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Danışman: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN 

  
Bu çalışmada, biyomalzeme kullanımına yönelik sığır ince barsak submukoza 
tabakasının (SIS) yeni tasarlanan yöntem ile deselülerizasyonu gerçekleştirildi. Bu 
amaçla mekanik, kimyasal ve fiziksel yöntemlerin beraber kullanımını kapsayan ideal 
bir protokol geliştirilerek büyük ölçüde hücrelerinden arındırılmış lifsi yapıda 
membranlar hazırlandı. Deselülerizasyon yönteminin etkinliği SEM, histokimya ve 
DNA içeriği analizleriyle belirlendi. Deselülerize edilen membranların yüzey 
özellikleri ile su ve tampon tutma kapasiteleri de incelendi. Daha sonra, deselülerize 
sığır SIS membranlara sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücreleri (Kİ-MKH) 
tohumlandı ve 21 gün boyunca kültürü sürdürüldü. Deney süresince, belirli zaman 
noktalarında hücrelerin canlılığı ve çoğalması MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-
difeniltetrazolyum bromür] yöntemi ve histokimyasal analizlerle takip edildi. Sıçan 
Kİ-MKH’leri tohumlanmış ve hücresiz sığır deselülerize SIS membranlarının 
sıçanlarda kritik boyutlu (7 cm2) tam kalınlık yara iyileşme modelinde etkinliğinin 
incelenmesi amacıyla in vivo çalışmalar tasarlandı. Çalışmada, aynı boyutta 
oluşturulan açık yaralar kontrol olarak kullanıldı. İyileşme süreci boyunca, yara 
boyutunda meydana gelen değişim, iltihaplanma, kızarıklık, şişme, vb. durumlar 
günlük makroskopik olarak takip edildi. Ayrıca yara iyileşme sürecinin daha iyi 
değerlendirilebilmesi amacıyla, belirli zaman noktalarında doku örneklerinin 
sıçanlardan eksplante edilmesinin ardından histo- ve immünhistokimya boyamaları ile 
analiz edildi. Deselülerize sığır SIS membranlarının sıçan Kİ-MKH’ler için uygun bir 
iskele olduğu ve yara iyileşmesini kontrole göre daha az skar oluşumu ile yaklaşık iki 
kat hızlandırdığı belirlendi. Elde edilen sonuçlar, deselülerize sığır SIS 
membranlarının, hücresiz veya Kİ-MKH’leri ile kombine edilerek, rejeneratif tıpta 
yara grefti olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu görüşünü desteklemektedir. 
 
Temmuz 2012, 106 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Deselülerizasyon, SIS, İnce barsak submukozası, Yara 
iyileşmesi, Deri grefti, Kemik iliği mezenkimal kök hücreler, Zenojenik malzemeler, 
Doğal biyomalzemeler, Doku mühendisliği, Rejeneratif tıp. 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

DECELLULARIZATION OF BOVINE SIS FOR BIOMATERIAL USE AND  
ASSESSMENT OF EFFICACY IN A RAT CRITICAL-SIZE FULL-THICKNESS 

WOUND REPAIR MODEL 
 

Mahmut PARMAKSIZ 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Science 

Department of Chemistry 
 

Supervisor: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN 
 
In this study, bovine small intestinal submucosa (SIS) was decellularized using a 
novel method for use as a biomaterial. For this aim, highly fibrous and cell free 
membranes were prepared with the optimized method involving chemical, physical 
and mechanical treatments. The efficiency of the decellularization method was 
assessed using SEM, histochemistry and DNA content analyses. Surface properties 
and water/buffer uptake capacity of decellularized membranes were also assessed. 
Afterwards, rat bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) were seeded and 
cultured on decellularized bovine SIS membranes up to 21 days. During this period, 
cell viability and proliferation were evaluated via MTT [3-(4,5-dimethyldiazol-2-yl)-
2,5-diphenyltetrazolium bromide] assay and histochemical staining at predetermined 
time points. The in vivo studies were designed to investigate the efficacy of empty and 
BM-MSCs-seeded bovine SIS, in the critical-size (7cm2) full-thickness rat skin defect 
model. The open wound in same size was chosen as the control. During the healing 
process, observations such as changes in the diameter, inflammation, bleariness, 
exudation and swelling were recorded daily for each wound macroscopically. And 
also, samples were explanted from rats at predetermined time points and were 
evaluated using histology and immunohistochemistry for in-depth analyses of the 
wound healing process. Findings supported the notion that, decellularized bovine SIS 
membranes could be a suitable scaffold for rat BM-MSCs and accelerate wound 
healing approximately two-fold, with minor scarring. In conclusion, decellularized 
bovine SIS has potential as a wound graft in regenerative medicine alone or in 
combination with BM-MSCs. 
 
July 2012, 106 pages 
 
Key Words: Decellularization, SIS, Small intestinal submucosa, Wound repair, Skin 
graft, Bone marrow mesenchymal stem cells, Xenogenic materials, Natural 
biomaterials, Tissue engineering, Regenerative medicine. 
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1. GİRİŞ 
 
 
Deri bir dizi kritik işleve sahip, birden çok katmandan ve hücre tipinden oluşan oldukça 

karmaşık bir organdır. Sahip olduğu kritik işlevlerin yanında, derinin en dikkat çekici 

özelliği ufak çapta epidermal yaralanmalardan sonra kendi kendini yenileyebilmesidir. 

Genetik bozukluklar, akut travmalar, kronik yaralar, yanıklar veya çeşitli cerrahi 

müdahalelerden dolayı deride hasarlar meydana gelebilmektedir.  

 

Deride hasar meydana geldiği andan itibaren karmaşık olaylar zinciri başlar. Bu 

karmaşık yara iyileşme süreci çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinler tarafından tetiklenir 

ve kontrol edilir. Ancak, doğal iyileşme süreci herhangi bir zamanda olumsuz etkilenir 

ise, yaranın iyileşmesi yavaşlayabilir veya yara kronik forma dönüşebilir. Diğer yandan, 

geniş alanlı yanmalarda, kritik boyutlardaki travmalarda, diyabet yaralarında ve 

epidermis ve dermis kaybının söz konusu olduğu tam kalınlıktaki yaralanmalarda, deri 

kendi kendini yenileyememektedir. Çok büyük çaptaki derin deri kayıpları, akut 

fizyolojik dengesizlik ile sonuçlanabilmekte ve en nihayetinde gözle görülebilir bir 

sakatlığa hatta ölüme dahi neden olabilmektedir. Bu durumlarda, sentetik ve biyolojik 

malzemelerin kullanımıyla bu sorunlara çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.  

 

In vivo uygulamalara yönelik üretilecek “ideal” deri yedekleri genel olarak, toksik ve 

immünojenik olmamalı veya aşırı inflamasyona neden olmamalıdır. Ayrıca, çok az veya 

mümkünse hiç hastalık taşıma riski bulunmamalıdır. Deri onarımına yönelik 

kullanılacak biyomalzemeler ise, biyobozunur, düzenlenebilir ve derinin fiziksel ve 

mekanik özelliklerine benzer olmalı, normal dokunun onarımını desteklemeli, ağrıyı 

azaltmalı, yara yüzeyinden sıvı ve ısı kaybını engellemeli ve yarayı enfeksiyonlara karşı 

korumalıdır. Bunların yanında, hızlı üretilebilmesi, maliyetinin düşük olması, 

kullanımının kolay olması ve uzun raf ömrüne sahip olması büyük avantaj 

sağlayacaktır.  

 

Günümüzde ticari olarak ne yukarıda bahsedilen özelliklerin tamamını barındıran ne de 

tam anlamıyla doğal derinin fonksiyonel ve anatomik özelliklerini taşıyan deri yedeği 
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olarak kullanılabilen bir biyomalzeme mevcut değildir. Buna karşın, yara iyileşmesine 

yönelik, klinikte aktif olarak kullanılan güncel birçok deri ürünü mevcuttur. 

 

Sentetik yara greftleri, ucuz olmaları, uzun raf ömrüne sahip olmaları ve toksik 

olmamaları gibi bazı avantajlara sahiplerdir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak gözenek boyutu, 

su tutma ve mekanik davranışları gibi özellikleri de düzenlenebilmektedir. Buna karşın, 

allo-, oto- ve zeno-grefleri içeren biyolojik greftlerin iyileşme sürecinde epitelizasyonu 

ve granülasyonu hızlandırmada sentetik greftlerden daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu 

zamana kadar, hayvan kaynaklı kollajen, deselülerize kadavra derisi, deselülerize sığır 

derisi, deselülerize domuz ince barsak submukozası ve otolog deselülerize dermis gibi 

çeşitli biyolojik greftler klinikte kullanılmıştır. 

 

Yara iyileşmesine yönelik malzemelerin üretiminde diğer önemli yaklaşım ise deri doku 

mühendisliğidir. Deri doku mühendisliği, dermisi taklit eden biyobozunur matriks 

malzemelerinin geliştirilmesi ve daha sonraları özellikle canlı üretim deri ürünlerinin 

hammaddesi olarak kabul edilen keratinositlerin kültür tekniklerinin geliştirilmesiyle, 

laboratuvarda üretilen ilk başarılı doku mühendisliği uygulamasıdır. Bu zamana kadar 

deri rejenerasyonunda kullanılmak üzere geliştirilmeye çalışılan doku mühendisliği 

ürünlerinin temelde matriks veya hücre bazlı ürünler olarak ikiye ayrıldığı 

görülmektedir. 

 

Günümüzde otolog deri nakli, yanıkları da içeren tam kalınlıktaki deri yaralanmalarında 

klinik uygulamalar için altın standart olarak kabul edilen uygulamadır. Ancak, buna 

karşın tekrar uygulanabilmesi, yara boyutu ve hastanede kalma süresiyle ilişkilidir. 

Dahası, geniş alanlı yaralanmalarda verici bölgeler son derece sınırlıdır, ayrıca hasta bu 

süre zarfında tedaviyi reddedebilir. Allo-greftler derin yaralara da uygulanabilir ve 

ağrıda azalmayı da sağlayabilir. Ancak, hastalık bulaştırabilecek ajanların taşınma 

ihtimalini tamamen ortadan kaldırabilecek standart sterilizasyon yöntemi var 

olmadığından etik ve güvenlik kaygıları devam etmektedir. 
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Hayvan kaynaklı dokular, binlerce yıldır derin yaraların tedavisine yönelik olarak 

kullanılmaktadır. Sınırsız kaynağa sahip olması ve kontrol edilebilir veya iyileştirilebilir 

şartlar altında üretilebilmesi, çağımızda da bu greftleri yara örtüsü olarak kullanımda ön 

plana çıkarmaktadır.  

 

İnce barsak submukoza tabakası (SIS), çoğunlukla domuzların ince barsağından izole 

edilen ve birçok doku mühendisliği uygulamasında yaygın olarak kullanılan, doğal 

kaynaklı bir hücre dışı matrikstir (HDM). Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, in 

vitro da birden fazla hücre tipine uygun bir biyoiskele olarak kullanılabilmiştir. SIS 

tabakasının hücresiz veya amaca yönelik hücreler ile kombine edilerek kullanılabilme 

esnekliği sayesinde birçok doku ve organ uygulamalarında yüksek kullanım 

potansiyeline sahiptir. Uygun hücresizleştirme işleminin ardından, büyüme faktörlerinin 

ve sitokinlerin yapıda bulunuyor olması, yumuşak dokuların yeniden modellenmesini ve 

iyileşme sürecini önemli ölçüde arttırmaktadır. Dayanıklı ve biyobozunur yapısı 

sayesinde, vücut doğal süreci devralana kadar ideal bir matriks sağlamaktadır. Bu 

özellikleriyle SIS, rejeneratif tıp ve doku mühendisliği uygulamaları için son derece 

değerli bir malzeme olarak dikkat çekmektedir. 

 

Tasarlanmış deri yedekleri, yara bakımında önemli avantajlar göstermelerine ve hızla 

ilerleyen bir alan olmasına rağmen, yüksek maliyetleri, sınırlı etkileri ve özellikle deri 

eklerini yeniden oluşturmada kısmen yetersiz kaldıklarından dolayı kullanımları tam 

anlamıyla rutin değildir. 

 

Kök hücreler, uzun süre kendilerini yenileyebilme kapasitesine sahip ve asimetrik 

çoğalma ile daha olgun evrelere ve farklı doku tiplerine özelleşebilen hücrelerdir. Bu 

hücreler, çeşitli doku tiplerine farklılaşabilme yetenekleri sayesinde, tasarlanmış deri 

yedeklerinin aksine deri bileşenlerinin oluşmasına yardımcı olma potansiyeline de 

sahiptirler. Bu özellikleri sayesinde birçok alanda kullanılmalarının yanında, hasar 

görmüş deri onarımında ve doku yenilenmesinde kullanılma potansiyelleri çok 

yüksektir. 
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Bu çalışmada, sığır kaynaklı ince barsak submukoza tabakasının hücrelerinden etkin 

yöntemlerle arındırılması ve elde edilecek olan büyüme faktörlerince zengin 

deselülerize doğal matriksin bozunur biyomalzeme olarak doku mühendisliği ve 

rejeneratif tıpta kullanım potansiyeli değerlendirilmiştir. 

 

Bu amaçla, ideal deselülerizasyon yöntemi belirlenerek, büyük ölçüde hücrelerinden ve 

DNA’dan arındırılmış lifsi yapıda membranlar elde edilmiştir. Biyouyumlu hale 

getirilen membranların, yüzey özellikleri ile su ve tampon tutma kapasiteleri 

belirlenmiştir.  

 

Deselülerize membranlar elde edildikten sonra ise sıçan kemik iliği mezenkimal kök 

hücreleri ile etkileştirilmiş ve hazırlanan membranların in vitro uygulamalarda hücreler 

için uygun bir biyomalzeme olup olmadığı belirlenmiştir. Hücre canlılığı ve çoğalması 

MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] yöntemi ve 

histokimya boyamaları ile belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlarda hücre canlılığının 

zamana bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir.  

 

Elde edilen deselülerize sığır SIS membranlarının, sıçan Kİ-MKH’ler ile kombine 

edilerek ve hücresiz olarak sıçanlarda kritik boyutlu tam kalınlık yara iyileşme 

modelinde etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla in vivo çalışmalar yapılmıştır. Yara 

kapanması makroskobik olarak takip edilmiştir. Ayrıca, iyileşme süreci histokimyasal 

ve immünhistokimyasal çalışmalarla detaylı olarak incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlarla, sığır SIS membranlarının uygulandığı yaralarda iyileşme sürecinin kontrol 

olarak alınan açık yaraya göre yaklaşık olarak iki kat hızlandığı belirlenmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 
 
 
2.1 Derinin Yapısı ve İşlevi 
 
 
Deri, bir dizi fonksiyonu olan, birden çok katmandan ve hücre tipinden oluşan oldukça 

karmaşık bir yapıdır. Çeşitli hastalıklardan, travmalardan, enfeksiyonlardan ya da 

sakatlanmalardan dolayı deride hasarlar meydana gelebilir. Derinin yapısının ve 

işlevlerinin yeniden düzenlenmesi ve iyi anlaşılması başarılı yara iyileşmesi için 

gereklidir.  

 

2.1.1 Derinin yapısı 
 

 
Deri, yaklaşık 2 m2’lik yüzey alanı ile vücut yüzeyini kaplar ve vücut ağırlığının 

yaklaşık %8'ini oluşturur. Bu özellik, deriyi vücudun en büyük organı yapmaktadır. 

Derinin kalınlığı, vücutta bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, göz 

kapaklarındaki kalınlığı 0,5 mm'den az iken, sırtın üst orta kısmındaki kalınlığı 5 

mm'den fazladır. Ancak, genel olarak ortalama 1-2 mm kalınlığa sahiptir (Gray 1987, 

Carola vd. 1990).  

 

Deri iki ana katmandan oluşan, yapısal olarak karmaşık ve son derece özelleşmiş bir 

yapıdır. Bu katmanlar, keratinize yassı epitel dokunun dış tabakası olan epidermis ve alt 

deri olarak da adlandırılan, epidermisin altında bağ dokusundan daha kalın bir tabaka 

olan dermistir. Kıl folikülleri ve ter bezleri gibi derinin bazı ekleri epidermis ve dermise 

yayılmış olarak bulunurlar ve dermisin altındaki yağ dokusuna kadar nüfuz 

etmektedirler (Carola vd. 1990, Alberts vd. 2002). Derinin genel mimarisi şekil 2.1’de 

şematik olarak gösterilmiştir. 

 

Derinin belirli bölgelerde görünümü ve işlevi, aktivite farklılıklarına, frekansına, 

bezlerin türüne ya da boyutuna, kılların ve köklerinin şekline ve dağılımına bağlı olarak 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bunlara ek olarak, bölgesel olarak kalınlık 

farklılıklarına, mekanik dayanıma, keratinizasyon derecesine, pigmentasyon ve 



 

damarlanmaya bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Derinin görünümü ve yapısı sadece 

genetiğe bağlı değildir, aynı zamanda hormon

çevresel faktörlerden de etkilenir (Gray 1987). Deri, vücut yüzeyinin büyük 

çoğunluğunu kaplayan

kaplayan kalın ve tüysüz deri olarak sınıflandırılabilir (Gray 1987).

 

 
 
2.1.1.1 Epidermis 
 
 
Epidermis olarak adlandırılan derinin en dış tabakası, keratinize çok katlı yassı epitelden 

oluşmaktadır. Kan damarları içermediğinden, epidermisin ölü hücrelerini 

açmadan çıkarmak mümkündür (Carola 

içerirken, bunun yanında Langerhans hücreleri ve melanositler gibi 

de yapısında barındırmaktadır 

kapaklarında 50 µm iken avu

göstermektedir (So vd
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damarlanmaya bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Derinin görünümü ve yapısı sadece 

genetiğe bağlı değildir, aynı zamanda hormonal değişiklikler, yaş, sağlık durumu ve 

çevresel faktörlerden de etkilenir (Gray 1987). Deri, vücut yüzeyinin büyük 

kaplayan ince ve tüylü deri olarak ya da avuç içi, ayak tabanlarını 

tüysüz deri olarak sınıflandırılabilir (Gray 1987).

Şekil 2.1 Derinin genel mimarisi 

Epidermis olarak adlandırılan derinin en dış tabakası, keratinize çok katlı yassı epitelden 

. Kan damarları içermediğinden, epidermisin ölü hücrelerini 

çıkarmak mümkündür (Carola vd. 1990). Epidermis, esas olarak keratinositleri 

içerirken, bunun yanında Langerhans hücreleri ve melanositler gibi 

barındırmaktadır (Alberts vd. 2002). İnsan epidermisini

µm iken avuç içi ve ayak tabanında 1,5 mm’ye kadar farklılık 

vd. 1998). 

damarlanmaya bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Derinin görünümü ve yapısı sadece 

er, yaş, sağlık durumu ve 

çevresel faktörlerden de etkilenir (Gray 1987). Deri, vücut yüzeyinin büyük 

ya da avuç içi, ayak tabanlarını 

tüysüz deri olarak sınıflandırılabilir (Gray 1987).  

 

Epidermis olarak adlandırılan derinin en dış tabakası, keratinize çok katlı yassı epitelden 

. Kan damarları içermediğinden, epidermisin ölü hücrelerini kanamaya yol 

. 1990). Epidermis, esas olarak keratinositleri 

içerirken, bunun yanında Langerhans hücreleri ve melanositler gibi farklı hücre türlerini 

. 2002). İnsan epidermisinin kalınlığı, göz 

ç içi ve ayak tabanında 1,5 mm’ye kadar farklılık 
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Epidermis ve epidermal ekler, deri veya kabuk olarak da bilinir. Kıllar, kıl folikülleri, 

bezler ve tırnaklar gibi belirli uzantılar epidermis ve dermise kadar uzanmaktadır 

(Alberts vd. 2002).  

 

Epidermal dokuda, temel mitotik hücre tabakasından yüzeydeki keratinositlere sürekli 

bir dönüşüm vardır (Fuchs 2007). Bu dönüşümün hızı genel olarak 45 ile 75 gün 

arasındadır. Ancak bu oran vücut pozisyonuna, epidermal kalınlığa, aşınma derecesine, 

hormonal değişikliklere vb. birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir. Özellikle bazı 

patolojik durumlar dönüşüm hızını önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Örneğin, 

dönüşüm hızı 8 günden az olan sedef hastalığında (psoriasis), keratinositler yüzeye 

ulaşmadan tamamen farklılaşma gösterememektedirler (Gray 1987).  

 

Genel olarak epidermal keratinizasyon süresi, hücrelerin sert kornifiye yassı forma 

dönüştüğü keratinosit farklılaşmasının son basamağı için geçerlidir. Epidermis 

hücreleri, keratinositlerin olgunlaşmasını etkileyen değişken keratin filament kimyası 

modeline sahiptir. Bazal kök hücrelerin keratinleri genç keratinositlerinkinden farklıdır 

ve sadece keratin filamentlerinin son türleri olarak ortaya çıkmaya başlayan stratum 

spinulosumun üst tabakalarında bulunurlar. Epidermal keratinizasyonun tipik sürecinde 

ölü skuamların, keratin ve involukrin gibi diğer proteinler ile doldurulması 

olgunlaşmanın son basamağında gerçekleşmektedir (Gray 1987). 

 

Epidermis keratinosit olgunlaşmasında her bir farklı aşamayı temsil eden bir dizi 

tabakaya ayrılmıştır. Tüysüz deride epidermis kalındır ve 5 tabakadan ya da katmadan 

oluşmaktadır. Bu katmanlar, yüzeyden en alt katmana doğru sırasıyla, boynuzsu katman 

(stratum korneum), şeffaf katman (stratum lusidum), granüler katman (stratum 

granülozum), dikenli katman (stratum spinozum) ve bazal katman (stratum bazal)' dır. 

Bununla birlikte tüylü deride şeffaf katman (stratum lusidum) bulunmamaktadır (Carola 

vd. 1990). 
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Stratum korneum (Boynuzsu tabaka) 
 
 
Stratum korneum epidermal dokunun en dış yüzeyinde bulunan, epidermisin sert ve 

kornifiye tabakasıdır. Bu düz ve ölü hücrelerden oluşan nispeten kalın tabaka 

epidermise paralel olarak yerleşmiştir. Bu katmandaki hücreler doğal aşınmayla sürekli 

olarak dökülürler. Bu dökülen hücrelerin yerine alt tabakalarda üretilen hücre 

yenilenmesinde görev alan ve üst kısma doğru göç eden yeni hücreler gelmektedir 

(Carola vd. 1990).  

 

Bu katmanın kalınlığı kafatası derisinde olduğu gibi sadece birkaç hücre kalınlığında 

olabilmekte veya derinin bulunduğu bölgeye bağlı olarak 50 hücre kalınlığına kadar 

değişebilmektedir. Hücreler yoğundur ve başka bir protein olan filagrine gömülü halde 

paralel olarak 8 nm'lik kısımlar şeklinde yerleşmişlerdir. Her biri 8-10 nm kalınlığında 

olan yüksek konsantrasyonlarda keratin filamentlerini içermektedir. Disülfür bağ 

oluşumu bu protein kompleksinin stabilizasyonunda etkilidir (Gray 1987, Fuchs 2008). 

 

Stratum lusidum (Şeffaf tabaka) 
 
 
Stratum lusidum eleidin proteinini içeren, ölü hücrelerin yarı saydam tabakasından 

oluşan düz bir tabakadır. Bu proteinin, korneumda bulunan yumuşak keratin ile granüler 

tabakanın (stratum granülozum) öncü yumuşak keratini olan keratohiyalin arasında yer 

alan geçici bir madde olduğu düşünülmektedir. Güneşin ultraviyole ışınlarına karşı 

koruyucu bir kalkan görevi gören ve böylece bu bölgelerde güneş yanıklarını önleyen 

lusidum sadece tüysüz deride bulunmaktadır (Carola vd. 1990). 

