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PRİMER SIÇAN KARACİĞER HÜCRELERİNİN HİDROJEL YAPILI KİTOSAN VE ALGİNAT 

 GİBİ POLİMERLERDE ENKAPSÜLASYONU VE IN VITRO ORTAMDA  

BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Serap DURKUT 

 

Ankara Üniversitesi  

Fen Bilimleri Enstitüsü  

Kimya Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN 

 

Bu çalışmada, primer sıçan hepatositleri, (i) üç tabakalı alginat-kitosan-alginat (AKA) kapsülleri ile, (ii) 

kalsiyum alginat ve (iii) kitosan mikrokürelerinde enkapsüle edilerek, in vitro ortamda, statik ve dinamik 

kültür koşullarında kültürleri gerçekleştirilmiştir. Optimum hücre yoğunluğunda enkapsüle edilen 

hepatositlerin hücre canlılığı ve metabolik aktiviteleri belirlenerek tek tabaka kültür sistemleri ile 

karşılaştırılmıştır. Farklı membran sistemlerinde enkapsüle edilen hepatositlerin enkapsülasyon 

verimlerinin, %90’ın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Özellikle AKA mikrokapsül sistemi içerisinde 

enkapsüle edilen hepatositlerin, canlılıklarını büyük oranda korudukları MTT testi ile kanıtlanmıştır. 

AKA mikrokapsüllerdeki hepatositlerin metabolik aktivitelerinin, alginat ve kitosan 

mikrokürelerdekilerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Mikroyerçekimli ortamı simüle eden STLV 

biyoreaktörüyle sağlanan dinamik kültür koşullarında, üç farklı membran sistemi içerisinde enkapsüle 

edilen hepatositlerin canlılık ve metabolik aktivitelerinin daha uzun sürelerle korunabildiği belirlenmiştir. 

Üç boyutlu yapılarda enkapsüle edilen hepatositler, -80 oC ve -196 oC’de (sıvı azot içerisinde) 

dondurularak belirlenen periyotlarda saklanmış; çözme işleminden sonra hücrelerin canlılıkları ve 

metabolik aktiviteleri yeni izole edilmiş hepatositlerin tek tabaka kültürleriyle karşılaştırılmıştır. AKA 

mikrokapsüllerin hücre kültürü ve kriyoprezervasyon için yeterli mekanik dayanıma sahip olduğu ve 

primer sıçan hepatositlerinin enkapsülasyonu için uygun bir ortam sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Üç 

tabakalı AKA membran sisteminin, biyoyapay karaciğer destek sistemlerinde hücresel birim olarak 

kullanılabilme potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 

 

Şubat 2008, 125 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Biyoyapay karaciğer, hepatosit, mikroküre, mikrokapsül, enkapsülasyon, 

kriyoprezervasyon, mikroyerçekim biyoreaktörü, hücre kültürü.     



 

 

ii

ABSTRACT 

 

Ph.D. Thesis 

 

ENCAPSULATİON OF PRİMARY RAT LİVER CELLS İN CHİTOSAN AND ALGİNATE 

HYDROGEL POLYMERS AND CHARACTERİZATİON OF THEİR IN VİTRO PROPERTİES 

 

Serap DURKUT 
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Department of Chemistry 

 

Supervisor: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN 

 

In this study, primary rat hepatocytes were encapsulated in: (i) trilayered alginate-chitosan-alginate 

(ACA) capsules, (ii) calcium alginate, and (iii) chitosan spheres, and in vitro-cultivated under both static 

and dynamic culture conditions. Optimal cell concentration, cell viability and metabolic activities of the 

encapsulated hepatocytes were determined and compared with that of hepatocyte monolayer culture. The 

hepatocyte encapsulation yield of all types of membranes was found to be over 90%. Encapsulated 

hepatocytes, especially in ACA microcapsules highly preserved their viability confirmed by the MTT-

based test. Metabolic activities of encapsulated hepatocytes in ACA microcapsules were found to be 

higher than that of both calcium alginate and chitosan microspheres. The cell viability and metabolic 

activities of hepatocytes in all encapsulation systems increased when cultured inside the STLV bioreactor 

simulating microgravity conditions. Encapsulated hepatocytes in these systems were successfully 

cryopreserved at both -80 oC and -196 oC (in liquid nitrogen) for predetermined and thawing, the viability 

and metabolic activities of cryopreserved hepatocytes were determined and compared with that of new 

isolated hepatocytes monolayer cultures. Results confirmed that ACA microcapsules had enough 

mechanic stability to resist cell culture and cryopreservation procedures, and provided a suitable 

environment for the viability and metabolic activity of primary rat hepatocytes. Trilayered ACA 

membrane systems have a potential  to be use as cellular unit in bioartificial liver systems. 

 

February, 2008, 125 pages 
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microgravity bioreactor, cell culture.     
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1. GİRİŞ 

 

 

Virütik yaralanma ve kalıtsal sebeplerden kaynaklanan karaciğer hastalıklarının 

tedavisinde genellikle karaciğer transplantasyon yöntemi kullanılmaktadır. Ameliyat 

tekniklerinin ve ilaç teknolojisinin gelişmesi (immünbaskılayıcılar, antibiyotikler, vb.) 

ile, transplantasyon sonrasında hastaların uzun süre sağlıklı şekilde yaşamına devam 

etmesi başarılabilmiştir. Ancak sayıları giderek artan karaciğer hastalarına transplante 

edilebilecek uygun karaciğerin bulunması zorlaşmakta ve uzun süre transplantasyon için 

sıra beklemek zorunda kalmaktadırlar. Günümüzde, kronik karaciğer hastalarının, 

karaciğer transplantasyonuna kadar ya da akut karaciğer hastalarının karaciğer kendisini 

yeniden onarana kadar, karaciğere ait çeşitli fonksiyonları yerine getirerek hastanın 

yaşamsal faaliyetlerine destek sağlayacak etkin tedavi yöntemleri geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. 

