lik sukroz 

çözeltisinde ve dondurma çözeltisinde (Tissue freezing medium, Jung, Germany) 30’ar 
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dakika bekletildi. Örnekler daha sonra kalıplara yerleştirilip, üzerleri dondurma çözeltisi 

ile kaplandıktan sonra -80°C’ta dondurulup, kriyo kesit işlemi için hazırlandılar. Kesit 

alma işleminden sonra örnekler hematoksilin ve eozin (H&E) (Sigma), alizarin kırmızısı 

S (AR-S) (Sigma), von Kossa (Sigma) ile boyanıp Nikon marka (Japonya) ışık 

mikroskobunda incelendi. 

 

4.2.14.1 Hematoksilin ve Eozin boyaması (H&E) 

 
 
Genel doku boyası olarak; çekirdek ve sitoplazma ayırımında kullanılan, histolojik 

boyalar içinde en geniş kullanımı olan, dokunun farklı bölgelerini farklı olarak boyayan 

Hematoksilen-Eosin boyasıdır. Hematoksilin genellikle; çekirdeği mavi-siyah renkte 

boyayarak detayları iyi gösterir. Eozin ise; hücre sitoplazmasını ve bağ dokusu 

elemanlarını çeşitli varyasyonlarda pembe, turuncu ve kırmızı renkte boyar. 

 

H&E boyaması için örnekler; 

1. 2-3 dk hematoksilin ile muamele edildi. 

2. Hematoksilini uzaklaştırmak için 8 dk akar su altında yıkandı. 

3. 2 dk eozin ile muamele edildi. 

4. Alkol serilerinden geçirildi (%70, %85,%95 ve %100). 

5. Ksilol ile muamele edildi. 

6. Işık mikroskobu altında görüntülendi ve fotoğrafları çekildi (Şekil 5.9).  

4.2.14.2 Alizarin kırmızısı (AR-S) 
 
 
AR-S boyaması için hücre-iskele yapıları; 

1. 10 dk 40 mM pH: 4,2 olan AR-S ile aksiyel karıştırıcı üzerinde bekletildi. 

2. Boyanın fazlasını uzaklaştırmak amacıyla 5 defa su ile yıkandı. 

3. Spesifik olmayan AR-S boyasını ortamdan uzaklaştırmak için 15 dk PBS 

yıkandı. 

4. Işık mikroskobu altında görüntülendi ve fotoğrafları çekildi (Şekil 5.9). 
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4.2.14.3 Von Kossa boyaması 

 
 
Von Kossa boyaması hücrelerin hücre dışı matrislerinde biriken kalsiyumun 

belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 
 
Von Kossa boyaması için örnekler, 

1. 20 dk %5’lik AgNO3 ile karanlıkta muamele edildi. 

2. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

3. 2 dk 5 g Na2CO3 + 75 mL saf su + 25 mL formalin çözeltisi ile muamele edildi. 

4. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

5. 2 dk 5 sodyumtiyosülfat ile fikzasyon yapıldı. 

6. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

7. 2-3 dk hemotoksilin ile muamele edildi. 

8. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

9. Işık mikroskobu altında görüntülendi ve fotoğrafları çekildi (Şekil 5.9). 

 

4.2.15 Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektroskopisi (ATR-FTIR) Analizleri 
 
 
Bir molekül veya bileşik yapısında bulunan bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler elde 

etmek amacıyla 1000 cm-1 ile 4000 cm-1 dalga boyu aralığında hazırlanan iskelelerin 

ATR FTIR analizleri gerçekleştirilmiş olup sonuçlar şekil 12 de verilmiştir. 

 

4.2.16 SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi)  
 
 
SEM incelemeleri için örnekler, %2,5 glutaraldehit içeren 0,1 M kakodilat tamponunda 

(pH 7.4) 4oC’da tespit edildi. Tespit işleminin ardından örnekler fiksatifi ve diğer 

kirlilikleri uzaklaştırmak amacıyla PBS ile yıkandı.  Yıkama işleminden sonra, örnekler 

sulu etanol (%60, %70, %80, %90, %95, %100) serilerinden geçirilerek dehidrate 

edildi. Daha sonra ince bir altın-paladyum (15 nM) tabakasıyla kaplanan örnekler, FEI 

QUANTA 200FEG SEM cihazında incelenip görüntülendi. 
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5. BULGULAR 
 

5.1 Gözenek Oluşturucunun Belirlenmesi 
 

Sodyum bikarbonat, tuz ve şeker kullanılarak elde edilen gözenekli membranlara hücre 

ekiminden sonra belirli zaman noktalarında yapılan MTT testi sonuçlarına bakıldığında 

en iyi sonucun tuz ile elde edildiği belirlendi.  