 

Stratum granülozum (Granüler tabaka) 
 
 
Granüler tabaka, genelde 2-4 hücre kalınlığındadır ve lusidumun altında yer alır. Bu 

tabakanın hücreleri keratohiyalin kristalleri içerir. Tabaka oluşumundaki keratinizasyon 

süreci, hücre ölüm süreci ile ilişkilidir (Carola vd. 1990). 
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Stratum spinozum (Dikenli tabaka) 
 
 
Stratum spinozum bazen “dikenli hücreler” olarak da adlandırılan yüzeylerinde ince 

“dikenler” bulunduran polihedral hücreler olarak bilinen olgun keratinosit 

katmanlarından oluşmaktadır. Omurga benzeri çıkıntılar bu bağlayıcı tabakaya destek 

vermek amacıyla birbirine kenetlenmiştir. Spinöz tabakasının hücreleri gelişir, büyür, 

bölünür ve stratum korneumdaki boynuzsu hücrelerin yerine geçmek üzere yüzeye 

doğru itilir (Carola vd.1990). 

 

Stratum bazal (Bazal tabaka) 
 
 
Stratum bazal, dermisin yanında bazal membrana gömülü bir tabakadır ve genellikle 

silindirik ya da kübik görünümlü hücrelerden oluşan tek bir tabaka içerir. Stratum 

spinozum gibi korneum tabakasından kopan hücrelerin yerine, hücre bölünmesi 

geçirerek yeni hücreler meydana getirme yeteneğine sahiptir (Carola vd. 1990). Bu 

tabakada bulunan kök hücre popülasyonu bölünür ve farklılaşır, sonra yüzeye doğru 

hareket eder ve mitotik aktivitenin durdurulmasından önce stratum spinozumun alt 

bölgelerine doğru ilerler (Fuchs 2009). Stratum bazalın yapısal hücreleri melanositler ve 

Langerhans hücreleri gibi, non-keratinositler olmakla beraber, erken olgunlaşmanın 

çeşitli aşamalarındaki kök hücrelerden ve keratinositlerden oluşan heterologlardır (Gray 

1987). 

 

2.1.1.2 Bazal membran 
 
 
Fizyolojik koşullarda epitelyum bazal membrana bağlanmıştır. Bu membran, 

mezankimal dokuların ara yüzünü oluşturan hücre dışı matriksin özelleşmiş bir şeklidir. 

 

Epitel hücrelerin düzenli gelişimleri için matrikse tutunmaları gerekmektedir (Eckhart 

vd. 2003, Inoue vd. 2005). Epidermisin bazal membranı, bazal katmanın tüm 

hücrelerinin tutunduğu yaklaşık 80 nm kalınlığındaki bazal lamina ve dermisin bağ 

dokusu içinde düzenlenmiş retiküler laminadan oluşur.  
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Bazal lamina, epidermal hücre katmanına dayanarak uzanan lamina lusida ve daha 

derindeki lamina densadan oluşmaktadır. Lamina lusida, bu katmana ince granüllü ya 

da ipliksi bir görünüm veren çeşitli makromoleküllerden meydana gelmektedir. Bu 

makromoleküller; heparan sülfat, proteoglikan, laminin ve deriye özgü olan pemfigoid 

antijeni olarak adlandırılan bir proteindir.  

 

Lamina densa, kollajen tip IV moleküllerini, epidermoliz bülloza antijen adı verilen bir 

glikoproteini, fibronektini ve çeşitli proteoglikanları içerir. Lamina lusida, epidermal 

hücre zarının üzerine sıkıca tutunurken, lamina densanın ağ örgüsü makromoleküllerin 

dermisten epidermise geçişini sınırlar.  

 

Bazal lamina aynı zamanda keratonisitlerin bazal tabakada farklılaşmasını bastırabilir 

ve epidermisdeki diğer hücresel aktivileri düzenleyebilir. Genel olarak, bu bütün bazal 

membranın temel işlevi ise epidermisi mekanik olarak stabilize etmektir (Gray 1987). 

 

2.1.1.3 Dermis 
 
 
Dermis, epidermisin hemen altında bulunur ve derinin asıl büyük kısmını oluşturur. 

Fibroblastlar, endotelyal hücreler, düz kas hücreleri ve mast hücreleri dermisin hücresel 

bileşenleridir, ancak dermisin esas kısmı, hücre dışı matriksten (HDM) oluşmaktadır 

(Supp ve Boyce 2005). HDM düzensiz, kısmen yoğun iç içe geçmiş kollajenöz ağsı 

yapıdan ve büyük ölçüde tip I kollajen, elastin lifler, proteoglikanlar, fibronektin, kan 

damarları, lenf damarları ve sinirleri içeren yumuşak bağ dokudan oluşmaktadır (Gray 

1987). 

 

Dermis, epidermisin altında bulunan ince papiller ya da subepitelyal tabaka ve daha 

derininde retiküler tabaka olarak adlandırılan, ancak sınırları tam olarak birbirinden 

ayrılmamış iki tabakadan oluşmaktadır. Genel olarak dermis oldukça esnek ve 

bütünlüğünü koruyan bir yapıdır. Ancak, belli bir derecenin üstünde gerilmeye maruz 

kaldığında kollajenler ve elastik lifler yırtılarak, yara izine veya çatlaklara neden 

olmaktadır (Carola vd. 1990). 
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Papiller tabaka  
 
 
Papiller tabaka, ince kollajen lif demetleri ile oldukça gevşek bağ dokusundan oluşur. 

Papil (küçük, parmak şeklinde çıkıntılar) ara yüzeydeki dermo-epidermal bağlantıları 

oluşturmak için girintiler yaparak bu tabakayı epidermise katar. Bu papillaların çoğu, 

epidermisi besleyen kılcal damar hatlarını içermektedir. Diğer papillalar hassas 

dokunma reseptörleri görevi gören dokunma cisimcikleri (Meissner cisimcikleri) olarak 

adlandırılan özel sinir uçlarına sahiptirler. Tüysüz deride, deriyi yırtılmadan korumaya 

yardım etmek ve sürtünmeyi arttırmak için, çift sıra papilla çıkıntıları bulunmaktadır 

(Carola vd. 1990). 

 

Bu tabaka, mekanik dayanımı, metabolik desteği ve üzerini örten epidermal dokunun 

beslenmesini sağlamak üzere özelleşmiştir. Bu tabakanın, diğer temel fonksiyonu ise 

duyusal sinir uçları ve kan damarlarından oluşan zengin bir ağa ev sahipliği yapmasıdır 

(Gray 1987). 

 

Retiküler tabaka 
 
 
Kalın kollajen lifleri ve güçlü, esnek bir ağ vermek üzere çapraz bağlanan lif demetleri 

ile birlikte, yoğun bağ dokusundan oluşan ağsı bir tabakadır. Kollajen lifleri rastgele 

organize edilmiş olarak görülmektedir, oysa ki yapısal olarak düzenlidirler. Vücudun 

her bölgesinde farklı yönlü düzenlenmeler bulunabilir.  

 

Genital ve göğüs ucu bölgesinde ve kıl foliküllerinin alt katmanında retiküler tabakanın 

en derin bölgeleri düz kas fiberleri içermektedir (Carola vd. 1990). 

 

2.1.2 Derinin fonksiyonları 
 
 
Deri temel olarak koruma, duyusal algılama-iletim ve düzenleme olmak üzere üç önemli 

işleve sahiptir. Buna ek olarak, hareket yeteneğine yardım ve yapısal özelliğinden 

kaynaklanan iyi sürtünme özelliklerinin yanında koruyucu bir bariyer sağlamada derinin 
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rolü hayatta kalmak için kritik bir öneme sahiptir. Belli sınırlar içerinde, deri, 

mikrobiyal invazyona, dehidratasyona, mekanik, kimyasal, ozmotik, termal zararlara 

karşı etkin bariyer görevi üstlenmektedir (Gray 1987, Carola vd.2005). 

 

2.1.2.1 Su kaybına ve enfeksiyona karşı koruma  
 
 
Deri zararlı mikroorganizmaların ve yabancı maddelerin vücuda girişini engellemede, 

esnek bir koruyucu bariyer işlevi görmektedir. Aynı zamanda vücuttan su kaybını 

önleme fonksiyonu da bulunmaktadır. Bu özelliği, epitel dokunun katmanlarının 

tabakalı yapısından ve stratum korneum katmanındaki neredeyse su geçirmez yumuşak 

keratin tabakalarından ileri gelmektedir (Gray 1987).  

 

Deri sadece pasif bir bariyer değildir, aynı zamanda vücudu hastalıklara karşı aktif bir 

şekilde savunur. Bu özelliği, yapısında Langerhans hücrelerini bulundurmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu hücreler, düzenli olarak epidermis boyunca dağılmışlardır. 

Langerhans hücreleri kemik iliği hücrelerinden üretilirler ve sürekli yenilenirler (Menon 

ve Kligman 2009).  

 

Langerhans hücreleri bağ dokusu makrofajları ile birçok ortak özelliğe sahiptir. Her 

ikisi de kemik iliği hücrelerinden üretilirler ve bağışıklık mekanizmasının bir parçası 

olarak T-hücrelerine antijenlerin sunulmasını ve bağlanmasını sağlayarak hücresel 

savunmada rol aldıkları düşünülmektedir. Böyle bir sistemin, epidermal viral 

enfekiyonlara karşı hücre-bağımlı bağışıklıkta, epidermal kanserlerin ortadan 

kaldırılmasında ve diğer birçok savunma yanıtında önemli bir yere sahip olduğu 

bilinmektedir (Asahina ve Tamaki 2006). 

  

Ayrıca Langerhans hücrelerinin mitotik epidermal bazal hücreleri ile yakın 

ilişkilerinden dolayı hücre bölünmesinin düzenlenmesinde de bir rol oynadıkları 

düşünülmektedir (Carola vd. 1990). 
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2.1.2.2 Sıcaklık düzenlemesi 
 
 
Deri vücut ısısının düzenlenmesinde yalıtım membranı olarak görevlidir. Vücudun 

soğutulmasına yardımcı olmak için dermiste kan damarlarının bulunduğu yataklar ısı 

kaybını sağlamak üzere genişletilirler. Isıyı tutmaya yardımcı olmak için ise damarlar 

daraltılarak ısı kaybı engellenebilmektedir (Gray 1987, Carola vd. 1990). 

 

Ayrıca deri yüzeyinde yer alan kanalların son noktası olan gözenekler sayesinde kısmen 

geçirgen bir özelliğe sahiptir. Bu sayede, terleme süresince gözeneklerin açılıp 

kapanmasına bağlı olarak vücut sıcaklığının düzenlenmesinde aktif rol üstlenir. Bu 

gözenekler bazı kimyasal maddelerin giriş-çıkışına ve ter bezlerinden sıvı çıkışına izin 

vermektedir. Terin atılımı ve sonrasındaki buharlaşma vücudun serinlemesini de 

sağlamaktadır. Terleme aynı zamanda, üre ve saat başına 1 gram azot gibi küçük 

miktarlarda atık ürünlerin atılımına da olanak vermektedir (Carola vd. 1990). 

 

2.1.2.3 Sentez 
 
 
Ultraviyole ışınlarının (UV) çoğu deri tarafından filtrelense de, kimyasal 7-

dehidrokolesterolün deride vitamin D3 ya da kolkalsiferole dönüşümü için, az bir 

miktar da olsa güneş ışınının deriye girişine izin verilmesi gerekmektedir. D vitamini 

kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi için gereklidir. UV ve dolayısıyla D vitamini 

eksikliği barsaklardan kana kalsiyum emilimini bozmaktadır (Carola vd. 1990). 

 
 
2.1.2.4 Algılama ve iletim 
 
 
Duyusal algılama derinin bir diğer kritik fonksiyonudur (Clark vd. 2007). Deri onu 

önemli bir duyu organı yapan ısı, ağrı, soğuk, dokunma ve basınç için duyu reseptörleri 

içermektedir. Deride bulunan bir çok sinir ucu sayesinde, deri çevresel tehlikelere karşı 

duyarlılığı sağlayarak homeostasizin korunmasında aktif rol üstlenmektedir (Carola vd. 

1990). 
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Duyusal iletimin mekanizmasının detayları henüz tam olarak anlaşılmadığı gibi, 

duyusal algılamaya bazı hücrelerin dâhil olduğu ya da dâhil olabileceği tespit edilmiştir. 

Merkel hücreleri duyu iletiminde rol oynarlar. Bunlar, genellikle dermis içindeki 

çıkıntılardan, epidermisin tabanına uzanmışlardır ve sadece tüysüz deride mevcutturlar. 

Belirli mekanik-alıcı sinir uçlarının terminal ekini oluştururlar. Merkel hücreleri elips 

şeklindedir ve apikal yüzeylerinden uzanıp epidermal hücrelerin arasına giren birkaç 

sitoplazmik çıkıntı meydana getirirler. Ayrıca kıl hücrelerinin, hissetmede görevli 

olmasının yanı sıra keratinositlerin de kimyasal ve fiziksel uyarıların algılanmasında 

etkin olduğu düşünülmektedir (Lumpkin ve Caterina 2007). 

 

2.1.2.5 Ultraviyole ışınlardan koruma 
 
 
Ultraviyole (UV) koruması koyu renkli bir pigment olan melanini üreten, melanosit 

tarafından sağlanır. Melanositler genellikle stratum bazalın en dip kısmında bulunan ve 

stratum spinulozumun derinlerine kadar ulaşan yuvarlak hücre cisimciklerine sahiptirler. 

Melanin derinin tüm yüzeyinde bulunur. Ancak koltukaltı, dış genital gibi bazı 

bölgelerde yoğunlaşmıştır ve avuç içi ve ayak tabanlarında daha az yoğunluktadır 

(Carola vd. 1990). 

 

Melanin melanozomlarda paketlenir ve bazal tabakada keratinositlere iletilir. Bu 

pigment epitelyumdan sürekli eksilir ve derinin yüzeyinden dökülür. Bu nedenle 

melanozomların sürekli üretimine ihtiyaç vardır (Lin ve Fisher 2007).  

 

Eğer çok fazla UV ışığı cilde nüfuz ederse yetersiz korumaya bağlı olarak, akut hasara 

ve güneş yanığında olduğu gibi epidermal hücrelerinin ölümüne neden olabilir. Ayrıca, 

kronik maruziyetten sonra bazal hücre DNA hasarı sonucunda epidermal tümörler 

oluşabilmektedir. 

 

UV ışınları, aynı zamanda enzimlere ve hücre zarına da zarar verebilir ve bu şekilde 

hücre metabolizmasını bozabilir. Eğer doku yıkımı geniş alanlı ise zehirli atık ürünleri 
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ve oluşan diğer enkaz ürünleri kan dolaşımına girebilir ve güneş çarpmasıyla ilişkili 

yüksek ateşe yol açabilir. 

 

Melaninin ana fonksiyonu çekirdeği ve özellikle de genetik materyali korumak için 

zararlı UV ışınlarını filtrelemektir. Melanin güneş ışınları tarafından koyulaştırıldığında 

ve derinin dış tabakalarına transfer edildiğinde, bu tabakaların ışınlara karşı daha az 

hassas hale gelmelerini sağlayarak ekstra koruma sağlar (Carola vd. 1990).  

 

Genetik farklılıklar nedeniyle koyu ırklar biraz daha fazla melanosite sahiptirler. Ancak 

ırklar arasındaki deri görünümündeki farklılıklar, genellikle oluşan melanozomun 

türlerinden ve sayısından kaynaklanmaktadır. Koyu ırklarda, daha çok melanin üretilir 

ve bu melanin stratum bazalın ötesinde epidermisin üst tabakalarının içine daha yaygın 

bir biçimde dağıtılmıştır. Yaş ve çeşitli patolojik durumların yanı sıra, melanosit uyarıcı 

hormon (MUH), östrojen ve progesteron gibi birçok hormon, melanizasyonu 

değiştirebilir (Lin ve Fisher 2007, Carola vd. 1990). 

 

2.2 Deri Yaralanmaları 
 
 
Deri hasarları çoğunlukla genetik bozukluklar, akut travmalar, kronik yaralar, yanıklar 

veya çeşitli cerrahi müdahalelerden kaynaklanabilmektedir.  

 

Yaralar epidermal, yüzeysel kısmi-kalınlıkta, derin kısmi-kalınlıkta ve tam kalınlıkta 

yaralanmalar olarak ele alınabilir (Papini 2004). 

 

2.2.1 Epidermal yaralanmalar 
 
 
Epidermal yaralanmalar tipik güneş yanıkları veya kemirgenlerin neden olduğu, ciltte 

kızarıklık ve hafif ağrı ile karakterize edilen yaralanmalardır. Çoğu durumda sadece 

epidermis tabakası etkilendiğinden spesifik müdahale gerekmez. Bu durumlarda 

epidermis, yara izi kalmadan hızlıca kendini yenileyebilir. 
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2.2.2 Yüzeysel kısmi kalınlıktaki yaralanmalar 
 
 
Yüzeysel kısmi-kalınlıktaki yaralanmalar, özellikle termal travmalarda epidermis 

tabakasını ve yüzeysel olarak dermis tabakasını etkileyen, epidermal kabarma ve 

şiddetli ağrılara neden olan yaralanmalardır. Bu tür yaralarda, yara kenarlarından bazal 

keratinositlerin çoğalıp göç eden hücre tipine dönüşüp yara bölgesini kaplamaya 

başlayarak epitelizasyon ile iyileşir. Hücreler yara çevresinden veya dermisin daha 

derininde yer alan kıl folikülünden ve ter bezlerinden yara bölgesine göç ederler (Miller 

vd. 1998, Papini 2004). Her bir kıl folikülü ve ter bezi yara yüzeyinde epitelyal 

rejenerasyonu sağlayabilen epitelyal hücreler ile kaplıdır. Ayrıca, insan derisindeki kıl 

folikülleri kendilerini yenileme yeteneğine sahip olan kök hücre kaynaklarını da 

barındırırlar. 

 

2.2.3 Derin kısmi-kalınlıktaki yaralanmalar 
 
 
Derin kısmi-kalınlıktaki yaralanmalar geniş çaplı dermal hasarları da içeren, deri 

eklerinin kaybıyla sonuçlanan ve bu nedenle iyileşme süreci daha uzun süren 

yaralanmalardır. Skarlaşma bu derin yaralanmalarda daha belirgindir ve fibroplazi 

yüzeysel kısmi-kalınlıktaki yaralara nazaran daha yoğundur. 

 

2.2.4 Tam kalınlıktaki yaralanmalar 
 
 
Tam kalınlıkta yaralanmalar, epiteliyal-yenileyici elemanların tamamen yok edilmesi ile 

karakterize edilir. Bu tür kozmetik ve işlevsel hasara neden olan yaralanmalar 

daraltılarak, sadece yara kenarından epitelizasyonla ile iyileşir. Çapı 1 cm den fazla olan 

tüm tam kalınlıkta deri yaraları kendiliğinden epitelize olamaması, geniş çaplı bir iz 

bırakması, eklem hareketliliğini engellemesi ve estetik bozulmalara neden olmasından 

dolayı deri grefti kullanımını gerektirir (Papini 2004). 
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2.3 Yara İyileşmesi 
 
 
Yaralanmayı takiben yaranın iyileşmesi üç temel adımda gerçekleşir:  

 

• Hemostazis ve inflamasyon,  

• Re-epitelizasyon ve granülasyon dokusu oluşumu  

• Dokunun yeniden-modellenmesi. 

 

Hasar görmüş damarlarda kanama meydana gelirken hemostasis, yara bölgesinde lokal 

olarak başlar ve trombositler aktive edilir. Çözünür fibrinojen, trombin tarafından 

parçalanarak trombositlere bağlanıp çözünemeyen fibrin lifleri haline getirilir. Bu da 

kanamayı durdurmak için pıhtı ve bir süre geçici matriks oluşumunu sağlamaktadır 

(Toriseva ve Kähäri 2009). 

 

İlk inflamatuvar yanıt, tümör nekroz faktörü (TNF) ve lökotrienlerin sinyalleşmesi ile 

iyileşmeye yardım eden, ayrıca inflamasyon sırasında vazodilasyonu teşvik eden, 

yaraya yerleşik nötrofiller ve mast hücreleri tarafından başlatılır (Baum ve Arpey 2005).  

 

İnsanlarda yaralanmanın ardından iki gün içerisinde, monositler de sürece dâhil edilir ve 

dönüştürücü büyüme faktörü (TGF-β ve TGF-α), bazik fibroblast büyüme faktörü 

(bFGF) ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) salgılayan aktif makrofajlar 

haline geçerler. Re-epitelizasyon sırasında, keratinositler çoğalırlar ve yara kenarından 

yara yatağının içine doğru göç ederler. 

 

Yaralanmadan birkaç gün sonra TGF-β ve PDGF gibi büyüme faktörleri dermal 

fibroblastları uyararak hızla çoğalmalarını ve taşınmalarını sağlarlar. Bunu takip eden 

süreçte, fibronektin, hiyalüronik asit, proteoglikanlar, kollajen tip I, kollajen tip III ve 

hücre dışı matriks (HDM) proteinlerinin salgılanması artar. Fibroblastlar aynı zamanda 

miyofibroblast fenotip edinip, mekanik gerginliği oluşturarak yaranın fiziksel olarak 

kapanmasında görev alırlar (Toriseva ve Kähäri 2009). 
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2.4 İyileşmeyen Yaralar 
 
 
Yara iyileşmesi süresince hem keratinositler hem fibroblastlar, bozunan HDM’i çözen 

ve yeniden modellenen yara bölgesinin anjiyogenezi sırasında proteolitik aktiviteye 

sahip olan matriks metallo proteazları (MMP) salgılarlar. İnsanlarda yeniden modelleme 

süreci, başlangıçta uzaklaştırılması gereken ancak uzaklaştırılmayan HDM 

proteinlerinde meydana gelen aşırı birikme sonucu birkaç ay sürebilir. HDM’nin 

proteolitik yıkılması, hücrelerden bazik fibroblast büyüme faktörü (bFGF), vasküler 

endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve insülin-benzeri büyüme faktörü gibi çözünür 

biyoaktif faktörlerinin serbest bırakılmasını sağlayarak, yara iyileşmesinde etkin 

moleküllerin kullanımını hazır hale getirir. (Toriseva ve Kähäri, 2009). 

 

Klinik olarak iyileşmeyen yaralar; geniş alanlı tam kalınlıktaki yaralanmalar, venöz 

bacak ülserleri, bası yaraları ve diyabetik ayak ülserlerini kapsamaktadır. Bu yaraların 

patojenezi tam olarak anlaşılamamıştır. İnflamasyon, hücrelerin göçü ve yeniden 

modellenme gibi iyileşme süreçlerinde anormallikler içerdikleri bilinmektedir. Sürekli 

inflamasyon ve bakteriyel enfeksiyon bu tür yaraların kronikleşmesinin temel nedenidir. 

Örneğin, iyileşmeyen-yara olan venöz bacak ülserinin yara sıvılarında IL-1α ve IL-1β 

gibi interlökin seviyelerinin iyileşen yaralara nazaran daha yüksek, IL-8 seviyelerinin 

ise daha düşük olduğu bilinmektedir (Pukstad vd. 2010). 

 

Normal iyileşen yaralarda, aktif olmuş nötrofiller 72 saatten sonra kalıcı değildir. Ancak 

iyileşmeyen-yaraların sürekli inflamatuvar durumda aktif nötrofiller sürekli 

mevcutturlar. Bu da, özellikle matriks metalloproteinazlardan MMP-8 ve nötrofil türevi 

elastaz artışına yol açmaktadır (Menke vd. 2007).  

 

MMP'ler mevcut matriks metalloproteinaz doku inhibitörleri (TIMPs) ile 

dengelenemezler, bu da anormal derecede yüksek oranda yara bozulmasına yol 

açmaktadır (Menke vd. 2007).  
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Tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) gibi inflamatuvar sitokinler artar ve trombosit-

kökenli büyüme faktörü (PDGF) gibi proliferasyonu-teşvik edici büyüme faktörleri ile 

dönüştürücü büyüme faktörü-beta (TGF-β) gibi matriks birikiminin uyarıcıları azalır. 

İyileşmeyen yaralarda yeni matriks oluşumunun engellenmesinin yanı sıra fibroblastlar 

da anormal hale gelir ve erken yaşlanmanın yanında büyüme faktörlerine de düşük 

seviyelerde yanıt verirler (Menke vd. 2007). 