 

 

Hücreye dayalı karaciğer destek sistemlerinden biri olan ve  biyoyapay karaciğer destek 

sistemi olarak da adlandırılan vücut dışı destek sistemleri (extracorporyal support 

system) ile ilgili çalışmaların sayısı günümüzde  giderek artmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda, bağlanma bağımlı hücreler olan hepatositler, çeşitli membran yapılarda 

(tek veya çift tabaka membran yapılar, sünger yapılar, mikroküre, mikrokapsül, 

mikrotaşıyıcılar, içi boş fiberler vb.) enkapsüle edilerek destek sistemlerine 

yerleştirilmiştir. Hepatositlerin, yüksek konsantrasyonda bağlanabileceği,  canlılık ve 

fonksiyonlarını uzun süre koruyabileceği, difüzyon kısıtlamasına neden olmayacak ya 

da en aza indirecek ve biyouyumlu bir membran sistemi henüz bulunamamıştır.  

 

 

Bu çalışmada, biyouyumlu ve biyobozunur doğal polimerler olan alginat ve kitosan 

polimerleri kullanılarak biyoyapay karaciğer destek sistemi (vücut dışı extrakorporyal) 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mikroküre ve mikrokapsül yapılar, diğer membran 

sistemlerine göre, daha geniş bağlanma yüzeyi sağlamaları bakımından avantajlı 

olduğundan, primer sıçan hepatositleri, üç tabakalı alginat-kitosan-alginat 
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mikrokapsüllerde, alginat ve kitosan mikrokürelerde enkapsüle edildi. Yapılan 

optimizasyon çalışmaları ile optimum enkapsülasyon koşulları (küre ve kapsül 

oluşumunda ve kaplamada kullanılacak polimer konsantrasyonları, küre ve kapsül 

oluşum süreleri, kaplama süreleri ve hücre konsantrasyonları vb.) belirlendi.  

 

 

Elde edilen deney sonuçlarına göre, üç tabakalı alginat-kitosan-alginat (AKA) 

mikrokapsül yapılarda enkapsüle edilen primer sıçan hepatositlerinin hücre canlılığı ve 

metabolik aktivitelerinin diğer alginat ve kitosan mikroküre sistemlerine göre daha 

yüksek olduğu belirlendi. AKA mikrokapsüllerinin ince membran yapısı nedeniyle daha 

az diffüzyon kısıtlamasına neden olduğu ve daha etkin bir madde transferi sağladığı 

belirlendi. Ayrıca kapsül yapı içerisinde hücre-hücre etkileşiminin diğer enkapsülasyon 

sistemlerine göre daha etkin olması ve bazı kapsüllerde hücrelerin bir araya gelerek 

kümeler oluşturmasının hücrelerin canlılık ve metabolik faaliyetlerini artırmasını 

sağladığı düşünülmektedir. AKA membran sisteminin yüksek hücre enkapsülasyonuna 

izin vermesi ve kapsül sisteminin mekanik olarak dayanıklı olması bu sistemin önemli 

avantajlarıdır.  

 

 

STLV biyoreaktör kullanımı ile hücrelerin canlılık ve metabolik aktiviteleri geleneksel 

statik kültür sistemlerine göre daha da artırılabilmiştir. AKA membran sisteminde 

enkapsüle edilen hepatositlerin, kryopresarvasyon-çözme işlemleri sonrasında, canlılık 

ve metabolik aktivitelerini korumaları bu çalışmada elde edilen önemli bir sonuçtur. 

 

 

Elde edilen sonuçlar, AKA mikrokapsül sisteminin, primer sıçan hepatositlerinin 

enkapsülasyonu için uygun bir membran sistemi olduğunu ve ileride primer insan 

hücrelerinin kullanılması ile iyi bir vücut dışı karaciğer destek sistemi olarak 

kullanılabilme potansiyeli olduğunu göstermektedir.  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

 

2.1 Karaciğer Fizyolojisi ve Biyokimyası 

 

 

Karaciğer, insan vücudundaki en büyük organ olup, vücut ağırlığının yaklaşık %2’sini 

(1200-1600 g) oluşturur. Karnın sağ üst tarafında bulunan karaciğerin üst sınırı, diafram 

kubbesinin altında, alt sınırı ise genellikle kosta kavisini geçmez. Karaciğer kaburga 

kafesi tarafından dış etkilerden korunur. Karaciğerin büyük bir bölümü, sağ 

hipokondriak bölgede (regio hypochondriaca dextra) bulunur ve epigastrik bölge (regio 

epigastrica) ile de komşudur (Şekil 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1  Karaciğer 

 

Karaciğerin yaklaşık % 67’sini ‘hepatosit’ adı verilen karaciğer hücreleri (paranşim 

hücreler) oluşturur. Hepatositler, 25-30 µm büyüklüğünde hücrelerdir ve lobüllere tek 

sıra halinde dizilmişlerdir. Hepatositler ‘sinüsoid’ adı verilen kapiler boşluklarla 

birbirlerinden ayrılırlar.  

 

 

Bunun dışında karaciğerde, karaciğer dokusunun %37’sini oluşturan safra kanal epitel 

hücreleri, ito hücreleri, kupfer hücreleri ve fibroblastlar gibi hücre tipleri de mevcuttur. 

Bu hücrelerin hepsine birden ‘paranşim olmayan hücreler’ denir. Bu hücreler retikülo 

endotel sistemi oluşturlar ve pek çok görevi yerine getirirler.  

Karaciğer 

 

Safra Kesesi 

 

Kalın Barsak 

 

Mide 

 

Pankeas 

 

İnce Barsak 
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Karaciğerin en küçük fonksiyonel birimi, birkaç milimetre uzunluğunda ve 0,8-2 

milimetre çapında ‘lobül’ adı verilen yapılardır. Lobül’ler karaciğer dokusunda 

polihedral prizma şeklinde bulunur ve kesit yüzeyinde hekzagonal şeklindedir. 

