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Sunulan tez çalışmasında, doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere üç boyutlu, 
gözenekli, toksik özelik göstermeyen, biyouyumlu ve biyobozunur yapıdaki kitosan ve kitosan-
nanohidroksiapatit doku iskelelerinin süperkritik karbondioksit (SK-CO2) ortamında 
hazırlanması ve karakterizasyonu amaçlanmıştır.  Bu amaçla, süperkritik ortamında faz ayrımı 
ve jel kurutma yöntemleri kullanılmıştır. Faz ayrımı yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalarda, 
belirlenen koşullarda üç boyutlu kitosan yapılar elde edilememiş ve bu yöntemin uygun 
olmadığına karar verilmiştir. Tez çalışmasında ikinci olarak SK-CO2 ortamında jel kurutma 
yöntemi kullanılmıştır. En uygun çalışma koşullarını belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalar 
sonucunda elde edilen doku iskeleleri Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile analiz edilmiş 
ve uygun gözenek yapısına sahip doku iskeleleri belirlenmiştir. Buna göre; 200 bar basınç, 35°C 
sıcaklık, 5 saat kurutma süresi ve 15 g/dakika SK-CO2 akış hızı koşullarında elde edilen doku 
iskelelerinin içsel bağlantılı, homojen bir gözenek dağılımına sahip olduğu belirlenmiştir. 
Kitosan derişiminin ve deasetilasyon derecesinin (DD) doku iskelesi oluşumuna etkisinin 
incelenmesi amacıyla farklı derişimlerde (%5, 3, 2 ve 1) kitosan çözeltisi ve farklı deastilasyon 
derecesine sahip (%75-85 DD ve %91 DD) kitosanlar kullanılarak çalışmalar yürütülmüştür. 
SEM analizi sonucunda %75-85 DD ve %2 derişime sahip kitosan ile hazırlanan doku 
iskelelerinin en uygun yapıya sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Tez çalışmasının ikinci 
bölümünde ise nanohidroksiapatit-kitosan kompozit doku iskeleleri, kitosan çözeltisine (%75-85 
DD, % 2, w/v) çeşitli oranlarda (% 0.25, % 0.50 ve % 1.00, %wt) nanohidroksiapatit (nHAp) 
eklenerek süperkritik akışkan ortamında jel kurutma yöntemine göre hazırlanmıştır. Elde edilen 
kompozit doku iskelelerinin homojen yapıda bağlantılı gözeneklere sahip oldukları ve nHAp 
eklenmesinin gözenek boyutu dağılımını etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kitosan doku 
iskelelerine nHAp eklenmesi doku iskelelerinin mekanik dayanımında ve su tutma oranlarında 
artışa neden olmuştur. Doku iskelelerinin sitotoksisitesi ISO/EN 109935 numaralı standarda 
göre MTT testi ve kristal viyole boyaması ile tayin edilmiştir. Hazırlanan kitosan-nHAp doku 
iskelelerinin hücre canlılığı üzerine in-vitro ortamda toksik etkisinin olmadığı görülmüştür. Elde 
edilen sonuçlar, üretilen kompozit doku iskelelerinin doku mühendisliği uygulamalarında 
kullanılabileceğini göstermiştir. 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

PREPARATION OF SCAFFOLDS BY USING A SUPERCRITICAL 
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The aim of this study is to prepare three-dimensional, porous, non-toxic, biocompatible 
and biodegradible chitosan and chitosan-nanohydroxyapatite scaffolds by using a 
supercritical carbondioxide (SC-CO2) assisted process for tissue engineering 
applications. For this purpose; SC-CO2 assisted phase separation and gel drying 
methods were used. Phase seperation method was decided to be unsuitable for 
production of 3D scaffolds under predetermined supercritical conditions. For the 
production of chitosan scaffolds by using SC-CO2 gel drying method, pressure, 
temperature, drying period and SC-CO2 flow rate conditions were optimized. The 
scaffolds were characterized by scanning electron microscope  (SEM) analysis and the 
optimum conditions were decided to be 200 bar pressure, 35°C temperature, 5 h drying 
time and 15g/min SC-CO2 flow rate. In order to investigate the effect of concentration 
and deacetylation degree (DD) on scaffold formation, different chitosan solutions (5, 3, 
2 and 1, wt%) and chitosan with different deacetylation degree (75-85% and 91% DD) 
were used. SEM analysis revealed that scaffolds prepared by using 2% (w/v) of 75-85% 
DD chitosan have homogeneous interconnected microporous structure. In the second 
part of the study, various amounts of nanohydroxyapatite (nHAp) particles (% 0.25, % 
0.50 ve % 1.00, wt%) were added to chitosan solution to prepare chitosan-
nanohydroxyapatite scaffolds by using SC-CO2 gel drying. Characterization studies 
were performed by using SEM/EDAX, FTIR-ATR, XRD, TGA, swelling studies, 
compression tests and pore size distribution analysis. Biodegradability was tested by 
using chicken egg lysozyme. Cytotoxicity tests were performed according to ISO/EN 
109935. The results obtained from characterization studies showed that chitosan-nHAp 
composite scaffolds prepared by using SC-CO2 provide a suitable microenvironment for 
in-vitro tissue deveopment. 
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1. GİRİŞ 

 

Mühendislik bilimleri ve yaşam bilimlerini kullanarak doku yenilenmesi için yapay 

sistemlerin geliştirilmesini hedefleyen doku mühendisliği çok sayıda bilim adamının 

ilgisini çeken disiplinler arası bir bilim dalıdır (Langer ve Vacanti 1993). Doku 

mühendisliği hastadan elde edilen spesifik hücrelerin biyosinyal moleküller ile birlikte 

yapay doku iskelelerinde çoğaltılması ve vücuttaki hasarlı bölgeye implante edilmesi 

fikrine dayanmaktadır. Doku mühendisliği yaklaşımında hücreler için geçici bir hücre 

dışı matris sağlayarak hücrelerin yapışması ve üremesini sağlayan doku iskeleleri en 

önemli faktörlerden birisidir (Karakeçili 2006). 

 

Doku iskelelerinin fiziksel, mekanik ve biyolojik özellikleri, onarımı hedeflenen 

dokunun özelikleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Doku iskeleleri uygun 

bozunma hızına, yeterli mekanik dayanıma, hücrelerin üremesi ve göç edebilmesinin 

yanı sıra, besin/atık maddelerin difüzyonuna olanak sağlayacak gözenekli yapıya ve 

hücre üremesi/farklılaşmasını sağlayacak yüzey özeliklerine sahip olması istenen üç 

boyutlu yapılardır (Kim vd. 2011). Doku iskelesi üretiminde kullanılan malzemeler 

vücut içine yerleştirildiğinde istenmeyen doku tepkilerine yol açmayacak şekilde 

biyouyumlu olmalı, toksik özelik göstermemelidir (Gümüşderelioğlu 2007). 

 

Doku iskelelerinin üretiminde kullanılan biyomalzemeler; polimerler, seramikler, 

metaller ve kompozit malzemeler olarak gruplandırılmaktadır. Biyomalzemenin onarımı 

hedeflenen dokuya olan benzerliği oldukça büyük önem taşıdığından yumuşak dokuyu 

oluşturacak doku iskeleleri doğal veya sentetik polimerlerden elde edilebilirken, sert 

dokuyu oluşturacak doku iskeleleri seramik, polimer veya kompozitlerden oluşur.  

 

Polikatyonik yapıda doğal bir polimer olan kitosan biyouyumlu ve toksik olmayan 

yapısı ile doku mühendisliği uygulamalarında geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. En 

çok tercih edilen formları üç boyutlu gözenekli yapılar ve jel membranlardır (Karakeçili 

2006). Kitosan yapılar, hepatosit kültürlerinde, kıkırdak doku rejenerasyonunda (Tığlı 

vd. 2007) ve kemik rejenerasyonu için ortopedik kompozitlerde kullanılmıştır 

(Muzarelli ve Muzzarelli 2002).  
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Doğal bir polimer olan kitosan fizyokimyasal ve biyolojik özelikleri nedeniyle ilaç 

salım sistemleri ve kemik dokudan kıkırdak dokuya birçok alan için yeni biyomedikal 

uygulamaların geliştirilmesi amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır (Duarte vd. 2012). 

Kitosan yengeç ve karides kabuğunda bulunan kitinin deasetilasyonuyla elde 

edilmektedir (Ravi-Kumar 2000, Weska vd. 2007). Kitosanın fiziksel özelikleri birçok 

parametreye bağlıdır (Pillai vd. 2009).  

 

Biyoseramikler kemiğin doğal yapısına kimyasal ve yapısal olarak benzerliği nedeniyle 

mükemmel biyouyum göstermesinin yanı sıra osteoblast farklılaşmasını ve çoğalmasını 

sağlaması bakımından kemik doku mühendisliği çalışmaları için oldukça önemlidir. 

Ancak kırılgan olmaları, implantasyon için şekillendirilmelerinin zor olması gibi 

nedenlerden dolayı biyoseramikler genellikle tek başına kullanılmamakta (O’Brien 

2011), çeşitli polimerler ile birleştirilerek kompozit malzemeler hazırlanmaktadır. 

Kemik doku mühendisliği uygulamaları için kompozit doku iskelesi hazırlanmasında 

sıklıkla kullanılan bir biyoseramik olan hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) (HA) kemiğin 

temel inorganik bileşenidir (Demirtaş vd. 2008, Boskey 2013).  

 

Üretimde kullanılan yöntemler, doku iskelelerinin şekli ve morfolojisini, mekanik 

özeliklerini ve biyouyumluluğunu etkilemektedir. Doku iskelelerinin hazırlanmasında 

çözücü döküm/partikül uzaklaştırma, faz ayrımı, fiber bağlama, elektro eğirme, 

dondurarak kurutma, gaz köpükleştirme, eriyik kalıplama ve hızlı prototip yöntemler 

kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerden bazıları organik çözücülerin kullanımını 

gerektirmektedir (Singh vd. 2013). Toksik olabilen çözücülerin yüksek miktarda 

kullanıldığı yöntemlerde çözücülerin tamamen yapıdan uzaklaştırılamaması durumunda  

hücre yapışması ve üremesi olumsuz yönde etkilenmekte ve çözücünün tamamı elimine 

edilemediği için ekstra kurutma adımlarına ihtiyaç duyulabilmektedir (Liu vd. 2007, 

Singh vd. 2013). Ayrıca bu yöntemlerden bazıları yüksek sıcaklık gerektirdiğinden ilaç 

ve biyoaktif ajanların bozunmasına neden olabilmektedir (Duarte vd. 2009a). Bu 

nedenlerden dolayı süperkritik akışkan teknolojisi son yıllarda doku iskelelerinin 

üretimi için alternatif olarak kullanılmaktadır (Reverchon ve Cardea 2012).  
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Sıcaklığı ve basıncı kritik değerin üzerinde olan (Nalawade vd. 2006) süperkritik (SK) 

akışkanlar, gaza benzer şekilde yayınırlığa ve düşük viskositeye, sıvıya benzer şekilde 

yüksek yoğunluğa ve çözücü özeliklerine sahiptirler. Kritik noktanın yakınında basınç 

ve sıcaklıktaki küçük değişimler süperkritik akışkanın fizikokimyasal özeliklerini 

belirgin derecede değiştirir (Quirk vd. 2004). Süperkritik karbondioksit (SK-CO2) ucuz 

olması, toksik özelik göstermemesi, kimyasal açıdan kararlı olması, yanıcı olmaması, 

kolay bulunur olması, çevreye zarar vermemesi ve kritik sıcaklık ve basınç değerinin 

düşük olması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır (Nalawade vd. 2006).  

 

Doku mühendisliğinde süperkritik akışkanlar gözenekli doku iskelelerinin üretiminde, 

büyüme faktörlerinin ve hücrelerin kapsüllenmesi ve salımında, doku iskelelerinden 

kalıntı çözücüleri ve diğer istenmeyen bileşiklerin ekstraksiyonunda ve implante 

edilecek malzemelerin sterilizasyonunda kullanılmaktadır (Davies vd. 2008). Düşük 

sıcaklıklarda uygulanabilmesi ve organik çözücü olmaksızın polimer işlemede 

kullanılabilmesi süperkritik akışkan teknolojisinin doku mühendisliği çalışmalarında 

önemli bir alternatif olmasını sağlamaktadır (Quirk vd. 2004). Aynı zamanda SK 

akışkanların kullanılmasıyla diğer yöntemlerden oldukça kısa sürede doku iskelesi 

üretimi gerçekleştirilebilmektedir (Reverchon ve Cardea 2012). Doku mühendisliği 

uygulamaları için doku iskelesi üretiminde SK akışkan kullanılan yöntemler arasında en 

çok uygulananlar gaz köpükleştirme, faz ayırma (Duarte vd. 2009a) ve jel kurutma 

(Reverchon ve Cardea 2012) yöntemleridir.  

 

Yukarıda kısaca özetlenen literatür bilgisi ışığında, kitosan-nanohidroksiapatit doku 

iskelelerinin SK-CO2 ortamında hazırlanması ve karakterizasyonuna yönelik bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Sunulan tez çalışmasının amacı, mikrogözenekli yapıya 

sahip kitosan ve kitosan-nanohidroksiapatit doku iskelelerinin SK-CO2 ortamında 

hazırlanması ve uygun yöntemler ile karakterize edilerek doku mühendisliği 

uygulamalarındaki kullanım potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu amaçla faz ayırma ve jel 

kurutma yöntemleri kullanılarak farklı derişimlere ve deasetilasyon derecelerine (DD) 

sahip kitosanlardan doku iskeleleri hazırlanmıştır. Hazırlanan doku iskelelerinin SEM 

analizi ile morfolojik yapıları, su tutma oranları ve gözenek çapı dağılımları karakterize 

edilerek belirlenen SK-CO2 koşullarında üç boyutlu doku iskelesi üretimi için en uygun 
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DD-derişim değerlerine karar verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kitosan yapısına 

farklı oranlarda nanohidroksiapatit partiküller (nHAp) eklenmiş ve SK-CO2 ortamında 

jel kurutma yöntemiyle doku iskeleleri hazırlanmıştır. SEM, FTIR-ATR, şişme 

deneyleri, X-ışınları kırınımı, termal özelikler, mekanik dayanım, biyobozunurluk 

çalışmaları ve sitotoksisite analizlerinden elde edilen sonuçlar, hazırlanan yapının kemik 

doku mühendisliğinde kullanım potansiyeli açısından değerlendirilmiştir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Bu bölümde tez çalışması kapsamındaki konular hakkında literatür bilgisi verilmiştir. 

Öncelikle doku mühendisliği ve doku mühendisliği bileşenlerine değinilmiş, ardından 

bir doku iskelesinin sahip olması gereken özelikler belirtilmiş ve doku iskelesi 

hazırlanmasında kullanılan biyomalzemeler hakkında bilgi verilmiştir. Biyomalzemeler 

içerisinde, tez kapsamında kullanılan kitosan ve hidroksiapatitin özelikleri ayrıca 

açıklanmıştır. Daha sonra doku iskelesi üretiminde kullanılan yöntemler kısaca verilmiş 

ve tez kapsamında kullanılan yöntem olan süperkritik akışkan teknolojisi ve doku 

mühendisliği alanında kullanımına değinilmiştir. Son olarak ise doku iskelesi 

karakterizasyonunda kullanılan yöntemler sunulmuştur.  

2.1 Doku Mühendisliği 

Kaza, kanser ya da travma sonucu hasar gören organ ya da dokuların tedavisinde direkt 

transplantasyon cerrahisi başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir. Buna karşın, her 

dokunun naklinin mümkün olmaması, organ vericisinin az olması, nakledilen organı 

vücudun kabul etmemesi ve enfeksiyon riskinin yüksek olması gibi dezavantajları 

bulunmaktadır (Karakeçili 2006, Reverchon ve Cardea 2012).  

 
Temeli transplantasyon cerrahisine dayanan doku mühendisliği yaklaşımı spesifik 

hücrelerin biyopsi yoluyla hastadan alınarak, kontrollü kültür ortamlarında, doku 

iskelesi adı verilen ve biyomalzemelerden oluşan yapay destek dokuları üzerinde, 

biyosinyal moleküller varlığında kültüre edilmesi ve sonrasında elde edilen yapının 

vücuttaki hasarlı bölgeye yerleştirilmesiyle doku rejenerasyonunun gerçekleştirilmesi 

prensibine dayanmaktadır (Langer ve Vacanti 1993, Gümüşderelioğlu 2007). 

 
Hastanın kendisinden izole edilen hücrelerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen yapay 

doku transplantasyonu direkt transplantasyonun bir çok sınırlayıcılığına cevap 

verebilmekte ve vücudun organı kabul etmemesi ve enfeksiyon riskini 

önleyebilmektedir. Bu nedenle in vitro olarak yeni dokunun üretilmesi ve vücuttaki 
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hasarlı bölgeye yerleştirilmesi donor organ transplantasyonuna önemli bir alternatif 

oluşturmaktadır (Reverchon ve Cardea 2012).  

Doku mühendisliği kavramına dayanarak organların ya da dokuların başarılı bir şekilde 

rejenerasyonu için, anahtar görevi gören üç faktörün bir arada düşünülmesi 

gerekmektedir (Karakeçili 2006) (Şekil 2.1). Bunlardan ilki doku oluşumunu sağlayacak 

olan hücrelerdir. Hücre dışı ortam koşullarının hücresel fonksiyonları ve hücrelerin 

morfolojik yapılarını etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle hücre-biyomalzeme 

etkileşimini sağlayacak biyosinyal moleküllerin kullanımı da önemlidir. Doku veya 

organların in vitro ortamda yapay olarak üretilmesindeki diğer önemli faktör, hücreler 

için geçici bir hücredışı matris oluşturarak hücrelerin yapışması ve üremesi için yapısal 

destek sağlayan doku iskeleleridir (Karakeçili 2006). 

 
Şekil 2.1 Doku mühendisliği bileşenleri 

Hücresizleştirilmiş doğal dokular kalp kapakçığı, epitel doku ve kan damarlarının 

oluşumunda kullanılmış fakat enfeksiyon riski ve vücudun reddetmesi gibi problemler 

ile karşılaşılmıştır (Reverchon ve Cardea 2012). Bu “doğal” yapılara alternatif olarak üç 

boyutlu “yapay” doku iskelelerinin sentezlenmesi ve yeni dokunun oluşumu için 

hücrelere geçici destek ortamı sağlanması mümkündür. Doku iskelelerinin farklı 
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dokular (kemik, kıkırdak, sinir, tendon, damar, kalp kapakçığı, deri gibi) için farklı 

yapısal özeliklerinin olması gerekse de her doku için sağlaması gereken bazı ortak 

özelikler bulunmaktadır (Reverchon ve Cardea 20012).  

2.2 Doku İskelelerinin Sahip Olması Gereken Temel Özelikler 

In vitro doku oluşumunu desteklemek üzere tasarlanan doku iskelesinin sahip olması 

gereken temel özelikler şu şekilde sıralanabilir:  

• Onarımı hedeflenen dokuya benzer olacak şekilde üç-boyutlu makro yapıya 

sahip olmalıdır (Ma 2004). 

• Hücre üremesi ve göçünün yanı sıra besinlerin/hücresel atık ürünlerin difüzyonu 

için içsel bağlantılı yüksek gözenekliliğe sahip olmalıdır (Armentano vd. 2010). 

• Gözenek boyutu, onarımı hedeflenen doku için uygun olmalıdır (Ma 2004). 

• Doku iskelelerinin kullanım amacına göre (kemik, kıkırdak doku vb.) implante 

edilecek dokunun mekanik özeliklerine sahip olması beklenmekte olup (Bose 

vd. 2012) doku iskelesinin implantasyon işlemi sırasında yeterince dayanıklı 

olması ve sonrasında stabilitesini kaybetmemesi önemlidir (O’Brien 2011).  