 

2.5 Yara İyileşmesinde Kullanılan Yöntemler 
 
 
Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, genetik bozukluklar, akut travmalar, kronik 

yaralar veya cerrahi müdahaleler gibi birçok farklı nedenden ötürü deri hasarları 

oluşabilmektedir. Deride hasar meydana geldiği andan itibaren karmaşık olaylar zinciri 

başlar. Bu karmaşık yara iyileşme süreci bahsedildiği üzere çeşitli büyüme faktörleri ve 

sitokinler tarafından uyarılır ve kontrol edilir (Diegelmann vd. 2004). 

 

Ancak doğal yara iyileşme süreci herhangi bir zamanda olumsuz etkilenir ise, yaranın 

iyileşmesi yavaşlayabilir veya yara kronikleşebilir. Derinin hasara uğrayan bölgesi çok 

geniş bir alan ise geleneksel ve güncel yöntemler etki edememekte ve dolayısıyla 

hastanın ölümüne dahi neden olabilmektedir.  

 

Bu amaçla, artan talebe paralel olarak geçmişten günümüze deri eşdeğeri ürünlerin 

üretilmesinin ve malzeme geliştirilmesinin önemi de giderek artmaktadır. Günümüzde, 

dünya çapında birçok çalışma grubu halen derinin yerini alabilecek veya iyileşme 

sürecini hızlandırabilecek biyomalzemeler tasarlamaya yönelik çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

 

Deri yerine veya yara iyileşmesini hızlandırmada kullanılacak biyomalzemeler, çeşitli 

terimlerle ifade edilmektedir ve bu çeşitlilik çoğu zaman kafa karıştırabilmektedir. 

Günümüzde, biyokompozit deri eşdeğerleri, deri doku mühendisliği yapıları, deri 

eşdeğeri biyoyapılar, canlı deri yedekleri ve son dönemlerde biyoyapay alternatif 

dokular olarak adlandırılmaktadır (Kim vd. 2006).  
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Bu terimler birbirinden tamamen faklı olmamalarına rağmen tam olarak ürünü tarif 

etmeyebilirler. Ancak araştırmacılar tarafından çoğunlukla eşit ve değiştirilebilir 

terimler olarak kabul edilmektedir. 

 

Tüm biyomalzemeler ve doku mühendisliği deri biyoyapıları üç temel özelliğe sahip 

olmadırlar. Öncelikle hasta için güvenli, klinik açıdan etkili ve işleme-uygulama 

kolaylığına sahip olmadırlar. In vivo uygulamalara yönelik “ideal” deri yedeklerinin 

sahip olması gereken özellikler daha önceki birçok çalışmada özetlendiği gibi, genel 

olarak, toksik, immünojenik veya aşırı inflamasyona neden olmamalıdır. Ayrıca, çok az 

veya mümkünse hiç hastalık taşıma riski bulundurmamalıdırlar. Deri onarımına yönelik 

kullanılacak biyomalzemeler ise, biyobozunur, düzenlenebilir ve derinin fiziksel ve 

mekanik özelliklerine benzer özellikte olmalılar ve normal dokunun onarımını 

desteklemelidirler. Ayrıca ağrıyı azaltmalı, yara yüzeyinden sıvı ve ısı kaybını 

engellemeli ve yarayı enfeksiyona karşı korumalıdır. Bunların yanında hızlı 

üretilebilmesi, ucuz maliyeti, kullanımının kolay olması ve uzun raf ömrüne sahip 

olması büyük avantaj sağlayacaktır (MacNeil 2007). 

 

Günümüzde ticari olarak ne yukarıda bahsedilen özelliklerin tamamını barındıran ne de 

tam anlamıyla doğal derinin fonksiyonel ve anatomik özelliklerini taşıyan deri yedeği 

olarak kullanılabilen doku mühendisliği ürünü bir biyomalzeme mevcut değildir. Buna 

karşın yara iyileşmesine yönelik, klinikte aktif olarak kullanılan güncel birçok 

biyoyapay deri ürünleri mevcuttur. 

 

Shakespeare (2005) bu konuda biyoyapay deri eşdeğeri ürünlerini fonksiyonlarına göre 

dört grupta incelemektedir;  

� Koruma: Mikroorganizmalara ve buhar kaybına karşı mekanik bariyer,  

� Erteleme: Yaradaki yabancı cisimlerin temizlenmesi süresince kullanılarak yaranın 

kapanmasına kadar bazen yara örtüsü gerekebilir, çeşitli deri greftleri ve otolog 

hücreler kullanılarak bu başarılabilir. 
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� Teşvik: Yara yatağına doğal iyileşme sürecini destekleyen ve hızlandıran dermal 

matriks bileşenlerinin, sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin iletimini sağlamak 

gerekebilir. 

� Tedarik: Yaraya yerleştirilebilir ve/veya sürülerek iyileşme boyunca ve/veya daha 

sonra kullanılabilir dermal kollajen ve/veya kültüre edilmiş hücreler ile yeni yapılar 

temin edilebilir. 

 

Günümüzde mevcut deri yedeği ürünlerine yönelik aşağıda çizelge 2.1’de belirtildiği 

gibi birçok farklı sınıflandırma mevcuttur (Jones vd. 2002, Atiyeh vd. 2005, Horch vd. 

2005, Atiyeh ve Costagliola 2007, Clark vd. 2007, MacNeil 2007) 

 

Çizelge 2.1 Deri yedeği ürünlerin sınıflandırılması 

Anatomik 

Yapıları 

Kaplama 

Süreleri 

Biyomalzeme 

Türü 

Hücresel 

Bileşen 

Hücre 

Biyomalzeme 

Dermal+Epidermal 

(Kompozit) 

Kalıcı Biyolojik 

� Otolog 

� Allojenik 

� Zenojenik 

Hücreli In vitro 

Dermal Yarı kalıcı Sentetik 

� Biyobozunur 

� Biyobozunmayan 

Hücresiz In vivo 

Epidermal Geçici  

 

 

2.5.1 Allo- ve oto- greftler  
 

 

Otolog deri transferi, yanıkları da içeren tam kalınlıkta deri yaralanmalarında 

günümüzde halen klinik için altın standartlarda olan uygulamadır (Andreassi vd. 2005, 

Stanton vd. 2002) 
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Greftlemeden önce, özellikle yanık yaralarında eksizyon tedavinin en önemli 

basamağıdır. Öyle ki, derinin ısı ile bozunan proteinlerden kaynaklanabilecek 

enfeksiyon, çoklu organ yetmezliği, beklenmedik inflamatuvar tepki veya 

kontaminasyon gibi sorunların önlenmesi açısından ölü derinin çıkarılması 

gerekmektedir (Zilberman vd. 2008). 

 

Otolog kısmi kalınlık greft uygulamasında, dermatom ile epidermisin tamamı ve kısmen 

dermisin yüzeysel kısmı toplanır. Otogreftin alındığı donör bölgesinde, dermiste yer 

alan epidermal hücreler epidermisin tekrardan oluşumunu sağlamaktadır.  

 

Kısmi kalınlıkta yara grefti uygulandıktan sonra, bölgedeki kılcallar damar ağı ile 

birleşir. Bu da besin sağlanması ve greftin canlı kalması açısından büyük önem 

taşımaktadır (Converse vd. 1975, Andreassi vd. 2005). 

 

Kısmi kalınlıkta derinin alındığı donör bölgesi ortalama bir haftada iyileşir. Buna karşın 

tekrar uygulanabilmesi yaranın boyutu ve hastanede kalma süresiyle ilişkilidir. Dahası, 

geniş alanlı yaralanmalarda donör bölgeleri son derece sınırlıdır. Ayrıca hasta bu süre 

zarfında tedaviyi reddedebilir. 

 

Erken ve kalıcı yara kapanmasının, çok az veya hiç skar komplikasyonları 

oluşturmamasının yanında daha fonksiyonel ve uzun vadede etkili sonuçlara da sahip 

olması beklenir (Wolfe vd. 1983). 

 

Diğer greft seçeneği ise, yaranın sıvı kaybını veya kontaminasyonunu geçici olarak 

önlemek amacıyla kullanılan kadavra derisi gibi allo-greftlerdir. Bu allo-greftler kâr 

amacı gütmeyen deri bankalarından temin edilebilmektedir; ancak, yeterli dokunun 

bulunamaması ve dünya çapında bu doku bankalarından çok az sayıda bulunmasından 

dolayı mevcut talebi karşılayabilecek düzeyde değildir. 
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Allo-greftler derin yaralarda da uygulanabilir ve ağrıda azalmayı sağlayabilir. Ancak 

hastalık bulaştırabilecek ajanların taşınma ihtimalini tamamen ortadan kaldırabilecek 

standart bir sterilizasyon yöntemi bulunmadığından etik ve güvenlik kaygıları devam 

etmektedir (Shevchenko vd. 2010). 

 

Kısmi kalınlıktaki otolog greflere karşın, allo-greftlerin diğer bir dezavantajı da 

uygulama sonrasında hastaların komplikasyon ihtimaliyle haftalar geçirmesidir. Geçen 

süreçte allo-greftler immünojenik olarak reddedilebilir ve tekrardan otolog greftle 

kaplanmak zorunda kalınabilir (Eisenbud vd. 2004). 

 

2.5.2 Zeno- greftler  
 
 
Zenotransplantasyon genetik ve evrimsel olarak farklı türlerden, doku veya organ 

onarımına yönelik malzemelerin türler arası kullanılmasıdır. İlk olarak 1960’larda yanık 

yaralarının tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir. 

 

Hayvan kaynaklı dokular, binlerce yıldır derin yaraların tedavisine yönelik 

kullanılmaktadırlar. Sınırsız kaynağa sahip olması ve kontrol edilebilir veya 

iyileştirilebilir şartlar altında üretilebilmesi, çağımızda da bu greftleri yara örtüsü olarak 

kullanımda ön plana çıkarmaktadır. Özellikle domuz derisi, insan derisine yüksek 

derecede benzerliğinden dolayı, zenogreft kaynağı olarak dikkat çekmektedir. 

 

Yaraya transplante edilecek zenojenik dokular için sterilizasyon aşaması temel endişe 

kaynağıdır. Şu ana kadar, seri üretimlerde iyonize radyasyon en etkin sonuç veren ve en 

uygun metot olarak görünmektedir. 

 

Ayrıca radyasyon ile dondurarak-kurutma birleştirildiğinde, domuz derisinin antijenik 

özelliğinin azaltıldığı ve bakteri büyümesinin baskılandığı rapor edilmiştir (Pellet vd. 

1984).  

 



24 
 

Domuz derisi geçici greft olarak özellikle erken eksizyon sonrasında, ikinci derece 

yanıklarda yara izi oluşturmadan iyileşme sürecini hızlandırarak yaklaşık 10 gün 

içerisinde iyileşmeyi sağlamaktadır. Ayrıca, domuz derisi geniş çapta oto greftleri 

kaplamak içinde uygundur (Lin vd. 1992). 

 

Dondurarak-kurutma ve radyasyonun pahalı olmasından dolayı, son dönemlerde 

antiseptik olarak %98 gliserin kullanılarak düşük maliyete sahip alternatif tekniklerle 

sterilizasyonu başarılı bir şekilde sağlanabilmiştir. Bu şekilde steril edilen ürünler oda 

sıcaklığında 20-300 gün arasında muhafaza edilebilmektedir (Basile vd. 1982). 

 

2.5.3 Deri doku mühendisliği ürünleri 
 
 
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 yapılarına benzeyen tasarlanmış iskeleler üzerine ekilmesi, ekilen hücrelerin 

farklılaştırılarak çoğaltılmaları ve oluşan yapıların hastaya nakledilmesi prensibine 

dayanmaktadır (Elçin 2003). 

 

Deri doku mühendisliği, dermisi taklit eden biyobozunur matriks malzemelerinin 

geliştirilmesi ve daha sonraları özellikle canlı üretim deri ürünlerinin hammaddesi 

olarak kabul edilen keratinositlerin kültür tekniklerinin geliştirilmesiyle, laboratuvarda 

üretilen ilk başarılı doku mühendisliği uygulamasıdır. 

 

Bu zamana kadar deri rejenerasyonunda kullanılmak üzere geliştirilmeye çalışılan 

ürünlerin, temelde matriks veya hücre bazlı ürünler olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. 
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2.5.3.1 Matriks bazlı ürünler 
 
 
Günümüzde halen kullanılmakta olan, dermal rejenerasyon için kalıp görevi üstlenen ilk 

deri yedekleri, gözenekli matriksten oluşmaktadır. 

 

Temelde geniş alanlı tam kalınlık yaralarda sıvı kaybının kontrolü, enfeksiyonların 

önlenmesi ve yara iyileşme süresinin kısaltılması amacıyla kullanımları ön plandadır. In 

vitro doku yeniden modelleme teknolojisindeki son gelişmeler, matriks bazlı ürünlerin 

bu ihtiyaçlara yönelik kullanımlarını mümkün kılmıştır. 

 

Allojenik ve zenojenik dermislerin devitalizasyonu dermal matriks üretmede ilk 

uygulamadır. Fibrin, hiyalüronik asit, fibrinojen ve kollajen gibi doğal polimerler bu 

zamana kadar yara iyileşmesi çalışmalarında matriks sistemleri olarak kullanılmıştır. 

Bunlar arasında, bu zamana kadar yapılan çalışmalarda kollajen bazlı ürünler ön plana 

çıkmaktadır (King vd. 1991, Keiser vd. 1994, Murashita vd. 1996; Siedler vd. 2000, 

Froget vd. 2003). 

 

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

yapısal unsuru olduğundan, dokuların ve organların kararlılığına katkı sağlayıp yapısal 

bütünlüğü koruduğundan dolayı önemli yapısal proteinlerin başında gelmektedir. 

Kollajen, hücrelerin tutunması, büyümesi ve farklılaşması için doğal bir substrat görevi 

görmektedir. Kollajen fibrillerinin belirli dizileri kemotaktiktirler ve hücresel çoğalmayı 

ve farklılaşmayı teşvik ederler. 

 

Kollajen, genel olarak hayvansal kaynaklardan veya daha karmaşık hücre dışı 

matrikslerden elde edilebilmektedir. Bunun yanında, temel değişken doku mühendisliği 

ürünü olarak kullanılabilir duruma getirilene kadar olan işleme sürecidir. 

 

Kollajen içeren veya tamamen kollajenden yapılan biyomalzemeler, biyouyumlu 

olmaları, toksik olmamaları, kimyasal, fiziksel, biyolojik ve immünolojik özelliklerinin 

iyi bilinmesi nedeniyle avantajlı bir seçenektir. 
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Ayrıca, kollajen iskelelerin, yoğunluk ve gözeneklilik gibi matriks özelliklerinin veya 

farklı kimyasal muameleler ile çözünürlüklerinin değiştirilmesi ile mekanik özellikleri 

ve kısmen immünolojik özellikleri düzenlenebilmektedir (Schoof vd. 2001, Kuberka vd. 

2002). Birçok çapraz bağlama ve sterilizasyon metodu ile kollajenin in vivo bozunma 

veya mekanik özellikleri düzenlenmiştir (Friess ve Lee 1966). 

 

Son 20 yılda, hayvan kaynaklı kollajen kullanılarak deri rejenerasyonuna yönelik birçok 

faklı uygulama geliştirilebilmiştir. Bu zamana kadar, fibroblast ve sığır kollajen 

karışımından yapılan jeller, fibroblastların çoğalmasına olanak sağlayan liyofilize 

kollajen süngerler, PLGA veya naylon gibi sentetik membran bazlı kompozit yapılar 

veya epidermal yenilenmede tek başına kollajen membranlar bu amaçla üretilebilmiştir 

(Ruszczak 2000).  

 

Genel olarak, kullanım aşamasına getirilen matriksler yara yatağına yerleştirilmekte ve 

bölgeyle bütünleşerek vaskülarizasyon sağlamaktadırlar. Ancak, yeterli re-

vaskülarizasyon sağlandıktan sonra bu ürünleri otogreftle kaplanması gerekebilmektedir 

(Supp ve Boyce 2005). 

 

Bu zamana kadar, bu ürünlerin çok az bir kısmı dermal yaralanmalarda kullanılmak 

üzere onay alabilmiş ve ticari olarak kullanıma sunulmuştur. 

 

Integra® ticari olarak ilk üretilen doku mühendisliği deri ürünüdür. Dermal matriks 

oluşturmak üzere çapraz bağlı kollajen ve kondroitin-6-sülfat kopolimerinin 

karıştırılmasıyla üretilmiştir. Integra® yaygın olarak derin yanık tedavilerinde iyileşme 

sonrasında görülen yara izlerinin oluşumunu engellemek üzere kullanılmaktadır. 

Matriks içine konak hücrelerin istila etmesi ve çoğalmasıyla, Integra® bozunmaya 

başlar. Böylece yara kasılması engellenerek, daha iyi görünüm ve fonksiyonda yara 

iyileşmesi sağlanmış olur (Stiefel vd. 2010). 

 

Aktif kullanımda olan ürünlerden bir diğeri ise, ABD de onaylı ve literatürde kapsamlı 

olarak yer almış olan SkinTemp (Biocore, Topeka, KS) adlı üründür. Sığır tip I 
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süngerimsi kollajen matriksinden hazırlanmaktadır ve uzun sureli biyolojik yamalara 

ihtiyaçları olan hastalarda ikincil iyileşmelerde, iyileşme süresini hızlandırmaya yönelik 

güvenli ve hazır bir uygulama sağlamaktadır (Brewer 1998, Kolenik vd. 1999). 

 

Diğer deri yedeği ise deselülerize domuz derisinden üretilen Alloderm® dir. Tüm 

protein içeriği korunarak deriden hücreler kaldırılır, böylece immünolojik tepki ve 

hastalık bulaşma riski en aza indirilir. Yara onarımında ve estetik cerrahide yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Pushpoth vd. 2008). 

 

2.5.3.2 Hücre bazlı ürünler  
 
 
Hücre bazlı deri uygulamaları, keratinositlerin hastadan toplanması ve in vitro da 

çoğaltılabilmesi ile başlamıştır. Bu, çalışmaların sonucunda, ilk olarak 1988’de otolog 

epidermis hücreleri ile Epicel® üretilmiştir. 

 

Bu uygulama, deri biyopsisini ve ardından hastaya uygulanacak olan hücrelerin yeterli 

sayıya ulaşana kadar çoğaltılmasını kapsayan uzun bir süreçte tamamlanabilmektedir. 

Bunun yanında 50 cm2’lik alanı kaplamak için yaklaşış 800$’lık yüksek bir maliyete 

sahiptir (Bello vd. 2001). Ayrıca bu ürün dermis yaralanmalarını kapsamamaktadır. 

Sadece birkaç hücre kalınlığına sahip olduğundan kolay manipüle edilemeyen kullanımı 

zor bir üründür. Bu nedenlerle, otolog kullanım için uygun deri bulunamayan geniş 

çaplı yanık durumlarında kullanımı dışında çok sınırlı kullanıma sahiptir. 

 

Diğer doku mühendisliği deri ürünü ise allojenik yeni doğan fibroblast hücrelerinin 

poligalaktin membran üzerinde çoğaltılmasıyla üretilmiştir. Hücreler HDM proteinlerini 

üretip membranı parçalayarak matriksi yara için kullanışlı hale getirirler. Bu ürün 

dermal analog olarak adlandırılan çoğunlukla diyabetik ayak ülserlerinin kapatılmasında 

kullanılan Dermagraft® isimli üründür. Bu ürünün daha sonraları reddedilmesine 

rağmen, dermisin onarılmasına yardımcı olduğu ve keratinositlerin göç etmesini 

hızlandırarak yaranın kapanmasını sağladığı bilinmektedir (Marston vd. 2003) 
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Diğer allojenik deri ürünü ise, dermisi oluşturmak üzere fibroblastlar ve epidermisi 

oluşturmak üzere keratinositlerin kullanılmasıyla oluşturulan çift tabakalı Apligraf® 

ürünüdür (Bello vd. 2001). İki hücre tipi de yenidoğan sünnet derisinden elde edilir, 

ardından fibroblastlar hücre ve matriks proteinleri arasında güçlü bağlantı kurmak 

amacıyla tip I kollajen ile birleştirilirler. Ardından, keratinositler oluşturulan yapının 

üzerine tohumlanır. Bu ürünün kullanımı sonucunda oluşabilecek tek negatif sonuç, 

yara greft bölgesinin malzemeye nazaran daha hızlı daralabilme ihtimalidir.  

 

Diğer allojenik deri uygulaması ise tamamen reddedilmiş bir uygulamadır. Bu yeni 

uygulama da hastadan küçük boyutlarda (2 cm2) derinin eksizyonunun ardından, 

çıkarılan parçanın homojenizasyonunu içermektedir. Oluşan karışım hem dermisin hem 

de epidermisin bileşenlerini içermektedir. Daha sonra bu karışım bir hidrojel ile 

karıştırılarak yara bölgesine uygulanmaktadır. Diğer yöntemlere göre çok daha ucuz ve 

uygulanması basit olarak görünmektedir. Bu nedenle, belki ileride geleneksel 

uygulamalara alternatif olabilir (Boggio vd. 2008). 

 

2.5.4 İnce barsak submukoza tabakası (SIS) 
 
 
İnce barsak submukoza tabakası (SIS), çoğunlukla domuzların ince barsağından izole 

edilen ve birçok doku mühendisliği uygulamasında yaygın olarak kullanılan, doğal 

kaynaklı bir hücre dışı matrikstir. İlk olarak, 1988’de Purdue Üniversitesi’nde Stephen 

Badylak tarafından yumuşak dokuların yeniden modellenmesi için uygun bir malzeme 

bulma çabalarının sonucunda tasarlanmıştır. 

 

SIS birçok açıdan klinik uygulamalarda kullanılmak üzere altın standartlarda bir 

biyomalzeme olarak sayılabilir. Birçok fonksiyonu aynı anda barındıran, hayal edilen 

her özelliğe sahip olabilecek niteliktedir. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda, in vitro 

da birden fazla hücre tipine uygun bir biyoiskele olarak kullanılabilmiştir. (Badylak vd. 

1998, Gilbert vd. 1999). Ayrıca birçok hastalığın tedavisine yönelik hücreli 

(Campodonico vd. 2004, Zhang vd. 2004) veya hücresiz biçimde hastaya nakledilerek 

etkili bir tedavi sağlamıştır (Badylak vd. 2003, Caione vd. 2006). 
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SIS, temelde transplantasyon edildiği bölgede konak dokunun yeniden inşa edilmesini 

ve onarımı sağlayan bir iskele görevini üstlenmektedir. Ayrıca, çevresindeki konak 

hücrelere sinyaller yollayarak hücrelerin çoğalmasını, yeni damar oluşumunu ve 

bölgeye spesifik dokuların yeniden modellenmesine yönelik hücrelerin farklılaşmasını 

teşvik etmektedir (Campodonico vd. 2004, Caione vd. 2006). 

 

SIS biyolojik olarak tamamen parçalanabilmekte ve parçalanma sonucu herhangi bir 

immün tepkiye neden olmamaktadır (Palmer vd. 2002, Allman vd. 2002). Bu özellikleri 

sayesinde FDA (U.S. Food and Drug Administration) tarafından onay almış ve vasküler 

rekonstrüksiyon (Badylak vd. 1989), mesane duvarı onarımı (Caione vd. 2006), barsak 

duvarı onarımı (Demirbilek vd. 2003), dural greft (Cobb vd. 1999), fıtık onarımı 

(Fuente vd. 2003), tendon onarımı, kıkırdak rejenerasyonu (Pribitkin vd. 2004) ve 

kornea onarımı (Bussieres vd. 2004) gibi birçok klinik alanda aktif olarak 

kullanılmaktadır. Bu zamana kadar yaklaşık 200.000 hastada, yumuşak dokuların 

yeniden modellenmesinde ve yara iyileşmesinde hücresiz SIS matriksinin kullanıldığı 

tahmin edilmektedir. SIS, bugün piyasada en çok satılan ve en yaygın olarak kullanılan 

biyomalzemeler arasındadır. 