Hekzagonal yapının her köşesinde portal ven, hepatik arter ile safra kanalından oluşan 

ve ‘portal triad’ adı verilen üçlü bir kanal sistemi bulunur. Lobül’lerin merkezinde ise 

santral ven bulunmaktadır. İnsan karaciğerinde ellibin ile yüzbin arasında lobül bulunur 

(Şekil 2.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

      a)      b) 

Şekil 2.2. a. Hekzagonal lobül yapısı, b. lobül kesiti 

 

 

Sinüsoidal hücrelerden bir diğeri ise ‘kupfer hücreleri’dir (retikuloendotel hücreler). 

Bunlar mononükleer fagositlerdir ve genellikle endotel hücreler arasındaki boşluklarda 

bulunurlar. Görevleri ise hepatik sinüsler içerisindeki yabancı maddelerin 

uzaklaştırılmasını sağlamaktır. 

 

 

İto hücreleri (yağ depolama hücreleri), toplam karaciğer hücrelerinin  %5’ini oluşturur. 

Mezoderm kökenli hücrelerdir. A vitamininin depolanması yanında, vücutdışı matris  

proteinlerinin sentezlenmesinde ve karaciğer onarımında etkili olan pek çok hepatik 

büyüme faktörlerinin sentezinde görevlidir.  
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Karaciğere iki ayrı damardan kan taşınır. Hepatik arter, (%20) oksijenli kanı taşırken, 

portal ven, sindirim sistemi kılcallarından toplanan besince zengin kanı (%80) taşır. 

Karaciğere bu iki arterden dakikada toplam 1450 ml kan gelirken pankreas gibi çeşitli 

organlardan salınan hormanlar da bu damar sayesinde karaciğere taşınır. Karaciğere 

taşınan kan, sinüsoid’lerden geçerken, sinusoidlerin çeperlerinde bulunan gözenekli 

endotel hücreler, kan plazmanın geçişine ve hepatositlerle etkileşimine izin verirken, 

kan hücreleri olan eritrositlerin geçişine engel olur (Şekil 2.3). Hepatositler tarafından 

işlem gören kan önce vena cava’ya, sonra kalbe gider ve oradan da vücuda pompalanır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3 Sinüsoidlerden kan akışı 

 

 

2.2 Karaciğerin Görevleri 

 

 

Böbrek ve kalp mekanik olarak görev yapan organlardır oysa karaciğer, pek çok 

metabolik sistemin yer aldığı kompleks bir organdır. Karaciğerde yer alan sistemler 

başlıca dört gruba ayrılır; 

 

 

1. Hepatositler (karaciğer hücreleri) 

2. Safra sistemi 

3. Kan dolaşım sistemi 

4. Retikulo-endotel sistem (kupfer hücreleri, ito (satelit ya da yağ depolama) hücreleri, 

endotel hücreler). 

 

 

Hepatik Arter’den gelen kan 

Portal Ven’den gelen kan 

Endotel hücre ile çevrili sinüsoidler 
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2.2.1 Karbonhidrat metabolizması 

 

 

Karaciğer, karbonhidrat metabolizmasının düzenlenmesinde çok önemli görevlere 

sahiptir. Kan glukoz seviyesinin belirli seviyeler arasında tutulması başlıca 

görevlerinden birisidir. 

 

 

Karaciğer ve kaslar tokluk durumunda glukozu, glikojen halinde depo edip,  açlık 

durumunda ya da enerji gereksinimi olduğunda, depoladığı glikojeni parçalayarak tekrar 

kullanabilirler. Kaslardan farklı olarak karaciğer, glukoz-6-fosfataz enzimine sahiptir ve 

bu enzim ile, glikojenin yıkımı sonucu oluşan glukoz-6-fosfat molekülünden fosfat 

grubunu uzaklaştırılarak, glukozun serbest kalmasına neden olur. Serbest glukoz 

molekülleri kana verilir ve kan glukozunun sabit değerler arasında tutulmasını sağlar. 

Ayrıca, glukoza ihtiyacı olan diğer organların da, serbest glukozu kullanılmasını sağlar. 

Kaslarda ise, bu enzim olmadığı için glukoz hücre dışına çıkamaz ve ancak kasların 

kendi enerji metabolizması için kullanılır.  

 

 

Glukoz haricindeki diğer şekerler de (fruktoz, galaktoz, pentoz vb.) karaciğerde 

metabolize edilir. 

 

 

Glikoneogenez,  yani glikojenik, ketojenik aminoasitlerin iskelet yapılarından, laktat, 

prüvat ve gliserol gibi maddelerden glukoz sentezinin yapıldığı metabolik sistem 

karaciğer tarafından gerçekleştirilmektedir.  
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 2.2.2 Lipit metabolizması 

 

 

Karaciğer plazma lipitlerinin (kolesterol, trigliserit ve fosfolipidler vb.) 

metabolizmasında önemli rol oynar.  

 

 

Karaciğerin görevlerinden birisi kolesterol sentezidir. Kolesterol sentezinin 

düzenlenmesinde, hidroksi metil glutaril CoA reduktaz (HMG-CoA redüktaz) enzimi ve 

diyetle alınan kolesterol görevlidir. Asetil CoA’ dan mevalonik asit sentezlendikten 

sonra, skalenin halkalaşması ile kolesterol sentezlenir. Kolesterol daha sonra, açil 

transferaz enzimi ile esterler oluşturularak karaciğerde depolanır. Depolanan kolesterol, 

lizozomal ve membran bağımlı esteraz’larla etkileştiğinde tekrar serbest kalarak 

kullanılabilir hale geçer. 