• Hücrelerin doğal ortamında doku oluşturabilmeleri için implante edildikten 

sonra doku iskelesinin vücutta bozunması istendiğinden, kullanılacak doku 

iskelesinin biyobozunur olması (Bose vd. 2012) ve doku iskelesinin bozunma 

ürünlerine ve yapıdaki çözücü kalıntısına bağlı olarak bir inflamatuvar tepkinin 

oluşmaması gerekmektedir (Reverchon ve Cardea 2012).  

 
Tüm bu özellikler dışında bir doku iskelesi hücreler için toksik olmamalı ve hücre 

yapışmasını, büyümesini, göçünü ve farklılaşmasını desteklemelidir (Ma 2004). Bu 

özeliklerin sağlanabilmesi için doku iskelesi üretiminde kullanılan biyomalzemeler ve 

üretim teknikleri büyük önem taşımaktadır. 

 
2.3 Doku İskelesi Üretiminde Kullanılan Biyomalzemeler 

Biyomalzemeler, doku mühendisliği yaklaşımı ile geliştirilen yapay doku ve organlarda, 

hücrelere yapısal destek sağlayan malzemelerdir. İnsan vücudunda kullanıldıkları 
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bölgeye göre çok değişik koşullara sahip olan ortamlarda kullanılmaktadırlar. Kullanım 

yerlerine göre vücut içerisindeki tekrarlanan gerilimlere karşı dirençli olacak şekilde 

tasarlanmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra vücudun biyomalzemelere karşı verdiği 

cevaplar farklılık gösterebilmektedir. Bazı malzemeler vücut tarafından kolaylıkla kabul 

edilirken, aynı malzemeler ortam koşulları değiştiğinde vücut tarafından 

reddedilebilmektedir (Karakeçili 2006).  

 
Biyomalzemeler; metaller, seramikler, polimerler ve kompozit malzemeler olarak 

gruplandırılmaktadır. Alimünyum oksit, biyoaktif cam, karbon ve hidroksiapatit 

biyouyumlu seramik malzemelere örnek olarak verilebilir. Seramikler çok düşük 

gerilme kuvvetine sahiplerdir ve kırılgandırlar (Salgado vd. 2004). Biyomalzeme olarak 

kullanılan metaller ve alaşımlar ise altın, tantal, paslanmaz çelik ve titanyum 

alaşımlarıdır. Bu malzemelerin en önemli dezevantajları biyobozunur olmamaları ve 

implantasyon bölgesinde enfeksiyona sebep olmalarıdır. Polimerler çok değişik 

bileşimlerde ve şekillerde (lif, film, jel) hazırlanabilmeleri nedeniyle biyomalzeme 

olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Biyomalzemelerin, dokularla uyumlu bir 

şekilde kullanılabilmesi için yüzey özeliklerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 

doğal dokulara uygun olması gerekmektedir. Yumuşak dokuyu oluşturacak doku 

iskeleleri doğal veya sentetik polimerlerden elde edilebilirken, sert dokuyu oluşturacak 

doku iskeleleri seramik, polimer veya kompozitlerden oluşur. Doku mühendisliğinde 

kullanılan bazı biyomalzemeler ve uygulama alanları çizelge 2.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.1 Doku mühendisliğinde kullanılan bazı biyomalzemeler ve uygulama 
alanları 

 

Biyomalzeme Uygulama 
Alanı 

Poli(PDL-CL) (pentadekalakton-kaprolakton) (Gualandi vd. 2010) Kıkırdak 
doku Kitosan-poli(bütilen süksinat) (CPBS) (Alves da Silva vd. 2010) 

SPLA (Nişasta-poli(L-laktik asit))-Bioglass (Duarte vd. 2009b) 

Kemik doku 

PLLA (poli (L-laktik asit))-HA (hidroksiapatit) (Reverchon vd. 2009) 

Kitosan-HA (hidroksiapatit) (Frohbergh vd. 2012) 

Kitosan-PCL (poli kaprolakton) (Yang vd. 2009) 

NiTi (Nikel-Titanyum) (Wu vd. 2011) 

Kitosan (Ji vd. 2011) Deri doku 

Sunulan tez çalışmasında doku iskelesi üretiminde biyomalzeme olarak doğal bir 

polimer olan kitosan ve bunun biyouyumlu bir seramik olan hidroksiapatit ile kompoziti 

kullanılmıştır. 

 

2.3.1 Polisakkarit bazlı kitosan  

Kitosan doku mühendisliği uygulamalarında doku iskelesi hazırlanmasında sıklıkla 

kullanılan doğal bir polimerdir. Biyouyumlu olması nedeniyle ortopedik/periodontal 

kompozitler, ilaç salım sistemleri, yara tedavisi ve yumuşak ve sert doku rejenerasyonu 

için doku iskelesi üretiminde kullanılmaktadır. Antitrombojenik özelikleri olduğundan 

kan dindirici olarak davranabilen biyoreaktif bir polimer olmakla birlikte viral ve 

bakteriyal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini destekler. Tüm bu özeliklerinin yanı 

sıra kitosanaz ve lizozimle kolaylıkla hidrolize ve metabolize olduğundan 

biyobozunurdur. Ayrıca bağ dokulardaki sitokinlerin salımını başlatarak özel hücresel 

fonksiyonları ortaya çıkarır. Osteogenezi ve anjiogenik aktiviteyi geliştirdiği tespit 

edilmiştir ve hepatosit kültür/transplantasyon, eklemsel kıkırdak doku ve deri doku 

rejenerasyonu için uygun özeliklere sahiptir (Tığlı vd. 2007). 
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Kitosan ((1-4) bağlı 2-deoksi-2- amino-β-D-glukopiranoz) yengeç ve karides kabuğunda 

bulunan kitinin (Şekil 2.2) alkali deasetilasyonuyla elde edilmektedir (Weska vd. 2007).  

 

 
Şekil 2.2 Kitin ve kitosanın yapısı 

 

Kitosan, kitinin N-deasetillenmiş bir türevi olmasına karşın bu deasetilasyon tam olarak 

gerçekleşmez (Ravi-Kumar 2000). Bu nedenle deasetilasyon derecesine (DD) bağlı 

olarak, değişen oranlarda N-asetil-D-glukosamin ve D-glukosamin gruplarından oluşur. 

Kitinin deasetilasyonu sırasında, N-asetil polimerlerinin bir kısmının kırılmasıyla D-

glukosamin birimleri oluşur (Weska vd. 2007). N-asetil-D-glukosamin birimleri 

miktarının tüm birimlerin miktarına oranı deasetilasyon derecesi (DD) olarak 

adlandırılmaktadır (Tığlı vd. 2007). Deasetilasyon sırasındaki koşullara göre, kitosanın 

deasetilasyon derecesi ve molekül ağırlığı değişmektedir (Dash vd. 2011).  

 

Kitinin yarı kristal yapısında yüksek oranda bulunan hidrojen bağları nedeniyle 

çözünürlüğü oldukça düşüktür. Kohesif enerji yoğunluğu ve bunun sonucunda 

çözünürlük parametresi oldukça yüksektir ve bu nedenle birçok çözücüde 
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çözünememektedir. Kitosanda amino gruplarının bulunması, kitosan polimerinin 

özeliklerini değiştirir. Düşük pH’larda (≤ 6) bu amino grupları protone olurlar ve pozitif 

yüklenirler. Bu da kitosanı zayıf asitler içerisinde çözünebilir hale getirir (Pillai vd. 

2009). 

Kitosanın fiziksel özelikleri moleküler ağırlık (yaklaşık 10-1 000 kD), desasetilasyon 

derecesi (%50-%95), amino ve asetamido gruplarının dizilişi ve ürünün saflığı gibi 

birçok parametreye bağlıdır. Kitosanın çözünürlük/çözünmezlik geçişi pH yaklaşık 6-

6.5’deki pKa değerinde gerçekleşir. pKa yüksek oranda deasetilasyon derecesine bağlı 

olduğundan kitosanın çözünürlüğü de deasetilasyon derecesine ve deasetilasyon 

yöntemine bağlıdır (Pillai vd. 2009).  

 

Kitosan, doku mühendisliği uygulamaları için mikroküre (Giunchedi vd. 2002, 

Jayakumar vd. 2006), hidrojel (Muzzarelli vd. 1976), film (Srinivasa vd. 2004, 

Madhumathi vd. 2009) ve lif (Schiffman ve Schauer 2007) gibi birçok formda 

hazırlanabilmektedir. 

  

2.3.2 Biyoseramikler 

 

Son yıllarda biyomedikal alanda doku rejenerasyonu için çeşitli seramikleri de içeren 

malzemeler geliştirilmektedir. Bu tip medikal implantasyonlar için kullanılan 

seramiklere biyoseramik adı verilir (Dorozhkin 2009). Seramiklerden elde edilen doku 

iskeleleri yüksek sertliğe (young modülü), oldukça düşük elastikliğe ve katı kırılgan 

yüzeye sahiptir. Bu malzemeler kemiğin doğal yapısına kimyasal ve yapısal olarak 

benzerlikleri nedeniyle mükemmel biyouyum göstermektedir. Bunun dışında osteoblast 

farklılaşmasını ve çoğalmasını sağlaması bakımından kemik doku mühendisliği 

çalışmaları açısından önem arz etmektedir. Ancak kırılgan olmaları, implantasyon için 

şekillendirilmelerinin zor olması gibi nedenlerden dolayı kullanımı sınırlanmaktadır 

(O’Brien 2011).  

 

Kemiğin doğal bileşeni olması nedeniyle kemik doku mühendisliği uygulamalarında 

kalsiyum fosfat (CaP) seramikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Kalsiyum fosfatlar 
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üzerindeki araştırmalar, hidroksiapatit ve β-tri kalsiyum fosfat (β-TCP) ya da ikifazlı 

kalsiyum fosfat (BCP) olarak bilinen HA ve β-TCP karışımları üzerine yoğunlaşmıştır 

(Bose vd. 2012).  

2.3.2.1 Hidroksiapatit (HA) 

 
Hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) (Şekil 2.3) insan sert dokusunun en önemli mineral 

bileşenidir (ağırlıkça % 69). Yüksek biyoaktif ve osteokondüktif özeliklere sahip 

olduğundan kemik oluşumunu destekler. Kemik rejenerasyonun gerçekleşmesi için 

gerekli kalsiyum/fosfat oranına (Ca/P: 1.50-1.67) sahiptir (Armentano vd. 2010).  

 

 
Şekil 2.3 Hidroksiapatitin yapısı 

 
Kemik, yüksek kristal HA, HA seramik ve zayıf kristal HA için X-ışını kırınımları şekil 

2.4’te verilmiştir. Görüldüğü gibi sentetik HA kemik yapısı ile oldukça benzerlik 

göstermektedir (Boskey 2013). 

 



13 
 

 
Şekil 2.4 X-ışını kırınımı spektrumları  
a. zayıf kristal HA, b. kemik (bovine corticol bone), c. seramik HA, d. yüksek kristal HA  

 

Hidroksiapatit bu özelikleri nedeniyle kemik doku mühendisliği uygulamalarında 

sıklıkla kullanılmaktadır (Armentano vd. 2010). Ancak HA seramiklerinin düşük 

mekanik dayanımları kullanımını sınırlandırmaktadır. Nanoteknolojideki son 

gelişmelerle, nano HA’nın üretilmesi ve nanoboyutların özelikleri ile ilgili çalışmalar 

yapılmaktadır. Nano yapıdaki HA’nın yüksek yüzey alanı nedeniyle mekanik özelikleri 

iyileşmektedir. HA; sol-gel sentezi, katı hal reaksiyonları, ko-çöktürme, hidrotermal 

reaksiyonlar, mikroemülsiyon sentezi ve mekanokimyasal sentez gibi tekniklerle çeşitli 

formlarda ve boyutlarda sentezlenebilmektedir (Zhou vd. 2011). 

 
2.3.3 Kompozitler 

 
Kompozitler iki ya da daha fazla farklı malzeme (polimer ve seramik gibi) kullanılarak 

hazırlanan malzemelerdir (Bose vd. 2012). Doku mühendisliği uygulamaları için birçok 

polimerik malzeme kullanılmasına karşın, tek bir polimerden üretilmiş malzemeler 

genellikle doku iskeleleri için gerekli ihtiyaçları karşılayamaz. Bu nedenle çok 

fonksiyonlu biyomalzemelerin üretimi için çok bileşenli polimer/seramik kompozit 

malzemeler hazırlanmaktadır (Armentano vd. 2010). Örneğin; kemik doku mühendisliği 

için önemli olan osteokondüktif ve biyouyumlu bazı malzemeler istenilen mekanik 

özeliklere sahip olamamaktadır. Bu malzemelerin mekanik dayanımının arttırılmasında 
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son yıllarda hücresel ve moleküler bileşenlerle aynı boyut aralığında olmaları nedeniyle 

nanoparçacıklar kullanılmaktadır. Son yıllarda kemik dokusuna benzerliği dolayısıyla 

HA nanoparçacıklarının polimerlerle birlikte kullanılmasıyla polimerin 

biyobozunurluğu ile HA parçacıklarının osteokondüktif özelikleri bir araya getirilmiştir. 

Elde edilen yapıların yeterli mekanik dayanıma sahip olmasının yanı sıra hücre 

yapışmasını ve göçünü de desteklediği tespit edilmiştir (Gümüşderelioğlu vd. 2007). 

 
2.4 Doku İskelesi Üretim Yöntemleri 

 
Hücre dışı matris yapıyı taklit ederek hücre yapışması ve üremesi için gerekli ortamı 

sağlayan doku iskelelerinin üretiminde biyouyumlu polimerler, proteinler, peptidler ve 

inorganik malzemeler kullanılmaktadır. Malzeme özeliklerinin yanı sıra üretimde 

kullanılan yöntem de doku iskelesinin mekanik dayanım, gözeneklilik, bozunma hızı 

gibi özeliklerini etkileyen önemli bir faktördür. Üretim yöntemlerinin birçoğu yüksek 

sıcaklık ve/veya basınç uygulamasının yanı sıra yüksek miktarda organik çözücü 

kullanımını da gerektirebilmektedir (Singh vd. 2013). Üretim yönteminin seçimi doku 

iskelesinin istenilen yığın ve yüzey özeliklerine ve hedeflenen doku fonksiyonuna bağlı 

olmakla birlikte maliyet ve üretim için gerekli olan zaman da göz önünde 

bulundurulmalıdır (Langer 2007). Doku iskelesi üretiminde sıklıkla kullanılan 

yöntemler çözücü döküm/partikül uzaklaştırma, faz ayrımı, fiber bağlama, elektro 

eğirme, dondurarak kurutma, gaz köpükleştirme, eriyik kalıplama ve hızlı prototip 

yöntemlerdir. 

 
2.4.1 Çözücü döküm/Partikül uzaklaştırma  

 
Çözücü döküm/partikül uzaklaştırma yöntemi doku iskelesi üretiminde en çok 

kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde; doku iskelesi üretimi amacıyla, hazırlanan polimer 

çözeltisine suda çözünebilen partiküller eklendikten sonra, çözelti istenilen şekildeki 

kalıba dökülmektedir. Çözücünün uzaklaştırılmasının (buharlaştırılması ya da 

liyofilizasyonuyla) ardından elde edilen yapı su ile muamele edilerek porojen görevi 

gören partiküller uzaklaştırılıp gözenekli yapı elde edilmektedir. Porojen partikül olarak 

tuz ve şekerin yanı sıra lipidler de kullanılmaktadır (Langer 2007). Bu yöntem 
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kullanıldığında doku iskelesinin gözenek boyutu ve gözenekliliği, eklenen partikül 

boyutunun ve partikül/polimer oranının ayarlanmasıyla kontrol edilebilmektedir. Ancak 

gözeneklerin şekli partikülün şekliyle sınırlıdır. (Liu ve Ma 2004). Yöntemin en önemli 

avantajı az miktarda polimer kullanılmasıdır. Uygulanması kolay olmakla birlikte, kalın 

yapılarda partiküllerin su ile uzaklaştırılması zor olduğundan ince membranlar ve çok 

ince 3-boyutlu gözenekli yapıların eldesi mümkün olabilmektedir. Bazıları toksik 

olabilen çözücülerin yüksek miktarda kullanılması ve yapılarda bu çözücülerin 

kalıntılarının olabilmesi hücre yapışması ve üremesini önleyebilmektedir (Liu vd. 

2007).  

 
2.4.2 Faz ayrımı 

 
Bu yöntemde polimer-su emülsiyonları gibi çok bileşenli sistemler kullanılmaktadır. Bu 

sistemler belirli sıcaklıklarda termodinamik olarak kararsız hale gelebilmekte ve serbest 

enerjinin düşmesi için faz ayrımı gerçekleşmektedir. Öncelikle polimerce zengin ve 

polimerce fakir iki faz oluşur. Ardından çözücünün uzaklaştırılmasıyla (liyofilizasyon 

ya da çözücü ekstraksiyonu ile) polimerce zengin faz katılaşır ve gözenekli yapı elde 

edilir (Liu vd. 2007). Faz ayrımı iki şekilde gerçekleştirilebilir: termal yolla faz ayrımı 

(TIPS) ve çözücü ile faz ayrımı (SIPS). Daha sık kullanılan SIPS yönteminde polimer 

çözeltisi bir kaba konur ve polimerin çözünmediği ancak polimer çözücüsüyle çözelti 

oluşturabilen ikinci bir çözücünün bulunduğu banyoya yerleştirilir. Çözücülerin temas 

etmesiyle faz ayrımı gerçekleşir (Reverchon ve Cardea 2012). Faz ayrımı koşullarının 

ayarlanmasıyla doku iskelesinin yapısı kontrol edilebilmektedir. (Liu vd. 2007). Faz 

ayrımı yöntemi katı-sıvı faz ayrımı ve sıvı-sıvı faz ayrımı şeklinde olabilmektedir. Katı-

sıvı faz ayrımı yönteminde polimer çözeltisinin sıcaklığının düşürülmesiyle çözücü 

kristallenir ve çözücü kristallerinin ayrılmasıyla (süblimleşme ya da çözücü değişimi) 

çözücü kristallerinin ayrıldığı bölgelerde gözenekler oluşur. Sıvı-sıvı faz ayrımı 

yönteminde ise polimer çözeltisinin kritik çözelti sıcaklığının üzerindeki sıcaklığa 

getirilmesiyle polimerce zengin ve polimerce fakir fazlar ayrılır. Çözücünün 

ayrılmasıyla açık gözenekli yapılar oluşur (Ma 2004). Faz ayrımı yöntemi içsel 

bağlantılı nanoyapıların hazırlanmasında da kullanılmaktadır (Chen ve Ma 2004, Yang 

vd. 2004). Faz ayırma işlemi basit bir yöntemdir ancak çözücü kombinasyonlarındaki 
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sınırlılık, yıkama için ek adım gerektirmesi ve hazırlanan yapıda çözücü kalıntılarının 

bulunması gibi dezavantajları bulunmaktadır.  

 
2.4.3 Fiber bağlama 

 
Fiber bağlama yöntemi, en eski doku iskelesi üretim yöntemleri arasında yer alan ve 

biyobozunur yapıdaki poliglikolik asit (PGA) ameliyat ipliklerinin doku iskelesi olarak 

kullanılabilmesi amacıyla geliştirilmiş olan bir yöntemdir. Kısaca, PGA’dan 

hazırlanmış olan ağ dokusu üzerine PGA’yı çözmeyen bir çözücüde çözünmüş olan 

poli-L-laktik asit (PLLA) çözeltisi eklenir. Çözücünün uzaklaştırılmasının ardından 

PLLA-PGA kompozit yapısı PGA’nın erime sıcaklığının üzerine kadar ısıtılır. 

Böylelikle birbirine temas etmekte olan PGA iplikçikleri eriyerek fiziksel olarak 

birleşir. Yapıda bulunan PLLA yine çözücü kullanılarak uzaklaştırılır. Kurutma 

işleminin ardından, PGA’dan oluşan, yapısal bütünlüğü sağlanmış ağsı formda bir doku 

iskelesi elde edilir (Gümüşderelioğlu 2011). 