 

SIS üretiminde temel basamak deselülerizasyon işlemidir. Bu amaçla, çok sayıda farklı 

deselülerizasyon metodu olsa da genel olarak son dönemlerde aynı protokol izlenmekte 

ve kaynak olarak domuz ince barsağı tercih edilmektedir (Lindberg ve Badylak 2001). 

 

İnce barsağın anatomik yapısı dört tabakadan oluşmaktadır: Bu tabakaları dışarıdan 

içeriye doğru; seroza, muskülaris (kas), submukoza ve mukozadır (Şekil 2.2). Diğer 

tabakaların mekanik olarak işlenmesinin ardından elde edilen SIS tabakası, uygun 

deselülerizasyon işlemine tabi tutulur. Elde edilen ürün genel olarak, dehidrate olarak 

yaklaşık 18 ay süreyle saklanabilir (Lindberg ve Badylak 2001). Kullanım sırasında 

steril PBS ya da kültür ortamında 10 dakika inkübe edilmesiyle su içeren yapısına 

dönüştürülerek işleme kolaylığı sağlanabilmektedir. 
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Şekil 2.2 İnce barsağın histolojik yapısı 

 

ideal bir biyomalzeme yapan özelliklerin başında, doğal hücre dışı 

benzeyen, hücrelerin çoğalmasına izin veren üç boyutlu mimarisi

kuru ağırlığının %90'dan fazlası, derinin dermal bileşime benzer biçimde kollajen tip I 

tip III’ten oluşmaktadır (Lindberg ve Badylak 2001). Diğer içeriğ

kollajen tip IV, V ve VI'dan oluşmaktadır, ancak buna karşın kollajen tip VII’yi 

diği bilinmektedir (Badylak vd. 1999). Kollajen bileşiminin yanında az bir 

%0,08) fibronektin (McPherson ve Bad

glikozaminoglikanlardan, kondroitin sülfat, heparin sülfat, heparan sülfat ve hiyalüronik 

asit (Hoode vd. 1996) içermektedir. Ayrıca, VEGF (Hodde vd. 2001), 

gibi büyüme faktörleri de (Voytik vd. 1997) SIS matriksinde mevcuttur. 

bileşenlerin, birçoğunun dokuların yeniden modellenmesinde ve yara iyileşmesinde 

önemli rollere sahip oldukları bilinmektedir. 

VEGF, her ikisi de neredeyse sadece endotelyal hücrelerde ifade 

edilen FLK1 (KDR) ve FLT1 reseptörleri aracılığıyla, endotel hücre 

farklılaşması üzerinde etkilidir. VEGF, kuru SIS ağırlığının yaklaşık 770 pg/g'ını temsil 

eder ve heparan sülfat glikozaminoglikanları aracılığıyla HDM'ye bağlanır

 

, doğal hücre dışı matrikse 

benzeyen, hücrelerin çoğalmasına izin veren üç boyutlu mimarisi gelmektedir. SIS’in 

dan fazlası, derinin dermal bileşime benzer biçimde kollajen tip I 

(Lindberg ve Badylak 2001). Diğer içeriği ise 

karşın kollajen tip VII’yi 

şiminin yanında az bir 

fibronektin (McPherson ve Badylak 1998), 

glikozaminoglikanlardan, kondroitin sülfat, heparin sülfat, heparan sülfat ve hiyalüronik 

(Hodde vd. 2001), FGF-2 ve TGFβ1 

gibi büyüme faktörleri de (Voytik vd. 1997) SIS matriksinde mevcuttur. Bu 

bileşenlerin, birçoğunun dokuların yeniden modellenmesinde ve yara iyileşmesinde 

her ikisi de neredeyse sadece endotelyal hücrelerde ifade 

cılığıyla, endotel hücre çoğalmasını ve 

, kuru SIS ağırlığının yaklaşık 770 pg/g'ını temsil 

M'ye bağlanır (Park vd. 
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TGFβ1’in ise yara iyileşmesini ve dokuların yeniden modellenmesini tetiklediği ve 

anjiyogenezin erken safhalarında vasküler endotel hücrelerin çoğalmasını arttırdığı 

önceki çalışmalarda gösterilmiştir (Arispe ve Sage 1993). TGFβ1 kuru SIS'in ağırlığının 

yaklaşık 768 pg/g'ını temsil etmektedir (McDevitt vd. 2003).  

 

Fibroblast büyüme faktörü-2 (FGF-2) ise temel fizyolojik fonksiyonları, ağırlıklı olarak 

anjiyogenez (Doi vd. 1996, Shao vd. 2006), sinir gelişimi (Wang vd. 2004, Tureyen vd. 

2005) ve yara iyileşmesi (Ono vd. 1999, Kawai vd. 2005) olan, üç izoformda 

bulunabilen, monomerik bir proteindir (Ortega vd. 1998). 

 

Her bir faktöre özgü immünfloresan antikorlar ile tespit edilebilen bu faktörlerin 

dağılımına bakıldığında TGFβ ve FGF-2’nin matriks boyunca dengeli dağılıma sahip 

olduğu görülürken, VEGF'nin özellikle doğal damar yolları etrafında toplandığı 

gösterilmiştir (Hurst ve Bonner 2001). Bu üç temel büyüme faktörünün anjiyogenezi 

başlatma ve yara iyileşmesini hızlandırmadaki yetenekleri iyi bilinmektedir (Ruszczak 

ve Schwartz 2000). Dokuların etkili biçimde yeniden modellenmesi, koordine bir sistem 

gerektirmektedir. Bu nedenle, muhtemelen bu faktörler birbirlerinden bağımsız olarak 

çalışmamaktadırlar (Cao vd. 2003). SIS’in yapısında bulunan böyle güçlü mitojenik 

faktörler, birçok doku mühendisliği uygulamalarında kullanılacak ideal bir biyoiskele 

olarak SIS’i ön plana çıkarmaktadır. 

 

SIS’i ideal bir biyomalzeme yapan diğer bir önemli özelliği ise, dokuların yeniden 

modellenmesi için gerekli olan hücre tiplerini doğal yapısı sayesinde düzenleme 

yeteneğidir. 

 

Bu zamana kadar ki araştırmalar, doku rejenerasyonu süresince SIS matriksini kaplayan 

hücrelerin çoğunluğunun kemik iliği kaynaklı hücreler olduğunu göstermektedir 

(Badylak vd. 2001, Zantop vd. 2006). İlikten türetilmiş hücrelerin rejenerasyondaki 

önemi, çeşitli doku türleri için farklı çalışmalarla gösterilmiştir (Badiavas vd. 2003, 

Zantop vd. 2006) 
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Yetişkin kök hücreler üzerine SIS matriksin fenotipik etkisi üstüne yapılan çalışmalar; 

SIS matriksinin yeni hücreleri doğru doku yeniden modellemesi için gerekli istenilen 

fenotipte farklılaştırabildiğini göstermektedir.  

 

Özetle tüm bu etkenler düşünüldüğünde, SIS diğer biyomalzemelerden farklı olarak 

doku mühendisliği uygulamalarında bileşimi ve mimarisiyle önemli avantajlara sahiptir. 

Hücresiz olarak veya amaca yönelik hücreler ile kombine edilerek kullanılabilme 

esnekliği sayesinde birçok doku ve organ uygulamalarında yüksek kullanım 

potansiyeline sahiptir. Uygun deselülerizasyon işleminin ardından büyüme faktörlerinin 

ve sitokinlerin yapıda bulunması, yumuşak dokuların yeniden modellenmesinde ve 

iyileşme sürecinde etkiyi arttırmaktadır. Dayanıklı ve biyobozunur yapısı sayesinde, 

vücut doğal süreci devralana kadar ideal bir matriks sağlamaktadır. Bu zamana kadar, 

biyouyumlu olduğu hatta antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu da gösterilmiştir. Tüm 

bu özellikler göz önüne alındığında, SIS rejeneratif tıp ve doku mühendisliği 

uygulamaları için son derece değerli bir malzeme olarak dikkat çekmektedir. Hastalar 

üzerinde yapılan klinik çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edildiği düşünüldüğünde 

gelecekteki doku mühendisliği uygulamalarında da potansiyelinin çok yüksek olduğu 

açıkça ortadadır. 

 

2.5.5 Kök hücreler ve yara iyileşmesi 
 
 
Tasarlanmış deri yedekleri yara bakımında önemli avantajlar göstermelerine ve hızla 

ilerleyen bir alan olmalarına rağmen yüksek maliyetleri, sınırlı etkileri ve özellikle deri 

eklerini yeniden oluşturmada kısmen yetersiz kaldıklarından dolayı kullanımları tam 

anlamıyla rutin değildir (Burd vd. 2007). 

 

Kök hücreler, uzun süre kendilerini yenileyebilme kapasitesine sahip ve asimetrik 

replikasyon ile daha olgun evrelere ve farklı doku tiplerine özelleşebilen hücrelerdir 

(Siminovitch vd. 1963, Becker vd. 1963). Bu hücreler, çeşitli doku tiplerine 

farklılaşabilme yetenekleri sayesinde tasarlanmış deri yedeklerinin aksine deri 
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bileşenlerinin oluşmasına yardımcı olabilme potansiyeline sahiptirler (Cha ve Falanga 

2007) 

 

Kök hücreler iki temel ayırt edici özelliğe sahiptirler; ilk olarak farklılaşmamış 

hücrelerdir ve organizmanın tüm yaşamı boyunca kendilerini yenilerler. İkinci olarak, 

özelleşmiş fonksiyona sahip birçok hücre tipini oluşturabilme kapasitesine sahiptirler. 

Bu özellikleri sayesinde birçok alanda kullanılmalarının yanında, hasar görmüş deri 

onarımında ve rejenerasyonunda da kullanılma potansiyelleri çok yüksektir. 

 

2.5.5.1 Yara iyileşme sürecine kök hücrelerin katılımı 
 
 
Yara iyileşme sürecinin inflamatuvar evresinde kan kaynaklı immün hücrelerin yara 

bölgesini istila ettiği iyi bilinmektedir. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, kemik 

iliği mezenkimal kök hücrelerinin de (Kİ-MKH) yara bölgesine göç ettiğini göstermiştir 

(Fu ve Liesveld 2000, Cottler vd. 2003). Az sayıda hematopoetik ve mezenkimal kök 

hücrenin her zaman periferik kanda bulunduğu düşünüldüğünde, bu sonuç çok da 

şaşırtıcı değildir. Ayrıca yapılan çalışmalarda, ağır yaralanma durumlarında dolaşımdaki 

kök hücrelerin sayısının arttığı gösterilmiştir. 

 

Başka bir çalışmada, yeşil floresan protein (YFP) ile etiketlenmiş Kİ-MKH nakledilen, 

farelerde bir deri yara modeli oluşturmuştur. Yara bölgesinde çeşitli türlere farklılaşmış, 

GFP-etiketli hücreler belirlenmiştir (Badiavas vd. 2003). Fathke ve arkadaşları 

tarafından yapılan benzer çalışmada uzak kemik iliği kaynaklı kök hücrelerin, deri 

yaralarında dermal fibroblast popülasyonunun yeniden oluşumuna katkıda bulunduğu 

rapor edilmiştir. Şu anda çok iyi algılanmamış ve daha çok çalışmayı gerektirecek olsa 

da yapılan birçok çalışmada elde edilen bulgular, yara iyileşme sürecinde kök hücrelerin 

önemli bir katkısı olduğunu göstermiştir. 
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2.5.5.1.1 Kemik iliği kaynaklı erişkin kök hücreler 
 
 
Yaralanmalarda ve yara iyileşmeleri kapsamında kök hücrelerin kullanıldığı tedaviler, 

yetişkin kök hücrelere ve özellikle mezankimal kök hücreler (MKH) olarak da bilinen 

mezankimal stromal hücrelerine dayanmaktadır. MKH’ler kendilerini yenileyebilirler ve 

deri hücreleri de dâhil çeşitli doku ve hücre tiplerine farklılaşma yeteneğine sahiptirler 

(Krause vd. 2001, Nakagawa vd. 2005). MKH’ler hastanın kemik iliği başta olmak 

üzere adipoz dokusu, sinir dokusu, göbek kordon bağı ve dermis gibi diğer 

dokularından da izole edilebilirler (Jones vd. 2002). MKH'lerin diğer önemli bir avantajı 

da allojenik MKH'lerin bile lokal transplantasyondan ya da sistemik uygulamadan sonra 

konakçıda çok az miktarda immün tepkiye yol açmasıdır (Mansilla vd. 2005, Liu vd. 

2006). Bundan dolayı, yara onarımının düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 

MKH'ler oldukça ilgi çekmişlerdir (Bajada vd. 2008). 

 

Bu zamana kadar, MKH'lerin akut insizyonel ve eksizyonel yaralar, diyabetik deri 

ülseri, radyasyon yanıkları ve termal yanıklar gibi çeşitli akut ve kronik deri 

yaralanmalarındaki, deri onarımı ve rejenerasyonu incelenmiştir (Vojtassak vd. 

2006,Lataillade vd. 2007). Kemik iliği kaynaklı MKH’ler doğal dermal fibroblastlarla 

karşılaştırıldığında, daha yüksek miktarda kollajen ve çeşitli büyüme ve anjiyogenik 

faktörleri sentezledikleri ve yara iyileşmesini hızlandırmada yüksek potansiyele sahip 

oldukları belirlenmiştir.  

 

Yara iyileşmesi üzerine kollajen emdirilmiş kemik iliğinin etkilerinin çalışıldığı bir 

mikrodolaşım fare modelinde, anjiyogenezisde önemli artışlar gözlenmiştir. Kronik 

bacak ülseri olan hastalarda bu kollajen emdirilmiş matriksler ile tedaviden sonra, yara 

kapanmalarında başarı sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Otolog kemik iliği mezenkimal kök hücreleri içerek fibrin polimer spreylerin 

kullanımıyla akut veya iyileşmeyen kutenous deri yaralarının iyileşme sürecini 

hızlandırdığı hem insan hem fare deneylerinde gösterilmiştir (Falanga vd. 2007). 
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Bu yaklaşımlar, yaraları bölgeye hücreleri uygulamak için en uygun yöntemin 

seçilmesini gerektirmektedir. Badiavas ve Falanga (2003), otolog kemik iliği 

hücrelerinin, 1 yıldan uzun süre standart geleneksel tedaviye direnç göstermiş 3 hastanın 

kronik kütanöz ülserine doğrudan uyguladıklarında, başarılı klinik sonuçları 

yayınlayabilmişlerdir. Tüm hastaların yaralarında, uygulamayı takiben gün içinde 

iyileşme gözlenmiş, yara boyutunda sürekli ve genel bir azalma belirlenmiş, dermisin 

vaskülaritisinde ve yara bölgesindeki dermal kalınlıkta artış belirlenmiştir.  

 

Sadece MKH'lerin kullanıldığı çalışmalarda sonuçlar etkileyici olmasına rağmen, tedavi 

yaklaşımının standardize edilmesi ve uygulama aşamasına kadar hücrelerin yeterli 

sayıya ulaşılması açısından MKH’lerin kültüre alınmasının gerekliliği soru ve sorun 

teşkil etmektedir. Otolog MKH'lerin kronik yaralarda uygulanabilirliğini azaltabilen 

diğer bir faktör ise kemik iliği MKH'lerinin yaş ile birlikte azalmasıdır. Bu sorunlar, 

küçük kronik yaralar için sorun olmazken, daha geniş alanlı tam kalınlıktaki yaraların 

tedavisinde elverişsiz olabilmektedir (Rao vd. 2001). Bu nedenle günümüzde yapılan 

çalışmalarda uygun hücre-malzeme kombinasyonu üzerine odaklanılmıştır. 
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3. KAYNAK ÖZETLERİ 
 
 
İnce barsak submukoza tabakası (SIS) ile yapılan deselülerizasyon, karakterizasyon ve 

yara iyileşmesinde kullanımına yönelik, biyomalzeme ve kök hücre çalışmaları aşağıda 

kısaca özetlenmiştir. 

 

Badylak vd. 1989 yılında yaptıkları çalışma, ince barsak submukoza (SIS) tabakasının 

kullanımına yönelik öncü çalışma niteliğindedir. Ekip 12 köpek üzerinde yaptıkları 

çalışmada, otojenik domuz SIS tabakasının, geniş çaplı (10 mm) infrarenal aort damar 

grefti olarak kullanımını test etmişlerdir. Deney sürecinde, 52 haftalık periyotta belirli 

zaman noktalarında örnekler toplanmış ve greftlerde enfeksiyon, trombozis, intimial 

hiperplazi veya kan basıncına bağlı olarak olumsuz bir etki gözlenmemiştir. Endotelyal 

hücrelerin, yoğun bir non-trombojenik ve kollejenöz SIS greftinin luminal yüzeyinde 

çoğaldığına yönelik bir kanıt bulunamamıştır. SIS greftinin doğal aorta göre daha az 

elastikiyet gösterdiği ve sistematik kan basıncı altında %18 genişleme gösterdiği 

belirtilmiştir. Ayrıca, ameliyat sonrası 52-haftalık periyotta damarlarda herhangi bir 

genişleme gözlenmemiştir. Ekip, elde ettikleri bu sonuçlarla SIS tabakasının geniş alanlı 

damar grefti olarak kullanım potansiyeline sahip olduğunu ve diğer uygulamalar için ise 

araştırılması gereken bir malzeme olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

Voytik-Harbin vd. (1997) yaptıkları çalışmada, domuz ince barsak submukoza 

tabakasının yapısındaki proteinleri çeşitli yöntemlerle ektrakte ederek bileşiminde yer 

alan ve dokuların yeniden modellenmesini hızlandırmada etkin olabilecek proteinlerin 

hücreler üzerine etkilerini araştırmışlardır. Bu amaçla, elde ettikleri ekstraktları Swiss 

3T3 fibroblastlarıyla etkileştirerek, DNA sentezi ve çoğalma kapasitelerindeki 

değişimler gözlemlemişlerdir. Dört farklı SIS ekstraktının her biri hücre çoğalma 

(Alamar mavisi boyamasında azalması) ve DNA sentezi testleriyle ([3H]-timidin 

katılımı) analiz edildiğinde ölçülebilir uyarıcı aktiviteye sahip oldukları görülmüştür. 2 

M üre ile ekstrakte edilen proteinlerin, hücreler üzerine etkileri incelenmiş ve yapılan 

iki testte de fibroblast büyüme faktörü (FGF-2)'nün temel aktivite profillerine benzer 

profile sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, ekstrakte edilmiş proteinlerin hücre 

morfolojisinde meydana getirdikleri değişikliklerin FGF-2 ile indüklenen gruba benzer 
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olduğu görülmüştür. Takiben, spesifik antikorlar ile yapılan nötralizasyon ve western 

blot analizleriyle FGF-2 varlığı doğrulanmıştır. 4 M guanidin ile elde edilen ekstraktın, 

benzer çalışmalarla hücre morfolojisinde meydana gelen değişimlerin TGFβ ile uyarılan 

hücrelerdekilere benzer sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile SIS 

bileşiminde yer alan doku gelişiminin ve farklılaşmanın kritik süreçlerinde yer alan 

FGF-2 ve TGFβ ile ilişkili aktivitelerin belirlenmesi ile SIS’in yara iyileşmesindeki ve 

doku yeniden modellenmesindeki etki mekanizmalarının anlaşılmasına olanak 

sağlayabileceği belirtilmiştir 

 

Badylak vd. (1999) insan damar mikrovasküler endotelyal hücrelerinin (iMEH) domuz 

kaynaklı deselülerize SIS membranının da aralarında bulunduğu farklı yüzeyler 

üzerindeki tutunma yeteneklerini sınamışlardır. Çalışmada %0,1 perasetik asit (PAA) ile 

deselülerize edilen SIS membranların sulu ve kuru şekli ve yüzeyleri kollajen tip I, 

kollajen tip IV gibi SIS içeriğine benzer bileşenlerle kaplanmış kültür kapları 

kullanılarak kıyaslamalar yapılmıştır (Şekil 3.1). Elde edilen SIS membranları, plastik 

bir yüzey üzerinde 25oC’da 4 saat bırakılarak kurutulmuştur. Hidratasyon ise, 

deselülerize SIS membranlarının 10 dakika saf su içerisinde bekletilmesiyle 

sağlanmıştır.  

 

Yapılan testler sonucunda, iMEH’lerin hidrate SIS üzerine, diğer tüm yüzeylere göre 

daha iyi bir tutunma gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu tutunmanın çok daha karmaşık bir 

sistem içerisinde gerçekleştiği ve SIS içerisinde yer alan etkin yapışma proteinlerinin 

tutunmada rol aldığını belirtilmiştir. Diğer yandan, kollajen tip I ve fibronektinin iMEH 

tutunmasını %39-44 arasında azalttığı da gösterilmiştir. Hücrelerin tutunma 

kapasitelerinin azalmasının nedeni olarak, dehidratasyon sonucu, SIS’in bileşiminde yer 

alan proteinlerinin denatürasyona uğramış olabileceği düşünülmüştür. Sonuç olarak, 

hidrate SIS membranın hücreler için uygun bir substrat olduğu ancak dehidrate edildiği 

takdirde iMEH için uygun substrat olmadığı rapor edilmiştir. 
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Şekil 3.1 Deselülerize domuz SIS membranlarının sulu ve susuz yapılarının 
makroskobik görüntüleri (Badylak vd. 1999) 

 

Lindberg vd. 2001 yılında yaptıkları çalışmada insan epidermal, fibroblast ve Swiss fare 

3T3/J2 hücrelerinin domuz ince barsak submukoza tabakası üzerindeki 

çoğalma/büyüme özelliklerini incelemişlerdir. Domuz SIS tabakalarını %0,1 PAA ile 

deselülerize etmişlerdir. 1.5 mRad gama radyasyon kullanılarak membranların 

sterilizasyonu sağlanmıştır. Tüm çalışma boyunca hidrate formda SIS kullanılmış. 

Hücre/SIS kompozitleri hazırlanmış ve hücreler 2, 7, 10 ve 14 günlük periyotlarla 

kültüre edilmiştir. Daha sonra herhangi bir hücre tipi tohumlanmamış SIS tabakasının 

ve hücre/SIS kompozitinin farklılaşma ile ilişkili keratin 10, keratin 14 ve keratin 16’nın 

yanında fibronektin, laminin, kollajen tip VII ve kollajen tip IV’ün varlığı 

immünhistokimyasal yöntemler ile incelenmiştir. Sonuçlara göre, deselülerize SIS 

membranında sadece fibronektin tespit edilebilmiştir. SIS suprabazal keratin 16 ve 

bölgesel keratin 10 ifadesiyle epitelyal yapının oluşumunun desteklendiği görülmüştür. 

Keratin 14 pozitif epidermal hücrelerinin SIS membranın çeşitli bölgelerini istila etme 

eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Fibroblastlar ve epidermal hücrelerinin SIS 

üzerinde çoğalmasını takiben, fibronektin, laminin, kollajen tip VII ve tip IV 

boyamalarının hücrelerin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla olduğu görülmüştür. 



 

Fibroblastlar ve epidermal hücreler

kültürleri yapıldığında

epidermal hücrelerin ve fibroblastların tutunmasını, 

bazal membran bileşiminin birikimi ile farklılaşmasını destekle

sonuçlarla, hücre/SIS kompozit yapının hücre

üretim araştırmalarında yararlı bir uygulama olduğu r

 

Zheng vd. (2004) yaptıkları çalışmada, domuz kaynaklı SIS ile tendon onarımına 

yönelik üretilen ticari ürünün (Restore™ SIS) kullanımının ardından hastalarda ağrı ve 

yüksek ateş şikâyetlerinin

ve etkinliği üzerine detaylı bir çalışma yapmışlardır. Ürünün domuza ait hücre veya 

DNA içerip içermediğini 

PCR analizleri yapmışlardı

üzere, ticari SIS membranını fare ve tavşanlara implante etmişlerdir. Sonuçlara 

bakıldığında, ürünün çoklu katmanlarla domuz hücrelerini barındırdığı, ayrıca bu 

hücrelerin birçoğunun kloroasetat e

görülmüştür. PCR sonucunda ise, domuz DNA materyaline rastlanmıştır

Ürünün tendon onarımına yönelik 

istilası gözlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, tamamen hücresiz olduğu düşünülen 

domuz SIS temelli ürünlerin tamamen hücresiz olmadığı ve domuz DNA

gösterilmiş ve klinik açıdan tamamen güvenli ve etkili bir yöntem olmadığı rapor 

edilmiştir. 