 

 

Lipitlerin çözünür hale gelmesini ve hücrelere kadar taşınmasını sağlayan moleküllere 

‘lipoproteinler’ adı verilir. Lipoproteinlerdeki, protein kısmına ‘apolipoproteinler’ adı 

verilir ve bunlar çoğunlukla karaciğerde sentezlenir. Şilomikronlar, lipitlerin 

barsaklarda sindirimi sonucunda oluşan trigliseritleri ve serbest yağ asitlerini, diğer 

hücrelere taşırlar. Lipoprotein lipaz enzimi ile serbest kalan trigliseritler, adipoz doku ya 

da kas hücreleri tarafından hücre içerisine alınarak metabolize edilirler. Trigliseritlerini 

bıraktığında geriye kalan şilomikron, kolesterolce zengindir ve karaciğer tarafından kan 

dolaşımdan uzaklaştırılır. 

 

 

VLDL (çok düşük yoğunluklu lipoproteinler) barsak ve karaciğerde sentezlenir ve kan 

dolaşımına bırakılır, hücreler trigliseritleri enzimatik olarak yapıdan uzaklaştırınca 

düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oluşur. LDL’de karaciğer tarafından alınarak 

dolaşımdan uzaklaştırılır. Karaciğer hücrelerinin golgi komplekslerine alınan LDL, 

burada parçalanır.  
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Bir diğer lipoprotein olan HDL (yüksek yoğunluklu lipoproteinler), ya karaciğer 

tarafından sentezlenir ya da şilomikronların trigliseritlerinin uzaklaşmasıyla oluşur. Bu 

lipoproteinlerin görevi, periferik dokulardan karaciğere kolesterol taşınmasıdır. 

 

 

2.2.3 Protein metabolizması 

 

 

Karaciğer, pekçok önemli proteinin sentezinden ve metabolizmasından da sorumludur. 

Taşıma ve bağlanma proteinleri olan, albümin, transferrin, seruloplazmin, haptoglobulin 

vb. proteinlerin sentezi, karaciğer tarafından yapılır. 

 

 

Albümin, sadece karaciğerde sentezlenen 580 aminoasitten oluşan ve molekül ağırlığı 

60-70 bin olan önemli bir homoproteindir. Görevlerinden bazıları, kanın ozmatik 

basıncını ayarlayarak kanın kapiler damarlardan geri toplanmasını sağlamak, suyun 

plazma ile hücre dışı arasındaki hareketini düzenlemektir. Aksi taktirde, damarlardan 

geri alınmayan su dokularda ödem oluşmasına neden olur. Bunun dışında önemli bir 

diğer görevi ise, yağ asitleri, steroit hormonları, bilirübin gibi moleküllerin dolaşımda 

taşınmasını sağlamasıdır.  

 

 

Bazı proteaz inhibitörlerini (antitrombin III, alfa 1–antitripsin vb. ) ve hemostaz 

proteinlerinin (protrombin, fibrinojen gibi moleküllei vb) sentezi de karaciğer tarafından 

yapılmaktadır.  

 

 

Karaciğer, aminoasit metabolizmasından da sorumludur. Aminoasitlerin deaminasyonu 

ve transferaz reaksiyonları sonucu açığa çıkan ve toksik bir madde olan amonyağı, 

üreye çevirerek, kan pH’sının değişmesini önler. Üreye çevrilemeyen  amonyak, Krebs 

çevriminde önemli bir bileşik olan α-ketoglutaratı, glutamata dönüştürerek, çevrimi 

inhibe eder ve beyindeki solunumun inhibisyonuna neden olur.  



 

 

9

2.2.4 Safra üretimi ve salımı 

 

 

Safra, hepatositler tarafından sentezlenerek safra kesesinde depolanır. Gerektiğinde ince 

barsağa salınır ve burada lipitlerin sindirimine, kolesterol taşınmasına, emilime, 

metabolik atıkların ve ilaçların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğer günde 250-

1100 ml safra salgılar. Safranın bileşimi, % 41 safra tuzları, % 1 elektrolitler, % 17 

fosfolipidlerden, protein, kolesterol, ve baskın olarak konjuge yapıdaki bilirubin’den 

oluşur. Karaciğerde kolesterol havuzunda toplanan kolesterolün bir kısmı, safra asitleri 

olan kolik ve deoksikolik asit’lere dönüştürülür. Bu safra asitleri, taurin ve glisin ile 

amidleşmiş olarak bulunurlar. Barsakta, primer safra asitleri, sekonder safra  asitlerine 

çevrilir ve yaklaşık % 95’i albumine bağlanarak portal sistemle geri karaciğere 

taşınırlar. Bu enterohepatik döngü günde 2-5 kere tekrarlanır. 

 

 

2.2.5 Bilirübin metabolizması 

 

 

Bir eritrosit hücresinde yaklaşık  300 milyon dolayında hemoglobin molekülü vardır ve 

hücrenin büyük bir bölümünü bu molekül oluşturur. Eritrositlerin ortalama ömrü 120 

gündür. Bu süre sonunda hücreler dalak tarafından parçalanır. Açığa çıkan 

hemoglobinin, protein (globülin) kısmı amino asitlere ayrışırken, hem molekülü 

bilirübine dönüşür. Bilirübin suda çözünmediği için albümine bağlanır ve dolaşımla 

karaciğere taşınır. Karaciğerde, bilirübin, transferaz enzimi katalizörlüğünde, UDP 

glikuronik asitten glikuronat transferi yaparak suda çözünebilir hale dönüşür ve buradan 

tekrar dolaşıma verilir ve safraya taşınır. Bir kısmı buradan kalın barsağa geçer, 

bakteriyel enzimlerle konjuge bilirübin hidrolizlenerek, bilirübin ve glikuronik asite 

ayrılır. Serbest bilirübin, bakteriler tarafından ürobilinojene dönüştürülür. 

Ürobilinojenin bir kısmı kolondan kana adsorbe edilerek böbreklere gelir. Buradan 

idrarla, sarı renkli ürobilin şeklinde atılır. Ürobilinojenin büyük kısmı ise feçesle atılır. 