 
2.4.4 Elektroeğirme 

 
Elektroeğirme yöntemi elektrostatik kuvvetler kullanılarak polimerlerin fiber yapıda 

elde edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde kapiler bir besleme ünitesinde 

bulunan polimer çözeltisine yüksek voltaj uygulanır. Oluşan elektrostatik kuvvetler 

polimer çözeltisinin yüzey gerilimini yendiğinde fiber jet formunda oluşan akış, 

toplayıcı görevi gören iletken bir plaka ya da silindir üzerinde kararsız bir yapıda fiber 

formunda toplanır. Elektroeğirme yöntemi birçok polimere uygulanabilmesi nedeniyle 

doku mühendisliği uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır (Sill ve Von Recum 

2008) 

 
Elektroeğirme yöntemi kullanılarak farklı proses koşulları altında nanometre 

boyutlarından mikron boyutlarına kadar örülmemiş ağ yapıda ya da doğrusal yapıda 

fiberlerin elde edilmesi mümkündür. Elde edilecek ürünün özeliklerini polimerin ve 

çözücünün özelikleri, çözeltinin akış hızı, uygulanan voltaj, iğnenin toplayıcıya olan 

uzaklığı ve polimer derişimi gibi birçok parametre etkiler (Holzwarth ve Ma 2011). Bu 
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yöntemle elde edilen yapılarda, doku iskelesinin gözenek boyutu ve gözenekliliğini 

etkilediği için fiber boyutu en önemli faktördür (Singh vd. 2013). Bununla birlikte, 

elektroeğirme yöntemiyle sadece ince membranlar hazırlanabildiğinden üç boyutlu 

yapıların elde edilmesi için uygun bir yöntem değildir (Holzwarth ve Ma 2011).  

 
2.4.5 Dondurarak kurutma 

 
Dondurarak kurutma doku iskelesi üretimi için kullanılan basit bir yöntemdir. Bu 

yöntemde polimerin uygun çözücüde çözülmesinin ardından çözelti hızlıca dondurulur 

ve yüksek vakum altında dondurarak-kurutma yapılarak çözücü ayrılır. Kullanılan 

polimer-çözücü sistemine göre elde edilen doku iskelesi yapraksı ya da kapiler benzeri 

mikro yapıda olabilmektedir. Emülsiyon-dondurarak kurutma yöntemi ile de emülsiyon 

oluşturularak benzer şekilde doku iskelesi üretilmektedir. Bu yöntemde polimer 

çözeltisine su eklenerek emülsiyon oluşturulmaktadır. Çözücü döküm/partikül ayırma 

yöntemi ile karşılaştırıldığında, dondurarak kurutma yöntemi ile daha düşük gözenek 

çapına ve yüksek gözenek alanına sahip yapılar elde etmek mümkündür (Singh vd. 

2013). Bu yöntem kullanılarak hazırlanan yapılarda kapalı gözeneklerin oluşması 

yöntemin en önemli dezavantajıdır (Liu ve Ma 2004). 

 
2.4.6 Gaz köpükleştirme 

 
Gaz köpükleştirme yönteminde, genellikle sodyum karbonat (Na2CO3) veya sodyum 

bikarbonat (NaHCO3) gibi köpükleştirme ajanları kullanılarak gözenekli yapılar 

hazırlanmaktadır. Bu ajanların asitle etkileşmesi veya yüksek sıcaklıkta bozunmasıyla 

ortaya çıkan karbondioksit baloncukları polimer matris içerisinde hapsolur ve 

gözeneklerin oluşmasını sağlar (Demirtaş vd. 2008). Gaz köpükleştirme yöntemi ile 

yüksek içsel bağlantılı gözenekli yapıların elde edilmesi mümkündür (Chung ve Park 

2007).  
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2.4.7 Eriyik kalıplama 

 
Çözücü döküm/partikül uzaklaştırma yöntemindeki kısıtlamaların önüne geçmek üzere 

geliştirilen bir yöntemdir. Bu yöntemde, polimer camsı geçiş sıcaklığının üzerindeki 

sıcaklıklara ısıtılır, içerisine porojen görevi görecek partiküller karıştırılarak sabit basınç 

altında sıkıştırılır. Kalıptan çıkarılan yapıdaki partiküllerin uzaklaştırılması için su ile 

yıkama yapılır. Böylece gözenekli yapı oluşur. Bu yöntemde organik çözücüler 

kullanılmamaktadır ve kalıbın değiştirilmesiyle istenilen şekilde doku iskeleleri 

üretilebilmektedir. Ancak eriyik kalıplama yöntemi yalnızca termoplastik polimerlere 

uygulanabilmektedir (Singh vd. 2013).  

 
2.4.8 Hızlı prototip yöntemler 

 
Hızlı prototip yöntemler, gelişmiş bilgisayar teknolojisine dayanan doku iskelesi üretim 

yöntemleridir. 3D baskılama, stereolitografi (SLA), birleşmiş biriktirme modelleme 

(FDM) ve seçici lazer sinterleme (SLS) yöntemleri hızlı prototip yöntemlerdir. Bu 

yöntemlerde karmaşık şekilli yapıların tasarımı bilgisayar destekli tasarım (CAD), 

bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi yazılımlar 

kullanılarak yapılır. Hazırlanan dijital bilgi, cihaz için katman serileri olarak özel kesit 

formatına çevrilir. Özgün cihazlar kullanılarak işlenen polimer katmanları arasına 

bağlayıcı yayılmasıyla doku iskelesi üretimi gerçekleştirilir (Liu vd. 2007).  

 
2.4.9 Süperkritik akışkan kullanılarak doku iskelesi üretimi 

 
Doku mühendisliği uygulamaları için doku iskelesi üretiminde kullanılan yöntemlerde 

genellikle yüksek oranda organik çözücü kullanılmaktadır ve çözücünün tamamı 

elimine edilemediği için ekstra yıkama ve kurutma adımlarına ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Ayrıca bu yöntemlerden bazıları yüksek sıcaklık gerektirdiğinden 

ilaç ve biyoaktif ajanların bozunmasına neden olabilmektedir (Duarte vd. 2009a). Doku 

iskelesi üretiminde organik çözücülerin kullanımından kaçınılmalı, eğer kullanılması 

gerekiyorsa da çözücünün tamamının uzaklaştırılması gerekmektedir (Quirk vd. 2004). 

Süperkritik karbondioksitin çok sayıda çözücüye afinitesinin yüksek olması nedeniyle 
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verimli bir şekilde çözücünün uzaklaştırılmasını sağlaması, yüksek sıcaklıklara ihtiyaç 

duyulmaması ve işlem süresinin kısa olması gibi nedenlerden dolayı süperkritik akışkan 

teknolojisi doku iskelesi üretimi için konvansiyonel yöntemlere önemli bir alternatif 

oluşturmaktadır (Karakeçili ve Arıkan 2012).  

 
2.4.9.1 Süperkritik akışkan 

 
Sıcaklığı ve basıncı kritik değerin üzerinde olan maddelere süperkritik (SK) akışkan adı 

verilir (Şekil 2.5). (Cansell vd. 2003, Nalawade vd. 2006). SK akışkanlar standart 

koşullardaki sıvı ve gazlardan farklı özelikler gösterirler (Goodship ve Ogur 2004). 

Süperkritik akışkan bölgesi şekil 2.5’de verilen sıcaklık-basınç diyagramında 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.5 Faz diyagramı 

 
Süperkritik akışkanlar sıvı ve gaz arasında özelikler gösterirler. Gaza benzer şekilde 

yayınırlığa ve düşük viskositeye, sıvıya benzer şekilde yüksek yoğunluğa ve çözücü 

özeliklerine sahiptirler. Kritik noktanın yakınında basınç ve sıcaklıktaki küçük 

değişimler süperkritik akışkanın fizikokimyasal özeliklerini belirgin derecede değiştirir 

(Quirk vd. 2004, Cansell vd. 2003). Bazı süperkritik akışkanlar ve kritik değerleri 

çizelge 2.2’de verilmiştir.  
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Çizelge 2.2 Bazı süperkritik akışkanlar ve kritik değerleri 

 
Akışkan Kritik sıcaklık 

(Tc) 
Kritik Basınç 

(Pc) 
Karbondioksit 31.1 72.8 

Metan -82.1 45.8 

Etan 32.3 48.2 

Propan 96.7 41.9 

Argon -122.3 48.0 

Su 374.1 218.3 

Aseton 235.1 47.6 

Süperkritik CO2 (SK-CO2) ucuz olması, toksik özelik göstermemesi, kimyasal açıdan 

kararlı olması, yanıcı olmaması, kolay bulunur olması, çevreye zarar vermemesi ve 

kritik sıcaklık (31°C) ve basınç (72.8 bar) değerinin düşük olması nedeniyle en çok 

kullanılan süperkritik akışkandır (Quirk vd. 2004, Nalawade vd. 2006). Son yıllarda 

polimerlerin sentezi, modifikasyonu ve saflaştırılmasında çözücü, anti-çözücü ve 

plastikleştirici olarak sıklıkla kullanım alanı bulmaktadır. SK-CO2’nin polimer 

içerisinde ve polimerin SK-CO2 içerisindeki çözünürlüğü bu alandaki uygulamalarda 

önemli parametrelerdir (Davies vd. 2008). SK-CO2 birçok apolar düşük molekül 

ağırlıklı bileşikler ve belirli bazı amorf floropolimer ve silikonlar için iyi bir çözücüdür. 

Normal koşullar altında yüksek molekül ağırlıklı polimerler için ise zayıf bir çözücüdür. 

Polimerin SK-CO2’deki çözünürlüğü sıcaklık ve basınca ve aynı zamanda polimerin 

zincirleri arasındaki zayıf etkileşimlere bağlıdır. Çözünmüş CO2 eriyik halindeki 

polimerin serbest hacminde artışa bağlı olarak viskozitesini düşürür. Böylece polimerin 

yoğunluk, yayınırlık, ve şişme hacmi gibi fiziksel özelikleri değişir. Bu nedenle 

genellikle yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen polimer işlemede plastikleştirici olarak 

kullanılmaktadır (Nalawade vd. 2006). Süperkritik akışkanlar rejeneratif tıp açısından 

bakıldığında gözenekli doku iskelelerinin üretiminde, büyüme faktörlerinin ve 

hücrelerin kapsüllenmesi ve salımında, doku iskelelerinden kalıntı çözücüleri ve diğer 

istenmeyen bileşiklerin ekstraksiyonunda ve implante edilecek malzemelerin 

sterilizasyonunda kullanılmaktadır (Davies vd. 2008).  
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Doku mühendisliği çalışmalarında SK akışkanlar partikül eldesi ve 3 boyutlu gözenekli 

doku iskelelerinin eldesi amacıyla kullanılabilmektedir (Duarte vd. 2009a). Partikül 

eldesi için kullanılan SK-akışkan yöntemleri; süperkritik çözeltilerin ani genleşmesi 

(rapid expansion of supercritical solutions-RESS), gazla doyurulmuş çözeltiden tanecik 

oluşumu (particles from gas saturated solutions-PGSS) ve süperkritik anti çözücü 

yöntemler olarak 3 ana gruba ayrılmaktadır.  

 

RESS yöntemi ilaç salım uygulamaları için mikropartiküllerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Polimer-SK akışkan karışımı ani olarak ortam basıncı ve düşük 

sıcaklıklara getirilir. Bu durum polimerin SK akışkan içindeki çözünürlüğünü ani olarak 

düşürür ve çözünenin mikro ya da nano parçacık olarak kristalleşmesine neden olur. Bu 

yöntemin kullanılabilmesi için polimerin SK akışkan içerisinde yeterince çözünebilmesi 

gerekmektedir (Quirk vd. 2004, Davies vd. 2008). Çoğu polimerin ve farmasötik ajanın 

SK-CO2 içindeki çözünürlüklerinin çok düşük olması yöntemin en önemli 

dezavantajıdır.  

 

SK-CO2 birçok polimerin camsı geçiş sıcaklığını düşürerek polimerin plastikleşmesine 

ya da sıvılaşmasına neden olmaktadır. PGSS yönteminde doygun gaz çözeltisi oluşana 

kadar polimer SK akışkan ile muamele edilir. Basınç düşürüldüğünde gaz sıvılaşmış 

polimerden ayrılır ve polimer köpük ya da partiküller oluşur. Yöntemin en önemli 

avantajı başlangıç malzemesinin süperkritik akışkanlarda çözünmesinin gerekli 

olmamasıdır (Quirk vd. 2004).  

 

Antiçözücü yöntemlerden gaz antiçözücü (GAS) yönteminde SK akışkan anti çözücü 

olarak kullanılır. SK akışkanda çözünmeyen polimer uygun çözücüde çözülür ve çözelti 

SK-akışkan ile temas ettirilir. Çözücü SK akışkanda çözünebildiğinden polimeri çözen 

çözücü azalır ve bu da mikro parçacıkların çökmesine neden olur. Kullanılan diğer 

antiçözücü yöntemler sıkıştırılmış antiçözücüler (PCA), süperkritik antiçözücü (SAS) 

işlemi, aerosol sprey ekstraksiyon sistemi (ASES) ve SK akışkan ortamda çözelti ile 

geliştirilmiş dispersiyon (SEDS) yöntemleridir (Quirk vd. 2004).  
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2.4.9.2 Doku iskelesi üretiminde kullanılan SK-akışkan yöntemleri 

 
Düşük sıcaklıklarda uygulanabilmesi ve organik çözücüye ihtiyaç duyulmadan polimer 

işlemede kullanılabilmesi süperkritik akışkan teknolojisinin doku mühendisliği 

çalışmalarında uygulanabilmesini sağlamaktadır (Quirk vd. 2004). Doku mühendisliği 

uygulamaları için doku iskelesi üretiminde SK akışkan kullanan yöntemler gaz 

köpükleştirme, faz ayırma ve jel kurutma yöntemleridir (Duarte vd. 2009a, Reverchon 

ve Cardea 2012).  

 
Gaz köpükleştirme yöntemi 

 
Geleneksel gaz köpükleştirme işlemi Bölüm 2.4.6’da açıklandığı gibi gaz bileşikler 

oluşturan kimyasal ajanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu gaz bileşikleri polimer 

içerisinde gaz kabarcığı oluşmasına neden olur ve bu gaz kabarcıklarının polimer 

içerisinde hapsolmasıyla gözenekli yapı oluşur. Gaz köpükleştirme işlemi SK-akışkan 

kullanılarak, organik çözücü kullanmadan da gerçekleştirilebilmektedir. Geleneksel 

yöntemlerle karşılaştırıldığında, SK-CO2 kullanılan yöntemde kütle transfer katsayısı 

daha yüksek olmakta ve basınç ve sıcaklıkta değişiklik yapılmasıyla polimerde çözünen 

CO2 miktarı ayarlanabilmektedir (Reverchon ve Cardea 2012). Süperkritik gaz 

köpükleştirme yöntemi temel olarak 4 basamaktan oluşur:  

 
• Polimer yüksek basınç altında SK-CO2 ile doygun hale getirilir. Bu işlem 

sırasında polimerin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) düşer.  

• İkinci basamakta polimer/gaz karışımı basıncın düşürülmesi ya da sıcaklığın 

artırılması ile süper doygun bir hale getirilir. Basınç düşmesi sonucu meydana 

gelen termodinamik kararsızlıkta gaz molekülleri serbest enerjilerini mümkün 

olduğunca düşürebilmek için polimer içerisinde kabarcıklar oluşturarak 

çekirdeklenme meydana getirirler. 

• Çekirdeklenme artarak tüm polimeri kaplar. Çekirdeklenme için sürücü güç T-

Tg farkıdır. Bu fark sistem ısıtılarak ya da sistem basıncının ayarlanmasıyla Tg 

değeri değiştirilerek kontrol edilir.  
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• Son basamakta basıncın değiştirilmesi ve sistemin soğutulması ile polimer 

katılaşır, çekirdeklenen kabarcıkların içerisindeki gaz sistemi terk eder ve 

gözenekli yapı elde edilir.  

Gözenek oluşumuna etki eden parametreler basınç düşürme hızı ve soğutma hızıdır 

(Reverchon ve Cardea 2012).  

 

Şekil 2.6 Gaz köpükleştirme yönteminin şematik gösterimi 

 
Bu yöntemin uygulanabilmesi için CO2’nin kullanılan polimer içerisinde yeterli 

miktarda difüzlenebilmesi gerekir. Ancak bazıları hariç polimerlerin CO2’ye afinitesi 

düşüktür. Bu nedenle bu teknik yüksek kristalinitesi olan ya da yüksek camsı geçiş 

sıcaklığına sahip polimerler için uygulanamayabilir. Daha çok amorf polimerler için 

kullanılmaktadır (Duarte vd. 2009a). SK-akışkan ile gaz köpükleştirme yöntemi basit 

bir işlemdir ve organik çözücü kullanılmaması yöntemin avantajıdır. Ancak örnek 

boyutu ve şeklinin belirlenmesi kolay değildir. Bunun yanı sıra genellikle gözenekler 

arası içsel bağlantı zayıftır. 

 
Faz ayrımı yöntemi 

 

Doku iskelesi üretiminde faz ayrımı yöntemi Bölüm 2.4.2’de açıklandığı üzere çeşitli 

şekillerde uygulanabilmektedir. Faz ayrımı yönteminde SK akışkanların kullanılmasıyla 
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geleneksel yöntemlerdeki bazı problemlerin üstesinden gelinebilmektedir. SK-CO2 

polimerin hızlıca kurumasını sağladığından ekstra kurutma adımları gerektirmeden 

çözücünün tamamı uzaklaştırılabilmektedir (Reverchon ve Cardea 2012).  

 

SK akışkan kullanılarak gerçekleştirilen faz ayrımı yönteminde polimer çözeltisi inert 

bir kaba koyulduktan sonra SK akışkanla muamele edilmektedir. Bu sistemde SK 

akışkan polimer için anti-çözücü olarak kullanılır. Çözücü ve anti-çözücünün temas 

etmesiyle çözeltide faz ayrımı gerçekleşmektedir (Duarte vd. 2009a) (Şekil 2.7).  

 
 

Şekil 2.7 Faz ayrımı yönteminin şematik gösterimi 

 
Faz ayrımı yönteminde öncelikle SK akışkan polimer çözeltisine difüzlenir ardından SK 

akışkan ile organik çözücü elimine edilir. Bu nedenle polimerin çözüldüğü çözücünün 

SK akışkana afinitesinin olması gerekmektedir (Duarte vd. 2009b). 
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Yöntemde SK akışkan kullanılmasının birçok avantajı vardır. Bunlardan en önemlisi 

basıncın ve sıcaklığın değiştirilmesiyle son ürünün yapısının belirlenebilmesidir (Duarte 

vd. 2009a). Polimer derişimi, basınç, sıcaklık ve çözücü tipi doku iskelesinin yapısını 

etkileyen parametrelerdir. Aynı zamanda SK akışkanların kullanılmasıyla diğer 

yöntemlerden oldukça kısa sürede doku iskelesi üretimi gerçekleştirilebilmektedir 

(Reverchon ve Cardea 2012). Faz ayrımı yönteminde SK-CO2 kullanarak PLLA (poli-L-

laktik asit) (Tsivintzelis vd. 2007) ve nişasta (Duarte vd 2009b) doku iskeleleri üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Jel kurutma yöntemi 

Doku mühendisliği uygulamalarında doku iskelesi olarak kullanılmak üzere jellerin 

hazırlanarak kurutulmasıyla gözenekli içsel bağlantılı yapılar elde edilebilmektedir. 

Ancak bilinen jel kurutma yöntemleri birçok adım (dondurarak-kurutma, parçacık 

ayırma vb.) gerektirmekte ve bu nedenle uzun sürede gerçekleştirilebilmektedir. 