  
Kollajen/karbonat 

  
 

Kollajen/şeker 
 

  
Kollajen/tuz 

 

Şekil 5.1 Kollajen/karbonat, kollajen/şeker, kollajen/tuz membran serilerinin 
makroskobik fotoğrafları 
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Karbonat 

 

  
Tuz 
 

  
Şeker 

 

Şekil 5.2 Kollajen-karbonat; kollajen-tuz; kollajen-şeker serisi MTT fotoğrafları (1. 
Gün) 
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Karbonat 

 

  
Tuz 
 

  
Şeker 

 

Şekil 5.3 Kollajen-karbonat; kollajen-tuz; kollajen-şeker serisi MTT fotoğrafları 
(3.Gün) 
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Karbonat 

 

  
Tuz 

 

  
Şeker 

 

 

Şekil 5.4 Kollajen-karbonat; kollajen-tuz; kollajen-şeker serisi MTT Fotoğrafları 
(7.Gün) 
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Şekil 5.5 Belirli zaman noktalarında yapılan MTT testi ile belirlenen hücre canlılık 
oranları 

 

5.2 İskele Hazırlanmasının Optimizasyonu 
 
 
Yapılan çalışmalarda öncelikle kullanılan kollajen miktarıyla ilgili yapılan optimizasyon 

çalışmaları sonucunda kollajenin daha kuvvetli bir asit olan fosforik asit içerisindeki % 

2.5’luk çözeltisinin liyofilizasyondan sonra elde edilen yapısının fiziksel özelliklerinin 

ve kararlılığının %1’lik kollajene göre çok daha iyi olduğu gözlenmiştir. 

 
 
Hazırlanan %1,0’lık ve %2,5’lik kollajen çözeltileri içerisine sırasıyla % 25, %50 ve 

%75 HA ilave edildikten sonra fiziksel açıdan bakıldığında en sağlam yapının %75’lik 

HA ile elde edildiği görülmüştür. 

 
 
%75 HA içeren %2,5’lik kollajen çözeltisi içerisine gözenek oluşturmak amacıyla 

sırasıyla MTT sonuçlarına bağlı olarak öncelikle tuz kullanılmıştır. Ancak iskele 

oluşturulması sırasında tuzun ortamdan uzaklaştırılmasıyla ilgili sorunlarla 

karşılaşıldığından gözenek oluşturucu olarak sodyum bikarbonat kullanılmasına karar 

verilmiştir. % 40, % 60 ve % 80 oranlarında NaHCO3 ilave edilmiştir ancak % 60 ve % 

0
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80 NaHCO3 içeren çözeltilerde çok fazla köpürme meydana geldiğinden NaHCO3 

oranının % 40 olmasına karar verilmiştir. 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda %75 HA ve %40 NaHCO3 içeren %1,0’lık ve %2,5 

kollajen çözeltileriyle hazırlanan kollajen/HA kompozit iskeleler elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 5.6 % 2,5’lik kollajen ile hazırlanan kollajen/ HA kompozit iskelelerin 
makroskobik fotoğrafları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  B   A 
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5.3 İskele Karakterizasyonu 
 

5.3.1 ATR-FTIR Bulguları 
 
 
Kollajen, hidroksiapatit ve kollajen/hidroksiapatit iskelelerin kimyasal yapılarının için 

yapılan FTIR analizleri sonucunda elde edilen spektrumlar şekil 5.2’de verilmiştir. 

Kollajen için, üç amid bandı gözlemlenmiştir. 1634 cm-1 dalga boyundaki pik 

kollajendeki amid I bağına ait C=O gerilmesinden ileri gelmekle birlikte 1549 cm-1 ve 

1185 cm-1 dalga boylarındaki pikler ise N-H ve C-H gerilmelerinin yol açtığı amid II ve 

amid III bantlarını göstermektedir. 3298 cm-1 dalga boyunda gözlenen pik ise N-H 

asimetrik ve simetrik gerilmesinden ileri gelmektedir. HA tozu için ise 1018 cm-1 ve 952 

cm-1 dalga boylarında gözlenen pikler (PO4)
3− iyonuna aittir. 