Bir kısmı ise emilerek karaciğere döner ve tekrar salgılanır (entrohepatik döngü) (Şekil 

2.4). Karaciğer hastalıklarında ya da safra kanalı tıkanmalarında bilirübin vücuttan 
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uzaklaştırılamaz kanda birikir ve hastanın cildinde ve göz akında sarı renk oluşur. Bu 

hastalığa ‘sarılık’ adı verilir. Ayrıca bazı bebeklerde karaciğerin henüz tam 

gelişmemesinden dolayı ‘yeni doğan sarılığı’ oluşabilir ve bu belirtiler gözlenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.4 Bilirübin oluşumu ve yıkımı 

 

 

2.2.5 İlaç metabolizması ve detoksifikasyon  

 

 

Biyoaktif maddelerin (hormon, ilaç vb), kimyasal dönüşümü ve metabolik faaliyetler 

sonucu oluşan bazı toksik maddelerin (amonyak vb.), daha az toksik hale 

dönüştürülmesi (üre, ürik asit vb.), karaciğer tarafından gerçekleştirilir. Normalde 

metabolik olaylar sonunda oluşan atık polar yapılı maddeler kan dolaşımıyla böbreklere 

taşınır ve vücuttan uzaklaştırılır. Diğer taraftan polar olmayan maddeler hücre 

membranlarını geçebildikleri için atılımları daha zordur. Karaciğer oksiredüktazlar, 

transferazlar gibi enzimler yardımıyla, bu toksik bileşiklerin polarizasyonunu artırarak, 

idrar ve safra yolu ile vücuttan atılmalarını hızlandırır. 

 

 

 

 

Eritrositler 
Hemoglobin 

Dalak 

Karaciğer 

Barsak 

Böbrek 

Safra 

Feçes 
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Karaciğerin detoksifikasyon aktivitesi, iki faz reaksiyonu ile gerçekleştirilir; 

 

Faz 1 reaksiyonları (oksidasyon-redüksiyon/hidrolizasyon): Toksik bileşiklerin 

polarizasyonunu artırarak, vücuttan atılımlarını hızlandıran reaksiyonlardır. Buradaki en 

önemli sistem, ‘sitokrom P-450’ sistemidir. Bu sisteme örnek olarak, model substrat 

olarak seçilen lidokain molekülünün, monoetilglisinekzilidit (MEGX) metabolitine 

dönüşümü verilebilir (Şekil 2.5)  

 

NH

CH3

CH3

C

O

C2H5

C2H5

C2H5

CH2N

O

CNH

CH3

CH3

HCH2N

sitokrom P450

N - deetilasyon

Lidokain MEGX  

 

Şekil 2.5 Karaciğerin P450 monooksijenaz aktivitesi 

 

 

Faz 2 reaksiyonları (transfer veya konjugasyon reaksiyonları): Bileşiklerin 

detoksifikasyonunu sağlayan ve suda çözünülürlüklerini artıran reaksiyonlardır. 

 

 

2.2.6 Depolama 

 

 

Bazı vitaminlerin (A vitamini vb.) ve minerallerin depolanmasında görevlidir. β 

karotenden, retinol oluşumu doğrudan karaciğerde olur. Retinol yağ asitleri ile 

esterleşerek karaciğerde depo edilir. 

 

 

2.3 Karaciğer Hastalıkları  

 

 

Karaciğerin iltihabına genel olarak ‘hepatit’ adı verilir. Bu hepatitlerin bazıları virüslere 

bağlıdır. Karaciğerde aniden ortaya çıkan hepatite "Akut Viral Hepatit" adı verilir ve 
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zarar gören karaciğer dokusu, kalan olgun hepatositler ya da progenitör hücreler 

tarafından zamanla yenilenerek onarılır, hastalığın 6 aydan fazla sürmesi halinde 

‘kronik viral hepatit’ adı verilmektedir. 

 

 

Hepatite neden olan başlıca sebepler:  

1) Bazı virüsler: A,B,C,D ve daha az rastlanan E,F,G vb. 

2) Toksik kimyasal maddeler: Karbon tetraklorür, vinilklorür vb. 

3) Bazı ilaçlar: Tüberküloz tedavisinde kullanılan İNH, sinir hastalığının tedavisinde 

kullanılan klorpromazin gibi ilaçlar vb. 

4) Fazla miktarda tüketilen alkol,  

5) Tüberküloz, brucella gibi bazı mikroplar 

6) Radyasyon 

7) Genetik olarak geçen hastalıklar;  

i. Demir depolama hastalığı (hemokromatozis): Başta karaciğerde olmak üzere demir 

birikmesiyle organ hasarına yol açan bir hastalıktır.  

ii. Bakır depolama hastalığı (Wilson hastalığı): Bakır metabolizması bozukluğu 

nedeniyle özellikle karaciğerde ve gözün kornea tabakasında bakır depolaması ile 

karaciğerde hasara neden olan bir hastalıktır. 

 

 

Hepatitin en büyük nedeni viral hepatit’tir. Karaciğer hücresi bir virüsle zarar 

gördüğünde, hücre daha fazla fonksiyon gösteremez. Geriye kalan az sayıdaki sağlıklı 

hücreler, bu önemli fonksiyonları taşımayacağından, vücut fonksiyonları önemli ölçüde 

etkilenir. Bazı toksik ilaçlar ve bağışıklık sistemi (immün sistem) bozuklukları da 

karaciğer iltihabına neden olabilir.  
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2.3.1 Viral hepatitler 

 

 

2.3.1.1 Hepatit A 

 

 

Ülkemizde en sık görülen viral hepatitdir (bulaşıcı sarılık). Daha çok "anal-oral" yol ile, 

yani yiyecek, içeceklerle ve akut sarılıklı kişilerden vücut salgılarıyla geçer. 

Kronikleşme göstermez (yani siroza ilerlemez). Hiç belirti vermeden, sarılık yapmadan 

grip gibi seyredip geçirilebilir ya da birkaç gün ile 4-6 hafta süre ile belirgin sarılık 

yaparak seyredebilir. Çok nadir olarak çok şiddetli olabilir.  