Bununla birlikte, organik çözücülerin kullanılması nedeniyle elde edilen yapıda çözücü 

kalabilmektedir. Ayrıca kurutma adımlarında sıvı çözücülerin yüzey gerilimi nedeniyle 

sıklıkla kısmi çökmeler meydana gelmekte, kurutma sonrasında üç boyutlu yapı 

korunamamaktadır. Bu problemler nedeniyle süperkritik akışkanlar bilinen jel kurutma 

yöntemlerine önemli bir alternatif oluşturmaktadır (Reverchon ve Cardea 2012). 

 
SK akışkan kullanılarak jel kurutma yönteminde, öncelikle hazırlanan polimer çözeltisi 

ile jel oluşumu sağlanmaktadır. Daha sonra çözücünün jelden uzaklaştırılması işlemi 

SK-CO2 kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Şekil 2.8).  
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Şekil 2.8 Jel kurutma yönteminin şematik gösterimi 

 
Bu yöntemde yapıdaki gözenekler jel oluşumu aşamasında oluşmaktadır (Cardea vd. 

2010). Jel oluşumu aşamasında sıvı misellerin oluşumuyla çekirdeklenme meydana 

gelmektedir (Cardea vd. 2009).  

 
SK-CO2 sıfır yüzey gerilimine sahiptir ve kurutma esnasında oluşan SK-CO2-çözücü 

karışımının da yüzey gerilimi yaklaşık sıfır olmaktadır. Böylece yapıda kohesif 

kuvvetler olmadığından organik çözücü mekanik strese yol açmadan polimerik yapıdan 

ayrılabilmektedir. SK-CO2’nin çözücü gücünün yüksek olması ve süperkritik koşullarda 

sıfır yüzey gerilimi göstermesi yapıda çözücünün az miktarda bile kalmasını 

önlemektedir. (Cardea vd. 2009). SK-CO2 birçok organik çözücü ile kısa zamanda 

süperkritik karışım oluşturabildiği için jel yapısının çökmesi önlenmektedir (Reverchon 

ve Cardea 2012).  

 
2.5 Doku İskelesi Karakterizasyonunda Kullanılan Yöntemler 

 
Doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanan doku iskelelerinin 

Bölüm 2.2’de değinilen belirli özeliklere sahip olması beklenmektedir. Bu nedenle elde 

edilen yapının hedeflenen dokuya benzerliğinin araştırılması için karakterizasyonu 

önemlidir. Doku iskelelerinin özelikleri çeşitli karakterizasyon yöntemleri kullanılarak 

belirlenmektedir. Sentezlenen doku iskelelerinin morfolojik yapısı ve yüzey yapısı 
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kalitatif olarak SEM (taramalı elektron mikroskobu), SPM (taramalı prob mikroskobu) 

ya da AFM (atomik kuvvet mikroskobu) gibi yöntemler kullanılarak 

değerlendirilebilmektedir. Doku iskelelerinin kimyasal yapılarının karakterizasyonunda 

ise nükleer manyetik rezonans (NMR), Fourier-transform IR spektroskopisi (FTIR), ve 

X-ışını kırınımı gibi analizler kullanılmaktadır. Bunların dışında doku iskelelerinin 

gözenek boyut dağılımı, gözenekliliği ve bu gözeneklerin içsel bağlantılarının olup 

olmadığının bilgisi de çeşitli analizlerle belirlenmektedir. Ayrıca doku iskelelerinin 

biyobozunma davranışlarının, su alım kapasitelerinin, termal davranışlarının 

belirlenmesi ve yapıların toksik etkisinin olup olmadığının anlaşılması için yapılan 

sitotoksite testleri de doku iskelelerinin karakterizasyonu amacıyla gerçekleştirilen diğer 

analizlerdir. Bunların dışında bir doku iskelesinin istenilen mekanik dayanıma sahip 

olup olmadığının test edilmesi için de çeşitli mekanik dayanım testleri yapılmaktadır. 

Mekanik özelikler basma, germe ve bükme gibi değişik yükleme şekillerinde tek eksenli 

mekanik gerilimlere tabi tutularak değerlendirilmektedir (Singh vd. 2013). 

 

Taramalı elektron mikroskobu (SEM) /Enerji dağıtıcı X ışını analizi (EDAX) 

 
Doku iskelelerinin morfolojik olarak değerlendirilmesi genellikle SEM analizi 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. SEM analizi bir yüzey analizidir ve örnekler 

hakkında nanometre çözünürlüğünde üç boyutlu topografik bilgi sağlar. Görüntünün 

alınabilmesi için yüksek enerjili elektron demeti (birincil elektronlar) vakum altında 

örneğin üzerine gönderilir. Yüzeyden yayılan ikincil elektronların ölçümüyle yüzeyin 

engebeli yapısıyla ilgili bilgi toplanır. Birincil elektronların X-ışını emisyonunu 

uyarmasıyla elementlerin tanımlanması yöntemi enerji dağıtıcı X-ışını analizi (SEM-

EDAX) olarak adlandırılmaktadır (Houch ve Ratner 2013, Ratner 2013). Örnekler SEM 

elektronu ile tarandığında, elektronlarla atomlar arasındaki etkileşimle atomlardan X-

ışını üretilir. X-ışını fotonunun enerjisi onu üreten elemente özgüdür. Bu nedenle 

EDAX analizi ile SEM ile görüntülenen malzemelerin elementel olarak bileşimi 

tanımlanabilmektedir (Baer ve Thevuthasan 2010).  
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Fourier transform kızılötesi spektroskopisi (FTIR) analizi  

 
Hazırlanan doku iskelelerinin kimyasal yapıların karakterizasyonunda FTIR analizi 

kullanılabilmektedir. Yöntem atomik titreşimlerin kızılötesi (IR) ışınları absorblaması 

prensibine dayanmaktadır (Mihailova 2009). FTIR analizinde Michelson interferometre 

ile örneğe ışın uygulanmakta ve elde edilen sinyaller Fourier transformasyonuna tabi 

tutularak örneğe ait FTIR spektrumları elde edilmektedir (Ohara vd. 2008).  

 
X-ışını kırınımı (XRD) analizi 

 
X ışını kırınımı analizi kristal katıların analizi için oldukça önemlidir. X ışını bir 

elektromanyetik ışın formudur. Bu ışınlar vakum tüp içerisinde metal bir hedefe hızlı 

elektron bombardımanı yapılarak elde edilir (Smallman ve Ngan 2007). XRD piklerinin 

yoğunlukları maddeye özgüdür. Belirgin kırınım aralıklarının hangi maddeye ait 

olduğunu gösteren veri bankaları vardır. Bu veri bankaları kullanılarak XRD analizi ile 

malzemenin temel bileşenleri tespit edilebilmektedir (Ohara vd. 2008).  

 
Termal analizler 

 
Doku iskelelerinin termal davranışları çeşitli termal analizlerle gerçekleştirilmektedir. 

Maddeler belirli hızda sürekli ısıtıldıklarında oksitlenme ve bozunma gibi kimyasal 

olarak, polimerlerde ise camsı geçiş sıcaklığı gibi fiziksel olarak değişim gösterebilirler. 

Bir örneğin sıcaklığa bağlı olarak bir ya da daha fazla fiziksel özelliğinin ölçüldüğü 

birçok termal analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan termogravimetrik analiz (TGA), 

diferansiyel termal analiz (DTA) ve diferansiyel taramalı kalorimetri (DCS) en temel 

yöntemlerdir. TGA yönteminde kütledeki, DTA ve DSC yönteminde ise enerji 

akışındaki değişiklikler ölçülmektedir (Smallman ve Ngan 2007).  

 
Sitotoksisite analizleri 

 
Doku iskelesinin toksik etkisinin olup olmadığı sitotoksisite analizleri gerçekleştirilerek 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla yapılan çoğu sitotoksisite testi organik boyaların optik 
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aktivitesini ölçen kolorimetrik testlerdir. Örneğin; 3-[4,5-dimethylthylthiazol-2-yl]-

diphenyltetrazolium bromür (MTT), 2,3-bis [2-metoksil-4-nitro-5-sülfofenil]-2H-

tetrazolium-5-karboksanilid (XTT) ve 4-[3-(4-iyodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-5-

tetrazolio]-1,3-benzen disülfonat (WST) gibi tetrazolyum testleri formazan tuzlarının 

enzimatik oluşumu temeline dayanır. Hücresel dehidrojenaz tetrazolyum tuzlarının 

formazan tuzlarına çevrilmesini katalizler ve oluşan renk değişimi spektrofotometrik 

olarak ölçülür. (Dusinska vd. 2012). Biyomedikal malzemeler için sıklıkla kullanılan in 

vitro sitotoksisite testleri kalitatif ve kantitatif analizler olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. ISO10993-5 kapsamında 3 adet kalitatif analiz (L929 

Elüsyon testi, Direkt temas testi ve indirekt temas testi) 3 adet kantitatif analiz (Neutral 

Red Uptake (NRU) test, V79 koloni oluşumu testi ve MTT ve ilgili testler) 

bulunmaktadır (Wolf vd. 2013).  

 
Biyobozunurluk analizleri 

 
Doku iskelelerinin biyobozunurluk analizleri in vitro ve in vivo olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. In vitro bozunmalarının incelenmesi için fizyolojik 

koşulların benzeri ortamlara yerleştirilen örneğin fiziksel, kimyasal ve mekanik 

özellikleri zamana karşı belirlenmektedir (Singh vd. 2013). Polimerdeki biyobozunma 

hızı büyük oranda polimerin içerdiği kimyasal bağın tipine bağlıdır. Ayrıca monomerin 

hidrofobikliği, ko-polimer bileşimi, camsı geçiş sıcaklığı, polimerin kristalinitesi, 

kompozit katkı maddelerinin bulunması ve çevrenin pH’ı gibi diğer başka özelikler de 

biyobozunma hızını etkilemektedir. Polimerler hidrolitik ya da enzimatik olarak 

bozunabilmektedir (Lin ve Anseth 2013) 

 

Gözenek boyutu analizleri 

 
Doku iskelelerinin gözenek boyutlarının belirlenmesinde çeşitli yöntemler 

kullanılmaktadır. Civa porozimetri ve µ-CT analizleri doku iskelelerinin gözeneklilik ve 

gözeneklerin içsel bağlantılılığı hakkında bilgi vermektedir (Singh vd. 2013). Civa 

porozimetre gözenekli malzemeler için sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Yöntem 
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ıslatmayan bir sıvı olan ve basınç uygulanmadığında gözeneklere girmeyen civayı 

kullanır. Yöntemde örnek penetrometreye koyulur ve civa akışı sağlanır. Çevre basıncı 

uygulanır ve örnek civayla kaplanır. Civanın hacminin ölçülmesiyle örneğin yığın 

hacmi ölçülür. Daha sonra maksimum basınç adım adım uygulanır. Uygulanan 

basınçlarda civanın hacmi ölçüldükten sonra yığın hacmi ve uygulanan basınçtaki hacim 

oranından açık gözeneklerin hacmi ve gözenek boyutu hesaplanır (Ho ve Hutmacher 

2006). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu bölümde, sunulan tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar 

hakkında bilgi verilmiştir. İlk olarak, çalışma kapsamında kullanılan kimyasal maddeler 

özetlenmiştir. Ardından, süperkritik (SK) akışkan ortamında kitosan (CS) doku 

iskelelerinin üretimine yönelik yöntemler açıklanmıştır. Buna ek olarak, karakterizasyon 

amacıyla yürütülen çalışmalar (SEM, FTIR, X-ışınları kırınımı, TGA, gözenek çapı 

dağılımı, su tutma kapasitesi çalışmaları, biyobozunurluk ve mekanik dayanım) 

verilmiştir.  

 
Son bölümde ise, üretilen malzemelerin doku mühendisliğindeki kullanım 

potansiyelinin araştırılması amacıyla yürütülmüş olan sitotoksisite çalışmalarına 

değinilmiştir.  

 
3.1 Materyal 

Tez çalışması kapsamında doku iskelesi üretimi için farklı deasetilasyon derecelerine 

sahip (% 75-85 ve % 91 DD) kitosan kullanılmıştır. % 75-85 deasetilasyon derecesine 

sahip kitosan (CS1) Sigma-Aldrich (CAS 9012-76-4, Almanya) firmasından, % 91 

deasetilasyon derecesine sahip kitosan (CS2) ise Primex (Chitoclear, İzlanda) 

firmasından satın alınmıştır. Çözücü olarak kullanılan hekzafloro izopropanol (HFIP) 

Fluka (Almanya), asetik asit (min % 99.8), trifloroasetik asit (TFA), jel yapıdan suyun 

uzaklaştırılması için kullanılan aseton (≥ % 99) ve doku iskelelerin stabilizasyonu için 

kullanılan etanol (≥ % 99) Merck (Almanya) firmasından satın alınmıştır.  

 
Kompozit yapıdaki doku iskelelerinin üretiminde kullanılan nanohidroksiapatit (nHA) 

sentezinde Merck (Almanya) firmasından temin edilen Tris, potasyum bifosfat (K2PO4), 

kalsiyum klorür (CaCl2), hidroklorik asit (HCl) (% 37) ve Fluka (Almanya) firmasından 

satın alınan polietilenglikol (PEG2000) kullanılmıştır. Kullanılan kimyasallar ve 

kullanım gerekçeleri çizelge 3.1’de özetlenmiştir. 
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3.2 Yöntem 

Sunulan tez çalışması kapsamında süperkritik karbondioksit ortamında kitosan bazlı 

doku iskeleleri iki farklı yöntem kullanılarak üretilmiştir. Bu yöntemler aşağıda 

açıklanmıştır. Çalışmalarda kullanılan süperkritik akışkan sistemi şekil 3.1’de 

verilmiştir.  

 

 

Şekil 3.1 Kitosan bazlı doku iskelelerinin üretiminde kullanılan süperkritik akışkan 
sistemi 

 
3.2.1 Süperkritik akışkan ortamında faz ayrımı yöntemiyle kitosan doku 

iskelelerinin üretimi 

 
Kitosan doku iskelelerinin faz ayrımı yöntemiyle hazırlanması amacıyla % 75-85 

deasetilasyon derecesine sahip kitosan seyreltik asetik asit (0.2 M), TFA ya da HFIP 

içerisinde çözülmüştür. Elde edilen kitosan çözeltisi (2 ml) 2 cm çapında 1cm 

yüksekliğindeki paslanmaz çelik kaplara dökülmüş ve süperkritik karbondioksit (SK-

CO2) reaktörü (Thar R100, ABD) içerisine yerleştirilmiştir (Şekil 3.1). Ardından sistem 

istenilen sıcaklık  (sıcaklık kontrol ünitesi, CN6, Thar, ABD) ve basınç (basınç kontrol 

ünitesi, P-50, Thar, ABD) koşullarına getirilerek belirlenen sürelerde süperkritik 

karbondioksitin çözeltiye difüzyonu sağlanmıştır. Daha sonra çözücünün 
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uzaklaştırılarak kurutma işleminin tamamlanması amacıyla sürekli olarak SK-CO2 akışı 

gerçekleştirilmiştir. 

  
Faz ayrımı yöntemi ile doku iskelesi üretimine ilişkin koşullar çizelge 3.2’de verilmiştir. 

 
Çizelge 3.2 Faz ayrımı yöntemi ile kitosan doku iskelelerinin üretimine ilişkin koşullar 

Kitosan 
(w/v) Çözücü Sıcaklık 

(°C) 
Basınç 
(bar) 

SK-CO2 
akış hızı  

(g/dakika)

SK-CO2 
difüzyon 

süresi 
(dakika) 

SK-CO2 
kurutma 

süresi 
(dakika) 

CS1 

(%2, w/v) 

 

TFA 

HFIP 

Asetik 

asit 

(0.2 M) 

40, 45 
100 

150 
5 

45 

60 

90 

45 

90 

120 

150 

 

3.2.2 Süperkritik akışkan ortamında jel kurutma yöntemiyle kitosan doku 
iskelelerinin üretimi 

 
Kitosan doku iskelelerinin jel kurutma yöntemiyle hazırlanması amacıyla % 75-85 ve  

% 91 deasetilasyon derecelerine sahip kitosan, seyreltik asetik asit (0.2 M) içerisinde bir 

gece süresince manyetik karıştırıcı yardımıyla çözdürülmüştür (%1, %2, %3 ve %5, 

w/v). Elde edilen jel karışımları 2 cm çapında 0.6 cm yüksekliğindeki teflon kalıplara 

dökülerek -18°C’de dondurulmuştur. Donmuş olan örnekler kalıplardan çıkartılarak       

-18°C’deki aseton içerisine aktarılmış ve 1 gün süreyle -18°C’de bekletilmiştir. Bu süre 

içinde aseton 2 kez yenilenmiş ve jel yapısındaki suyun aseton ile yer değiştirmesi 

sağlanmıştır. Ardından jellerin kurutma işlemi süperkritik karbondioksit reaktöründe 

(Thar R100, ABD) çizelge 3.3’de özetlenen koşullar altında gerçekleştirilmiş ve en iyi 

koşullar belirlenmiştir.  

Üretilen doku iskelelerinin stabilizasyonu için iskeleler % 96’lık (v/v) etanol içerisinde 

1 saat bekletildikten sonra % 70’lik (v/v) etanol çözeltisi içersine alınmış ve bir gün 

süreyle bekletilmiştir. Etanolden çıkarılan iskeleler dondurularak kurutulmuştur.  
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Çizelge 3.3 Jel kurutma yöntemi ile kitosan doku iskelelerinin üretimine yönelik 
koşullar 

 

Kitosan 
(w/v) Çözücü Sıcaklık 

(°C) 
Basınç 
(bar) 

SK-CO2 
akış hızı  

(g/dakika) 

SK-CO2 
kurutma süresi 

(saat) 
CS1 

(%1, %2, %3, %5) 

CS2 

(%1 ve %2) 

Asetik 

asit  

(0.2 M) 

35 

60 

100 

200 

5 

15 

4 

5 

3.2.3 Nanohidroksiapatit üretimi 

 

Kompozit doku iskelesi hazırlanmasında kullanılan nanaohidroksiapatit üretimi 

CaPTRis çöktürme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Cengiz vd. 2008). İlk 

olarak CaPTris çözeltisi hazırlanmış, sonrasında HCl ve tris (hidroksil metil) amin 

metan kullanılarak pH 7.4 olacak şekilde ayarlanmıştır. Ardından hazırlanan CaPTris 

çözeltisine kalsiyum klorür (CaCl2) ve potasyum bifosfat (K2HPO4) sürekli karıştırma 

altında eklenerek süspansiyon elde edilmiştir. Elde edilen süspansiyon cam şişelere 

konularak 1 gün boyunca 37oC’de 200 rpm hızda çalkalamalı inkübatörde bekletilmiştir. 

Süspansiyon santrifüj edildikten (10000 rpm, 5 dakika) sonra çökelti beş kez su ile iki 

kez mutlak etanolle yıkanmıştır. Ardından oluşan partiküllerin koagülasyonunu 

önlemek amacıyla 25 mg PEG 2000 ve etanol (hacimce çökelek:etanol; 1 : 2.5) 

çökeltiye eklenerek karışım kısa bir süre ultrasonik banyoda bekletilmiştir. Petri 

kaplarına alınan karışım 12 saat 70oC’de kurutulmuş ardından krozelere alınarak 2 saat 

700oC’de fırında (Nabertherm, Program Controller S27) sinterlenmiştir. Elde edilen 

nanohidroksiapatit (nHAp) partiküllerinin boyut aralığı Zeta Seizer (Nano Series Nano-

S, Malvern Instruments, ABD) ile belirlenmiş ve kullanıma kadar kapaklı şişelerde oda 

koşullarında saklanmıştır.  
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3.2.4 Süperkritik akışkan ortamında kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku 
iskelelerinin üretimi 

 
Kitosan nanohidroksiapatit (CS-nHAp) doku iskelelerinin üretimi Bölüm 3.2.2’de 

açıklanan jel kurutma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. %75-85 deasetilasyon derecesine 

sahip kitosanın (%2, w/v) seyreltik asetik asit (0.2 M) içerisinde çözdürülmesinin 

ardından belirlenen oranlarda (ağırlıkça %1.00, %0.50 ve %0.25) nanohidroksiapatit 

kitosan çözeltisine eklenmiş ve bir gün süreyle karıştırılmıştır. Ardından, 

nanohidroksiapatit partiküllerinin homojen bir şekilde dağılmasını sağlamak amacıyla 

çözelti 1 saat süreyle ultrasonik banyoda (Elma, Elmasonic S70H, Almanya) 

tutulmuştur. Kompozit doku iskelelerinin üretimi için hazırlanan nanohidroksiapatit 

partikülleri içeren jeller teflon kalıplara alınarak dondurulmuş ardından Bölüm 3.2.2’de 

açıklanan jel kurutma yöntemi uygulanmıştır. Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit 

doku iskelelerinin üretim koşulları çizelge 3.4’de özetlenmiştir.  