 

 

Şekil 5.7 Kollajen, HA, ve kollajen/HA yapılarına ait FTIR spektrumları 

Amid I 

Amid II 

Amid III 

 N-H 

(PO4)
3- 
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5.3.2 SEM Bulguları 
 
 
SEM bulguları ile HA ve NaHCO3 kullanılarak oluşturulan kollajen/HA kompozit 

yapısının yalnızca NaHCO3 ile etkileştirilen saf kollajen yapısına göre daha sağlam ve 

ara bağlantılı bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. % 70 HA içeren kollajen 

iskelelerin gözenek içeren makroporöz yapıya sahip olduğu ve HA partiküllerinin 

kollajen matriksi içerisinde homojen bir şekilde dağıldığı belirlenmiştir. Şekil 5.4 HA 

partikül boyutunun 20-40 µm arasında değiştiğini, oluşan gözenek boyutunun 40-90 µm 

aralığında olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 5.8 a. & b. NaHCO3 ile gözenek oluşturulmuş saf kollajenin; c. & d. Kol/HA 
kompozit iskelelerin SEM görüntüleri  

 

A 

D C 

B 
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5.4 Faz Kontrast Mikroskobu Bulguları 
 
 
İnsan adipoz kök hücrelerinin, çoğalma sırasında ve bolluk noktasındaki iğsi yapılı faz 

kontrast mikroskobu görüntüleri şekil 5.4’te verilmiştir. Hücrelerin 10-12 gün içerisinde 

%80-90 bolluk noktasına ulaştığı belirlendi. 

 

 

Şekil 5.9 İnsan adipoz kök hücrelerinin çoğalma sırasında ve iğsi yapılı bolluk 
noktasındaki faz kontrast mikroskobu görüntüleri (Boyut çubukları: 150 
µm) 

  

B A 
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5.5 MTT Bulguları 

 

5.5.1 Faz kontrast mikroskobu görüntüleri 
 

 
Belirli zaman noktalarında MTT reaktifi ile 4 saat boyunca inkübe edilen %1,0’lık ve 

%2,5’lik kollajen ile hazırlanan iskeleler kullanılarak oluşturulan hücre-iskele 

yapılarının yüzeylerinde oluşan formazan kristallerine ait makroskobik görüntüler şekil 

5.10 ve şekil 5.11’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.10 Yüzde 1,0’lık kollajen ile hazırlanan kollajen/HA kompozit iskelelerin: a. 
Kontrol, Osteojenik indüksiyonun b. 1, c. 7, d. 14, e. 21, f. 28. günü sonunda 
oluşan formazan kristallerinin faz kontrast mikroskobu görüntüleri (Boyut 
çubukları: 150 µm) 

  

b 

  

  

f e 

d c 

a 
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Şekil 5.11 % 2,5’lik kollajen ile hazırlanan kollajen/HA kompozit iskelelerin a. Kontrol, 
b. 1. gün, c. 7. gün, d. 14.gün, e. 21. gün, f. 28. gün sonunda oluşan formazan 
kristallerinin faz kontrast mikroskobu görüntüleri (Boyut çubukları: 150 µm) 

 

Kompozit hazırlamada kullanılan kollajen miktarı arttıkça hücrelerin iskele yüzeyine 

daha çok bağlandığı ve çoğaldığı belirlenmiştir. Ayrıca hücrelerin mitokondriyel 

aktivitelerini deneysel çalışmalar boyunca sürdürdüğüde faz kontrast mikroskobu 

görüntülerinde açıkça görülmektedir. 