 

Şekil 3.2 Zheng ve arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları çalışmada elde edilen PCR 
analizi sonuçları
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epidermal hücreler, SIS membranının diğer yüzüne ekilip 

kültürleri yapıldığında, daha fazla yayıldıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, SIS, 

epidermal hücrelerin ve fibroblastların tutunmasını, göçünü ve/veya çoğalmasını ve 

bazal membran bileşiminin birikimi ile farklılaşmasını desteklediği belirlenmiştir. Bu 

, hücre/SIS kompozit yapının hücre-matriks etkileşimler

araştırmalarında yararlı bir uygulama olduğu rapor edilmiştir. 

(2004) yaptıkları çalışmada, domuz kaynaklı SIS ile tendon onarımına 

yönelik üretilen ticari ürünün (Restore™ SIS) kullanımının ardından hastalarda ağrı ve 

şikâyetlerinin gözlendiğini bildirmişlerdir. Bunu takiben, ürünün güvenliği 

ve etkinliği üzerine detaylı bir çalışma yapmışlardır. Ürünün domuza ait hücre veya 

DNA içerip içermediğini belirlemek amacıyla, histoloji ve DAP12 geni kullanılarak n

PCR analizleri yapmışlardır. Biyolojik reaksiyon ve inflamatuvar yanıtın

üzere, ticari SIS membranını fare ve tavşanlara implante etmişlerdir. Sonuçlara 

bakıldığında, ürünün çoklu katmanlarla domuz hücrelerini barındırdığı, ayrıca bu 

hücrelerin birçoğunun kloroasetat esteraz boyamaları sonucunda mast hücreleri olduğu 

görülmüştür. PCR sonucunda ise, domuz DNA materyaline rastlanmıştır

Ürünün tendon onarımına yönelik deri altı implantasyonu sonucunda, kitlesel lenfosit 

gözlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, tamamen hücresiz olduğu düşünülen 

ürünlerin tamamen hücresiz olmadığı ve domuz DNA

gösterilmiş ve klinik açıdan tamamen güvenli ve etkili bir yöntem olmadığı rapor 

 

Zheng ve arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları çalışmada elde edilen PCR 
analizi sonuçları 

SIS membranının diğer yüzüne ekilip birlikte-

yayıldıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, SIS, 

göçünü ve/veya çoğalmasını ve 

diği belirlenmiştir. Bu 

ks etkileşimlerinde ve yapay dermal 

apor edilmiştir.  

(2004) yaptıkları çalışmada, domuz kaynaklı SIS ile tendon onarımına 

yönelik üretilen ticari ürünün (Restore™ SIS) kullanımının ardından hastalarda ağrı ve 

gözlendiğini bildirmişlerdir. Bunu takiben, ürünün güvenliği 

ve etkinliği üzerine detaylı bir çalışma yapmışlardır. Ürünün domuza ait hücre veya 

DAP12 geni kullanılarak n-

ik reaksiyon ve inflamatuvar yanıtını gözlemlemek 

üzere, ticari SIS membranını fare ve tavşanlara implante etmişlerdir. Sonuçlara 

bakıldığında, ürünün çoklu katmanlarla domuz hücrelerini barındırdığı, ayrıca bu 

steraz boyamaları sonucunda mast hücreleri olduğu 

görülmüştür. PCR sonucunda ise, domuz DNA materyaline rastlanmıştır (Şekil 3.2). 

implantasyonu sonucunda, kitlesel lenfosit 

gözlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, tamamen hücresiz olduğu düşünülen 

ürünlerin tamamen hücresiz olmadığı ve domuz DNA’sı içerdiği 

gösterilmiş ve klinik açıdan tamamen güvenli ve etkili bir yöntem olmadığı rapor 

 

Zheng ve arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları çalışmada elde edilen PCR 



 

Ahn vd. 2007 yılında yaptıkları çalışmada, asetik asit ile muamele edilmesiyle 

hazırlanan domuz kaynaklı 

tutma ve biyobozunma özellikleri

kök hücrelerinin bu membranlar üzerinde çoğalma

karakterize edilmiştir

asit ile muamele edilerek membranlar hazırlanmış

asetik asit ile muamele edilmiş SIS membranlarının, işlem görmemiş membranlara 

kıyasla yapılarındaki kollajenin asidik erozyona uğradığı ve 

yapısındaki fibrillerin kaybolduğu tespit edilmiştir

SIS membranlarının su tutma kapasitelerinin (%1300), doğal SIS membranlarınkinden 

(%500) daha yüksek olduğu görülmüştür. Membranların kemik iliği meze

hücreleri ile etkileştirilmesi sonucu, hücrelerin iki farklı SIS membranında da düz 

morfolojiye sahip olduğu gözlemlenirken, poli

morfolojiye sahip oldukları görülmüştür. Asit ile muamele sonucunda hazırlan

membranı üzerinde hücre çoğalmasının, doğal SIS membranına göre farklı olmadığı ve 

inkübasyon zamanına göre hücre miktarının arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla, 

doğal veya asit ile muamele edilmiş SIS membranlarının insan kemik iliği mezenkima

kök hücrelerinin tutunmasına ve çoğalmasına olanak sağlayan 

kullanılabileceği gösterilmiştir.

 

Şekil 3.3 Domuz kaynaklı işlem görmemiş ve asit ile muamele edilmiş SIS 
membranlarına a
(Hyunn vd
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2007 yılında yaptıkları çalışmada, asetik asit ile muamele edilmesiyle 

domuz kaynaklı SIS ve PGA polimeri ile hazırlanan membranların yüzey

tutma ve biyobozunma özelliklerini analiz edilmiştir. Ayrıca kemik iliği mezenkimal 

kök hücrelerinin bu membranlar üzerinde çoğalma kapasiteleri ve morfolojik özellikleri 

karakterize edilmiştir. Bu amaçla izolasyondan sonra domuz SIS membranları %1 asetik 

asit ile muamele edilerek membranlar hazırlanmıştır. SEM analizleri yapıldığında, 

asetik asit ile muamele edilmiş SIS membranlarının, işlem görmemiş membranlara 

kıyasla yapılarındaki kollajenin asidik erozyona uğradığı ve 

yapısındaki fibrillerin kaybolduğu tespit edilmiştir (Şekil 3.3). Asit ile muamele edilen 

SIS membranlarının su tutma kapasitelerinin (%1300), doğal SIS membranlarınkinden 

(%500) daha yüksek olduğu görülmüştür. Membranların kemik iliği meze

hücreleri ile etkileştirilmesi sonucu, hücrelerin iki farklı SIS membranında da düz 

morfolojiye sahip olduğu gözlemlenirken, poli(glikolik asit) (PGA) üzerinde yuvarlak 

jiye sahip oldukları görülmüştür. Asit ile muamele sonucunda hazırlan

membranı üzerinde hücre çoğalmasının, doğal SIS membranına göre farklı olmadığı ve 

inkübasyon zamanına göre hücre miktarının arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla, 

doğal veya asit ile muamele edilmiş SIS membranlarının insan kemik iliği mezenkima

kök hücrelerinin tutunmasına ve çoğalmasına olanak sağlayan 

kullanılabileceği gösterilmiştir. 

  
 

Domuz kaynaklı işlem görmemiş ve asit ile muamele edilmiş SIS 
membranlarına ait enine kesit SEM görüntüleri (Boyut çubukları: 100 µm)
(Hyunn vd. 2007) 

 

2007 yılında yaptıkları çalışmada, asetik asit ile muamele edilmesiyle 

n membranların yüzey, su 

kemik iliği mezenkimal 

ve morfolojik özellikleri 

a domuz SIS membranları %1 asetik 

. SEM analizleri yapıldığında, 

asetik asit ile muamele edilmiş SIS membranlarının, işlem görmemiş membranlara 

kıyasla yapılarındaki kollajenin asidik erozyona uğradığı ve bunun sonucunda 

. Asit ile muamele edilen 

SIS membranlarının su tutma kapasitelerinin (%1300), doğal SIS membranlarınkinden 

(%500) daha yüksek olduğu görülmüştür. Membranların kemik iliği mezenkimal kök 

hücreleri ile etkileştirilmesi sonucu, hücrelerin iki farklı SIS membranında da düz 

) (PGA) üzerinde yuvarlak 

jiye sahip oldukları görülmüştür. Asit ile muamele sonucunda hazırlanan SIS 

membranı üzerinde hücre çoğalmasının, doğal SIS membranına göre farklı olmadığı ve 

inkübasyon zamanına göre hücre miktarının arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlarla, 

doğal veya asit ile muamele edilmiş SIS membranlarının insan kemik iliği mezenkimal 

kök hücrelerinin tutunmasına ve çoğalmasına olanak sağlayan bir iskele olarak 

 

Domuz kaynaklı işlem görmemiş ve asit ile muamele edilmiş SIS 
görüntüleri (Boyut çubukları: 100 µm) 



 

Schallberger vd. (2008) yara örtüsü olarak klinikte kullanılan domuz ince barsağından 

hazırlan PSIS ürünün, köpeklerde geniş alanlı tam kalınlıktaki deri yaralarında 

kullanılan standart protokollere göre farkını/üstünlüğünü incelemişlerdir. Bu amaçla 4 

adet köpeğin sırtında 2 bölgede, 4

oluşturulmuş ve yaralardan birine PSIS ürünü uygulanmış

seçilmiştir. 70 günlük

31, 35, 38, 42, 45, 48, 52, 55, 62 ve 69

edilmiştir. Ayrıca, 0., 2., 4., 6., 9., 15., 21., ve 31. günlerde histopatoloji için örnekler 

çıkarılarak inflamasyon ve yara onarımı takip edilmiştir. Elde ettikleri sonuçlara göre, 

kontrol grubunun PSIS uygulanan gruba göre, yara bölgesinde daha kısa zamanda 

büzülme ve epitelizasyon tespit edilmiştir. Ayrıca, PSIS uygulanan grupta, daha belirgin 

bir akut inflamasyon g

kalınlık yaralarda kullanımının yarar sağlamadığı rapor edilmişti

 

 

Şekil 3.4 Ticari domuz kaynaklı deselülerize SIS membranlarının köpeklerde 
kalınlıktaki 
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(2008) yara örtüsü olarak klinikte kullanılan domuz ince barsağından 

hazırlan PSIS ürünün, köpeklerde geniş alanlı tam kalınlıktaki deri yaralarında 

kullanılan standart protokollere göre farkını/üstünlüğünü incelemişlerdir. Bu amaçla 4 

da 2 bölgede, 4 cm x 4 cm büyüklüğünde tam kalınlıkta yara modeli 

oluşturulmuş ve yaralardan birine PSIS ürünü uygulanmış, diğer yara ise kontrol olarak 

. 70 günlük bir çalışma planı oluşturulmuş, 0, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 

8, 42, 45, 48, 52, 55, 62 ve 69. günlerde yara boyutundaki değişim takip 

edilmiştir. Ayrıca, 0., 2., 4., 6., 9., 15., 21., ve 31. günlerde histopatoloji için örnekler 

inflamasyon ve yara onarımı takip edilmiştir. Elde ettikleri sonuçlara göre, 

kontrol grubunun PSIS uygulanan gruba göre, yara bölgesinde daha kısa zamanda 

büzülme ve epitelizasyon tespit edilmiştir. Ayrıca, PSIS uygulanan grupta, daha belirgin 

bir akut inflamasyon gözlenmiştir. Bu sonuçlarla PSIS ürünün köpeklerde akut tam 

yaralarda kullanımının yarar sağlamadığı rapor edilmiştir (Şekil 3.4)

 

Ticari domuz kaynaklı deselülerize SIS membranlarının köpeklerde 
kalınlıktaki yara iyileşmesinde etkinliği (Schallberger vd. 2008)

(2008) yara örtüsü olarak klinikte kullanılan domuz ince barsağından 

hazırlan PSIS ürünün, köpeklerde geniş alanlı tam kalınlıktaki deri yaralarında 

kullanılan standart protokollere göre farkını/üstünlüğünü incelemişlerdir. Bu amaçla 4 

cm büyüklüğünde tam kalınlıkta yara modeli 

diğer yara ise kontrol olarak 

, 0, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 

günlerde yara boyutundaki değişim takip 

edilmiştir. Ayrıca, 0., 2., 4., 6., 9., 15., 21., ve 31. günlerde histopatoloji için örnekler 

inflamasyon ve yara onarımı takip edilmiştir. Elde ettikleri sonuçlara göre, 

kontrol grubunun PSIS uygulanan gruba göre, yara bölgesinde daha kısa zamanda 

büzülme ve epitelizasyon tespit edilmiştir. Ayrıca, PSIS uygulanan grupta, daha belirgin 

ürünün köpeklerde akut tam 

r (Şekil 3.4).  

 

 

Ticari domuz kaynaklı deselülerize SIS membranlarının köpeklerde tam 
vd. 2008) 
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Gilbert vd. (2008) klinikte yaygın olarak kullanılmakta olan ve birçok laboratuvarda 

standart hale gelen deselülerizasyon yöntemleriyle üretilen dokuların içerdikleri DNA 

miktarını ve DNA parça uzunluklarını kıyaslamışlardır. Bu amaçla domuz kaynaklı SIS-

HDM, UBM (mesane duvarı matriksi)-HDM ve LS (karaciğer stroması)-HDM 

dokularını yaygın olarak kullanılan yöntemlerle deselülerize etmişlerdir. SIS-HDM ve 

UBM-HDM izolasyonu takiben %0,1 PAA ve %4 EtOH, LS-ECM ise %0,02 Tripsin/ 

%0,05 EDTA ve %3 Triton-X-100 kullanılarak deselülerize edilmiştir. Ardından DNA 

içerikleri PicoGreen analizi kullanılarak tespit edilmiştir. Sonuçlara göre deselülerize 

edilerek klinikte kullanılan ve bahsedildiği gibi hazırlanan ürünlerin büyük bir 

çoğunluğunun ölçülebilir miktarlarda DNA içerdiği belirtilmiştir (Şekil 3.5). 

 

 

 

Şekil 3.5 Klinikte kullanılan deselülerize ürünlerin DNA içeriği analiz sonuçları 
(Gilbert vd. 2008) 

 

Kim vd. 2010 yılında yaptıkları çalışmada, domuz kaynaklı SIS sünger yapıları 

tasarlayarak, kemik iliği mezenkimal kök hücreleri ile veya hücresiz olarak kemik 

defektlerinin onarımında kullanım potansiyelini incelemişlerdir. Bu amaçla %0,1 PAA 

ile deselülerizasyon işleminin arından SIS membranları tozlaştırılmış ve %3 asetik asit 

ve %0,1 pepsin içeren çözelti içerisinde %1 SIS olacak şekilde süspansiyon hazırlanarak 

48 saat karıştırılmıştır. Takiben, elde edilen çözelti uygun kalıplarda liyofilize edilerek 

10mM EDC çözeltisi ile çapraz bağlama işlemine tabi tutularak sünger formunda 

hazırlanmıştır. Kemik rejenerasyonu üzerine etkisini gözlemlemek amacıyla, sıçan 

kafatası kemiğinde tam kalınlıkta bilateral kemik defekti oluşturulmuştur. Oluşturulan 
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defekt, hücreli/hücresiz SIS süngerler ve hücreli/hücresiz PGA ile muamele edilmiştir. 

Kontrol olarak herhangi bir işlem görmemiş defekt alınmıştır. Mikro-bilgisayarlı 

tomografi (CT) ve histoloji ile rejenerasyon süresi takip edilmiştir. Mikro-CT 

sonuçlarına göre, hücreli veya hücresiz SIS sünger uygulanan grupta diğer gruplara 

kıyasla 4. haftada kemik oluşumunun çok daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Histoloji 

sonuçlarına göre ise 2. ve 4. haftalarda SIS süngerleri üzerinde kollajen ve osteokalsin 

birikimi gözlenmiştir. Bu sonuçlar, SIS sünger yapılarının kemik defektlerinde kemik 

rejenerasyonunu arttırmada kullanılabileceğini göstermiştir. 

 

Luo vd. (2011) yaptıkları çalışmada domuz SIS üretimi için yeni bir deselülerizasyon 

yöntemi geliştirerek, elde ettikleri membranların büyüme faktörleri içeriklerini, DNA 

içeriklerini, yüzey özelliklerini ve inflamatuar etkilerini analiz etmişlerdir. Ekip, diğer 

standart metotlardan farklı olarak mekanik olarak ayırma, yağlardan arındırma, 

enzimatik parçalama, deterjan ile muamele, dondurarak kurutma ve irradyasyon ile 

sterilizasyonu kapsayan çok daha uzun ve karmaşık bir yöntem önermiştir.  

 

Bu süreçte mekanik olarak elde edilen SIS, sırasıyla, (I) metanol/kloroform (1:1) (v:v) 

çözeltisinde 12 saat, (II) % 0,05 tripsin/%0,05 EDTA içerisinde 37oC’da 12 saat, (III) 

%0,9 sodyum klorür çözeltisinde hazırlanan %0,5 SDS ile çalkalama, (IV) %0,1 PAA 

ve %20 EtOH içerisinde 30 dakika bekletilerek deselülerize edilmiş ve dondurarak 

kurutma işleminin ardından gama irradyasyonuna maruz bırakılarak steril edilmiştir. 

Elde edilen membranın, VEGF, b-FGF, TGF-β, ve TNF-α içeriği ELISA yöntemi ile 

incelenmiş ve deselülerizasyonun arından büyüme faktörlerinin içeriğinin yaklaşık %70 

azaldığı görülmüştür. Ayrıca, deselülerizasyonun etkinliği domuz immünreseptör 

DAP12 gen içeriği analiziyle test edilmiş ve qPCR analizi sonuçlarında, tüm 

basamaklar eksiksiz uygulandığında, domuz immünreseptör DAP12 gen içeriğinin ilk 

duruma göre sadece %1,05 olduğu belirtilmiştir (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6 Sıralı deselülerizasyon işlemlerinin ardından elde edilen domuz SIS 
membranlarının SEM görüntüleri (Luo vd. 2011) 

 

Perng vd. (2007) yaptıkları çalışmada jelatin ve sıcaklığa duyarlı poli-N-

izopropilakrilamid (pNIPAAm) temelli malzeme ile insan kemik iliği mezenkimal kök 

hücrelerininin fare modellerinde yara iyileşmesinde etkinliğini incelemişlerdir. Yapılan 

in vitro çalışmalarda, SEM mikrograflarıyla Kİ-MKH’lerin malzeme içine tutunup 

çoğaldıkları tespit edilmiştir. Daha sonra GFP ile işaretledikleri hücrelerin, oluşturulan 

deri defektinde in vivo büyüme etkileri test edilmiştir. Sonuçlara bakıldığında Kİ-MKH 

uygulanan grubun, sadece malzeme uygulanan gruba göre, hücre çoğalmasının daha 

yüksek ve yara kapanmasının daha hızlı olduğu görülmüştür. Daha da önemlisi, hücreli 

grupta pan-sitokeratin ve E-kadherin gibi re-epitelizasyon belirteçlerinin 7., 14. ve 21. 

günlerde önemli ölçüde artış gösterdiği ve CD12 ve CD105 gibi insan kök hücre 

belirteçlerinin yara iyileşmesi sürecinde yavaş yavaş azaldığı belirtilmiştir.  

 

Ekip elde ettikleri sonuçlarla, jelatin bazlı iskele ile kombine edilen Kİ-MKH’lerin 

sadece yara iyileşmesini hızlandırmadığını ayrıca, deri farklılaşmasında keratinosit 

oluşumunu sağladığını rapor etmişlerdir. 

 

Wu vd.yaptıkları çalışmada (2007), GFP işaretli kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök 

hücrelerin normal veya diyabetik yara çevresine veya yatağına enjeksiyonunun iyileşme 

sürecine etkilerini incelemişlerdir. Sonuçlara bakıldığında, kemik iliği mezenkimal kök 

hücrelerin re-epitelizasyonu, hücre miktarını ve anjiyonezi arttırarak yara kapanmasını 

önemli ölçüde hızlandırdığı görülmüştür. Özellikle, Kİ-MKH’lerin deri yenilenmesinde, 
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keratinosite özgü protein olan keratin ifadesini arttırarak yer aldığı düşünülmektedir. 

Yapılan real-time PCR ve western blot analizleriyle Kİ-MKH’lerde VEGF ve 

anjiyopoietin-1’e rastlanmıştır. Kİ-MKH’lerle tedavi edilen yaralarda ise bu proteinlerin 

ifadesinin daha da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ekip elde ettikleri bulgularla, kemik 

iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin farklılaşmayı ve pro-anjiyogenik faktörlerin 

salınımıyla yara iyileşmesini teşvik ettiğini rapor etmişlerdir (Şekil 3.7). 

 

 

 

Şekil 3.7 Kİ-MKH'lerin yara iyileşmesi üzerine etkilerinin makroskobik görüntüleri 
(Wu vd. 2007) 

 

Ma vd. 2011 yılında yaptıkları çalışmada kollajen/PLGA karışımından üretilen nanolif 

iskeleleri CD29 antikoru ile konjüge ederek, daha fazla kemik iliği mezenkimal kök 

hücrelerinin iskele yüzeyine hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlamayı amaçlamışlardır. 

Daha sonra elde edilen bu biyobozunur ve Kİ-MKH ile zenginleştirilmiş iskelenin, 

sıçanlarda tam kalınlık deri yaralanmalarında yara iyileşmesi ve deri onarımı üzerine 

etkinliğini test etmişlerdir.  
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Sonuçlara göre, Kİ-MKH’lerin epidermal farklılaşma ile tam kalınlık yara iyileşmesinin 

ilk ve orta evrelerinde kollajen ifadesini ve epitelizasyonu arttırdığı gözlemlenmiştir 

(Şekil 3.8). Bu sonuçlarla, Kİ-MKH’lerin otolog deri hücrelerine iyi bir alternatif 

olduğu ve nanolif iskeleler aracılığıyla bölgeye nakledilecek yeterli sayıda Kİ-

MKH’lerinin tam kalınlık deri yaralarında yara iyileşmesini hızlandırmada 

kullanılabileceği rapor edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 3.8 Kollagen/PLGA nanolifler üzerine tohumlanan Kİ-MKH'lerin yara 
iyileşmesine etkilerinin makroskobik görüntüleri (Ma vd. 2011) 
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4. MATERYAL ve YÖNTEM 
 
 
4.1 Materyal 
 
 
Submukoza kaynağı olarak kullanılan sığır ince barsaklar, Ankara Et ve Balık Kurumu 

Genel Müdürlüğü bünyesindeki hayvan kesim tesisinden, veteriner kontrolü altında 

kesimi yapılan sağlıklı sığırlardan elde edilip, kesimi takip eden 1-3 saat içerisinde 

laboratuvara ulaştırıldı. 

 

Deselülerizasyon çalışmaları boyunca kullanılan perasetik asit (PAA), askorbik asit 

(Vitamin C), Trizma, hidrojen peroksit (H2O2), sodyum hidroksit (NaOH), etil alkol 

(EtOH), metil alkol (MeOH), hidroklorik asit (HCl), sodyum dodesil sülfat (SDS), 

sodyum klorür (NaCl), ayrıca hazırlanan sığır SIS membranlarının DNA içeriği 

analizlerinde kullanılan fenol, magnezyum klorür (MgCl2), Tween20, potasyum klorür 

(KCl), izoamil alkol ve Proteinaz K, Sigma-Aldrich (St. Louis, MN, ABD) firmasından 

temin edildi.  

 

DNA içeriklerinin belirlenmesinde ölçümler, Shimadzu marka UV-mini model (Tokyo, 

Japonya) spektrofotometrede alındı. 

 

Hazırlanan SIS membranlarının sterilizasyonu, UV lambalı (254 nm) laminer akış 

kabininde (Nuaire, Class II, Plymouth, MN, ABD) gerçekleştirildi. 