 
Çizelge 3.4 CS1-nHAp kompozit doku iskelesi üretim koşulları 

Polimer Çözücü nHA 
(%) 

Sıcaklık 
(°C) 
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SK-CO2 
akış hızı  

(g/dakika) 

SK-CO2 
kurutma süresi 

(saat) 
Kitosan 

(CS1) 

(%2 w/v) 

Asetik 

asit 

(0.2M) 

0.25 

0.50 

1.00 

35 200 15 5 

3.3 Karakterizayon Çalışmaları 

Çalışma kapsamında hazırlanan kitosan ve kitosan-nanohidroksiapatit doku iskeleleri 

aşağıda açıklanan yöntemlerle karakterize edilmiştir.  

 
3.3.1 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile analiz 

Doku iskelelerin morfolojik analizi taramalı elektron mikroskobu (SEM, FEI Quanta 

200 FEG, ABD) ile gerçekleştirilmiştir. Örnekler vakum ortamında altın-paladyum 

tabakası ile kaplandıktan sonra SEM görüntüleri alınmıştır. nHAp içeren yapılar için 
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EDAX (Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) analizi yapılmıştır (EDAX, FEI 

Quanta 200 FEG, ABD). 

 
3.3.2 Fourier transform kızılötesi spektroskopisi (FTIR) analizi 

Doku iskelelerin kimyasal yapı analizi FTIR spektrofotometresi (ATR-FTIR, Thermo 

Scientific Nicolet İS10, ABD) ile kalitatif olarak gerçekleştirilmiştir. Spektrumlar 4   

cm-1 çözünürlükte 4000-650 cm-1 dalga boyu aralığında değerlendirilmiştir. 

 
3.3.3 Gözenek çapı dağılımının belirlenmesi 

İskelelerin gözenek çapı dağılımı Civa Porozimetre (MIP, Quantachrome, USA) 

kullanılarak belirlenmiştir. 480 erg cm-2 yüzey gerilimine sahip civa ıslatmayan sıvı 

olarak kullanılmıştır. Analiz 140° civa temas açısı değerinde ve düşük basınç aralığında 

(0-50 psi) gerçekleştirilmiştir.  

 
3.3.4 X-ışını kırınımı 

Nanohidroksiapatitin kitosan doku iskelesi yapısına katılıp katılmadığının belirlenmesi 

amacıyla X-ışını kırınımı (XRD, Rigaku D/Max 2200 PC, USA) analizi yapılmıştır. 

Analiz 40 kV voltajda Cu-Kα radyasyonu kullanılarak 2.0 derece/dakika tarama hızında 

10-60° aralığının 2θ derecede taranmasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 
3.3.5 Termal analizler 

Doku iskelelerin termal davranışı termogravimetrik analizör (TGA) (TGA, Seiko 

Instruments, TG/DTA 6300 SII EXSTAR 600, USA) ile incelenmiştir. 5-10 mg örnek 

seramik krozelere yerleştirildikten sonra azot atmosferi altında 25-600°C arasında 

10°C/dakika hızla ısıtılmıştır.  
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3.3.6 Mekanik dayanım analizi 

Kitosan bazlı doku iskeleleri ile gerçekleştirilen mekanik dayanım testleri için örnekler 

1 saat 37°C’de PBS (pH 7.4) içinde tamamen ıslatılmıştır. Sıkıştırma testleri sabit 

çapraz başlık altında, 20 N yük ile gerçekleştirilmiştir (Zwick/Roell Z250 universal 

testing machine, Almanya). Test sonucunda elde edilen gerilim-gerinim eğrisinin 

doğrusal bölgesindeki eğim alınarak basma modülü değerleri hesaplanmıştır. 

  
3.3.7 Su tutma kapasitesi çalışmaları 

Kitosan bazlı doku iskelelerinin su tutma kapasitelerini belirlemek amacıyla şişme 

deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kuru ağırlıkları belirlenen (W0) doku iskeleleri 37°C’deki 

25 ml PBS (pH 7.4) içerisine alınmıştır. Örnekler belirli zaman aralıklarında (10, 20, 30, 

45 ve 60 dakika) ortamdan uzaklaştırılarak ağırlıkları belirlenmiştir (Ws). Örneklerin su 

tutma oranı eşitlik (3.1) kullanılarak kuru temelde hesaplanmıştır. Çalışmalar 3 paralel 

örnek ile yürütülmüştür. 

Su tutma oranı = (Ws-W0) / W0           (3.1) 

Hesaplanan su tutma oranları ± standart sapma değerleriyle verilmiştir. 

3.3.8 Biyobozunurluk çalışmaları 

Kitosan bazlı doku iskelelerinin in vitro ortamdaki biyobozunma davranışları enzimatik 

olarak incelenmiştir. Çalışmada 3 paralel örnek kullanılmıştır. Kuru ağırlıkları 

belirlenen örnekler (W0) 21 gün boyunca 37°C’de, 500 µg ml-1 tavuk yumurta beyazı 

lizozimi ve % 0.1 sodyum azid içeren PBS ortamında 24 gözlü petri kaplarında inkübe 

edilmişlerdir. 21 gün sonunda ortamdan alınan örnekler distile su ile yıkanmış, ardından 

liyofilizatörde (Christ Alpha 2-4 LD, İngiltere) kurutularak tartılmıştır (W). İskelelerin 

bozunma değerleri Eşitlik (3.2) kullanılarak yüzde ağırlık kaybı olarak hesaplanmıştır. 

Lizozim içermeyen ortamda inkübe edilen örnekler kontrol grubu olarak kullanılmıştır.  

% Ağırlık kaybı = [(W0-W)/W0] x 100          (3.2) 
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3.3.9 Sitotoksisite analizi 

Çalışmada, SK-CO2 ortamında hazırlanan kitosan ve kitosan-nanohidroksiapatit 

kompozit doku iskelelerinin toksik özelliğe sahip olup olmadığının araştırılması 

amacıyla in vitro koşullarda sitotoksisite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 

ISO/EN 109935 numaralı standarda göre yürütülmüştür. Sitotoksisite çalışmalarında 

kullanılacak olan kitosan ve kitosan-nanohidroksiapatit doku iskeleleri (her biri 100 mg) 

sterilizasyon amacıyla %70’lik etanol içerisinde 30 dakika süreyle bekletilmiştir. İki kez 

tekrarlanan bu işlemden sonra alkolün uzaklaştırılması amacıyla steril DPBS ile 

yıkanmıştır. Son olarak UV ışın altında 20 dakika süreyle bekletilmişlerdir. 

Sterilizasyon sonrasında her bir doku iskelesi 30 ml %10 FBS içeren DMEM besi 

ortamına aktarılarak 37°C’de 24 saat süreyle inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi 

sonunda elde edilen ekstraktlar farklı oranlarda seyreltilmiştir. Çalışmada L929 fare 

fibroblast hücreleri (HÜKÜK No: 92123004) kullanılmıştır. Hücreler %10 FBS içeren 

DMEM besi ortamı kullanılarak kültüre edilmiştir. Çalışmalar 24 gözlü petri kaplarında 

yürütülmüştür. Her bir göze hücre yoğunluğu 5x104 hücre ml-1 olan hücre 

süspansiyonundan 1’er ml eklenmiştir. Hücreler doygunluk tabakası oluşturduklarında 

üzerlerindeki besi ortamı uzaklaştırılmıştır. Ardından, doku iskelelerinden elde edilen 

ve besi ortamı kullanılarak farklı oranlarda seyreltilen ekstraktlar %25, %50 ve %100 

(tamamı ekstrakt olmak üzere) doygunluk tabakasına ulaşmış hücreler üzerine 

eklenmiştir. Hiç ekstrakt içermeyen besi ortamının eklendiği hücreler kontrol grubu 

olarak kullanılmıştır. 24, 48 ve 72 saat sonunda hücrelerin ekstraktlar ile olan etkileşimi 

MTT (3-[4,5-dimethylthylthiazol-2-yl]-diphenyltetrazolium bromür) testleri ve kristal 

viyole boyaması ile tayin edilmiştir.  

 
Ekstrakt varlığında üremesini sürdüren hücrelerin mitokondriyal aktiviteleri MTT ile 

kantitatif olarak belirlenmiştir. Canlı hücrelerin mitokondriyası tetrazolyum bileşenini 

indirgeyerek formazon kristallerine dönüştürmektedir. Oluşan bu kristaller 

çözündüğünde ortaya çıkan mor renkli çözeltinin absorbans değeri belirlenir. Elde 

edilen bu absorbans değeri üremesini devam ettiren canlı hücre miktarı ile doğru 

orantılıdır. MTT analizi öncesinde hücreler üzerinde bulunan ortam uzaklaştırılmıştır. 

Daha sonra her bir göze 600 µL  serum içermeyen besi ortamı ve 60 µL MTT çözeltisi 
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(2.5 mg/mL PBS içerisinde) eklenmiştir. Hücreler 37°C’de 3 saat süreyle inkübe 

edildikten sonra üzerlerindeki çözelti uzaklaştırılmıştır. Oluşan formazan kristallerinin 

çözünmesi için 400 µL izopropanol: HCl (0.04M) çözeltisi eklenmiş ve 37°C’de 1 saat 

süreyle bekletilmiştir. Bu süre sonunda elde edilen çözeltinin 570 nm’de absorbans 

değeri ölçülmüştür (Asys UVM, Avusturya). Elde edilen absorbans değerleri zamana 

karşı grafiğe geçirilmiştir.  

 
Hücrelerin ekstraktlar ile etkileşimi sonucunda morfolojilerinde meydana gelen 

değişimler kristal viyole boyaması ile takip edilmiştir. 24, 48 ve 72 saat sonunda 

hücreler üzerindeki inkübasyon ortamı uzaklaştırılmış ve hücreler iki kez DPBS ile 

yıkanmıştır. Daha sonra hücreleri yüzeye sabitlemek amacıyla üzerlerine 500 µL 

aseton/metanol (1:1) çözeltisi konularak +4°C’de 20 dakika süreyle bekletilmiştir. 

Yüzeye sabitlenen hücreler %20 metanol içerisinde hazırlanan %0.5’lik (w/v) kristal 

viyole çözeltisinde oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmiştir. Boyanın 

uzaklaştırılmasının ardından su ile yıkanan hücrelerin morfolojik görüntüleri inverted 

mikroskop altında incelenmiştir (IX 71 Olympus, Japonya).  

 
3.4 İstatistiksel Analiz 

Çalışma sonuçlarından elde edilen veriler n≥3 için ±standart sapma değerleri ile birlikte 

sunulmuştur. Farklı deney gruplarının istatistiksel olarak karşılaştırılması için tek yönlü 

varyans analizi (one way ANOVA) kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Sunulan tez çalışmasında; süperkritik CO2 ortamında kitosan ve kitosan-

nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin üretimi ve karakterizasyonu 

amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak faz ayrımı ve jel kurutma yöntemleri 

kullanılarak süperkritik CO2 ortamında kitosan bazlı doku iskeleleri hazırlanmış ve 

morfolojik ve kimyasal yapıları ile mekanik özelikleri ve termal davranışları çeşitli 

teknikler ile analiz edilmiştir. Son olarak biyobozunurluk ve sitotoksisite çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde yapılan deneysel çalışmalara ait sonuçlar sunulmuş ve 

elde edilen bulgular literatürdeki bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. 

 
4.1 Süperkritik Akışkan Ortamında Faz Ayrımı Yöntemiyle Kitosan Doku 

İskelelerinin Üretimi 

 
Sunulan çalışmada, % 75-85 deasetilasyon derecesine sahip kitosan (CS1) kullanılarak 

%2 (w/v) polimer bileşimine sahip kitosan doku iskelelerinin üretimi Bölüm 3.2.1’de 

açıklanan süperkritik akışkanla faz ayrımı yöntemine göre gerçekleştirilmiştir.  

 
Süperkritik akışkanla faz ayrımı yöntemi ile doku iskelelerinin üretilmesi polimer 

çözeltisinin polimeri çözmeyen süperkritik akışkanla (SK-CO2) etkileşimi sonucu 

organik çözücünün süperkritik akışkan fazına geçmesi temeline dayanır (Duarte vd. 

2009a, Duarte vd. 2010). Çözücünün polimerden ayrılarak süperkritik akışkan fazına 

geçmesinin ardından SK akışkanın ortamdan ayrılmasıyla gözenekli yapıda kitosan 

doku iskeleleri elde edilir (Duarte vd.2010).  

 
SK-CO2’in apolar özelikteki maddelerin yanı sıra düşük molekül ağırlıklı polar 

maddeler için de iyi bir çözücü olduğu bilinmektedir (Cooper vd. 2000). Bununla 

birlikte ılımlı ortam koşullarında (T<100°C ve P<350 bar) bazı amorf fluoropolimerler 

ve silikonlar dışında, yüksek molekül ağırlıklı polimerler için kötü bir çözücüdür 

(Kendall vd. 1999, Davies vd. 2008). Bu özeliklerinden dolayı, düşük molekül ağırlıklı 

organik çözücülerle hazırlanmış olan polimer çözeltileri ile etkileştirildiğinde organik 

çözücünün ortamdan uzaklaştırılmasıyla polimer fazın ayrılmasını sağlamaktadır. 

Duarte vd. tarafından yapılan çalışmalarda süperkritik karbondioksit faz ayrımı yöntemi 
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ile kitosan doku iskelelerinin eldesinde kullanılan organik çözücünün etkisi 

incelenmiştir (Duarte vd. 2012). Organik çözücü olarak formik asit, asetik asit ve 

hekzafloroizopropanol (HFIP) kullanılmıştır. %2 kitosan derişiminde, 60°C ve 150 kPa 

SK-CO2 koşullarında 45 dakika süreyle SK-CO2 difüzyonunun ardından 45 dakika 

süreyle SK-CO2 akışının gerçekleştirildiği çalışmalarda farklı yapısal özeliklere sahip 

malzemeler elde edilmiştir. Formik asit kullanıldığı durumda yığın yapıda kitosan 

membranlar elde edilirken HFIP kullanıldığı durumda kalın bir üst tabakanın altında 

homojen olmayan makro gözenekliliğe sahip yapılar elde edilmiştir. SK-CO2 faz ayrımı 

için en uygun çözücünün asetik asit olduğu sonucuna varılmıştır (Duarte vd. 2012).  

 
Tez çalışması kapsamında faz ayrımı yöntemi ile kitosan doku iskelesi üretiminin 

incelendiği çalışmalar, faz ayrımı prosesinde anti-çözücü/çözücü/polimer 

kombinasyonunun belirlenmesinin önemli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada organik çözücü olarak asetik asit, trifloroasetik asit (TFA) ve 

hekzafloroizopropanol (HFIP) kullanılmıştır.  

 
HFIP’nin çözücü olarak kullanıldığı durumda kurutma işlemi kısmen 

gerçekleştirilebilmiş ancak istenilen üç boyutlu yapılar elde edilememiştir. Makro 

boşluklar içeren ve homojen olmayan yapılar üzerinde katı bir tabaka oluştuğu 

gözlenmiştir. Bu durumun HFIP’nin buharlaşma hızının yüksek olmasından (20°C’de 

buhar basıncı 16 kPa-MSDS) kaynaklandığı düşünülmektedir. Duarte vd. (2012) 

tarafından 60°C’de gerçekleştirilen çalışmalar, HFIP’nin yüksek uçuculuğu göz önüne 

alınarak 40-45°C’de gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen, faz ayrımı yönteminde HFIP 

hızla buharlaşarak ortamdan uzaklaşmakta, SK-CO2 kitosan-HFIP çözeltisine 

difüzlenemediğinden, gözenek oluşumu gerçekleşmemekte ve kitosan yüzeyde katı bir 

tabaka oluşturmaktadır.  

 
TFA’nın çözücü olarak kullanıldığı durumda, TFA’nın SK-CO2 ile ortamdan 

uzaklaştırılamadığı ve kurutma işleminin gerçekleştirilemediği görülmüştür. TFA 

(20°C’de buhar basıncı 13 kPa-MSDS) HFIP’ye göre daha az uçucu olduğundan HFIP 

ile hazırlanan doku iskelelerinde karşılaşılan tabakalaşma gözlenmemiştir. Bununla 

birlikte, belirlenen SK-CO2 difüzlenme ve kurutma süreleri sonunda ortamdan 
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uzaklaştırılan örneklerin viskoz yapıda olduğu ve renk değişimine uğradığı 

gözlenmiştir. Makroskopik olarak gözlemlenebilen bu sonuçlar doğrultusunda TFA’nın 

SK-CO2 faz ayrımı yöntemi için uygun bir çözücü olmadığına karar verilmiştir. TFA ile 

gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda, TFA’nın SK-CO2 ile ortamdan 

uzaklaştırılamaması TFA’nın SK-CO2 içinde çözünmediği sonucunu doğurmaktadır. 

Yapılan literatür araştırmasında TFA’nın SK-CO2 içerisindeki çözünürlüğüne dair bir 

bilgiye rastlanmamıştır.  

 
Tez çalışmasında kullanılan TFA ve HFIP düşük molekül ağırlıklı polar çözücüler 

olmalarının yanı sıra protik özelikte çözücülerdir. Polar protik çözücüler hidrojen bağ 

eğilimi gösteren ve asidik hidrojene sahip çözücülerdir (Çizelge 4.1) (Khimich vd. 

2002).  
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Kitosanın seyreltik asetik asit çözeltisinde çözülmesiyle elde edilen doku iskeleleri ile 

gerçekleştirilen çalışmalarda, belirlenen sürelerde SK-CO2 ile faz ayrımının 

gerçekleştirilemediği görülmüştür. 45, 90, 120 ve 150 dakika kurutma sürelerinde SK-

CO2 ile etkileşim sonunda ortamdan uzaklaştırılan yapıların kurumadığı ve büzüşerek 

küçüldüğü gözlenmiştir. Yapıda bulunan su SK-CO2 ile etkileşmediğinden bu beklenen 

bir sonuçtur (Sabirzyanov vd. 2002). 

 
Sunulan tez çalışması kapsamında, süperkritik ortam koşullarının 100-150 bar basınç, 

40-45°C sıcaklık, 45 - 90 dakika emdirme süresi ve 45 - 150 dakika SK-CO2 geçirme 

süresi arasında değiştirilmesi ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucu elde edilen 

malzemelerin yapısında değişiklik görülmemiş, belirlenen süperkritik koşulların faz 

ayrımı üzerine etkisi gözlenmemiştir. Makroskopik incelemeler 3 boyutlu iskelelerin 

elde edilemediğini ortaya koyduğundan karakterizasyon çalışmalarına devam 

edilmemiştir. Tez çalışması kapsamında belirlenen koşullarda kitosan doku iskelesi 

üretiminde süperkritik akışkan ortamında faz ayrımı yönteminin uygun olmadığına 

karar verilmiştir.  

4.2 Süperkritik Akışkan Ortamında Jel Kurutma Yöntemiyle Kitosan Doku 
İskelelerinin Üretimi ve Karakterizasyonu 

4.2.1 Kitosan doku iskelelerinin üretimi 

Jel kurutma yöntemiyle doku iskelelerinin süperkritik akışkan ortamında üretilmesi 

polimerik jelin oluşturulması ve SK-CO2 kullanılarak jelin kurutulması temeline 

dayanmaktadır (Reverchon vd. 2008). Faz ayrımı yönteminden farklı olarak başlangıç 

materyali çözelti değil jeldir ve gözenekli yapı jelleşme işlemi sırasında oluşmaktadır. 