 F 

  

  

  

e f 

d c 

b a 



 

 

Şekil 5.12 %1,0’lık kollajen ile hazırlanan iskele üzerine ekilen AdMKH hücrelerinin 
osteojenik indüksiyondan sonraki belirli zaman noktalarında yapılan MTT 
testi ile belirlenen hücre canlılık 

 

 

Şekil 5.13  % 2,5'lik kollajen ile hazırlanan iskele üzerine ekilen AdMKH hücrelerinin 
osteojenik indüksiyondan sonraki belirli zaman noktalarında yapılan MTT testi 
ile belirlenen hücre canlılık oranları
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lık kollajen ile hazırlanan iskele üzerine ekilen AdMKH hücrelerinin 
osteojenik indüksiyondan sonraki belirli zaman noktalarında yapılan MTT 

 

% 2,5'lik kollajen ile hazırlanan iskele üzerine ekilen AdMKH hücrelerinin 
osteojenik indüksiyondan sonraki belirli zaman noktalarında yapılan MTT testi 

 28 

  28 
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5.6 Histokimyasal Bulgular  
 

Hematoksilin&Eozin ile yapılan boyamalar sonucunda %1,0 ve %2,5 kollajen içeren 

iskelelerin kollajen oranlarına bağlı olarak farklı şiddetlerde boyandığı gözlemlenmiştir. 

 

 

 Hematoksilin ve Eozin 

  

%1,0 Kol/HA 

 

%2,5 Kol/HA 

7. gün 

  

14. gün 

  

28. gün 

  

Şekil 5.14 Yüzde 1,0’lık ve %2,5’lik kollajen içeren kompozit iskelelerin histokimya 
bulguları (H&E boyaması) (Boyut çubukları: 150 µm) 
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Alizarin kırmızısı boyaması yöntemiyle kalsifikasyon takip edilmiştir. In vitro kültürün ileriki 

aşamalarında, oluşan kırmızı rengin şiddetinin de arttığı belirlenmiştir. 

 

 Alizarin Kırmızısı 

 %1,0 Kol/HA %2,5 Kol/HA 

7. gün 

  

14.gün 

  

28.gün 

  

 

Şekil 5.15 Yüzde 1,0’lık ve %2,5’lik kollajen içeren kompozit iskelelerin histokimya 
bulguları (Alizarin kırmızısı boyaması) (Boyut çubukları: 150 µm) 
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Histokimyasal çalışmalar incelendiğinde von Kossa boyamasında osteojenik farklılaşmaya 

bağlı olarak hücreler tarafından biriktirilen kalsiyum ve mineralize olmuş yeni kemiksi 

dokunun siyah renk ile boyanmasına bağlı olarak tespit edilmiştir.  Osteoid içeriği ise pembe 

renkle boyanmıştır. 

 

 

 Von Kossa 

 %1,0 Kol/HA %2,5 Kol/HA 

7.gün 

  

14.gün 

  

28.gün 

  

Şekil 5.16 Yüzde 1,0’lık ve %2,5’lik kollajen içeren kompozit iskelelerin histokimya 
bulguları (von Kossa boyaması) (Boyut çubukları: 150 µm) 
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6. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

 

Bu çalışmada, sert doku onarımına yönelik kollajen/HA kompozit iskelelerin 

geliştirilmesi ve hücre kültüründe kullanımı amaçlanmış; %1,0’lık ve %2,5’lik kollajen 

içeren iki farklı makroporöz kompozit iskele üzerinden çalışmalar yapılmıştır. 
 

 

Yapılan çalışmada öncelikle gözenek oluşturucu olarak kullanılan tuz, şeker ve sodyum 

bikarbonatla elde edilen membranların belirli zaman noktalarındaki MTT sonuçları 

alınmıştır. En iyi sonuçlar tuz ile elde edilsede iskele oluşturulurken tuzun yapıdan 

uzaklaştırılmasıyla ilgili yaşanılan zorluklardan dolayı gözenek oluşturucu olarak 

sodyum bikarbonat kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Kollajenin %1,0’lık çözeltisinin hazırlanması için çözücü olarak asetik asit 

kullanılmıştır. Diğer yandan, %2,5’lik çözeltisinin hazırlanmasında daha kuvvetli bir 

asit olan fosforik asit çözücü olarak kullanılmıştır. Daha sonra kompozit iskelesi için 

kollajen çözeltileri içerisine çözelti içindeki oranı %75 olacak şekilde HA ilave 

edilmiştir. İskele içerisinde gözenek oluşturmak amacıyla çözelti içerisine NaHCO3 

ilave edilmiş ve hızlı bir şekilde karıştırılmıştır. Dondurarak kurutma işleminin ardından 

EDC-NHS ile 4 saat boyunca çapraz bağlama işlemi yapılmıştır. Çapraz bağlama 

işleminin ardından liyofilizasyon tekrarlanarak kollajen/HA kompozit iskeleler elde 

edilmiştir. 