 

 

2.3.1.2 Hepatit B 

 

 

Bu hastaların  %  95' inden fazlası kendiliğinden iyileşir. B hepatit geçiren kişilerden 

çok azı (% 5-10) kronikleşir (müzmin-süregen hale gelir). Ancak enfeksiyonu çocukluk 

çağında alan (veya belirsiz geçiren) kişilerde enfeksiyon daha çok süregen (müzmin-

kronik) seyreder. Örneğin yeni doğan döneminde Hepatit B enfeksiyona yakalanılmışsa, 

kronikleşme % 90'ın üzerinde olabilir. Bu virüsler, yiyeceklerle hemen hemen hiç 

yayılmadığı halde, kan ve vücut sıvıları, enfeksiyonun yayılmasında ana yolu teşkil 

eder. Aşılanmayla tamamına yakını önlenebilen bir hastalıktır. 

 

 

2.3.1.3 Hepatit C 

 

 

Genç erişkin ve yetişkinlerde görülür. Hepetit B'den farklı olarak bu enfeksiyon 

genellikle immun sistem (bağışıklık sistemi) tarafından fark edilemez ve bu yüzden 

virüsü ortadan kaldıramaz. Hepatit C ile enfekte kişilerin ortalama %85' inde enfeksiyon 

kanıtları tanınmamaktadır. Kronikleşmesi (müzmin-süregen hale gelmesi) Hepatit B’ ye 
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göre daha fazladır. Vücut sıvıları ile yayılır. Hastalık taşıyan kişiler tarafından 

kullanılmış  enjektör ve iğneler, diş çekimi ve diş müdehalesi, manikür pedikür yapımı 

gibi yollarla C Hepatitin bulaşması mümkün olmaktadır.  

 

 

2.3.2  Alkol metabolizması ve siroz 

 

 

Günümüzde viral hepatit dışında, karaciğer hastalıklarının önemli bir diğer sebep ise 

alkol tüketiminin giderek artması ve aşırı tüketilen içkinin karaciğere büyük ölçüde 

zarar vermesidir. Etanol vücuttan direkt atılamaz karaciğer tarafından metabolize 

edilmelidir Alınan alkol kanla karaciğere taşınır ve % 90’ı karaciğerde metabolize 

edilir. Kalan % 10’u ise akciğer ve idrarla uzaklaştırılır. Karaciğerde alkol 

metabolizması yaklaşık bir saatte gerçekleşir. Eğer alkol alımı, yıkım hızını aşarsa 

kandaki alkol konsantrasyonu artar. Bu da alkol alan kişide istenmeyen etkilere neden 

olur. 

 

 

Aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan karaciğer hasarı üç aşamada olur 

i. Karaciğerin yağlanması  

ii. Alkolik hepatit: Karaciğer hücrelerin ölümü ve inflamasyon oluşumu.  

iii. Siroz: Bu hastalık karaciğer hücrelerinde harabiyet ve fonksiyon bozukluğu 

sonucu ölen hücrelerin çevresinde bağ dokusunun (fibröz yapı) oluşması ve yağ 

infiltrasyonu nedeniyle organın sertleşip sarı bir renk almasına neden olur (Şekil 

2.6) 

 

Sık rastlanan karaciğer hastalıklarından birisi de ‘siroz’ dur. Sirozun pek çok nedeni 

vardır. Bunlar, aşırı alkol tüketimi ve kronik Hepatit-C’nin neden olduğu virütik 

enfeksiyondur. Alkolik siroz, on veya daha fazla yıl süresince aşırı alkol tüketimi 

sonucunda meydana gelir ve karaciğerin tüm fonksiyonlarında azalmaya neden olur. 

Örneğin amonyağı üreye çeviremez ve kandaki amonyak miktarı artar. Sinir sistemi için 

toksik bir madde olan amonyağın artması, koma ve ölüme yol açar.  
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A          B      

  

 

 

 

 

 

 

C      D 

Şekil 2.6. a. Normal karaciğer, b. yağlı karaciğer, c. normal lobül,  d. yağlı lobül 

 

 

2.4 Karaciğer Onarımı (Rejenerasyonu) 

 

 

Rejenerasyon, harabiyete uğrayan doku veya organların kendilerini onararak yeniden 

normal hale dönüşü veya yenilenme olarak tarif edilmektedir. Hepatositler, in vivo 

ortamda rejenerasyon yeteneği en yüksek hücrelerdir. Karaciğer onarımında farklı 

hücrelerin ve farklı mekanizmaların görev aldığı çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır.  

 

 

2.4.1 Normal karaciğer doku onarımı 

 

 

Memeli hepatositlerinin yarı ömrü 200-300 gündür. Ömrü tamamlanan hücreler, yeni 

hücrelerle yer değiştirir. Yeni hepatositler portal zon da ortaya çıkar ve santral vene 
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doğru göçerler. Bu yenilenmede kök hücreler görev almaz, olgun  hepatositlerin 

bölünmesi sonucunda yenilenme olur. 

 

 

2.4.2 Kısmi hepatektomi 

 

 

Karaciğerin sağ taraftaki loblara zarar vermeden, spesifik lobların 2/3 ü ameliyatla 

uzaklaştırılması durumuna ‘kısmi (parsiyal) hepatektomi’ adı verilir. Kalan lobdaki 

hepatosit ve  paranşim olmayan hücrelerde (kupfer, ito, sinüzoidal endotel hücreler vb.) 

rejenerasyonun ilk günden itibaren başladığı ve DNA sentezinin, hepatektomi 

sonrasında ilk 24-48 saatte maksimuma ulaştığı gösterilmiştir (Şekil 2.7). Ancak bu 

gerçek bir onarım değildir çünkü hasar sonucu oluşan anotomik yapı onarılamaz. 