Organik çözücü ve polimerik yapı arasındaki kohezif kuvvetlere bağlı olarak çözücünün 

yüzey gerilimi, eliminasyon sırasında jel yapının çökmesine neden olabilir. Bu nedenle 

çözücünün polimer yapıya zarar vermeden ayrılması önemlidir (Cardea vd. 2009). SK-

CO2 ortamında jel kurutma ile SK-CO2 ile jel arasında yaklaşık sıfır yüzey gerilimi 

olması nedeniyle yapının çökmesi önlenmektedir (Reverchon vd. 2009). 
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Daniel vd. (2005) yaptıkları çalışmada kloroformda çözdükleri polistireni oda 

sıcaklığında bekleterek jeller oluşturmuş ve oluşturulan bu jelleri SK-CO2 ile 

kurutmuşlardır. Çalışmada polistiren jellerden SK-CO2 kullanılarak yüksek gözenekli 

aerojeller elde edilmiştir. 

 
Reverchon vd. (2008) tarafından yapılan bir çalışmada dioksin içerisinde hazırlanan 

PLLA (poli (l-laktik asit)) çözeltisi jel oluşması için -18°C’de 1 saat dondurulmuş ve 

oluşan aerojeller SK-CO2 kullanılarak kurutulmuştur. Çalışmada yüksek gözenekliliğe 

sahip (>%90), içsel bağlantılı ve mekanik dayanımı yüksek 3-boyutlu doku iskeleleri 

elde edilmiştir.  

 
Cardea vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada ise poliviniliden florid-

hekzafloropropilen (PDVF-HFP) aerojeller, farklı derişimlerde jel kurutma yöntemiyle 

hazırlanmıştır. Çalışmada derişim farkının yanında SK-CO2 kurutma basıncı ve 

sıcaklığın etkileri de incelenmiştir.  

 
SK-CO2 su ile ortalama sıcaklık ve basınçlarda oldukça sınırlı uyum gösterdiğinden 

(Sabirzyanov vd. 2002) SK akışkan ortamında jel kurutma yöntemi ile doku iskelesi 

üretimi polimerik hidrojellere direkt uygulanamaz. Bu nedenle SK-CO2 ile etkileşim 

öncesinde suyun yapıdan uzaklaştırılması gerekir (Cardea vd. 2010). Bu amaçla 

hidrojeller etil alkol ya da aseton gibi polar yapıdaki organik çözücüler ile muamele 

edilerek yapıdaki suyun organik çözücü ile yer değiştirmesi sağlanır. Bu basamağın 

ardından SK-CO2 ortamında gerçekleştirilen kurutma işleminde organik çözücü SK-

CO2 içerisinde çözünerek ortamdan uzaklaşmaktadır.  

 
Cardea vd. (2010) tarafından yapılan çalışmada %15 (w/v) derişimde seyreltik asetik 

asit çözeltisinde kitosan jeller hazırlanmış ve farklı koşullarda kurutma işlemi 

gerçekleştirilerek üç-boyutlu yapılar elde edilmiştir. Çalışmada suyun hidrojel yapıdan 

uzaklaştırılması için etil alkol ve aseton ile yer değiştirmesi sağlanmıştır. Etil alkol ile 

yapılan deneylerde jel şeklinin bozulduğu gözlenmiş, çalışmalara aseton ile devam 

edilmiştir. Jeller oda sıcaklığında 24 saat süreyle asetonda bekletilmelerinin ardından 

yine oda sıcaklığında ya da süperkritik karbondioksit ortamında kurutulmuştur. Oda 
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sıcaklığında kurutma işlemi sonrasında gözenekli yapılar elde edilemezken, süperkritik 

karbondioksit ortamında gerçekleştirilen kurutma işlemi sonucunda 3 boyutlu yapıları 

elde etmek mümkün olmuştur. Bununla birlikte, elde edilen gözenek boyutu nanometrik 

ölçektedir ve hücrelerin göç etmesi için uygun boyutlara sahip değildir (Cardea vd. 

2010). 

 
Tez çalışması kapsamında öncelikle % 75-85 deasetilasyon derecesine sahip kitosan 

(CS1) kullanılarak %5 ve %3 (w/v) polimer derişimine sahip çözeltilerle SK-CO2 

ortamında jel kurutma yöntemiyle kitosan doku iskeleleri hazırlanmıştır. Bu çözeltilerde 

üç-boyutlu yapılar elde edilmesine ve büzüşme olmamasına karşın polimer derişiminin 

yüksek olması nedeniyle mikro gözenekli yapılar elde edilememiştir. Bu nedenle doku 

iskelelerinin üretimine %2 ve %1 (w/v) polimer derişimleri ile devam edilmiştir.  

 
Çözelti derişimine karar verildikten sonra Bölüm 3.2.2’de belirtildiği şekilde SK-CO2 

ile kurutma adımı öncesinde jel, düşük sıcaklıklarda dondurulmuş ve asetonla suyun 

uzaklaştırılması sağlanmıştır. İstenilen özeliklerde doku iskelesi üretimi için en uygun 

donma sıcaklığının belirlenmesi amacıyla -18°C ve -30°C’de dondurulma işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Uygulanan sıcaklıkların üretilen doku iskeleleri üzerinde bir etkisi 

olmadığı gözlendiğinden jellerin dondurulma işlemleri -18°C’de gerçekleştirilmiştir.  

 
Tez çalışması kapsamında hazırlanan jeller SK-CO2 ile kurutulmadan önce yapıdaki 

suyun uzaklaştırılması sağlanmıştır. Bu amaçla Bölüm 4.1’de açıklanan nedenlerden 

dolayı aprotik özelik taşıyan aseton kullanılmasına karar verilmiştir. Bu işlem için 

öncelikle jeller oda sıcaklığındaki asetonda bir gün bekletilmiş ve SK-CO2 ile kurutma 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen jeller kurumuş ancak jellerde büzüşme olduğu ve 

yapının bozulduğu görülmüştür. İstenilen gözenekliliğe sahip iskelelerin üretimi için 

suyun uzaklaştırılması işlemi -18°C’de bekletilmiş asetonla gerçekleştirilmiştir. İşlemin 

daha verimli olması için jellerin bekletildiği aseton toplam bekletme süresi 

değiştirilmeden belirli aralıklarla iki kez yenilenmiştir. 

 
SK-CO2 kurutma koşullarının belirlenmesinde çizelge 3.3’de verilen farklı sıcaklık, 

basınç, akış hızı ve kurutma süreleri uygulanmıştır. Kurutma süresi 4 ve 5 saat olarak 
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uygulandığında, 4 saat süreyle SK-CO2 ile muamele edilen doku iskelelerinde tam 

kuruma gerçekleşmediğinden devam eden çalışmalarda kurutma süresi 5 saat olarak 

belirlenmiştir. Aynı zamanda SK-CO2 akış hızı 5 ve 15 g/dakika olarak uygulanarak 

doku iskeleleri üretilmiş ve 15 g/dakika akış hızında tam kuruma gerçekleştiğinden SK-

CO2 akış hızının sonraki çalışmalarda 15 g/dakika olarak uygulanmasına karar 

verilmiştir.  

 
SK-CO2 ile kurutma aşamasında optimum basınç ve sıcaklık değerlerinin belirlenmesi 

için hazırlanan doku iskelelerinin SEM ile morfolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen doku iskelelerine ait SEM fotoğrafları şekil 4.1’de verilmiştir. 

 
200 bar ve 60°C koşulları altında üretilen doku iskelesine ait görüntüler şekil 4.1.a, b’de 

verilmiştir. Bu koşullar altında yer yer gözeneklerin oluştuğu, ancak oluşan bu 

gözeneklerin farklı boyutlarda olduğu ve gözenek dağılımının düzgün olmadığı 

görülmektedir. Basıncın etkisi karbondioksitin çözücü gücü açısından önemlidir. Basınç 

yükseldikçe karbondioksitin yoğunluğu artmakta ve bu nedenle çözücü gücü 

artmaktadır (Duarte vd. 2009). Bununla birlikte çalışma sıcaklığının asetonun 

buharlaşma noktasına (Tkaynama aseton=56.5°C) çok yakın olması nedeniyle SK-CO2 ile 

etkileşime geçmeden belirgin miktarda aseton buharlaşmaktadır. Bu durumda 

çözücü/antiçözücü (aseton/SK-CO2) oranı düşmekte ve kompakt bir yapı oluşmaktadır. 

Cardea vd. (2009) yaptıkları çalışmada jel kurutma yöntemiyle değişik basınç (100-200 

bar) ve sıcaklıklarda (35-45°C) doku iskeleleri üretmişlerdir. Sıcaklığın 35°C’den 

45°C’ye çıkarılmasının gözenekliliği %90’dan %40’a kadar azalttığını tespit 

etmişlerdir. Sunulan tez çalışmasında, hem basıncın 200 bar gibi yüksek bir değerde 

olması hem de sıcaklığın asetonun buharlaşma sıcaklığının üzerinde olması asetonun 

hızlı bir şekilde yapıdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda düzensiz 

ve yetersiz gözenek yapısına sahip doku iskeleleri elde edilmiştir.  

 
Basınç 100 bar değerine düşürüldüğünde, karbondioksitin çözücü etkisinin azalması, 

kitosan yapıların katmanlı bir hal alması ve içsel bağlantıların oluşamaması ile 

sonuçlanmıştır (Şekil 4.1.c, d). 
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Şekil 4.1 Farklı koşullarda üretilmiş doku iskelelerinin kesit SEM fotoğrafları  

a. X 250, b. X 500, 200 bar 60°C, c. X 250, d. X 500, 100 bar 60°C, e. X 250, f. X 500, 100 bar 35°C,    
g. X 250, h. X 500, 200 bar 35°C 
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Cardea vd. (2009) tarafından yapılan çalışmada basınç değişikliğinin PVDF-HFP 

membranların sadece kuruma süresini etkilediği bildirilmiştir. Tez çalışması 

kapsamında da literatür çalışmalarına benzer olarak basıncın 100 bar değerine 

düşürülmesi asetonun yapıdan uzaklaşma sürecini uzatmış ve 60°C’de 5 saat sonunda 

tam kuruma gözlenmemiştir.  

 
Asetonun SK-CO2 ile etkileşmeden buharlaşmasını önlemek amacıyla sıcaklık 35°C’ye 

düşürülmüştür. 100 bar 35°C koşullarında elde edilen doku iskelelerinde (Şekil 4.1.e, f), 

100 bar 60°C koşullarda elde edilen iskelelerdeki (Şekil 4.1.c, d) gibi gözenekten çok 

katmanlaşmış bir yapı görülmektedir. Ancak sıcaklığın düşürülmesiyle katmanları 

oluşturan tabakaların kalınlıklarının arttığı gözlenmiş, heterojen ve makro boşluklardan 

oluşan bir yapı elde edilmiştir.  

 
Asetonun yapıdan hızla buharlaşmasının önüne geçmek ve yapıdan uzaklaşması 

sırasında oluşan gözenekli yapıyı korumak amacıyla, 200 bar ve 35°C kurutma 

koşullarında çalışma yapılmasına karar verilmiştir. 200 bar ve 35°C kurutma 

koşullarında elde edilen doku iskelesinde (Şekil 4.1.g, h) düzenli, içsel bağlantılı 

gözeneklerin oluştuğu görülmüştür. Basıncın yükselmesiyle (200 bar) SK-CO2 jele daha 

çok difüzlenmiş ve düşük sıcaklıklarda (35°C) da çözücünün hızlı uzaklaşması 

önlendiğinden istenilen gözenekliliğe sahip yapılar elde edilmiştir. Sonraki çalışmalar 

bu basınç ve sıcaklık koşulları altında (200 bar ve 35°C) yürütülmüştür.  

 
Çalışmada, deasetilasyon derecesi ve derişimin etkisinin incelenmesi amacıyla, bu tez 

çalışmasında süperkritik akışkan ortamında jel kurutma yöntemiyle iki farklı 

deasetilasyon derecesine sahip kitosandan (CS1ve CS2) %1 ve %2 (w/v) polimer 

derişimine sahip kitosan doku iskelelerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. İki farklı kitosan 

kullanılarak farklı derişimlerde üretilen kitosanlara ait SEM görüntüleri şekil 4.2’de 

verilmiştir.  

 



51 
 

 
Şekil 4.2 Farklı kitosanlarla farklı derişimlerde üretilmiş doku iskelelerinin kesit SEM 

fotoğrafları  
a. X 250, b. X 500, CS1 (%1), c. X 250, d. X 500, CS1 (%2), e. X 250, f. X 500, CS2 (%1),                      

g. X 250, h. X 500, CS2 (%2) 



52 
 

CS1 (%75-85 DD) ile üretilen %1 (w/v) (Şekil 4.2.a, b) ve %2 (w/v) (Şekil 4.2.c, d) 

polimer derişimine sahip doku iskeleleri karşılaştırıldığında düşük derişimdeki 

iskelelerde gözenek boyutları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Düşük 

derişimdeki iskelelerde içsel bağlantıların azaldığı söylenebilir. Aynı durumun CS2 ile 

elde edilen %1 (Şekil 4.2.e, f) ve %2 (w/v) (Şekil 4.2.g, h) polimer derişimine sahip 

iskeleler için de geçerli olduğu görülmektedir. Düşük derişimlerdeki çözeltilerde 

jelleşme sırasında çekirdeklenme aşamasında, sıvı misel boyutları daha büyük olmakta 

ve böylece jelde oluşan gözenekler daha büyük olmaktadır (Cardea vd. 2009). 

 
Farklı deasetilasyon derecesine sahip kitosanlar karşılaştırıldığında CS1 (%75-85 DD) 

ile elde edilen iskelelerin CS2 (%91 DD) ile elde edilen iskelelere göre daha düzenli ve 

daha küçük gözeneklere sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca CS2 ile elde edilen 

iskelelerde (Şekil 4.2.e - h) katmanlaşmış bir yapı oluştuğu ve bu katmanların yapıştığı 

gözlenmiştir. Kitosanın moleküler ağırlığı ve deasetilasyon derecesinin kitosanın 

fizyokimyasal özeliklerini değiştirdiği bilinmektedir (Diez-Municio vd. 2011). Kitinin 

çözünürlük parametresi oldukça yüksek olduğundan birçok genel çözücüde 

çözünmemesine karşın kitosan seyreltik asitlerde çözünmektedir. Kitosanın 

çözünürlüğü deasetilasyon derecesine ve deasetillenme yöntemine bağlıdır (Pillai vd. 

2009) ve deasetilasyon derecesinin artmasıyla çözünürlüğü artmaktadır (Dash vd. 

2011). Düşük deasetilasyon derecesi yüksek yük yoğunluğuna sahiptir ve bu da polimer 

zincirleri arasındaki fiziksel bağların oluşumunu önlemekte ve jelleşme işlemini 

geciktirmektedir (Venault vd. 2012). Yüksek deasetilasyon derecesine sahip kitosanın 

jelleşmesinin daha çabuk olduğu ve bu nedenle jelleşme ortamına koyulmadan önce ani 

jelleşmeye ve böylece düzensiz yapılara neden olduğu düşünülmektedir. 

 
Literatürde farklı yöntemlerle elde edilen kitosan doku iskelelerinde deasetilasyon 

derecesinin ve derişimin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Tığlı vd. (2007) 

tarafından yapılan çalışmada farklı deasetilasyon derecesine sahip kitosanlarla 

dondurarak kurutma yöntemiyle doku iskeleleri elde edilmiştir. Çalışmada tüm doku 

iskeleleri içsel bağlantılı gözeneklere sahip olarak elde edilmiş ancak düşük 

deasetilasyon derecesine sahip (%75-85) kitosanla hazırlanan doku iskelelerinin daha 

düzgün bir yapıya ve benzer yapıda gözeneklere sahip oldukları görülmüştür. Çalışmada 
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kitosanın deasetilasyon derecesinin morfolojik yapıya büyük etkisinin olduğu 

gösterilmiştir. Yapılan tez çalışmasında da %75-85 deasetilasyon derecesine sahip 

kitosanla (CS1) elde edilen doku iskelelerinin daha düzgün gözeneklere sahip oldukları 

görülmüştür.  

 
4.2.2 Kitosan doku iskelelerinin karakterizasyonu 

4.2.2.1 Fourier transform kızılötesi spektroskopisi (FTIR) analizi 

Üretilen kitosan doku iskelelerinin kimyasal yapılarının analizi FTIR spektroskopisi ile 

gerçekleştirilmiş, elde edilen spektrumlar şekil 4.3’te verilmiştir.  

 

 

Şekil 4.3. Farklı kitosanlarla farklı derişimlerde üretilmiş doku iskeleleri FTIR 
spektrumları  

a. CS1 (%1), b. CS1 (%2), c. CS2 (%1) ve .d. CS2 (%2) 
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Üretilen tüm doku iskelelerinde kitosana ait pikler görülmektedir (Çizelge 4.2). Bu 

sonuç kitosanın SK-CO2 ile etkileşmediğini ve SK-CO2 ile etkileşimin kitosanın 

yapısını bozmadığını göstermektedir. 

Çizelge 4.2 Kitosan doku iskeleleri için FTIR spektrumlarının değerlendirilmesi 

 

Doku iskelesi Tanımlama Dalga sayısı (cm-1) 

CS1 (%1) 

N-H vibrasyonları 3356 

C=O bağı (amid I) 1648 

NH2 deformasyonu (amid II) 1558 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1151-1061-1027 

CS1 (%2) 

N-H vibrasyonları 3355 

C=O bağı (amid I) 1647 

NH2 deformasyonu (amid II) 1555 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1151-1060-1026 

CS2 (%1) 

N-H vibrasyonları 3355 ve 3281 

C=O bağı (amid I) 1647 

NH2 deformasyonu (amid II) 1555 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1150-1000 

CS2 (%1) 

N-H vibrasyonları 3355 ve 3281 

C=O bağı (amid I) 1647 

NH2 deformasyonu (amid II) 1555 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1150-1000 

4.2.2.2 Gözenek çapı dağılımının belirlenmesi 

Doku iskelelerinin gözenek boyut dağılımı analizleri civa porozimetresi ile 

gerçekleştirilmiştir. Üretilen kitosan doku iskeleleri için gözenek boyutu histogramları 
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EK 1’de verilmiştir. Histogramlara göre doku iskelelerinin gözenek boyutu dağılımları 

çizelge 4.3’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 4.3 Farklı kitosanlarla farklı derişimlerde üretilmiş doku iskeleleri gözenek 

dağılımları 

 
Doku iskelesi Gözenek dağılımı (µm) 

CS1(%1) 20-200 

CS1(%2) 30-150 

CS2(%1) 20-200 

CS2(%2) 30-110 

Çizelge 4.3 incelendiğinde gözenek boyut dağılım aralığının farklı deasetilasyon 

derecesine sahip kitosanlar için belirgin bir fark göstermediği görülmektedir. Ancak 

polimer derişiminin artmasıyla daha dar bir çap dağılımı oluştuğu bulunmuştur.  

 
4.2.2.3 Su tutma kapasitesi çalışmaları 

Doku iskelelerinin yapılarına su alabilmeleri, gözeneklilik ve gözeneklerin içsel 

bağlantılı oluşu hakkında bilgi verebilecek bir özeliktir (Gerçek vd. 2007). Doku 

iskelelerinin sulu ortamlarda değişime uğrayıp uğramadıklarının tespiti, doku 

iskelelerinin uygulama alanları belirlenirken önemli olmaktadır. Hazırlanan malzemenin 

su alım kapasitesinin belirlenmesi degradasyon özeliklerinin bilinmesi için önemlidir 

(Santo vd. 2010). Kitosan hidrofilik bir polimer olması nedeniyle yüksek su alım 

kapasitesine sahiptir (Malheiro vd. 2010). Su alım kapasitesi %160’a kadar 

çıkabilmektedir (Mano 2008). 