 

 

ATR-FTIR sonuçları incelendiğinde, kompozit iskelelerde saf kollajen ve HA yapısında 

bulunan bağların tamamının bulunduğu gözlenmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalar 

incelendiğinde saf kollajen için; 1634 cm-1 dalga boyundaki pik kollajendeki amid I 

bağına ait C=O gerilmesinden ileri gelmekle birlikte 1549 cm-1 ve 1185 cm-1 dalga 

boylarındaki pikler ise N-H ve C-H gerilmelerinin yol açtığı amid II ve amid III 

bantlarını göstermektedir (Wang vd. 2003). 3298 cm-1 dalga boyunda gözlenen pik ise 
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N-H asimetrik ve simetrik gerilmesinden ileri gelmektedir. HA tozu için ise 1018 cm-1 

ve 952 cm-1 dalga boylarında gözlenen pikler (PO4)
3− iyonuna aittir. EDC ile çapraz 

bağlama işlemi yapıldıktan sonra elde edilen kompozit iskelenin kimyasal yapısı 

incelendiğinde ise, kollajen ve HA için temel pikler görülmekle birlikte bazı bağların 

frekans değerlerinde çok küçük değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Örneğin, 1549 cm-

1’de gözlenen amid II bandı 1545 cm-1’e düşmüştür. Bunun sebebinin çapraz bağlama 

esnasında daha güçlü olan -NH2 bandının -NH bandına dönüşmesinden ileri geldiği 

düşünülmektedir (Wang vd. 2003).  

 

Taramalı elektron mikroskobu görüntüleri (SEM) incelendiğinde, HA ile oluşturulan 

kompozit yapının saf kollajen kullanılarak oluşturulan iskelelere göre daha düzenli ve 

ara bağlantıların çok daha yaygın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca NaHCO3 kullanılarak 

elde edilen gözenek boyutunu ise SEM analizi, kompozit oluşturmak üzere kullanılan 

HA partiküllerin 20-40 µm arasında değişen boyuta sahip olduğunu göstermiştir.  

 

Trabeküler kemikte olduğu gibi süngerimsi bir yapı elde etmek için, iskelelerde gözenek 

oluşturulması önem taşımaktadır. Bu çalışmada, gözenek oluşturucu olarak NaHCO3 

kullanılmıştır. Asidik kollajen çözeltisine ilave edilen NaHCO3’ın verdiği tepkime 

sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı yapıdan uzaklaşırken gözenek oluşturmakta; 

diğer yandan suyun kollajen-HA karışımının yüzeyine doğru yönelerek daha yoğun bir 

kompozit çözelti oluşmasına yol açmaktadır. NaHCO3 ile oluşturulan gözenek 

boyutunun yaklaşık 40-90 µm arasında değiştiği yine SEM incelemesi sonucunda 

belirlenmiştir. Bu yolla, hücrelerin çoğalması için gerekli olan gözenek boyutuna sahip 

iskeleler elde edilebilmiştir. Yapılan benzer bir çalışmada ise kemik doku mühendisliği 

için geliştirilen kollajen/HA iskelelerin liyofilizasyon yöntemiyle elde edilen gözenek 

boyutu 10-40µm civarındadır (Dey vd. 2009). Sonuçlar incelendiğinde NaHCO3’ın 

gözenek oluşturma açısından liyofilizasyon yöntemine göre daha iyi sonuç verdiği 

düşünülmektedir.  

 

Hazırlanan iskelelerin sitotoksik etkileri MTT testi ile değerlendirilmiştir. Yüzde 1,0’lık 

ve %2,5’lik kollajen ile hazırlanan iskeleler üzerine insan adipoz mezenkimal kök 
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hücreleri tohumlanmış ve osteojenik indüksiyondan itibaren farklı zaman aralıklarında 

MTT testi uygulanarak hücre canlılığı ve çoğalması takip edilmiştir. Sonuçlar 

incelendiğinde %2,5’lik kollajen ile hazırlanan iskelelerde hücrelerin daha hızlı 