 

Hücre kültürü çalışmalarında, hücrelerin ekilip çoğaltıldığı steril doku kültür kapları 

(Corning, NY, ABD), besiyeri olarak α-MEM (Minimum Essential Medium Alpha 

Medium) (Sigma), besiyeri katkısı olarak L-glutamin, penisilin-streptomisin 

(antibiyotik-antimikotik) ve fetal sığır serumu (FBS) (Sigma, St. Louis, MO, ABD), 

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

Çalışmaların tamamı laminer akışlı steril kabinde (Nuaire) yapıldı ve hücre kültürleri 

37ºC, %5 CO2, %95 nem ortamını sağlayan bir karbondioksitli inkübatörde (Heracell 

240®, Waltham, MA, ABD) gerçekleştirildi. 
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Sığır SIS membranlarına tohumlanmış hücrelerin belirli zaman noktalarındaki 

mitokondriyel dehidrogenaz aktivitelerinin belirlenmesinde MTT [3-(4,5-

dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] kiti (Sigma) kullanıldı ve ölçümler 

UV multi plaka okuyucu (Biotrak II, Amersham Biosciences, ABD) cihazında alındı. 

 

Belirlenen zaman noktalarında, in vitro ve in vivo çalışmalardan histokimya ve 

immünhistokimya analizleri için toplanan örnekler, dondurma çözeltisinde (Tissue 

Freezing medium; Tissue-Tek, Sakura, Zuid-Holland, Hollanda) donduruldu ve 4-5 µm 

kalınlığında kriyokesitler kriyostat cihazı (Leica Microsystems CM 1900, Nussloch, 

Germany) kullanılarak alındı. Kesit alma işleminden sonra örnekler, hematoksilin ve 

eosin (H&E) (Sigma), periyodik asit schiff (PAS) (Sigma) ve Masson trikrom (Sigma) 

ile boyanıp Leica araştırma mikroskobunda (Wetzler, Almanya) incelendi. 

 

İmmünhistokimya çalışmalarında Sitokeratin 5/8, Sitokeratin 14, CD68 ve COL1A 

birincil antikorları (Santa Cruz, ABD) kullanıldı ve görüntüler Leica marka ışık 

mikroskobunda incelendi. 

 
 
4.2 Yöntem 
 
 
4.2.1 Sığır SIS membranların deselülerizasyonu ve karakterizasyonu 
 
 
Bu bölümde sığır ince barsak submukoza tabakasının deselülerizasyonu, membranların 

DNA içeriği analizleri, yüzey ve su/tampon tutma özellikleri gibi malzeme 

karakterizasyonuna yönelik çalışmalar verilmiştir. 

 

  



 

4.2.1.1 Sığır SIS  tab
 
 
Türkiye menşeli sığırlardan (28 aylık, ~260kg) 

takiben 1-3 saat içinde laboratu

çözeltisi ile yıkanıp, ~10

yöntemlerle, ilk olarak en dıştaki seroza tabakası yapıdan alın

aynı şekilde uzaklaştırıl

edildi.  

 

Şekil 4.1 Submukoza tabakasının izolasyonu

A. Sığır ince barsağı, B
submukoza tabakası 

4.2.1.2 Sığır SIS tabakalarının deselülerizasyonu
 
 
Sığırların ince barsağından izole edilen submukoza tabakalarının deselülerizasyonu 

amacıyla literatürde 

çalışıldı.  
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tabakasının izolasyonu 

sığırlardan (28 aylık, ~260kg) temin edilen ince barsaklar, kesimi 

saat içinde laboratuvara getirildi. Yüzde 0,9’luk sodyum klorür (NaCl) 

çözeltisi ile yıkanıp, ~10 cm uzunluğunda parçalar şeklinde kesil

yöntemlerle, ilk olarak en dıştaki seroza tabakası yapıdan alındı. Ardından kas tabakası 

aynı şekilde uzaklaştırıldı ve mukoza tabakası temizlenerek submukoza tabakası elde 

   

   

 

ubmukoza tabakasının izolasyonunun makroskobik görüntüleri.

B. Tabakaların ayrılması, C. Submukoza tabakası, 

 

2 Sığır SIS tabakalarının deselülerizasyonu 

Sığırların ince barsağından izole edilen submukoza tabakalarının deselülerizasyonu 

literatürde farklı birçok yöntem denendi ve ideal bir yöntem 

A 

C 

temin edilen ince barsaklar, kesimi 

. Yüzde 0,9’luk sodyum klorür (NaCl) 

cm uzunluğunda parçalar şeklinde kesildi. Mekanik 

. Ardından kas tabakası 

ve mukoza tabakası temizlenerek submukoza tabakası elde 

 

 

makroskobik görüntüleri. 

. Submukoza tabakası, D. Liyofilize edilmiş 

Sığırların ince barsağından izole edilen submukoza tabakalarının deselülerizasyonu 

ve ideal bir yöntem geliştirilmeye 

B 

D 
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Bu amaçla, denenen 1. yöntemde sığır SIS tabakaları, 48-72 saat boyunca EtOH 

içerisinde hazırlanan %0,15-0,5 oranlarında perasetik asit (PAA) çözeltisinde 

çalkalandı.  

 

2. yöntemde, sığır SIS tabakaları sırasıyla 2-10 saat arasında değişen sürelerle metanol-

kloroform (1:1) (v:v), 4-8 saat 37ºC’da %0,05 Tripsin/EDTA ve 10-15 saat %5-8 SDS 

çözeltileriyle muamele edildi. 

 

3. yöntemde, sığır SIS tabakaları 24-48 saat süreyle metanol:kloroform (1:1) (v:v) 

çözeltisine daldırıldı ve 3-8 dakika sonikasyon uygulandı. Ardından, 12-24 saat 37oC’da 

Tripsin-EDTA (%0,05), 24-36 saat %0,5-1 SDS ve 24 saat , %20-60 EtOH içerisinde 

hazırlanan %0,1-0,5 PAA çözeltileri ile etkileştirildi. 

 

4. yöntemde, sığır SIS tabakaları iki kere ani dondurma-çözme işlemine tabi tutuldu. Bu 

amaçla SIS tabakaları, -80ºC’da 15 dk ve 60ºC’da 15 dakika bekletildi. Ardından 

sırasıyla 1-3 saat 0,1-05 M NaOH, 37⁰C de 24-36 saat 0,1-0,3 M Askorbik asit 

içerisinde hazırlanan %0,15-0,3 PAA (3:1) (v:v), 16-24 saat EtOH içerisinde %0,15 

PAA ve son olarak 12-16 saat H₂O₂ içerisinde %0,15-0,3 PAA çözeltileri ile muamele 

edildi (Türk Patent Enstitüsü-Patent Başvurusu - TPE.0.10.01-2011/11399). 

 

5.yöntemde ise, membranlara ilk olarak Tris/HCl içerisinde ani dondurma-çözme işlemi 

uygulandı. Ardından, Tripsin/EDTA içerisinde 37oC’da 24-28 saat süreyle inkübe 

edildi, 10-12 saat bidistile su ve 40-48 saat İzopropanol+Metanol (1:1) (v:v) 

çözeltilerinde çalkalandı, Tripsin/EDTA içerisinde 37⁰C bir gece inkübe edildi ve son 

olarak 12-24 saat süreyle metanol çözeltisi ile muamele edildi. 

 

Bütün deselülerizasyon yöntemlerinde, her bir basamağın ardından sığır SIS 

membranları %0,9 NaCl çözeltisi ile yıkandı. Son olarak elde edilen sığır ince barsak 

submukoza tabakaları 24 saat süre ile -80ºC’da donduruldu Ardından 0,0010 mbar 

basınç altında ve -76ºC’da liyofilize edildi.   
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4.2.1.3 Sığır SIS membranlarının sterilizasyonu  
 
 
Deselülerize edilen membranların, her bir tarafı 20 dakika UV altında bekletildi ve daha 

sonra kullanım aşamasına kadar steril kalacak şekilde uygun paketler içerisinde +4oC’de 

stoklandı. 

 

4.2.1.4 Sığır SIS membranların DNA içeriğinin belirlenmesi 
 
 
Deselülerize edilen membranlardan 1 cm2 (1 cm x 1 cm) boyutlarında örnekler steril 

koşullarda kesilerek DNA içerikleri analiz edildi.  

 

Bu amaçla, alınan örnekler 10 mM Trizma (Tris-hidroklorik asit), 50 mM potasyum 

klorür (KCl), 1,5 mM magnezyum klorür (MgCl2), %0,5 Tween20 ve 20 mg/mL 

Proteinaz K içeren çözeltide 55°C’da 48 saat süreyle veya çözelti tamamen berraklaşana 

kadar bekletildi. Ardından çözelti +4°C’da 3000 devir/dakikada 15 dk süreyle santrifüj 

edilerek süpernatan toplandı.  

 

Toplanan süpernatan üzerine hacimsel olarak sırasıyla 25:24:1 oranında 

fenol:kloroform:izoamil alkol eklenerek +4°C’da, 3000 devir/dakikada 15 dk süreyle 

santrifüj edilerek süpernatan toplandı. Alınan süpernatan üzerine 200 µl 3 M sodyum 

asetat (pH: 5,5) ve 500 µl %95’lik etil alkol eklenerek -80°C’da 20 dk bekletildi. 

Ardından 37°C’da 30 dk bekletildi ve 25°C’da 10000 devir/dakikada 10 dk süreyle 

santrifüj edildi ve süpernatan atıldı. Kalan pelletin üzerine 100 µl distile su eklenerek 

260 nm ve 280 nm dalga boylarında UV ölçümleri alınarak ortalama DNA 

konsantrasyonu ve saflığı eşitlik 4.1’den göre hesaplandı.  

 

Herhangi bir işleme maruz bırakılmamış saf sığır SIS tabakası kontrol olarak alındı ve 

DNA miktarındaki yüzde azalma belirlendi. 
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DNA konsantrasyonu= OD260 x Seyreltme faktörü x 50 µg/ml  (4.1) 

DNA saflık = OD260/280 = ~1,8 ideal saflık 

<<1,8 kontaminasyon 

>>1,8 kontaminasyon 

 
 
4.2.1.5 Sığır SIS membranların su ve tampon tutma kapasitelerinin belirlenmesi 
 
 
Deselülerize edilmiş ve işlem görmemiş sığır SIS membranlarından, homojen 

bölgelerden 2 cm x 2 cm boyutlarında parçalar kesildi ve başlangıçtaki kuru ağırlıkları 

tartıldı (Mi). Daha sonra hazırlanan örnekler, her birinde 15 mL distile su veya fosfat 

tamponu (PBS) bulunan tüplere daldırıldı. Önceden belirlenen zaman noktalarına 

ulaşıldığında, örnekler toplanıp yüzeylerindeki fazla su dikkatlice silindi ve su tutmuş 

iskelelerin son ağırlıkları ölçüldü (Ms). Membranların yüzde su tutma kapasiteleri 

(%STK) eşitlik 4.2’ye göre hesaplandı.  

 

% STK = 
�����

��
 x 100  (4.2) 

 
 
4.2.2 In vitro hücre kültürü çalışmaları 
 
 
Bu bölümde sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin (Kİ-MKH) izolasyonu, 

çoğaltılması, pasajlanması ve deselülerize sığır SIS membranları üzerinde çoğalma 

kapasitelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar verilmiştir. 

 

4.2.2.1 Kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin izolasyonu  
 
 
Kemik iliği mezenkimal kök hücreleri standart protokollere göre 8-12 haftalık 200-250g 

ağırlığındaki Wistar soyu sıçanların femurlarından ve tibialarından izole edildi. Bu 

amaçla, avertin ile anestezi (10 mL/kg) sonrası sıçanın her iki bacağındaki femurlar ve 

tibialar çıkarıldı. %70’lik etanol ile etraflarındaki yağ ve kas kalıntıları iyice 

temizlenerek alt ve üst kısımlarından kesildi. İçerisinde 5 mL α-MEM bulunan enjektör 
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yardımıyla kemik iliği hücreleri santrifüj tüpüne aktarılarak 1100 devir/dakika’da 10 dk 

süreyle santrifüj edildi. Santrifüj sonrası süpernatan atıldı ve 5’er dakika 1100 

devir/dakika’da 3 kere santrifüjleme işlemi yapılarak hücreler besiyeri ile yıkandı. 

 

4.2.2.2 Hücre kültürü 
 
 
İzole edilen kemik iliği mezenkimal kök hücreleri, hacimce %1 L-glutamin, %1 

penisilin-streptomisin ve %20 fetal sığır serumu içeren α-MEM içerisinde, 37oC’da, %5 

CO2, %95 hava, %90 nem içeren ortam şartlarında inkübe edildi. İki günde bir taze 

vasat değişimi yapılarak kültüre devam edildi. 

 

4.2.2.3 Hücrelerin sığır SIS membranları üzerine tohumlanması 
 
 
Kültür sürecinde %80 bolluğa ulaştığı gözlemlenen hücreler tripsinize edildi. Bu amaçla 

kültür kaplarında bulunan vasat alındıktan sonra kültür kabı 5-10 mL steril PBS ile 

yıkandı. Böylece tripsini inhibe eden serum ortamdan uzaklaştırıldı. Daha sonra 

hücrelerin bulunduğu kültür kabına 5 mL %0,05 Tripsin-0,53 mM EDTA çözeltisi 

eklendi. Kültür kabı 2-3 dakika, kapağı kapalı şekilde inkübatörde bekletildi. Hücreleri 

yüzeyden kaldırmak amacıyla, kültür kabına 1-2 defa hafifçe vuruldu. Yüzeyden 

kalktıkları gözlemlenen hücreler üzerine, 2 mL serum eklendi ve tripsin inhibe edildi. 

Pipetleme işlemi ile oluşan süspansiyon 50 mL’lik tüpe alındı. 1000 devir/dakika hızda 

7 dk süreyle santrifüj edildi. Santrifüj sonrası, süpernatan atıldı.  

 

Oluşan pellet üzerine 200 µl tam vasat eklenerek, UV ile sterilizasyonu yapılan 24’lük 

kültür kabına özel polistiren zar kasnaklarına yerleştirilmiş membranlara istenilen hücre 

yoğunluğunda tohumlandı (~750.000 hücre/membran). 

 

Ayrıca, kontrol olarak doku kültür kabı yüzeyine her bir kuyucuğa 100.000 hücre olacak 

şekilde hücre tohumlandı. 
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Ardından hacimce %1 L-glutamin, %1 penisilin-streptomisin ve %20 fetal sığır serumu 

içeren α-MEM ile hacmi 3 mL’ye tamamlandı. 37oC’da, %5 CO2, %95 hava, %90 nem 

içeren ortam şartlarında inkübe edildi. İki günde bir taze vasat değişimi yapılarak 

kültüre devam edildi. 

 

4.2.2.4 Hücrelerin sığır SIS membranları üzerinde çoğalma kapasitesinin 
belirlenmesi 

 
 
Sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin, deselülerize sığır SIS membranları 

üzerinde çoğalma kapasitesi ve zamana bağlı olarak bu çoğalmanın değişimi 

gözlemlendi. 

 

Bu amaçla, önceden belirlenen zaman noktalarına ulaşıldığında (1., 3., 7., 14. ve 21. 

gün) sadece canlı hücrelerde etkin olan mitokondriyal dehidrogenaz enziminin 

tetrazolyum tuzu MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür]’yi 

mor renkli formazan kristallerine indirgenmesi prensibine dayanan kolorimetrik hücre 

canlılığı ve proliferasyonu tespit yöntemi kullanıldı. 

 

Hücre-membran kompozitlerinin bulunduğu 24’lük kuyucuklardaki besiyeri 

uzaklaştırıldı. Örnekler PBS ile yıkandı. Ardından, her kuyucuğa 270 µl serumsuz vasat 

ve 30 µl MTT çözeltisi ilave edildi. 37°C’da %5’lik CO2 içeren inkübatörde 4 saat 

boyunca inkübe edildi. Bu süre sonunda, oluşan formazan kristalleri faz kontrast 

mikroskobu ile görüntülendi. Daha sonra, besiyeri ortamdan uzaklaştırıldı ve 

çözünmeyen formazan kristalleri, 300 µl MTT çözücüsü (Sigma) ile çözülüp 

spektrofotometre cihazı ile (Biotrak II, Amersham Biosciences) formazan için 570 nm 

ve arka plan için 690 nm dalga boylarında ölçümler alındı. 

 

4.2.3 In vivo çalışmalar 
 
 
Bu bölümde deselülerize edilmiş sığır SIS membranlarının doğrudan ve kemik iliği 

mezenkimal kök hücre tohumlanmış olarak, kritik boyutlarda tam kalınlık deri 

yaralarının iyileştirilmesindeki etkinliğinin incelendiği in vivo çalışmalar tasarlanmış 
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olup, Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 2011-112-419 

kararıyla onaylanmış çalışmanın bir parçasıdır. 

 

4.2.3.1 Defekt modelinin oluşturulması  
 
 
Defekt modelini oluşturmak amacıyla, 5 aylık, ağırlıkları 200-250 g arasında değişen 24 

adet Wistar cinsi dişi sıçan seçildi. Ksilazin (10 mg/kg) ve ketamin hidroklorür (60 

mg/kg) intraperitoneal uygulanarak anestezi sağlandı. 

 

Operasyon bölgesi traş edilerek asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak hazırlandı. 

Ameliyat nominal aseptik şartlar altında gerçekleştirildi. Sıçan, vücut sıcaklığı 

düşmemesi için izotermal bir destek üzerine yatırıldı. Dorsal bölgeden 7 cm² 

boyutlarında epidermisi ve dermisi içeren tam kalınlıktaki deri ensizyon yapılarak 

çıkartıldı. 

 

Çıkarılan bu deri parçası histokimya ve immünhistokimya analizlerinde kontrol olarak 

kullanılmak üzere % 2,5 gluteraldehit içeren % 0,9 sodyum klorürlü fosfat tamponu 

içerisinde tespit edilerek +4ºC’da saklandı. 

 

4.2.3.2 Membranların transplantasyonu 
 
 
Defekt modeli oluşturulmuş sıçanların 5 adetine, sıçan kemik iliği mezenkimal kök 

hücreleri tohumlanmış tek kat sığır SIS membranı kültürün 14. gününde (4x106 hücre/7 

cm2 membran), diğer 5 adetine hücresiz deselülerize sığır SIS membranı sıçanın dorsal 

bölgesinde açılmış yaraya transplante/implante edilip 4,0 ipek iplikle sekiz noktadan 

sağlam bir şekilde dikildi. Koruma amacıyla ikinci deselülerize sığır SIS membranı yara 

bölgesine farklı dört noktadan dikildi. 

 

Cerrahi işlem sırasında sürekli olarak yara bölgesi PBS ile nemlendirildi. Ayrıca kontrol 

olarak 3 adet sıçandan tam kalınlıkta deri çıkartılıp açık yaranın iyileşme süreci takip 

edildi. 
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Açılan her bir yaranın boyutlarının zamanla değişimi, iltihaplanma, sıvı sızıntısı, renk 

değişimi, şişme, kızarıklık ve epitelizasyon gibi faktörler iyileşme süreci boyunca 

makroskobik olarak takip edildi. 

 

 

    

 

Şekil 4.2 In vivo çalışmalara ait makroskobik görüntüler 

A ve C. Kiritik boyutta tam kalınlıkta yara modeli, B. Deselülerize sığır SIS membran, D. 
Membranlarınimplantasyonu, E ve F. Operasyonun ardından 0. Saat, F. SIS’in gerilme direncini gösteren 
çekme görüntüsü 

 

4.2.3.3 Örneklerin eksplantasyonu 
 
 
İyileşme basamaklarının takibi amacıyla, belirli olan zaman noktalarına ulaşıldığında, 

sıçanlar tekrardan ksilazin (10mg/kg) ve ketamin hidroklorür (60 mg/kg) intraperitoneal 

uygulanarak anesteziye alındı. Transplante/implante edilmiş olan bölgeler eksplante 

edilip PBS içerisinde % 2,5 olacak şekilde hazırlanmış gluteraldehit ile tesbit edildi ve 

fikse edilen örnekler histokimya ve immünhistokimya çalışmaları için +4ºC’da saklandı. 

Örnekler alındıktan sonra sıçanlara servikal dislokasyon ile ötenazi yapıldı. 

 

A 

C D E F 

B 
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4.2.4 SEM (Taramalı Elektron Mikroskopisi) 
 
 
Farklı deselülerizasyon yöntemleri uygulanmış sığır SIS membranlarının yüzey 

karakterizasyonu SEM çalışmaları ile analiz edildi. Etkinliğin belirlenmesi amacıyla 

kontrol olarak işlem görmemiş sadece liyofilize edilmiş sığır SIS tabakası kullanıldı. 

 

PBS tamponu içinde hazırlanmış % 2,5’lik glutaraldehit içerisinde tesbit edilen bütün 

örneklerden fikstatifi uzaklaştırmak amacıyla PBS ile yıkama yapıldı. Daha sonra 

örnekler, %60-100 arasında değişen sulu etanol serilerinden geçirilerek dehidrate edildi. 

Ardından, ince bir altın-paladyum (15 nM) tabakasıyla kaplanan örnekler Jeol JSM 

5600 (Japonya) marka elektron mikroskobu ile incelendi. 

 
 
4.2.5 Histokimya çalışmaları 
 
 
Desellülerizasyon işlemine tabi tutulmuş sığır SIS membranları, in vitro ve in vivo 

çalışmaları takiben belirtilen zaman noktalarında alınan örnekler histoloji analizleri için 

%2,5’lik glutaraldehit içeren fosfat tamponunda (pH 7,4, 0,1M) 10 dk tespit edildi ve 

ardından dondurma çözeltisinde 30’ar dakika bekletildi. Örnekler daha sonra uygun 

kalıplara yerleştirilip üzerleri dondurma çözeltisi ile kaplandıktan sonra -80°C sıcaklıkta 

dondurulup kriyo kesit işlemi için hazırlandı. Kesit alma işlemini takiben, örnekler 

hematoksilin ve eozin (H&E), periyodik asit schiff (PAS) ve masson trikrom (MT) 

boyaları ile boyanıp Leica marka ışık mikroskobunda incelendi. 

 
 
4.2.5.1 Hematoksilin ve eozin boyaması (H&E) 
 
 
Hematoksilin ve eozin dokuların rutin histolojik boyanmasında, çekirdek ve sitoplazma 

ayrımında kullanılan yaygın bir doku boyasıdır. Alınan kesitlerin alkolde çözülmüş 

hematoksilen ve sulandırılmış eozinle boyanma ilkesine dayanır. 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. 
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Lamlardaki örnekler; 

 
1. 2-3 dakika süreyle distile su ile nemlendirildi. 

2. 8 dk süreyle Hematoksilin ile muamele edildi. 

3. Hematoksilini uzaklaştırmak için 10 dakika akan su altında yıkandı. 

4. %95’lik etil alkol ile muamele edildi. 

5. 30 saniye-1 dakika arası Eozin ile boyandı. 

6. % 95’lik etil alkolden geçirilerek fazla boyanın uzaklaşması sağlandı. 

7. Hazırlanan örnekler ışık mikroskobu ile incelendi 
 

4.2.5.2 Masson-Trikrom boyaması 
 
 
Üç-renkli doku boyamalarında kullanılan yaygın bir histolojik boyadır. Boyama 

sonucunda keratin ve kas lifleri kırmızı, kollajen ve kemik mavi ve yeşil tonlarında, 

sitoplazma açık kırmızı veya pembe ve hücre çekirdekleri kahverengi-siyah tonlarında 

görünür. 

 

Lamlardaki örnekler; 

 
1. 10 dk Weighert’in demir hematoksilin çözeltisi ile muamele edildi.  

2. Distile su ile yıkandı. 

3. 15 dk Biebrich Scarlet-Asit fuksin çözeltisi ile muamele edildi.  

4. 5 dk distile su ile iyice yıkandı. 

5. 15 dk fosfomolibdik asit-fosfotungustik asit çözeltisinde tutuldu. 

6. Kesitler doğrudan (yıkanmadan) 5 dk anilin mavisi çözeltisi ile boyandı. 

7. Distile su ile yıkandı. 

8. 1 dk asetik asit çözeltisinde tutuldu. 

9. Distile su ile yıkandı 

10. 1 dk % 80 ve 1 dk % 95 alkol ile muamele edildi. 