 
Elde edilen doku iskelelerinin su tutma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla Bölüm 

3.3.7’de açıklanan şekilde şişme deneyleri yapılmıştır. Tez çalışması kapsamında 

yapılan şişme deneyleri sırasında su alım oranının ilk dakikalarda en yüksek seviyede 
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olduğu gözlenmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen denge değerleri çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.4 Farklı kitosanlarla farklı derişimlerde üretilmiş doku iskeleleri su tutma 
oranları 

 
Doku iskelesi Su tutma oranı 

CS1 (%1) 16.67±1.04 

CS1 (%2) 13.35±0.50 

CS2 (%1) 16.59±1.42 

CS2 (%2) 10.05±3.11 

CS1 ve CS2 ile elde edilen doku iskelelerinin su tutma oranları incelendiğinde arada 

fark olmadığı, yaklaşık olarak aynı su tutma oranlarına sahip oldukları görülmüştür.  

 
Farklı derişimlerle elde edilen kitosan doku iskelelerinin su tutma oranları 

karşılaştırıldığında %2 (w/v) polimer bileşimine sahip doku iskelelerinin %1 (w/v) 

polimer bileşimine sahip doku iskelelerine göre daha düşük su tutma kapasitesine sahip 

oldukları görülmüştür. Çözeltideki kitosan miktarının çoğalmasıyla gözeneklerin 

küçüldüğü ve su alımının azaldığı söylenebilir. Gözeneklilik şişme çalışmalarında çok 

önemli bir faktördür. Yüksek gözeneklilik su moleküllerinin iskeleye daha iyi 

difüzlenmesini sağlayacaktır (Velasco vd. 2010). Bununla birlikte elde edilen su tutma 

oranlarının hücre besin ve atık maddelerinin difüzyonu için yeterli derecede olduğu 

düşünülmektedir. SEM fotoğrafları (Şekil 4.2) ve gözenek boyutu dağılımları da 

(Çizelge 4.3) elde edilen doku iskelelerinde polimer derişiminin artmasıyla gözenek 

çaplarının azaldığını göstermiştir.  

 
Tığlı vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada %75-85 deasetilasyon derecesine sahip 

kitosan ile hazırlanan %2 ve %3 derişimlerdeki doku iskelelerinde derişimin artmasıyla 

su tutma oranlarının azaldığı, farklı deasetilasyon derecesine (%75-85 ve > %85) sahip 

kitosanlarda ise büyük farklılıklar olmadığı görülmüştür. Kitinin deasetilasyonu 



57 
 

asetamidi daha hidrofilik olan primer amin grubununa çevirir. Bu nedenle yüksek 

deasetilasyon derecesine sahip kitosanda daha yüksek su tutma oranları beklenmektedir 

(Tığlı vd. 2007). 

Sunulan tez çalışmasında farklı deasetilasyon derecelerine sahip kitosanlar arasında su 

tutma oranları açısından bir fark gözlenmemiştir.  

 
Kitosan doku iskelelerine yönelik karakterizasyon çalışmalarının değerlendirilmesi 

sonucunda, kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskeleleri üretimi için %2 (w/v) 

polimer bileşimine sahip CS1 kullanılmasına ve SK-CO2 kurutma koşullarının 200 bar 

basınç, 35°C sıcaklık, 5 saat kurutma süresi ve CO2 akış hızının 15 g/dakika olarak 

uygulanmasına karar verilmiştir. Bu koşullar altında üretilmiş kitosan doku iskelesine 

ait özellikler çizelge 4.5’te verilmiştir. 

 
Çizelge 4.5 200 bar, 35°C, 5 saat kurutma süresi, 15 g/dakika CO2 akış hızı koşullarında 

üretilen kitosan doku iskelesi özelikleri 

 
Kitosan Derişim Gözenek dağılımı Su tutma oranı 

CS1 (%75-85 DD) %2 (w/v) 30-150 (µm) 13.35±0.50 

4.3 Kitosan-Nanohidroksiapatit (CS-nHAp) Kompozit Doku İskelelerinin Üretimi 
ve Karakterizasyonu 

4.3.1 Kitosan-nanohidroksiapatit (CS-nHAp) kompozit doku iskelelerinin üretimi  

Hidroksiapatit gibi kalsiyum fosfatlar kemiğin mineral yapısına benzerlik 

gösterdiğinden kemik onarımı ve rejenerasyonu için uygun malzemelerdir ve son 

yıllarda doku mühendisliğinde sıklıkla kullanılmaktadır (Bose vd. 2012). Literatürde 

kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin üretimi için çeşitli yöntemler 

(Dondurarak kurutma, çözücü döküm/buharlaştırma, elektroeğirme vb.) verilmiştir 

(Thein-Han ve Misra 2009, Zhang vd. 2012, Li vd. 2012, Frohbergh vd. 2012 ve 

Beşkardeş vd. 2012). 
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Thein-Han ve Misra (2009) yaptıkları çalışmada yüksek ve orta molekül ağırlıktaki 

kitosanlara %0.5, 1 ve 2 oranlarında nHAp ekleyerek dondurarak kurutma yöntemiyle 

kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskeleleri hazırlamışlardır. Hazırlanan 

nanokompozitlerin benzer oranlarda yüksek gözeneklilikte ve yaklaşık 50-120 µm 

gözenek boyutlarına sahip oldukları belirlenmiştir. MC3T3-E1 preosteoblast hücreleri 

ile yürüttükleri hücre kültür çalışmları sonucunda nanokompozit doku iskelelerinde 

hücre yapışması ve üremesinin arttığını gözlemlemişlerdir. 

 
Benzer şekilde dondurarak kurutma yöntemi kullanarak yaptıkları çalışmada Zhang vd. 

(2012) de hidroksiapatit/kitosan kompozit doku iskeleleri üretmişlerdir. Çalışmada 

yüksek yüzey alanı ve gözenekliliğe sahip doku iskeleleri elde edilmiştir. Hazırlanan 

doku iskelelerinin biyouyumlu olduğu ve hücre yaşaması ve üremesini desteklediği 

görülmüştür.  

 
Li vd. (2012) ise çözücü döküm/buharlaştırma yöntemi ile farklı oranlarda (kütlece %5, 

10, 15, 20 ve 30) nHAp ekleyerek kitosan nHAp/kitosan kompozit doku iskeleleri 

üretmişlerdir. nHAp eklenmesinin kompozitin gerilim özeliklerini olduğu kadar 

morfolojisini de büyük oranda etkilediğini gözlemlemişlerdir.  

 
Beşkardeş vd. (2012) yaptıkları çalışmada, mikrodalga ve gaz köpükleştirme teknikleri 

kullanarak kitosan-hidroksiapatit hidrojel kompozitler üretmişlerdir. Kompozit 

hazırlanması için iki tip hidroksiapatit (45-80 µm partikül ve toz formda) kullanılmıştır. 

Kitosan-HA partikülleri ile üretilen doku iskelelerinin, kitosan ve kitosan-HA toz 

kompozit doku iskelelerine göre hücre üremesi ve osteoblastik farklılaşmayı daha çok 

desteklediği bildirilmiştir. 

 
Literatürde adı geçen ve kitosan-nanohidroksiapatit (nHAp) kompozit doku iskeleleri 

hazırlanmasında kullanılan yöntemelere alternatif olarak, gerçekleştirilen tez çalışması 

kapsamında kitosan-nHAp kompozit doku iskeleleri üretiminde süperkritik akışkan 

teknolojisi kullanılmıştır. Tez çalışması kapsamında kitosan-nanohidroksiapatit (CS-

nHAp) kompozit doku iskeleleri, CS1 kitosan çözeltisine (% 2, w/v) çeşitli oranlarda 

(% 0.25, % 0.50 ve % 1.00, w/v) nanohidroksiapatit eklenerek Bölüm 3.2.4’de 
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açıklanan süperkritik akışkan ortamında jel kurutma yöntemine göre üretilmiştir. HAp 

partikülleri Bölüm 3.2.3 te açıklanan yöntem kullanılarak sentezlenmiştir. Sentezlenen 

nanohidroksiapatit partiküllerinin boyutu 159±9.0 nm olarak ölçülmüştür.  

4.3.2 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin karakterizasyonu 

4.3.2.1 SEM (Taramalı elektron mikroskobu) analizi 

 
Elde edilen CS-nHAp kompozit doku iskelelerinin morfolojik değerlendirmesi SEM 

analizi ile yapılmıştır. Elde edilen SEM görüntüleri şekil 4.4’de verilmiştir. SEM 

görüntüleri incelendiğine elde edilen tüm doku iskelelerinin benzer şekilde bağlantılı 

gözeneklere sahip yapıda oldukları görülmüştür. Kitosan ve belirli oranlarda nHAp 

eklenmiş kompozit doku iskeleleri karşılaştırıldığında %0.25, 0.5 ve 1 (w/v) oranlarında 

nHAp eklenmesinin doku iskelesinin gözenek yapısına belirgin bir etkisinin olmadığı 

görülmüştür.  

 
Sunulan tez çalışması kapsamında hazırlanan kompozit doku iskelelerinin SEM analizi 

ile morfolojik değerlendirmesine göre, elde edilen doku iskelelerinin kemik doku 

mühendisliği uygulamaları için uygun mikroyapıda oldukları sonucuna varılmıştır 

(Thein-Han ve Misra 2009). 
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Yapıya eklenen nHAp partiküllerinin gözenekler içerisinde varlığının gösterilmesi için 

EDAX analizi yapılmıştır. Kemik rejenerasyonu için Ca/P oranının 1.50-1.67 arasında 

olması beklenmektedir (Armentano vd. 2010). Tez çalışması kapsamında üretilen CS1-

nHAp-1,00 için EDAX spektrumu ve nHAp eklendiğini gösteren SEM görüntüsü şekil 

4.5’te verilmiştir. Yapılan EDAX analizi sonucu Ca/P oranı 1.6 olarak tespit edilmiştir. 

Bu değer kemik rejenerasyonu için uygundur (Bose ve Trafder 2012). 

 

 

Şekil 4.5 CS1-nHAp-1,00 için EDAX spektrumu ve nHAp eklendiğini gösteren SEM 
görüntüsü 

 
4.3.2.2 Fourier transform kızılötesi spektroskopisi (FTIR) analizi 

Üretilen kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin kimyasal yapılarının 

analizi FTIR spektroskopisi ile gerçekleştirilmiştir. İlgili FTIR spektrumları şekil 4.6’de 

verilmiştir. 

 
nHAp spektrumunda PO4

3- ’deki P-O gerilme titreşimlerinden kaynaklanan 1086 cm-1, 

1024 cm-1 ve 962 cm-1’de keskin pikler görülmektedir. Ayrıca nHAp’deki O-H gerilim 
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titreşimlerini gösteren pik 3574 cm-1’de görülmektedir (Şekil 4.6.a). Kitosanda ise N-H 

gerilme titreşimlerinden kaynaklanan 3355 cm-1 ve 3281 cm-1’de pikler gözlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.6 Farklı derişimlerde nHAp eklenmiş kompozit doku iskeleleri FTIR 
spektrumları  

a. nHAp, b. CS1, c. CS1-nHAp-0.25, d. CS1-nHAp-0.50, e. CS1-nHAp-1.00 

 
Ayrıca C=O bağı (amid I) ve NH2 deformasyonu (amid II) için karakteristik olan 1647 

cm-1 ve 1555 cm-1 pikleri de görülmektedir. CH3 deformasyonu için 1375 cm-1’de ve   

C-O-C gerilme titreşimleri için ise 1150 cm-1 ve 1000 cm-1’de pik gözlenmiştir      

(Şekil 4.6.b). CS-nHAp kompozit doku iskelelerinde hem kitosana ait pikler hem de 

nHAp’e ait pikler FTIR spektrumlarında görülmektedir (Şekil 4.6.c-e) (Çizelge 4.6). 

PO4
3-’deki P-O gerilme titreşimlerinden kaynaklanan 1082 cm-1 ve 952 cm-1 piklerinin 

varlığı nHAp’in kitosan doku iskelesindeki varlığını göstermektedir. nHAp’in 1024 cm-

1’deki pikinin kompozit doku iskelelerinde görülememesinin sebebi C-O-C 

vibrasyonları piki ile çok yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca nHAp’deki O-H 
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gerilim titreşimlerinden kaynaklanan 3574 cm-1’deki pik kompozitlerde 

görülmemektedir. Bunun sebebi nHAp’deki OH grupları ve kitosandaki amino ve 

hidroksil iyonları arasındaki hidrojen bağlarına dayanmaktadır (Xianmiao vd. 2009). 

Çizelge 4.6 Kitosan-nHAp kompozit doku iskeleleri için FTIR spektrumlarının 
değerlendirilmesi 

 
Doku iskelesi Tanımlama Dalga sayısı (cm-1) 

nHAp P-O vibrasyonu 1086, 1024, 962 

CS1-nHAp-0.25 

N-H vibrasyonları 3355 ve 3281 

C=O bağı (amid I) 1647 

NH2 deformasyonu (amid II) 1555 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1150-1000 

P-O vibrasyonu 1083,1029,961 

CS1-nHAp-0.50 

N-H vibrasyonları 3355 ve 3281 

C=O bağı (amid I) 1647 

NH2 deformasyonu (amid II) 1555 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1150-1000 

P-O vibrasyonu 1083,1029,961 

CS1-nHAp-1.00 

N-H vibrasyonları 3355 

C=O bağı (amid I) 1647 

NH2 deformasyonu (amid II) 1555 

CH3 deformasyonu 1375 

C-O-C vibrasyonları 1150-1000 

P-O vibrasyonu 1083,1029,961 

4.3.2.3 X-Işını kırınımı 

Nanohidroksiapatitin kompozit doku iskelesinin yapısına katılıp katılmadığı X-Işını 

kırınımı analizi ile belirlenmiştir. nHAp, CS doku iskelesi ve CS-nHAp kompozit doku 
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iskelesi için X-ışını kırınımı spektrumları şekil 4.7’de verilmiştir. Nanohidroksiapatite 

ait pikler 25.9°, 31.8°, 32.9°, 34.1° ve 39.8°’de görülmüştür. Kitosan doku iskelesi 

yaklaşık 20°’de kırınım göstermiştir. Saf kitosandan kaynaklanan 20°’deki kırınımın 

kompozit doku iskelesinde zayıfladığı görülmektedir. Bu sonuç kompozit yapıda 

kitosanın kristal yapısının değiştiğini göstermektedir. CS-nHAp kompozit doku 

iskelesindeki 25.9°, 31.9° ve 39.7°’deki pikler nHAp’ye ait pikler olup bu durum 

kitosan ve nHAp arasında moleküler etkileşimlerin sonucudur (Thein-Han ve Misra 

2009, Li vd. 2012).  

 

 

Şekil 4.7 X-Işını kırınımı analizi 

4.3.2.4 Gözenek çapı dağılımının belirlenmesi 

Elde edilen kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskeleleri için gözenek boyutu 

histogramları EK 2’de verilmiştir. Bu histogramlara göre doku iskelelerinin gözenek 

boyutu dağılımları çizelge 4.7’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.7 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin gözenek dağılımları 
 

Doku iskelesi Gözenek dağılımı (µm) 

CS1 30-150 

CS1-nHAp-0.25 40-100 

CS1-nHAp-0.50 40-125 

CS1-nHAp-1.00 50-125 

Çizelge 4.7 incelendiğinde, yapıya hidroksiapatit eklenmesinin gözenek boyutu 

dağılımını önemli ölçüde etkilemediği görülmektedir. Yapılan SEM analizleri de nHAp 

eklenmesinin genel olarak yapıda bir farklılık yaratmadığını göstermiştir (Şekil 4.4).  

 

Literatürde benzer sonuçlara rastlanmıştır. Thein-Han ve Misra (2009) yaptıkları 

çalışmada, kitosan çözeltisine ağırlıkça %0.5, %1 ve %2 nanohidroksiapatit ekleyerek 

kompozit doku iskelesi üretmişlerdir. Çalışmada eklenen nHAp miktarındaki küçük 

değişikliklerin doku iskelelerinin gözenek yapısını değiştirmediğini bildirmişlerdir.  

 

Akay vd. (2004) yaptıkları çalışmada, rat osteoblastlarını farklı gözenek çapları olan 

doku iskelelerinde kültüre edilerek kemik yapısının oluşumunu gözlemlemişlerdir. 

Hücreler hidroksiapatit eklenen ve eklenmeyen 40, 60 ve 100 µm gözenek çapına sahip 

doku iskelelerine ekilmiş ve çalışma sonucunda hidroksiapatit eklenmiş tüm gözenek 

boyutundaki doku iskelelerinde nodül oluşumu gerçekleştiği ancak 100 µm gözenek 

çapına sahip doku iskelesinde ise nodül oluşumunun en belirgin olduğunu 

belirtmişlerdir.  

 

Tez çalışması kapsamında üretilen CS-nHAp doku iskeleleri gözenek boyutu açısından 

hücre üremesi için uygundur. 
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4.3.2.5 Termal analizler 

Kitosan ve kitosan-nHAp kompozit doku iskelelerinin termal bozunma davranışlarının 

belirlenmesi için termogravimetrik analiz yapılmıştır. Bozunma iki aşamada 

gerçekleşmiştir. İlgili TGA (termogravimetrik) eğrileri şekil 4.8-4.11’de verilmiştir. 

Doku iskeleleri için ağırlık kayıpları çizelge 4.8’te görülmektedir.  

 
Çizelge 4.8 Termal analiz sonuçları 

 
Doku İskelesi 1.Aşama 2.Aşama 

 T (°C) Ağırlık kaybı (%) T (°C) Ağırlık kaybı (%) 

CS1 73.3 9.0 290.4 51.3 

CS1-nHAp-0.25 72.4 8.1 290.5 47.5 

CS1-nHAp-0.50 76.0 7.5 288.7 42.7 

CS1-nHAp-1.00 74.3 5.7 295.1 39.6 

100°C’nin altındaki ağırlık kayıpları bağlı suyun salınması sonucudur. 290°C 

civarındaki ağırlık kaybı ise kitosanın bozunması ile ilgilidir. Doku iskelesinin yapısına 

% 0.25 (w/v) oranında nHAp eklenmesinin bozunma sıcaklığını değiştirmediği 

görülmektedir. Eklenen nHAp miktarının arttırılmasıyla bozunma sıcaklığının arttığı ve 

%1.00 nHAp eklenen doku iskelesi için 295.1°C olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.8 CS1 (%2, w/v) doku iskelesine ait termogram 

 

 

Şekil 4.9 CS1-nHAp-0.25 doku iskelesine ait termogram 
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Şekil 4.10 CS1-nHAp-0.50 doku iskelesine ait termogram 

 

 

Şekil 4.11 CS1-nHAp-1.00 doku iskelesine ait termogram 

 
Çizelge 4.8’de görüldüğü gibi kitosan doku iskelesinde ağırlık kaybı %51.3 iken nHAp 

eklenmesiyle ağırlık kayıpları azalmıştır. Ağırlık kaybı %0.25 (w/v) nHAp eklenilen 

doku iskelesi için %47.5, %50 (w/v) nHAp eklenilen doku iskelesi için %42.7 ve %1 
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(w/v) nHAp eklenilen doku iskelesi için %39.6 olarak tespit edilmiştir. Bu durum nHAp 

varlığının termal stabiliteyi arttırırken kompozit doku iskelesinin bütünlüğünü 

koruduğunu göstermektedir.  

 

4.3.2.6 Mekanik dayanım analizi 

Doku mühendisliği uygulamalarında doku iskelelerinin mekanik özelikleri onarımı 

hedeflenen doku oluşumu için uygun desteği sağlaması açısından oldukça önemlidir. 

Doku iskelesinin kullanım amacına göre (kemik, kıkırdak doku vb) implante edilecek 

dokunun mekanik özeliklerine benzer özeliklere sahip olması gerekmektedir (Bose vd. 

2012). Ayrıca implantasyon işlemi sırasında yeterince dayanıklı olması ve sonrasında 

mekanik stabilitesini kaybetmemesi gerekmektedir (O’Brien 2011).  