çoğaldığı gözlenmiştir. Bunun nedeninin doğal kemiğin yapısının büyük bir kısmının 

kollajenden oluşması ve iskelelerin kollajen içeriğinin arttırılmasına bağlı olarak 

tohumlanan hücrelerin canlılığı ve çoğalması için daha elverişli üç-boyutlu ortamların 

oluşturulduğu şeklinde açıklanabilir.  Belirli zaman noktalarında yapılan MTT testi 

sonuçlarıyla elde edilen absorbans değerleri incelendiğinde %1,0’lık kollajen ile elde 

edilen kompozit iskeleler üzerinde AdMKH hücrelerinin çoğalmasının çok yavaş 

ilerlediği ve maksimum hücre sayısına 28. günde ulaşıldığı gözlenmiştir. Ancak 

%2,5’lik kollajen ile hazırlanan iskelelerde maksimum hücre yoğunluğuna 14. günde 

ulaşılmıştır ve daha sonraki zaman noktalarında önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Kültürün ondördüncününden sonra, hücre çoğalmasının yavaşlayarak bir asimptota 

ulaşması, osteojenik indüksiyon sebebiyle adipoz mezenkimal kök hücrelerinin 

proliferatif fenotipten uzaklaşması ve kemik hücrelerine farklılaşması ile açıklanabilir. 

 

Histokimyasal çalışmalar incelendiğinde von Kossa boyamasında osteojenik 

farklılaşmaya bağlı olarak hücreler tarafından biriktirilen kalsiyum ve mineralize olmuş 

yeni kemiksi dokunun siyah renk ile boyanmasına bağlı olarak tespit edilmiştir.  Osteoid 

içeriği ise pembe renkle boyanmıştır. Yapılan çalışmada, hem %1,0’lık hem de %2,5’lik 

kollajen ile oluşturulan kompozitlerde belirli zaman noktalarında yapılan von Kossa 

boyamalarında oluşan renkler incelendiğinde osteojenik indüksiyonun gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir. Ancak %1,0’lık kollajen ile yapılan boyamalarda gerçekleşen siyah ve 

pembe renkteki boyanma düzeyinin %2,5’lik kollajen içeren iskelelere göre daha az 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi, kollajen miktarının artışına bağlı olarak hücre 

çoğalmasının ve farklılaşmanın daha fazla olması olduğu düşünülmektedir. 

 

Çalışmada ayrıca Alizarin kırmızısı boyaması yöntemiyle kalsifikasyon takip edilmiştir. 

In vitro kültürün ileriki aşamalarında, oluşan kırmızı rengin şiddetinin de arttığı 

belirlenmiştir. Ayrıca %2,5’lik kollajen ile hazırlanan kompozit iskeledeki kırmızı 

rengin %1,0’lığa göre fazla olması da hücrelerin burada daha fazla çoğaldığını ve 
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osteojenik yönde farklılaştığını göstermektedir. 

 

Hematoksilin-eozin ile yapılan boyamalar sonucunda ise hücre çekirdeğinin mavi-siyah 

renkte; hücre sitoplazmasının ve bağ dokusu elemanlarının ise pembe, turuncu ve 

kırmızı renkte boyandığı gözlemlenmştir. Kompozit yapısının kollajen içeriğine bağlı 

olarak %2,5 kollajen içeren iskeledeki boyanma düzeyinin %1,0 kollajen içeren 

kompozit iskeleye göre daha yoğun olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sınuçlara bağlı 

olarak, hücre çoğalmasının kollajen miktarının artışıyla doğru orantılı olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca her iki kompozit iskeledede osteojenik indüksiyonun 14. 

gününden itibaren ortam koşullarına bağlı olarak degredasyonun meydana geldiği ve 

iskelelerin bozunmaya başladığı belirlenmiştir. 

 

Sonuç olarak gözenekli biyobozunur iskelelerin NaHCO3 kullanılarak oluşturulabileceği 

belirlenmiştir. Ayrıca %2,5’lik kollajen içeren iskelelerin  %1,0’lık kollajen içeren 

iskelelere göre kemik doku mühendisliği için daha uygun olduğu ve HA’in yapıya 

dayanıklılık kazandırdığı ve oluşan kollajen/HA makrogözenekli yapıların biyomalzeme 

olarak kullanılabileceği yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. 
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