11. Hazırlanan örnekler ışık mikroskobu ile incelendi 

 
 
 



59 
 

4.2.5.3 Periodik asit schiff boyaması (PAS) 
 
 
PAS boyaması yaygın olarak, yüksek oranda karbohidrat içeren tipik olarak bağ 

dokularında, mukusta ve bazal laminada bulunan yapıların boyanmasında kullanılır. 

Boyama sonucunda, glikojen, bazal membranlar, kollajen lifleri, glikolipidler ve 

fosfolipidler pembe-kırmızı ile mor renk arasında tonlarda boyanmaktadırlar. 

 

Lamlardaki örnekler; 

 
1. 5 dakika distile su ile yıkandı. 

2. Periyodik asit solüsyonu içinde 5 dakika tutuldu.  

3. Distile su ile yıkandı. 

4. Schiff reaktifi içinde 15 dakika tutuldu. 

5. Distile su ile 10 dakika yıkanır. 

6. Hematoksilen Gill çözeltisi ile 6 dakika muamele edildi. 

7. Distile su ile 10 dakika yıkandı. 

8. Diferansiyasyon işlemi için asit alkol solüsyonuna 1-3 saniye batırılıp çıkarıldı. 

9. Akar su altında 10 dakika yıkandı. 

10. 1 dakika % 80 alkol içinde tutuldu. 

11. 1 dakika % 95 alkol içinde tutuldu. 

12. Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobu ile incelendi 

 

4.2.6 İmmünhistokimya çalışmaları 
 
 
İmmünhistokimya çalışmalarında, yara iyileşme sürecinin detaylı takibi amacıyla kesiti 

alınan örnekler, Sitokeratin 5/8, Sitokeratin 14, CD68 ve COL1A birincil antikorlarıyla 

(Santa Cruz, CA, ABD) boyandı. 

 

Kesitler sırasıyla; 

 
1. Soğuk metanolde 5 dk süreyle tesbit edilip havada kurutuldu. 

2. Bidestile su ile yıkama yapıldı. 

3. 10 dk süreyle hidrojen peroksit blok ile muamele edildi. 
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4. Bidestile su ile yıkama yapıldı. 

5. 5 dk süreyle ultra V blok ile inkübe edildi. 

6. %1’lik FBS içeren PBS 1:100 oranında seyreltilerek hazırlanmış birincil antikorlarla 

oda sıcaklığında 30 dk. boyama yapıldı. 

7. Bidestile su ile yıkama yapıldı. 

8. 10 dk. biyotinli keçi anti-fare/sıçan ikincil antikor ile inkübe edildi. 

9. Bidestile su ile yıkama yapıldı. 

10. Streptavidin peroksidaz ile 10 dk. oda sıcaklığında inkübe edildi. 

11. Bidestile su ile yıkama yapıldı. 

12. 20 µL AEC kromojene 1mL AEC substrat eklenip karıştırılarak hazırlanan 

kromojen-AEC substrat karışımı ile 5-20 dk. kadar inkübe edildi. 

13. Bidestile su ile yıkama yapıldı. 

14. Örnekler ışık mikroskobu altında incelendi. 
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5. BULGULAR  
 

5.1 Membranların Karakterizasyonu 
 

5.1.1 DNA içeriğinin belirlenmesi 
 

Beş farklı yöntem kullanılarak yapılan sığır SIS tabakalarının, deselülerizasyon 

sonuçlarına bakıldığında, en etkili yöntemin sırasıyla sodyum hidroksit, askorbik asit, 

etil alkol, perasetik asit ve hidrojen peroksit çözeltilerinin kullanıldığı 4 numaralı 

yöntem olduğu belirlendi (Türk Patent Başvurusu; TPE.0.10.01-2011/11399).  

 

Kullanılan diğer yöntemlerle sığır SIS tabakalarının DNA içeriği %20 ile %80 arasında 

değişen oranlarda azaltılabildi (Şekil 5.1). Buna karşın, 4. yöntemin uygulanması ile 

DNA içeriğinin yaklaşık %90 oranında azaldığı tespit edildi ve deneyler süresince 

kullanılan sığır SIS membranları için ideal yöntem olarak seçildi. 

 

 

 

Şekil 5.1 Çeşitli deselülerizasyon işlemlerinin ardından sığır SIS membranlarında 
belirlenen DNA oranları 
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5.1.2 Su ve tampon tutma kapasitelerinin belirlenmesi 
 
 
4. yöntem ile deselülerizasyon işlemine tabi tutulan sığır SIS membranlarının, su tutma 

kapasitelerinin saf işlem görmemiş sığır SIS membranlarına göre daha yüksek olduğu 

belirlendi. 24. saat itibarı ile membranların maksimum su miktarını absorpladıkları 

belirlendi (Şekil 5.2).  

 

 
 

Şekil 5.2 Deselülerize sığır SIS membranlarının su tutma kapasitelerinin zamana bağlı 
olarak değişimi 
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Benzer şekilde, sığır SIS membranlarının tampon tutma kapasitelerinin de, 

deselülerizasyon işleminin ardından yaklaşık %500 arttığı yapılan ölçümlerle belirlendi 

(Şekil 5.3). 

 

 

 

Şekil 5.3 Deselülerize sığır SIS membranlarının tampon tutma kapasitelerinin zamana 
bağlı olarak değişimi 
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5.1.3 Histokimyasal 
 

Dördüncü yöntem ile deselüleri

hücrelerinden büyük ölçüde arındırıldığı 

(Şekil 5.4). 

 

 

Şekil 5. 4 

A:sığır ince barsağı, B: İşlem görmemiş sığır SIS tabakası, C: liyofilize saf sığır SIS tabakası, 
D:Deselülerize sığır SIS membranı)

    

A 

C 
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Histokimyasal bulgular 

yöntem ile deselülerizasyon işlemine tabi tutulan sığır 

hücrelerinden büyük ölçüde arındırıldığı hematoksilin ve eozin boyamaları ile

 

 

 

 

 Deselülerize sığır SIS membranlarının H&E boyama

sığır ince barsağı, B: İşlem görmemiş sığır SIS tabakası, C: liyofilize saf sığır SIS tabakası, 
D:Deselülerize sığır SIS membranı) (Boyut çubukları: 150 µm) 

 

B 

D 

işlemine tabi tutulan sığır SIS tabakalarının 

boyamaları ile belirlendi 

 

 

H&E boyamaları  

sığır ince barsağı, B: İşlem görmemiş sığır SIS tabakası, C: liyofilize saf sığır SIS tabakası, 
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5.1.5 SEM bulguları 
 

SEM bulgularına bakıldığında, sırasıyla NaOH, askorbik asit, perasetik asit, hidrojen 

peroksit ve etil alkolün kullanıldığı 4 numaralı yöntemin diğer yöntemlere göre daha 

etkin olduğu, sığır SIS membranlarını büyük ölçüde hücrelerinden arındırıldığı ve ara 

bağlantılı gözenekli kollajenöz yapının oluştuğu gözlemlendi (Şekil 5.5). 

  
 

  
 

  

 
Şekil 5.5 İşlem görmemiş (Kontrol) ve faklı yöntemler ile deselülerizasyon işlemi 
uygulanmış sığır SIS membranlarının SEM görüntüleri 

Kontrol 

1. yöntem 

2. yöntem 



 

 
 
 

 

Şekil 5.5 İşlem görmemiş (Kontrol) ve faklı yöntemler ile deselülerizasyon işlemi 
uygulanmış sığır SIS membranlarının SEM görüntüleri
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İşlem görmemiş (Kontrol) ve faklı yöntemler ile deselülerizasyon işlemi 
uygulanmış sığır SIS membranlarının SEM görüntüleri (Devam)

 

3. yöntem 

4. yöntem 

5. yöntem 

 

 

 

İşlem görmemiş (Kontrol) ve faklı yöntemler ile deselülerizasyon işlemi 
(Devam) 
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5.2 In Vitro Hücre Kültürü Bulguları 
 

5.2.1 Faz kontrast mikroskobu bulguları  
 

Sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin, birinci pasajın 5. gününde ve ikinci 

pasajın 10. günündeki faz kontrast mikroskobu görüntüleri Şekil 5.6’da verilmektedir. 

Hücrelerin ortalama 10 günde %80-90 bolluğa ulaştığı ve ilk pasajda küresel formda 

olan hücrelerin, ikinci pasajın 10. gününde iğ şeklindeki karakteristik morfolojiye sahip 

olduğu Şekil 5.6’da görülmektedir. 

 

 

  

 

Şekil 5. 6 A. Sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin 1. pasajın 5. gününde, B. 2. 
pasajın 10. gününde elde edilen faz kontrast mikroskobu görüntüleri (Boyut 
çubukları: 150 µm)  

 

5.2.2 MTT bulguları 
 

Belirli zaman noktalarında MTT reaktifi ile 4 saat boyunca inkübe edilen sıçan Kİ-

MKH tohumlanmış deselülerize sığır SIS membranlarının yüzeylerinde oluşan 

formazan kristallerine ait mikroskobik görüntüler Şekil 5.7’de verilmiştir. 

 

 

 

A B 
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Şekil 5.7 Kontrol grubunun ve deselülerize sığır SIS membranlarına tohumlanan sıçan 
Kİ-MKH’lerin belirli zaman noktalarında (1., 3. , 7. , 14. ve 21. gün) oluşan 
formazan kristallerine ait faz kontrast mikroskobu görüntüleri (Boyut 
çubukları: 150 µm). 

 
 

Kİ-MKH/SIS Kontrol 

1. gün 

3. gün 

7. gün 

14. gün 

21. gün 
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Hücrelerin deselülerize sığır SIS membran yüzeyinde mitokondriyel aktivitelerini 

deneysel çalışmalar boyunca sürdürdüğü faz kontrast mikroskobu görüntülerinde ve 

spektrofotometrik ölçümlerde açıkça görülmektedir.  

 

Geçen süreye bağlı olarak, deselülerize sığır SIS membranları üzerine tohumlanan Kİ-

MKH’lerin membran üzerinde kontrolle paralel olarak çoğaldıkları tespit edilmiştir 

(Şekil 5.8). 

 

 

 

Şekil 5.8 Deselülerize sığır SIS membranları üzerine tohumlanan sıçan Kİ-MKH’lerinin 
kültürün belirli zaman noktalarında MTT yöntemi ile belirlenen hücre canlılık 
oranları. 
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5.2.3 SEM bulguları
 
 
Kültürün 14. gününde 

sığır SIS membranının SEM bulgularına bakıldığında, yüzeyinin ve gözeneklerinin 

büyük bir çoğunluğunun 

5.9). 

 

 

 

Şekil 5.9 Sıçan Kİ-MKH tohumlanan deselülerize sığır SIS membranlarının kültürün 
14. gününe ait SEM görüntüleri

 

A 

C 
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5.2.3 SEM bulguları 

gününde tesbit edilerek alınan sıçan Kİ-MKH tohumlanmış deselülerize 

SIS membranının SEM bulgularına bakıldığında, yüzeyinin ve gözeneklerinin 

büyük bir çoğunluğunun hücreler tarafından kaplandığı açıkça görülmektedir

   

   

MKH tohumlanan deselülerize sığır SIS membranlarının kültürün 
gününe ait SEM görüntüleri. 

B 

D 

tohumlanmış deselülerize 

SIS membranının SEM bulgularına bakıldığında, yüzeyinin ve gözeneklerinin 

hücreler tarafından kaplandığı açıkça görülmektedir (Şekil 

 

 

MKH tohumlanan deselülerize sığır SIS membranlarının kültürün 
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5.2.4 Histokimya bulguları 
 

Histokimyasal çalışmalarda deney süresince hücre yoğunluğuna bağlı olarak 

membranların farklı şiddetlerde boyandığı gözlenmiştir. Hematoksilin ve Eozin ile 

yapılan boyamalarda deselülerize edilmiş sığır SIS membranlarında hücre tespit 

edilemezken, sıçan Kİ-MKH tohumlanmış deselülerize sığır SIS membranlarında deney 

süresince hücre yoğunluğunun arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 5.10). 

 

    

    

   
 

Şekil 5.10 Sıçan Kİ-MKH tohumlanan deselülerize sığır SIS membranlarının kültürün 
belirli zaman noktalarındaki Hematoksilin ve Eozin boyamaları  

A. Hücresiz (Kontrol), B. 1. gün, C. 3. gün, D. 7. gün, E. 14. gün, F. 21. gün (Boyut çubukları: 150 µm). 

A B 

C D 

E F 
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Ayrıca, yapılan Masson Trikrom boyamalarıyla, in vitro kültürün ileriki aşamalarında, 

sığır SIS membranlarının yüzeyinde hücre yoğunluğunun arttığı belirlenmiştir. Siyah ve 

koyu kahverengi tonlarının şiddetinin arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 5.11).  

 

   
 

   
 

   

 

Şekil 5.11 Sıçan Kİ-MKH tohumlanan deselülerize sığır SIS membranlarının kültürün 
belirli zaman noktalarındaki Masson trikrom boyamaları  

A. Hücresiz (Kontrol), B. 1. gün, C. 3. gün, D. 7. gün, E. 14. gün, F. 21. gün (Boyut çubukları: 150 µm) 

    

  

A B 

C D 

E F 
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5.3 In Vivo Bulguları 
 

5.3.1 Makroskobik bulgular 
 

Operasyonun ardından, takip eden günlerde yara iyileşmesi, boyut değişimi, 

epitelizasyon, akıntı, şişme ve kızarıklık düzenli olarak takip edilmiştir. Bu süre 

sonunda sıçan Kİ-MKH tohumlan sığır SIS membranlarının uygulanmasıyla, yaranın 4. 

hafta sonunda yaklaşık %90 oranında kapandığı belirlenmiştir (Şekil 5.12-5.13). Hücreli 

ve hücresiz grup arasında çok büyük bir fark gözlenmemiştir. Ancak, her iki grupta da 

kontrole göre iyileşme süresinin yaklaşık iki kat hızlandırıldığı belirlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 5.12 In vivo çalışmalarda operasyonu takiben üç farklı grupta yara boyutunun 
zamana bağlı olarak kapanma oranları. 
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Şekil 5.13 In vivo çalışmalarda operasyonu takiben üç farklı grupta belirli zaman 
noktalarında yara boyutu
çubukları: 
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Kİ-MKH/SIS Hücresiz sığır SIS 

  

  

 
 

  

 
 

  

çalışmalarda operasyonu takiben üç farklı grupta belirli zaman 
noktalarında yara boyutundaki değişiminin makroskobik görüntüleri
çubukları: 1 cm).    

Kontrol 

 

 

 

 

 

 

çalışmalarda operasyonu takiben üç farklı grupta belirli zaman 
değişiminin makroskobik görüntüleri (Boyut 
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5.3.2 Histokimyasal bulgular 
 

In vivo çalışmaları takiben belirlenen zaman noktalarında eksplante edilen deri 

örneklerinin, H&E ile boyamalar sonucunda ilk evrelerde hücrelerin yoğun olduğu 

gözlenirken ileriki zaman noktalarında kollajen yoğunluğunun arttığı, hücrelerin belli 

bir düzen içerisinde yerleştiği ve deri eklerinin oluştuğu gözlemlenmiştir (Şekil 5.14). 

 

  

   

  
 

Şekil 5.14 Sıçan Kİ-MKH/SIS membranlarının transplante edildiği grubtan, belirli 
zaman noktalarında edilen örneklerin histokimya bulguları (Hematoksilinve 
Eozin boyaması) 

A. Normal deri, B. 5. gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün) (Boyut çubukları 150 µm) 

A 

B C 

D E 

YB 

GD 

Ep 

KD 

Dermis 

Ep 

GD 

KF 

KF 

GD 

KD 
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Şekil 5.15 Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli zaman 
noktalarında eksplante edilen örneklerin Hematoksilin ve Eozin boyamaları 
(Boyut çubukları 150 µm) 

A. 5. gün, B. 10. gün, C. 20. gün, D. 30. gün 

Ep: Epidermis, GD: Granülasyon dokusu, KD: Kan damarları, KF: Kıl folikülü, Yb: Yara bölgesi 
SK:Stratum kornemum, Kol: Kollajen  
*Sarı oklar hücrelerin yoğun olduğu bölgeleri belirtmektedir 

 

 

  

A B 

C D 

GD 

GD 
Ep 

Kol 

Kol 

Ep 
SK 

Dermis 

KD 

KD 

Kol 
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Ayrıca, eksplante edilen örneklerin PAS boyamaları sonuçlarına bakıldığında, ilk 

günlerde deforme olmuş kollajen dağılımının 10. günden itibaren düzenlenmeye 

başladığı, yeni kollajen sentezlendiği ve 30. güne ulaşıldığında büyük ölçüde düzenli bir 

hal aldığı kırmızı-mor (magenta) renkteki boyanmalarla şekil 5.16’da görülmektedir. 

 

 
 

  
 

  
 

Şekil 5.16 Sıçan Kİ-MKH/SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli 
zaman noktalarında eksplante edilen örneklerin PAS boyamaları (Boyut 
çubukları 150 µm) 

A. Normal deri, B. 5. gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün 

A 

B C 

D E 

Kol 

Kol 

Kol 

Kol 

Ep 

Yb 

Kol 

KABUK 
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Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grupta da benzer sonuçların elde 

edildiği şekil 5.17’de görülmektedir.  

 

  

 

  

 

Şekil 5.17 Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli zaman 
noktalarında eksplante edilen örneklerin PAS boyamaları (Boyut çubukları 
150 µm) 

A. Normal deri, B. 5. gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün  
Ep: Epidermis, Yb: Yara bölgesi, Kol: Kollajen 
 

  

A B 

C D 

Kol 

Kol 

Kol 

Kol 

Yb 

KABUK 
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5.3.3 İmmünhistokimyasal bulgular 
 

Anti-CD68 antikoru ile yapılan boyalama sonuçlarına bakıldığında, her iki grupta da ilk 

dönemlerinde makrofajların yoğun olduğu hücre çekirdeğinin koyu kahve-siyah renkte 

boyanma şiddetine bağlı olarak tespit edilirken ileriki evrelerde giderek makrofajların 

sayısının azaldığı tespit edilmiştir (Şekil 5.18-5.19). 

 

 

   

  

 

Şekil 5.18 Sıçan Kİ-MKH/SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli 
zaman noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-CD68 boyamaları 
(Boyut çubukları 150 µm) 

A. Normal deri, B. 5.gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün 

A 

B C 

D E 

Kabuk/greft 
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Şekil 5.19 Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli zaman 
noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-CD68 boyamaları (Boyut 
çubukları 150 µm) 

A. 5.gün, B. 10. gün, C. 20. gün, D. 30. gün 
Sarı oklar CD68 pozitif hücreleri işaret etmektedir 
    
  

A B 

C D 
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Anti-COL1A boyama sonuçlarına bakıldığında hücresiz ve sıçan Kİ-MKH tohumlanmış 

sığır SIS membranlarının uygulandığı her iki grupta da, 5. günde kollajen oluşumu az 

iken iyileşmenin son evrelerinde 30. günde kollajen oluşumunun kontrole yaklaştığı 

açık kahve tonlarda boyamalar ile tespit edilmiştir (Şekil 5.20-5.21). 

 

 

   

   

 

Şekil 5.20 Sıçan Kİ-MKH/SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli 
zaman noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-COL1A boyamaları 
(Boyut çubukları 150 µm) 

A. Normal deri, B. 5.gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün 
Sarı oklar kollajen oluşumlarını işaret etmektedir      

A 

B C 

D E 

Kabuk/greft 
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Şekil 5.21 Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli zaman 
noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-COL1A boyamaları (Boyut 
çubukları 150 µm) 

A. 5.gün, B. 10. gün, C. 20. gün, D. 30. gün 
Sarı oklar yeni kollajen oluşumlarını işaret etmektedir 

    

  

A B 

C D 
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Anti-CK14 boyama sonuçlarına bakıldığında, operasyonun hemen ardından 

keratinositlerin varlığı tespit edilmiş ve takibin son evrelerinde 30. günde hücrelerin 

ağırlıklı olarak çoğalarak belirli bir düzen içerisinde epidermisin alt tabakalarında ve 

deri eklerinde yerleştikleri şekil 5.22 ve şekil 5.23’de görülmektedir. 

 

 
 

  
 

  

 

Şekil 5.22 Sıçan Kİ-MKH/SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli 
zaman noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-CK14 boyamaları 
(Boyut çubukları 150 µm) 

A. Normal deri, B. 5.gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün  

A 

B C 

D E 
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Şekil 5.23 Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli zaman 
noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-CK14 boyamaları (Boyut 
çubukları 150 µm) 

A. 5.gün, B. 10. gün, C. 20. gün, D. 30. gün 
Sarı oklar CK14 pozitif olan hücreleri işaret etmektedir 

    

  

A B 

C D 
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Anti-CK5/8 boyamalarına bakıldığında, nomal deride büyük ölçüde bazal katmanda 

pozitif görünen keratinosit popülasyonunun, her iki grupta da benzer bişimde 30. günde 

bazal katmanda lokalize oldukları tespit edilmiştir (Şekil 5.24-5.25). 

 

 

 

  

 

  

 

Şekil 5.24 Sıçan Kİ-MKH/SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli 
zaman noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-CK5/8 boyaması 
(Boyut çubukları 150 µm) 

A. Normal deri, B. 5.gün, C. 10. gün, D. 20. gün, E. 30. gün   

A 

B C 

D E 
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Şekil 5.25 Hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği grubtan belirli zaman 
noktalarında eksplante edilen örneklerin Anti-CK5/8 boyaması (Boyut 
çubukları 150 µm) 

A. 5.gün, B. 10. gün, C. 20. gün, D. 30. gün 
Sarı oklar CK5/8 pozitif hücreleri işaret etmektedir 

    

  

A B 

C D 
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6. TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Bu çalışmada, sığır kaynaklı ince barsak submukoza (SIS) tabakası yeni geliştirilen 

deselülerizasyon yöntemiyle hücrelerinden arındırılmış ve karakterize edilmiştir. 

Deselülerizasyon yönteminin etkinliği, DNA içeriği, SEM ve histokimya analizleri ile 

belirlenmiştir. Elde edilen deselülerize membranların in vitro şartlarlarda kök hücreler 

ile etkileşimleri incelenmiştir. Ayrıca, sıçanlarda kritik boyutlu tam kalınlık yara 

modelinde etkinliği üzerine in vivo çalışmalar tasarlanmıştır. 

 

Çalışmanın ilk aşamasında sığır SIS membranlarının deselülerizasyonu üzerine 

odaklanılmıştır. Öncelikle, literatürde yaygın olarak kullanılan yöntemler denenmiştir, 

ancak domuz kaynaklı SIS membranlarının deselülerizasyonunda başarılı olarak rapor 

edilen yöntemlerin sığır SIS membranlarına aynı düzeyde etki edemedikleri ve DNA 

oranını %20-80 oranında azaltabildikleri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, şu an klinikte 

kullanılmakta olan deselülerize domuz SIS membranlarıyla yapılan DNA içeriği 

çalışmalarıyla uyuşmaktadır. Bu da kullanımlarının ardından muhtemel bir immün 

cevap oluşturabilecek düzeydedir (Zheng vd. 2005; Gilbert vd. 2009). Buna karşın, yeni 

geliştirilen sırasıyla sodyum hidroksit, askorbik asit, etil alkol, perasetik asit ve hidrojen 

peroksit çözeltilerinin kullanıldığı 4 numaralı yöntem ile DNA oranının %87-90 

oranında azaltılabildiği belirlenmiştir (TPE.0.10.01-2011/11399). Bunun yanında, elde 

edilen deselülerize membranların, yumuşak, kolay işlenebilir, dayanıklı ve esnek bir 

yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Hematoksilin-eozin ile yapılan boyamalar sonucunda ise işlem görmemiş saf sığır SIS 

membranlarında hücre çekirdeğinin mavi-siyah renkte; hücre sitoplazmasının ve bağ 

dokusu elemanlarının ise pembe, turuncu ve kırmızı renkte boyandığı gözlemlenmiştir. 