 
Doğal polimerler kullanılarak sentezlenen doku iskelelerinde karşılaşılan en büyük 

sorun, yapının mekanik dayanımının düşük olmasıdır. Tez çalışması kapsamında, 

sentezlenen kitosan doku iskelelerinin mekanik dayanımını arttırmak amacıyla yapıya 

nanohidroksiapatit eklenmiştir.  

 
CS ve CS-nHAp doku iskelelerinin mekanik özeliklerinin belirlenebilmesi için yapılan 

sıkıştırma testleri sonucunda elde edilen gerilim-gerinim eğrilerinden hesaplanan basma 

modülleri şekil 4.12’de verilmiştir.  
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Şekil 4.12 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin basma modülleri 

 
Sadece kitosandan oluşan doku iskelesi için basma modülü 11.17±1.11 kPa iken %0.25 

nHAp eklenen doku iskelesi (CS-nHAp-0.25) için 13.92±1.95 kPa, %0.50 nHAp 

eklenen doku iskelesi (CS-nHAp-0.50) için 15.08±1.30 kPa ve %1.00 nHAp eklenen 

doku iskelesi (CS-nHAp-1.00) için 16.77±2.48 kPa olarak bulunmuştur. Elde edilen 

veriler nHAp miktarının artmasının doku iskelelerinin mekanik dayanımını arttırdığını 

göstermiştir. 

 
Thein-Han ve Misra (2009) tarafından yapılan çalışmada da dondurarak kurutma 

yöntemiyle hazırlanan kitosan doku iskelelerine ait nHAp eklenmesinin basma modülü 

değerlerini arttırdığı bulunmuştur. Kitosan doku iskelelerinin basma modülü değeri       

6 kPa olarak bulunurken, yapıya %1 (ağırlıkça) nHAp eklenmesiyle bu değer 9.2 kPa’a 

yükselmiştir. Sunulan tez çalışması kapsamında sentezlenen CS ve CS-nHAp doku 

iskelelerinin basma modülü değerlerinin literatürde aynı yük uygulanarak 

gerçekleştirilen sıkıştırma testlerinden elde edilen değerler ile uyumlu olduğu 

belirlenmiştir. 

 
Li vd. (2012) gerilim kuvvetinin kompozit malzemeye eklenen nHAp miktarına büyük 

oranda bağlı olduğunu göstermişlerdir. %10 oranında nHAp eklenmesi ile elde edilen 

kompozit doku iskelesinin, kitosan doku iskelesine göre gerilim kuvvetinin yaklaşık iki 
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kat arttığını belirtmişlerdir. Ancak kompozit yapıya eklenen nHAp miktarının %15’den 

%30’a arttırılmasıyla gerilim kuvvetinde düşüş gerçekleşmiştir. Bu durumun %15’in 

altında nHAp eklenen doku iskelelerinde nHAp partiküllerinin çözelti içerisinde 

homojen olarak dağılmasına bağlı olarak açıklanabileceğini ve iyi mekanik özeliklere 

sahip bir doku iskelesi üretebilmek için nHAp içeriğinin iyi kontrol edilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

 
4.3.2.7 Su tutma kapasitesi çalışmaları 

Çalışmada elde edilen kitosan-nanohidroksiapatit doku iskelelerinin su tutma oranları 

çizelge 4.9’de verilmiştir.  

Çizelge 4.9 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin su tutma oranları 
 

Doku iskelesi Su tutma oranı 

CS1 13.35±0.50 

CS1-nHAp-0.25 23.93±2.36 

CS1-nHAp-0.50 24.84±4.67 

CS1-nHAp-1.00 20.97±1.77 

Sonuçlar incelendiğinde, kitosan doku iskelelerine nHAp eklenmesinin su tutma 

oranlarında artışa neden olduğu görülmektedir. nHAp eklenmesiyle su tutma oranları 

yaklaşık olarak iki kat artış göstermiştir. Literatürde nHA eklenmesiyle yapının su 

tutma oranlarının düştüğünü belirten çalışmalar bulunmaktadır.  

 
Li vd. (2012) yaptıkları çalışmada, eklenen nHAp içeriğinin %0’dan %30’lara 

çıkarıldığında su tutma oranlarında %1800’lerden %830’lara düştüğünü bildirmişlerdir. 

Bu durum hidrofobik olan nHAp’in kompozit yapıdaki varlığının artmasına 

bağlamışlardır. Benzer şekilde Thein-Han ve Misra (2009) da yaptıkları çalışmada 

nHAp eklenmesinin su tutma kapasitesini azalttığını bildirmişlerdir.  

 



72 
 

Tez çalışmasında, nHAp eklenmesiyle su tutma oranının artmasının, nHAp eklenen 

kompozit yapıların daha düzgün gözenekliliğe sahip olmasına bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Gözeneklerdeki içsel bağlantılar kapiler kuvvetler nedeniyle suyun 

hızlı bir şekilde absorblanmasını sağlamaktadır. Kitosan yapıya hidroksiapatit 

eklenmesi kompozit yapılardaki gözeneklerin ve içsel bağlantılı yapının stabilitesini 

arttırmış, su absorblama hızları ve kapasitelerinde artış gerçekleşmiştir. Literatürde 

benzer sonuçların bulunduğu tek çalışma Beşkardeş vd. (2012) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmadır. Beşkardeş vd. (2012) yaptıkları çalışmada hidroksiapatit 

eklenmesinin hazırlanan hidrojellerin su tutma oranlarını artırdığını bildirmişlerdir.  

 
Sunulan tez çalışması kapsamında SK-CO2 ortamında jel kurutma yöntemiyle üretilen 

CS ve CS-nHAp doku iskelelerine ait temel özelikler çizelge 4.10’da verilmiştir. 

 
Çizelge 4.10 Üretilen doku iskelelerine ait özellikler 
 

Doku iskelesi Gözenek 
dağılımı (µm) 

Su tutma 
kapasitesi 

Basma 
modülü 
(kPa) 

Termal 
bozunma 

sıcaklığı (°C) 
CS1 (%2, w/v) 30-150  13.35±0.50 11.17 290 

CS-nHAp-0.25 40-100 23.93±2.36 13.92 290 

CS-nHAp-0.50 40-125 24.84±4.67 15.08 288 

CS-nHAp-1.00 50-125 20.97±1.77 16.77 295 

4.3.2.8 Biyobozunurluk çalışmaları 

 
Doku iskeleleri kalıcı implant olarak tasarlanmamaktadır. İskelelerinin vücuda implante 

edilmesinden sonra, yeni doku oluşmasının devam etmesi için hücrelerin vücut 

içerisinde serbest kalmaları gerekir. Bu nedenle doku iskelelerinin biyobozunur olması 

gerekmektedir (O’Brien 2011). 

 
Literatürde nHAp eklenmesinin yapının biyobozunurluğuna etkisinin incelendiği 

çalışmalar bulunmaktadır. Thein-Han ve Misra (2009) yaptıkları çalışmada nHAp 

içeriğinin artmasıyla biyobozunurluğun düştüğünü bildirmişlerdir.  
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Tez çalışması kapsamında kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin 

biyobozunurluk deneyleri Bölüm 3.3.8’de açıklandığı şekilde lizozim enzimi ile 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tüm doku iskelelerinin analiz sonuna kadar şeklini 

koruduğu gözlenmiştir. Biyobozunurluk çalışması 21 gün için gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma sonunda kitosan doku iskelesi kütlesinin % 95’ini korurken, nHAp eklenmiş 

kompozit doku iskelelerinde kütle kaybının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. CS-

nHAp-0.25 ve CS-nHAp-0.50 analiz sonunda kütlesinin %91’ini korurken CS-nHAp-

1.00 ağırlığının % 93’ünü koruduğu tespit edilmiştir. 21. günün sonunda 

biyobozunmanın başladığı görülmüş, çalışma bu süreden sonra devam ettirilmemiştir. 

Sonuçlar biyobozunurluğun doku iskelesinin su alım kapasitesinin artmasıyla arttığını 

göstermiştir. Bu durumun sebebinin lizozimin doku iskelesine daha iyi 

difüzlenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
4.3.2.9 Sitotoksisite analizleri 

Tez çalışması kapsamında, sitotoksisite çalışmaları Bölüm 3.3.9’de belirtilen şekilde 

ISO standartlarına göre yapılmıştır. Çalışmalarda her doku iskelesi için %100, %50, 

%25 ekstrakt ve ekstrakt eklenmeyen kontrol, 3 gün süresince L929 fare fibroblastlarla 

muamele edilmiştir. Hücre üremesi MTT analizleri ile incelenmiştir. Sonuçlar her 

kompozit doku iskelesi için ayrı ayrı optik yoğunluk değeri olarak şekil 4.13-4.15’de 

verilmiştir. Şekil 4.13-4.15’de görüldüğü gibi CS-nHAp doku iskelelerinden elde edilen 

ekstraktlar varlığında L929 fare fibroblast hücreleri 3. günün sonuna kadar üremelerini 

sürdürmüşlerdir. Bu süre sonunda hücrelerin üremesi durağan faza geçmiş daha fazla 

hücre üremesi gerçekleşmemiştir. 
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Şekil 4.13 CS-nHAp-0.25 için MTT analizi sonuçları 

 

 

Şekil 4.14 CS-nHAp-0.50 için MTT analizi sonuçları 
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Şekil 4.15 CS-nHAp-1.00 için MTT analizi sonuçları 

 

İnkübasyon periyodu sonunda ekstraktlarla muamele edilen hücrelerin morfolojileri 

şekil 4.16’te verilmiştir. Hücre ölümü ya da hücrelerin morfolojik yapısında değişme 

görülmemiştir. Sonuçlar, CS-nHAp kompozit doku iskelelerinden elde edilen 

ekstraktların hücre canlılığı üzerine in vitro ortamda toksik etkisinin olmadığını 

göstermiştir.  

 
Şekil 4.16 3 günlük inkübasyon sonrası kristal viyole ile boyanan L929 fare fibroblast   

hücreleri (x20)  
a. kontrol (%0 ekstrakt), %100 ekstraktla muamele edilen b. CS1-nHAp-1.00, c. CS1-nHAp-0.50, d. CS1-

nHAp-0.25 ve e. CS1  
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5. SONUÇ 

Sunulan tez çalışmasının amacı; mikrogözenekli yapıya sahip kitosan ve kitosan-

nanohidroksiapatit doku iskelelerinin SK-CO2 ortamında hazırlanması ve uygun 

yöntemler ile karakterize edilerek doku mühendisliği uygulamalarındaki kullanımının 

araştırılmasıdır. Bu amaçla faz ayrımı ve jel kurutma yöntemleri kullanılarak farklı 

derişimlere ve deasetilasyon derecelerine (DD) sahip kitosanlardan doku iskeleleri 

hazırlanmıştır.  

 
Bu bölümde yapılan tez çalışması sonucunda elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 

 
 SK-CO2 ortamında faz ayrımı yöntemi kullanılarak, farklı çözücülerle (THF, HFIP 

ve seyreltik asetik asit) ve farklı çalışma koşullarında (100-150 bar basınç, 40-45°C 

sıcaklık, 45 – 90 dakika emdirme süresi ve 45 – 150 dakika SK-CO2 geçirme süresi)  

kitosan doku iskeleleri hazırlanmış, ancak belirlenen koşullarda doku iskelelerinin 

üretimi gerçekleştirilememiştir. Tez çalışması kapsamında kitosan doku iskelesi 

üretiminde SK-CO2 ortamında faz ayrımı yönteminin uygun olmadığına karar 

verilmiştir.  

 
 Tez çalışması kapsamında SK-CO2 kullanılarak jel kurutma yönteminde öncelikle 

jel oluşumu için şartların optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan kitosan 

çözeltileri -18°C’de dondurularak jellerin oluşumu sağlanmıştır. Yapıdaki suyun 

uzaklaştırılması işlemi oda sıcaklığındaki asetona koyularak gerçekleştirildiğinde 

jellerde büzüşme olarak yapı bozulduğundan suyun uzaklaştırılması işlemi -18°C’de 

bekletilmiş asetonla gerçekleştirilmiştir. Ardından SK-CO2 ile kurutma aşamasında 

optimum basınç ve sıcaklık değerlerinin belirlenmesi için çeşitli basınç (100-200 

bar) ve sıcaklıklarda (35 - 40°C) hazırlanan doku iskelelerinin SEM ile morfolojik 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Basıncın yükselmesiyle (200 bar) SK-CO2 jele daha 

çok difüzlenmiş ve düşük sıcaklıklarda (35°C) da çözücünün hızlı uzaklaşması 

önlendiğinden istenilen gözenekliliğe sahip yapılar elde edilmiştir. Devam eden 

çalışmalarda 200 bar basınç, 35°C sıcaklık, 5 saat kurutma süresi ve 15 g/dakika 

akış hızı koşullarının kullanılmasına karar verilmiştir. 



77 
 

 SK akışkan ortamında jel kurutma yöntemi ile farklı deasetilasyon derecelerine 

sahip iki kitosan (%75-85 DD ve %91 DD) kullanılarak %2 ve %1 (w/v) polimer 

derişimlerinde doku iskeleleri hazırlanmıştır. Düşük derişimdeki iskelelerde 

gözenek boyutları arasında farklılıklar olduğu ve içsel bağlantıların azaldığı 

görülmüştür. Ayrıca düşük DD’ye sahip kitosan ile elde edilen iskelelerin daha 

düzenli gözenek yapısına sahip olduğu görülmüştür.  

 
 Üretilen kitosan doku iskelelerinin kimyasal yapılarının analizi FTIR spektroskopisi 

ile gerçekleştirilmiştir. Kitosanın SK-CO2 ile etkileşmediği ve SK-CO2 ile 

etkileşimin kitosanın yapısını bozmadığını görülmüştür. 

 
 Elde edilen kitosan doku iskelelerinin gözenek boyut dağılımı aralığının farklı 

deasetilasyon derecesine sahip kitosanlar için belirgin bir fark göstermediği, ancak 

polimer derişiminin artmasıyla daha dar bir çap dağılımı oluştuğu tespit edilmiştir.  

 

 Kitosan doku iskelelerinin su tutma kapasitesinin belirlenmesi amacıyla şişme 

deneyleri yapılmış, su alım oranının ilk dakikalarda en yüksek seviyede olduğu 

gözlenmiştir. Farklı DD’ye sahip kitosanlar ile elde edilen doku iskelelerinin su 

tutma oranlarında belirgin bir fark olmadığı görülmüştür. Ayrıca %2 (w/v) polimer 

bileşimine sahip doku iskelelerinin %1 (w/v) polimer bileşimine sahip doku 

iskelelerine göre daha düşük su tutma oranlarına sahip oldukları bulunmuştur.  

 

 Yapılan çalışmalar sonucunda kompozit doku iskeleleri üretimi için %2 (w/v) 

polimer bileşimine sahip %75-85 DD’ye sahip kitosanın kullanılmasına karar 

verilmiştir. Tez çalışması kapsamında nanohidroksiapatit-kitosan kompozit doku 

iskeleleri, kitosan çözeltisine (% 2, w/v) çeşitli oranlarda (% 0.25, % 0.50 ve % 

1.00, w/v) nanohidroksiapatit eklenerek süperkritik akışkan ortamında jel kurutma 

yöntemine göre üretilmiştir.  

 

 Elde edilen kompozit doku iskelelerinin tümünün içsel bağlantılı gözeneklere sahip 

yapıda oldukları görülmüştür. Belirlenen oranlarda nHAp eklenmesinin doku 
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iskelesinin gözenek yapısına belirgin bir etkisinin olmadığı görülmüş, elde edilen 

doku iskelelerinin kemik doku mühendisliği uygulamaları için uygun mikroyapıda 

oldukları sonucuna varılmıştır. 

 

 Yapıya eklenen nHAp partiküllerinin gözenekler içerisinde varlığının gösterilmesi 

için yapılan EDAX analizi sonucunda Ca/P oranı 1.6 olarak tespit edilmiştir.  

 

 Üretilen kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin kimyasal 

yapılarının analizi FTIR spektroskopisi ile gerçekleştirilmiş, kompozit doku 

iskelelerinde nHAp’e ait pikler saptanmıştır.  

 
 Nanohidroksiapatitin kompozit doku iskelesinin yapısına katılıp katılmadığı X-Işını 

kırınımı analizi ile belirlenmiştir. Kitosan-nHAp kompozit doku iskelesinde 25.9°, 

31.9° ve 39.7°’de nHAp’ye ait pikler saptanmıştır. 

 
 Kitosan ve kitosan-nHAp kompozit doku iskelelerinin termal bozunma 

davranışlarının belirlenmesi için yapılan termogravimetrik (TGA) analiz  sonucunda 

doku iskelesinin yapısına % 0.25 (w/v) oranında nHAp eklenmesinin bozunma 

sıcaklığını değiştirmediği, eklenen nHAp miktarının arttırılmasıyla bozunma 

sıcaklığının arttığı ve nHAp eklenmesiyle ağırlık kayıplarının azaldığı görülmüştür. 

Analiz sonucunda nHAp varlığının termal stabiliteyi arttırırken kompozit doku 

iskelesinin bütünlüğünü koruduğu görülmüştür. 

 
 Elde edilen kompozit doku iskelelerinin mekanik özeliklerinin belirlenebilmesi için 

yapılan testler sonucunda elde edilen gerilim-gerinim eğrilerinden hesaplanan basma 

modülleri sadece kitosandan oluşan doku iskelesi için 11.17±1.11 kPa iken %0.25 

nHAp eklenen doku iskelesi için 13.92±1.95, %0.50 nHAp eklenen doku iskelesi 

için 15.08±1.30 kPa ve %1.00 nHAp eklenen doku iskelesi için 16.77±2.48 kPa 

olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler nHAp miktarının artmasının doku 

iskelelerinin mekanik dayanımını arttırdığını göstermiştir. 
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 Kitosan doku iskelelerine nHAp eklenmesinin su tutma oranlarında yaklaşık olarak 

iki kat artışa neden olduğu görülmüştür. 

  

 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskelelerinin lizozim enzimi ile 

gerçekleştirilen biyobozunurluk deneyleri sonucunda doku iskelelerinin analiz 

sonuna kadar şeklini koruduğu gözlenmiştir. Biyobozunurluk doku iskelesinin su 

alım kapasitesinin atmasıyla artış göstermiştir.  

 
 Üretilen kompozit doku iskelelerinin sitotoksisitesi MTT analizleri ve kristal viyole 

boyaması ile incelenmiştir. Doku iskelelerinden elde edilen ekstraktlar varlığında 

hücre ölümü ya da hücrelerin morfolojik yapısında değişme görülmemiştir. 

Sonuçlar, kompozit doku iskelelerinden elde edilen ekstraktların hücre canlılığı 

üzerine in vitro ortamda toksik etkisinin olmadığını göstermiştir.  

 

Sonuç olarak; sunulan tez çalışmasında doku mühendisliği uygulamalarında 

kullanılmak üzere kitosan ve kitosan-nanohidroksiapatit doku iskeleleri SK akışkan 

ortamında jel kurutma yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Kullanılan yöntemin doku 

iskelesi üretimi için önemli bir alternatif oluşturduğu sonucuna varılmıştır. 
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EKLER 
 

EK 1 Kitosan doku iskeleleri gözenek dağılımı histogramları 

EK 2 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskeleleri gözenek dağılımı 

histogramları 
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EK 1 Kitosan doku iskeleleri gözenek dağılımı histogramları 

CS1 (%75-85 DD, %1, w/v) 

 
 

 



89 
 

CS1 (%75-85 DD, %2, w/v) 

 
 

 

 



90 
 

CS2 (%91 DD, %1, w/v) 
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CS2 (%91 DD, %2, w/v) 
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EK 2 Kitosan-nanohidroksiapatit kompozit doku iskeleleri gözenek dağılımı 
histogramları 

CS1-nHAp-0.25 
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CS1-nHAp-0.50 
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CS1-nHAp-1.00 
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