Radyoaktif boyama ve morfolojik çalışmalarda ameliyat sonunda kalan hücrelerin 

çoğunun mitoza girdiği, hepatektomiden sonraki ilk gün hücrelerin yaklaşık ~% 70-90’ 

unun en az bir kere hücre döngüsüne girdiği kanıtlanmıştır. Sıçan karaciğerinin 2/3' 

ünün çıkarılmasından yaklaşık 2 hafta sonra karaciğerin yaklaşık olarak başlangıçtaki 

ağırlığına eriştiği belirlenmiştir. Karaciğer, önceki büyüklüğüne eriştiğinde 

rejenerasyonun durduğu ve daha fazla devam etmediği kanıtlanmıştır. Rejenerasyonun 

kontrolünde, epidermal büyüme faktörü, insülin, glukagon, norepinefrin, vazopressin ve 

transforming büyüme faktörü alfa-beta gibi bazı moleküller görev yapmaktadır (Şekil 

2.8). Bir ya da iki kere hücre döngüsüne giren hepatositler, döngüden çıkarak Go 

(bekleme) fazına girer ve uzun bir süre orada kalırlar. Bu aşamadan sonra, strese giren 

hücreler  ölürler. Bu durum, hepatosit hücre kültüründe karşılaşılan en büyük 

problemdir. Bu onarım mekanizmasında da kök/öncü hücreler onarıma katılmamıştır. 

Ameliyatla karaciğerin % 15’i uzaklaştırıldığında, öncelikle olgun periportal (zon) 

hepatositler çoğalırken, kısmi hepatektomi % 75’e ulaştığında, her zon da eşit oranda 

bölünme olduğu bulunmuştur. 
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                                     A                                                  B 

Şekil 2.7. a. Kısmi hepatektomi, b. hepatosit ve paranşim olmayan  hücrelerin zamana    
                bağlı olarak çoğalması  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 Kısmi hepatektomi sonrasında hücre çoğalması ve doku onarımına etki eden  
               sinyal sistemleri 
 



 

 

18

2.4.3 Kök ya da öncü hücrelerle karaciğer onarımı 

 

 

Özellikle olgun hepatositlerin çoğalma yeteneğini kaybettiği bazı hastalıklarında, 

karaciğer onarımda kök ya da öncü (progenitör) hücreler görev almaktadır. Yetişkin 

karaciğer onarımında görev aldığı düşünülen kök/öncü hücrelerin başlıca iki kaynağı 

bulunmaktadır.  

 

 

2.4.3.1 Endojen kaynaklı kök/öncü hücreler 

 

 

Bu hücreler, karaciğer türevli hücrelerdir. Olgun hepatositlerin çoğalmasının 

engellendiği durumlarda, kanalsal fakültatif kök hücreler olarak bilinen ‘oval hücreler’ 

onarımda görevlidir. Bu hücreler olgun bir karaciğerde, hering kanalında lokalize olarak 

bulunurlar ve çoğalmazlar. Bazı kimyasallar (allil alkol, karbontetraklorür (CCl4) vb.) ve 

kısmi hepatektomi kullanılması durumunda oval hücreler ortaya çıkar. Oval hücreler, 

bipolardır yani hem hepatositlere hem de safra kanal epitel hücrelerine dönüşebilirler. 

Oval hücrelerin varlıkları ilk olarak 1950’ li yıllarda bulunmuştur. Özellikle kimyasallar 

tarafından oluşturulan karaciğer hasar tiplerinde, karaciğer periportal epitel hücrelerin 

çoğaldığı ve bu hücrelerin yüksek çekirdek/stoplazma’ya sahip hücreler olduğu 

bulunmuş ve çekirdeğinin oval olmasından dolayı bu isim verilmiştir. Ancak görevleri 

ve hepatosit öncüleri olduğu anlaşılmamıştır. Sonraki yıllarda safra kanalı epitel 

hücrelerinin ve hepatositlerin, embriyonik gelişimlerinin ortak olduğunun 

anlaşılmasıyla aralarında bir öncü/ürün ilişkisinin olabileceği düşünülmüştür.  

 

 

2.4.3.2 Ekzojen kaynaklı kök/öncü hücreler 

 

 

Bu onarım mekanizmasında, karaciğer türevli olmayan kök hücrelerin yardımıyla 

karaciğer onarımı sağlanmaktadır. Kemik iliği yani mazenşimal kökenli hücreler 
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multipotent’tir yani hepatositlerin de içinde bulunduğu çeşitli hücre tipine dönüşebilen 

hücrelerdir (Şekil 2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil 2.9 Kök/öncü hücrelerle karaciğer onarımı 

 

 

2.5. Karaciğer Destek Sistemleri 

 

 

2.5.1 Biyolojik olmayan karaciğer destek sistemleri 

 

 

Son yıllarda, karaciğer hastalıklarının tedavisinde, yeni yöntem ve teknikler 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar temelde ikiye ayrılırlar (Takahashi 

1991). 

 

 

Karaciğer hastalıkları,  hasta kanında amonyak, yağ asitleri, triptofan, merkaptanlar, ve 

gama aminobütirik asit gibi nörotransmitterleri inhibe eden bazı bileşiklerin 

konsantrasyonu önemli ölçüde yükselmesine neden olur. Karaciğerinden rahatsız 

hastaların yaşam koşullarını iyileştirmek için, hastanın kanından bu zararlı molekülleri 

uzaklaştıracak, filtrasyona dayalı sistemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu filtrasyon 

sistemleri, yalnız karaciğer için değil, böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde de 

yıllardır kullanılan ve başarılı olan sistemlerdir. Bu tür destek sistemleri, hücre gibi 
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fonksiyonel birimler bulundurmaz. Biyolojik olmayan karaciğer destek sistemlerinin 

kullanılma amacı, kronik karaciğer rahatsızlığı olan hastaya uygun bir karaciğer 

bulunup transplante edilene kadar, metabolik bir destek sağlayarak, yaşamını daha iyi 

şartlarda sürdürmesini sağlayacak bir köprü görevi yapmasıdır. Akut karaciğer 

rahatsızlıklarında destek sistemlerinin amacı ise karaciğerin kendini onaracağı zamana 

kadar hastaya yardımcı olmaktır. 