Deselülerizasyon işleminin ardından ise sığır SIS membranlarında mavi-siyah renk ile 

karakterize edilen hücre çekirdeğine rastlanmamış ve membranların hücrelerinden 

büyük ölçüde arındırıldığı tespit edilmiştir.  
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Taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri incelendiğinde, işlem görmemiş sığır 

SIS membranının endotelyal hücreler ile kaplı bozulmamış bir yapıya sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Denenen deselülerizasyon işlemlerinin etkileri incelendiğinde, 1 ve 2 

numaralı yöntemlerin deselülerizasyonda neredeyse hiç etki edemediği, 3 ve 5 numaralı 

yöntemlerin sığır SIS membranlarının belirli bölgelerinde kollajen lifleri ortaya 

çıkardığı ancak bu etkinin homojen olmadığı tespit edilmiştir. Sığır SIS membranları 

üzerinde belli bölgelerde yapısal bütünlüğünün hiç bozulmadığı gözlemlenmiştir. Yeni 

geliştirilen 4. yöntem ile paralel yerleşimli kollajen liflerinin ortaya çıktığı ve büyük 

ölçüde homojenize ara bağlantılı gözenekli yapının oluştuğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar, DNA içeriği analizi ve histokimya boyamaları ile elde edilen sonuçlar ile 

uyum göstermektedir. Bu sonuçlarla, sığır SIS membranlarının 4.yöntem ile etkin bir 

şekilde hücrelerinden arındırılabildiği belirlenmiş ve bu sebeple diğer deneylerde bu 

yöntem ile deselülerize edilen membranların kullanımı tercih edilmiştir. 

 

Elde edilen deselülerize sığır SIS memranlarının, in vitro ve in vivo çalışmalar 

öncesinde su ve tampon tutma kapasiteleri belirlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, 

deselülerizasyon işleminin ardından sığır SIS membranlarının su tutma kapasitelerinin 

saf membranlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Deneylerde, ilk günde saf 

membranlara göre %500 oranında daha fazla su absorblayabildikleri tespit edilirken, 

ileri zaman noktalarında bu farkın kısmen azaldığı tespit edilmiştir. Bu azalmanın, su 

veya tampon içerisinde geçen zamana bağlı olarak kollajen liflerinin bozulmasına bağlı 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, membranların tampon tutma kapasiteleri belirlenmiş 

ve deselülerizasyon işleminin ardından saf membranlara göre tampon tutma 

kapasitelerinin yaklaşık %500 oranında daha yüksek olduğu ve 24. saat itibariyle 

maksimum tampon tutma kapasitesine ulaştıkları belirlenmiştir. Literatürdeki sonuçlara 

benzer olarak, membranların deselülerizasyon işleminin ardından gözenekli bir yapı 

kazandığı ve dolayısıyla buna paralel olarak absorblama kapasitelerinin arttığı açıkça 

görülmektedir (Moon vd. 2005; Hyun vd. 2007). Bu sonuçlarla deselülerizasyon 

işleminin ardından gözenekli lifsi yapıya sahip olan membranların yara tedavisinde 

kullanımı sırasında sıvı kaybını engelleyip yarayı koruma potansiyeline sahip oldukları 

düşünülmektedir. 
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Hazırlanan deselülerize sığır SIS membranların sitotoksik etkileri MTT yöntemi ve 

histokimya boyamaları ile değerlendirilmiştir. Membranlar üzerine sıçan kemik iliği 

mezenkimal kök hücreleri tohumlanmış ve farklı zaman aralıklarında MTT testi 

uygulanarak hücre canlılığı ve çoğalması takip edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, 

deney süresince hücrelerin deselülerize membranlar üzerinde canlılıklarını korudukları 

ve çoğaldıkları gözlenmiştir. Bu sonucun, sığır SIS membranının yüksek oranda 

kollajen içeriğine ve uygun mimariye sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Öyle ki, doğal kemiğin yapısının büyük bir kısmının kollajenden oluştuğu 

bilinmektedir. Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin de kollajence zengin 

deselülerize sığır SIS membranları üzerinde canlılıklarını korumaları ve çoğalmaları 

beklenen bir sonuçtur. 

 

Belirlenen zaman noktalarında yapılan MTT analizi sonuçlarıyla elde edilen absorbans 

değerleri incelendiğinde, deselülerize sığır SIS membranları üzerinde sıçan Kİ-

MKH’lerinin çoğalmasının kontrol grubuyla benzer hızda ilerlediği ve maksimum hücre 

sayısına 14. günde ulaşıldığı gözlenmiştir. 21. günde membranlar içerisinde yüksek 

oranda formazan kristalleri oluşmuşsa da ölçümler sırasında teknik zorluklardan 

formazan kristallerinin tamamının alınamadığı açıktır. 21. günde absorbans değerinde 

meydana gelen azalmanın, bu teknik zorluktan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

In vitro histokimyasal çalışmalar incelendiğinde, hematoksilin-eozin ile yapılan 

boyamalar sonucunda deney süresince, deselülerize sığır SIS membranları üzerine 

tohumlanan sıçan Kİ-MKH popülasyonun arttığı hücre çekirdeklerinin mavi-siyah 

renkte boyanması ile belirlenmiştir. Benzer şekilde masson trikrom boyamalarında 

hücre sitoplazma açık kırmızı veya pembe ve hücre çekirdeklerinin kahverengi-siyah 

tonlarında boyandığı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlarda, in vitro kültürün ileriki 

aşamalarında oluşan koyu-kahverengin şiddetinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, in 

vitro SEM sonuçlarına bakıldığında, deselülerize sığır SIS membraları üzerine 

tohumlanan sıçan Kİ-MKH’lerinin kültürün 14. gününde gözenekli kollajenöz 

membranı büyük ölçüde kapladıkları tespit edilmiştir.  
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Bu sonuçlar, in vitro MTT analizlerini ve histokimya boyamalarını desteklemektedir. 

Elde edilen bu in vitro veriler ile deselülerize kollajenöz sığır SIS membranlarının sıçan 

Kİ-MKH’lerinin tutunmalarını ve çoğalmalarını destekleyen bir hücre iskelesi olduğunu 

göstermiştir. 

 

In vitro çalışmalarda kök hücreler ile etkinliği belirlenen deselülerize sığır SIS 

membranlarının, kritik boyutlarda tam kalınlık yara modelinde etkinliğinin belirlenmesi 

amacıyla in vivo çalışmalar tasarlanmıştır. Bu amaçla, sıçanların sırt bölgesinde 7 cm2 

boyutlarında tam kalınlıkta yara modeli oluşturulmuştur. Bir gruba sıçan Kİ-MKH 

tohumlanmış sığır SIS membranları diğer gruba ise hücresiz sığır SIS membranları 

transplante/implante edilmiştir. Transplantasyon işlemi sırasında, membranların kolay 

manipüle edildiği ve sağlam bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol olarak, aynı 

boyutlarda herhangi bir işlem yapılmamış açık yara seçilmiş ve her bir grubun iyileşme 

süreci düzenli periyotlarla takip edilmiştir. 

 

Makroskopik bulgulara bakıldığında, sıçan Kİ-MKH’leri ile veya hücresiz sığır SIS 

membranlarının transplante edildiği her iki grupta da yaranın 4. haftanın sonunda %90 

oranında kapandığı ve yara kapanmasının kontrol grubuna göre yaklaşık iki kat 

hızlandırıldığı tespit edilmiştir. İyileşme süresince membranların yara bölgesinde sıvı 

akıntısını büyük ölçüde absorblardıkları gözlemlenmiştir. Kim ve arkadaşlarının 2005 

yılında domuz kaynaklı SIS süngerleriyle yaptıkları benzer çalışmalarda da yakın 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu etkinin, sığır SIS membranlarının içeriğinde yüksek oranda 

bulunan kollajen tiplerinden ve yapıda belirli miktarda yer alan büyüme faktörlerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Öyle ki, birçok çalışmada kollajenin yara iyileşmesinde 

ki etkinliği gösterilmiştir (Kolenik vd.1999; Wehrhan vd. 2010).  

 

Kontrol grubunda, operasyonun ilk günlerden itibaren akıntı, şişme ve kızarıklıkla 

karakterize olan sıkıntılı bir süreç gözlemlenmiştir ve deney süresi sonunda %30-35 

oranında düzensiz bir kapanma belirlenmiştir. 

 



 

Hücreli ve hücresiz grup ara

Her iki grupta da 30.

Ancak, sıçan Kİ-MKH

bölgesinin yapısal olarak daha dü

sonunda diğer gruba nazaran daha hafif 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin, bu zamana kadar yapılan çalışmalarla gösterilen Kİ

MKH’lerin salgıladıkları sitokinlerden veya der

etkiden kaynaklandığı düşünülmektedir

 

Yara iyileşmesinin ilk evrelerinde inflamasyon sırasında, yara bölgesinde hücrelerce 

zengin bir ortam gelişmektedir. Yaralanmanın hemen ardı

bölgesine ilk gelen hücrelerd

günden itibaren sayıları azalmaya başlar. Bu hücrelerin temel görevi yaralanma

ardından enfeksiyonun önlenmesi, fagositoz ve ölü dokuların er

ardından lenfositlerde yar

İlk 1 haftalık periyot 

etkin olduğu dönem olarak bilinmektedir
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Hücreli ve hücresiz grup arasında iyileşme sürelerinde belirgin bir fark gözlenmemiştir

er iki grupta da 30. günde iyileşmenin büyük ölçüde tamamlandığı

MKH’leri tohumlanan SIS membranlarının uygulandığı grupta yara 

bölgesinin yapısal olarak daha düzenli bir formda kapandığı gözlenmiş ve 50.

sonunda diğer gruba nazaran daha hafif yara izi ile sonuçlanan bir iyileşme

gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin, bu zamana kadar yapılan çalışmalarla gösterilen Kİ

MKH’lerin salgıladıkları sitokinlerden veya deri hücreleri ile aralarındaki kemotaktik 

etkiden kaynaklandığı düşünülmektedir (Han vd. 2005; Cha ve Falanga 2007)

Yara iyileşmesinin ilk evrelerinde inflamasyon sırasında, yara bölgesinde hücrelerce 

zengin bir ortam gelişmektedir. Yaralanmanın hemen ardından nötrofiller, yaralanma 

bölgesine ilk gelen hücrelerdir ve 2 gün içerisinde maksimum sayıya ulaşırlar ve 3.

günden itibaren sayıları azalmaya başlar. Bu hücrelerin temel görevi yaralanma

ardından enfeksiyonun önlenmesi, fagositoz ve ölü dokuların eritilmesidir. Nötrofillerin 

ardından lenfositlerde yara bölgesine gelirler ve 6. günde maksimum sayıya ulaşırlar. 

 makrofajların, keratinositlerin, mast hücrelerinin ve fibroblastların 

olarak bilinmektedir.  

 6.1 Yara iyileşme evrelerinin zamana göre dağılımı

sında iyileşme sürelerinde belirgin bir fark gözlenmemiştir. 

tamamlandığı gözlemlenmiştir. 

tohumlanan SIS membranlarının uygulandığı grupta yara 

zenli bir formda kapandığı gözlenmiş ve 50. gün 

yara izi ile sonuçlanan bir iyileşme 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin, bu zamana kadar yapılan çalışmalarla gösterilen Kİ-

i hücreleri ile aralarındaki kemotaktik 

(Han vd. 2005; Cha ve Falanga 2007). 

Yara iyileşmesinin ilk evrelerinde inflamasyon sırasında, yara bölgesinde hücrelerce 

ndan nötrofiller, yaralanma 

2 gün içerisinde maksimum sayıya ulaşırlar ve 3. 

günden itibaren sayıları azalmaya başlar. Bu hücrelerin temel görevi yaralanmanın 

itilmesidir. Nötrofillerin 

günde maksimum sayıya ulaşırlar. 

makrofajların, keratinositlerin, mast hücrelerinin ve fibroblastların 

 

Yara iyileşme evrelerinin zamana göre dağılımı 
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Belirli zaman noktalarında eksplante edilen örneklerin histokimyasal sonuçlarına 

bakıldığında, H&E boyamalarında 5. günde her iki grupta da yoğun olarak inflamatuvar 

hücrelerinin varlığına rastlanmıştır. 10. günde ufak çapta epitelizasyonun başladığı 

tespit edilmiştir. 30. günde ise dermisin alt kısımlarında az da olsa inflamtuvar hücreler 

görülmektedir, buna karşın 30. günde epidermisin ve alt katmanlarının büyük ölçüde 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Hücrelerin büyük ölçüde bazal katmanda, kıl folüküllerinde 

ve bezler etrafında toplandıkları görülmüştür. Bu sonuçlarla, 30. günde epitelizasyonun 

tamamlanmış olduğunu, dermis ve eklerinin büyük ölçüde oluştuğunu ancak yeniden 

modellenmenin halen devam ettiğini söylemek mümkündür. 

 

Hücresiz sığır deselülerize SIS membranlarının uygulandığı yarada, hücreli gruba göre 

daha fazla inflamatuvar hücrelere rastlanmıştır. Bunun nedeninin, iyileşme süresince 

sıvı akıntısının hücresiz grupta hücreli gruba göre daha fazla olduğundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Buna karşın histokimyasal sonuçlara bakarak bu inflamatuvar 

hücrelerin yaranın doğal iyileşme sürecinden mi yoksa membranlardan dolayımı arttığı 

söylemek zordur. 

 

Yara iyileşme sürecinde ilk hafta da bazen ise 24 saat gibi çok kısa bir süre sonra 

fibroblastlar ve vasküler endotel hücreler prolifere olarak yara iyileşmesinin temel 

özelliği olan granülasyon dokusunu meydana getirirler. Granülasyon deyimi, yara 

yüzeyindeki dokunun pembe granüler görünümünden gelmektedir. Her bir granül yeni 

bir kapillar vasküler yumağı temsil etmektedir. H&E boyamalarında 5. günden 

itibarelen granülasyon dokusunun oluşumuna rastlanmış ve 30. günde yeni oluşan 

dermisle beraber kollajen oluşumunun kısmen dengelendiği ve belli bir düzenlenme 

içerisinde epidermesine paralel yerleşimde olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşın 

granülasyon dokusunun tamamen kaybolmadığı belirlenmiştir.  

 

Anjiogenezis yara bölgesinde var olan endotel hücrelerden yeni kan damarları 

oluşumunu kapsar. Anjiogenezis, yara iyileşmesinde fibroblastların proliferasyon süreci 

ile paralel olarak gelişir. Yara onarımında hücrelerin göçü, çoğalması ve sentez işlemini 
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gerçekleştirebilmeleri için gerekli oksijen ve enerji, yeni oluşan kan damarları ile 

sağlanır.  

 

Her iki grupta da, H&E boyamalarında, 10. günde yoğun olarak damar oluşumları 

gözlenirken, ilerleyen zaman noktalarında alt tabakalarda granülasyon dokusunun yavaş 

yavaş şekil ve yapı değiştirerek damarlı bir yapı kazandığı görülmüştür. İyileşme 

sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı ancak 30. günde halen yeniden modellenme 

evresininin devam ettiği düşünülmektedir. 

 

Periyodik asit schiff (PAS) boyamalarına bakıldığında, ilk günlerde belli bir düzen 

içerisinde bulunmayan kollajen liflerinin, son evrelerde büyük ölçüde olgunlaştıkları ve 

epidermise paralel olarak yönlendikleri tespit edilmiştir. PAS boyamalarında da, her iki 

grupta 10. günden itibaren ince bir epidermal katmanın oluştuğu ve 30. günde tamamen 

kapandığı gözlemlenmiştir. 

 

Yara iyileşmesinde yara bölgesine gelen immün hücrelerinden biri de makrofajlardır. 

Yara bölgesine 3. günde ulaşan makrofajlar sistemik dolaşımdaki monositlerden 

kaynaklanan mononükleer fagositik hücrelerdir. Yara bölgesine gelen makrofajlar 

özellikle IL–1 ve IL–8 gibi proinflamatuar peptidler ve TNF salımı ile inflamasyonu 

sürdürürler. Makrofajlar, patolojik organizmaları, doku artıklarını ve nonfoksiyonel 

nötrofilleri fagosite ederler. Ayrıca hem nitrik oksit sentezleyerek, hem de serbest 

oksijen radikalleri vasıtasıyla patojenleri yok ederler. Makrofajların önceden sadece 

fagositik fonksiyonları olduğu düşünülürken bugün yara iyileşmesinde merkezi bir 

hücre rolü oynadıkları gösterilmiştir. Bu role sahip olmasının en önemli nedeni 

salgıladığı büyüme faktörlerdir. Makrofajlar, bu özellikleriyle yara iyileşmesinin 

inflamasyon evresinin orkestra şefi görevini görür (Toriseva ve Kahari 2009). 

 

CD68 makrofajlarda ifade edilen bir glikoproteindir. In vivo çalışmaları takiben belirli 

zaman noktalarında eksplante edilen örnekler Anti-CD68 ile yapılan immünhisyokimya 

boyama sonuçlarında, sığır deselülerize SIS’in sıçan Kİ-MKH ile transplante edidiği 

grupta 5. günde yoğun olarak makrofaj hücreleri tespit edilmiştir. İlerleyen zaman 
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noktalarında makrofaj hücrelerinin sayısının giderek azaldığı ve 30. günde tamamen 

kayboldukları görülmüştür. Membranların hücresiz olarak implante ediliği grupta ise 

benzer sonuçlar elde edilmişse de 30. günde az da olsa makrofaj hücrelerinin varlığına 

rastlanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar H&E boyamalarından elde edilen sonuçlarla 

paralellik göstermektedir. Bu sonuçlarla Kİ-MKH’li SIS membranlarının uygulandığı 

grupta iyileşme süresince inflamasyon evresinin 10. gün ile 20. gün arasında 

tamamlandığını söylemek mümkündür. Ancak, hücresiz sığır SIS membranlarının 

uygulandığı grupta inflamasyon evresinin kısmen daha uzun sürdüğü görülmüştür. 

Bunun nedeninin, önceden belirtildiği üzere iyileşme sürecinde gözlenen sıvı 

sızıntısından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Yara bölgesine ulaşan fibroblastlar, yaraya gerilim kuvveti kazandıran glikoprotein 

yapısında olan kollajen sentezini yaparlar. Kollajen oluşumu yara onarım sürecinin 4–5. 

günlerde tropokollajen moleküllerinin hücre dışı matrikse bırakılmasıyla şekillenmeye 

başlar. Başlangıçta şekillenen olgunlaşmamış kollajen fibrilleri, iyileşme süresince 

birbirleriyle çapraz bağlanarak olgun kollajeni oluştururlar (Baum ve Arpey 2005).  

 

Kollajen sentezi 2. haftada hızlanır, birikimi 2. ve 3. haftalarda en yüksek seviyededir, 

3. hafta sonunda sentez ve yıkımı dengededir, 4. haftadan sonra sentezi azalır. Normal 

deri %80 Tip I kollajen, %20 Tip III kollajen içerir. Yara iyileşme sürecinde biriken 

kollajen tipleri farklılıklar göstermektedir. İlk 24 saatte tip II-IV-V baskınken 3. günden 

itibaren tip I kollajen baskın olmaya başlamaktadır (Broughton vd 2006; Ng ve 

Hutmacher 2006). 

 

Anti-COL1A birincil antikoru ile yapılan boyamalar sonucunda, hücresiz ve sıçan Kİ-

MKH tohumlanmış sığır SIS membranlarının uygulandığı her iki grupta da, 5. günde 

kollajen oluşumu az iken iyileşmenin son evrelerinde 30. günde kollajen oluşumunun 

kontrole yaklaştığı açık kahve tonlarda boyamalar ile tespit edilmiştir. Bu bulgular ile, 

yara iyileşme sürecinin 30. günde yeniden modellenme evresinde olduğunu ve büyük 

ölçüde iyileştiğini söylemek mümkündür.  
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Epitelizasyon, yaralanmadan sonra derinin bariyer özelliğinin yeniden kazandırılması 

amacıyla epitel hücrelerinin ayrılmasını, göç etmesini, çoğalmasını, organize ve 

keratinize olmasını kapsayan bir süreçtir. 

 

Keratinositler, epidermisin temel hücresel bileşenleridir. Epidermisin korunmasında ve 

etkin bariyer oluşumundan sorumlu oldukları bilinmektedir. Yaralanma durumunda ilk 

savunma hattı keratinositler tarafından oluşturur. Ayrıca iyileşme süreci boyunca görev 

alan diğer hücrelerinde düzenlenmesinde aktif rol üstlenmektedirler. Keratinositler 

normal epidermiste her biri farklı özgün göreve sahip üç farklı fenotipte bulunurlar. 

Bazal keratinositler, bazal tabaka yer alırlar ve bazal membran oluşumundan 

sorumludurlar ve melanositler, fibroblastlar ve Langerhans hücreleri gibi epidermal ve 

dermal hücreler ile etkileşim halindedirler. Bu keratinositler mitotik olarak aktif 

hücrelerdir ve çoğalarak suprabazal tabakanın hücrelerini oluştururlar. Ayrıca 

keratinositler bu tabakadan ayrılarak fenotiplerini değiştirerek farklılaşırlar. Bu süreçte 

çekirdeklerini kaybederek ve boynuzsu katmanı ve bariyer yapısını oluşturan 

proteinlerle çapraz bağlanırlar (Pastar vd 2008). 

 

Sitokeratinler epitelyal dokunun intrasitoplazmik hücre iskeletinde bulunan keratin 

içeren liflere ait ve hemen hemen tüm epitelyal dokularda tanımlanmış hücre içi fibröz 

proteinleridir. Molekül ağırlıklarına göre belirlenmiş en az 20 alt gruba sahiptirler. 

Yapılan birçok çalışmayla deride birçok katmanda spesifik sitokeratinler belirlenmiştir. 

Bunlar arasından sitokeratin 14 (CK14) ve sitokeratin 5’in epidermisin bazal 

katmanında pozitif oldukları bilinmektedir ve yara onarımına yönelik yapılan 

çalışmalarda iyileşme sürecinin takibinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Salem vd. 

2009; Braiman vd. 2007; Kurokawa vd. 2006; Llames vd 2004) 

 

Yara iyileşme sürecinin detaylı takibi amacıyla yapılan Anti-CK14 ve Anti-CK5/8 

immünhistokimya sonuçlarına baktığımızda, Kİ-MKH tohumlanmış sığır SIS ve 

hücresiz sığır SIS membranlarının transplante edildiği her iki gruptada 5. günde 

keratinlerin dağınık biçimde dermisin belli bölgelerinde var oldukları tespit edilmiştir. 

20. güne kadar CK14 ve CK5/8 hücrelerin belli bir düzen içinde olmadıkları 
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belirlenmiştir. 20-30.gün itibariyle, keratinositlerin sayısında artış görülmüş ve belli bir 

düzenlenme içerisinde ağırlık olarak bazal katmanda yerleştikleri tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlarla epitelizasyonun büyük ölçüde 20. gün civarında tamamlandığı 

düşünülmektedir. 

 

Ayrıca, litereratürde yer alan çalışmalarda CK14’ün sadece bazal katmanın yanında kıl 

föliküllerinde, yağ bezlerinde, kıl kılıfında, yağ hücrelerinde de pozif olduğu tespit 

edilmiştir (Kurokawa vd. 2006). Anti-CK14 boyama sonuçlarına bakıldığında, sıçan Kİ-

MKH tohumnan sığır deselülerize SIS membranlarının transplante ediliği grupta diğer 

gruba pozitif boyamaların daha yüksek olduğu ve bazal katmana uzanan kıl folikülleri 

ve yağ bezeleri olduğu düşünülen yapıların oluştuğu görülmüştür.  

 

Sonuç olarak, sığır ince barsak submukoza tabakasından yeni tasarlanan 

deselülerizasyon yöntemiyle büyük ölçüde hücrelerinden ve DNA’dan arındırılmış, 

su/tampon absroblama kapasitesi arttırılmış lifsi yapıda biyouyumlu membranlar elde 

edilmiştir. In vitro uygulamalarda Kİ-MKH’leri için uygun bir biyomalzeme olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca, deselülerize sığır SIS membranlarının, hücresiz veya Kİ-

MKH’ler ile kombine edilerek rejeneratif tıpta yara grefti olarak kullanılma 

potansiyeline sahip olduğu yapılan çalışmalar sonucu belirlenmiştir. 
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