 

 

2.5.1.1 Hemodiyaliz 

 

 

Hemodiyaliz, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları gibi nedenlerle vücutta birikmiş 

olan üre, kreatinin, potasyum, fosfor gibi zararlı ürünleri, vücut dışında yer alan yarı 

geçirgen bir membran yardımıyla kandan temizleyen bir işlemdir. 1956’da Beş hastaya 

hemodiyaliz tedavisi uygulanmış ve dört hastada başarı sağlanmıştır. Fakat uzun süreli 

tedavide etkin bir gelişme gözlenememiştir (Kiley 1956) (Şekil 2.10 a). 

 

 

2.5.1.2 Hemoperfüzyon 

 

 

Prensibi, hastanın heparinlenmesinden sonra, arterden bir infüzyon pompası yardımıyla 

boru sistemi içine sevkedilen hasta kanının, reçine veya aktif  kömür gibi adsorban bir 

madde ile dolu olan bir kartujdan geçirilmesi ve bir venadan tekrar dolaşımla hastaya 

döndürülmesidir. Kan hücreleri, aktif kömür partiküllerinden fazla zarar görmemesi 

için, uygun bir polimer madde ile (selüloz, asetat vb.) kaplanmıştır. Bu yöntem gelişen 

polimer teknolojisine bağlı olarak klinik olarak uygulanabilen etkin bir yöntemdir (Şekil 

2.10 b) .  

 

 

1960’larda, aktif kömür hemoperfüzyon sistemi,  500-5000 molekül ağırlığına sahip 

moleküllerin uzaklaştırılması için kullanılmaya başlanılmıştır. 1976’ da poliakrilonitril 
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(PAN) gibi membranların kullanılmasıyla gelişen filtrasyon teknikleri ile daha yüksek 

molekül ağırlıklı bileşiklerde kandan uzaklaştırılabilmiştir (Opolon 1976). Bu sistem 

akut karaciğer hastalığı olan 24 hasta üzerinde denenmiştir. PAN membran sistemi 

selüloz membran sistemine göre çok daha etkili olduğu bulunmuştur. PAN membran 

sistemi ile mokelül ağırlığı 15000 Da olan moleküller bile rahatça uzaklaştırılabilmiştir. 

17 hastanın nörolojik fonksiyonlarında gelişme gözlenirken, 5 hastada tümüyle iyileşme 

belirlenmiştir. Bu klinik başarılar istatiksel olarak önemli olmakla birlikte hastaların 

hayatta kalmalarında önemli bir gelişme değildir.   

 

 

Bu filtrasyon tekniklerinin en büyük dezavantajı bazı önemli moleküllerin de (pek çok 

hormon, büyüme faktörleri, koagülasyon faktörleri vb.) kandan uzaklaştırılmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a    b 

Şekil 2.10. a. Hemodiyaliz,  b. hemoperfüzyon 

 

 

2.5.1.3 Moleküler adsorpsiyon sürekli çevrim sistemi (MARS) 

 

 

FDA (Food and Drug Administration)’den onay almış, klinik olarak uygulanan, 

biyolojik olmayan, albümince zenginleştirilmiş diyaliz çözeltisinin kullanıldığı bir 

destek sistemidir. Bu sistemin prensibi, hastalık sonucunda biriken toksik moleküllerin, 

albümine bağlanarak dolaşımdan uzaklaştırılmasıdır. Albümine bağlanan bu toksinler, 
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dolaşımla, reçine ya da aktif kömürün bulunduğu kolonlara transfer olur ve taşıdığı 

toksik moleküllerden temizlenen  albümin çözeltisi tekrar dolaşıma girer. MARS, 

karaciğerdeki toksik maddeleri kandan uzaklaştırmanın yanı sıra, sarılığa neden olan 

bilirübin gibi renkli pigment moleküllerini de azaltmakta ve plazmadaki amonyak  

konsantrasyonunu düşürerek hastalarda böbrek yetmezliğini engellemektedir (Choi et 

al. 2005, Boyle et al 2004). Hastalar durumlarına göre ortalama olarak, 6-8 saat 

arasında, bu makineye bağlı kalarak tedavi olmaktadırlar (Şekil 2.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hasta   Kan dolaşımı Albümin dolaşımı  Diyalizat dolaşımı 

Şekil 2.11 Moleküler adsorpsiyon sürekli çevrim sistemi 

 

 

2.6 Biyoyapay Karaciğer Destek Sistemleri 

 

 

Biyolojik olmayan destek sistemleri, kısa süreli nörolojik iyileşme sağlasa da, özellikle 

fulminant karaciğer hastalıklarının tedavisinde tek başına etkili olamamaktadır. Bu 

yöntemlerin yerine, özellikle biyotransformasyon, biyosentez, detoksifikasyon gibi 

karaciğere ait hepatik fonksiyonları gerçekleştirebilecek yeni ve daha etkili sistemlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle son yıllardaki çalışmalarda, hücreye dayalı tedaviler 

önem kazanmıştır ve biyoyapay sistemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunlar sistemler 

temelde iki sınıfa ayrılır; 
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i) Biyolojik Karaciğer Destek Sistemleri; Karaciğer dilimleri ya da izole edilmiş 

karaciğer hücrelerinin vb. yer aldığı hücresel destek sistemleri ve, 

 

 

ii) Biyoyapay Karaciğer Destek Sistemleri; Bu sistemler ‘hibrit sistemler’ olarak da 

adlandırılır. Hepatik hücreler ile çeşitli polimerlerin birlikte kullanılmasıyla 

oluşturulmuş sistemlerdir.  

 

 

2.6.1 Biyoyapay karaciğer sistemlerinin kısa tarihçesi 

 

 

Kimoto, insan ve sağlıklı köpek arasında çapraz hetero-hemodiyaliz (iyon değişim 

reçine kolonları ile) uygulaması yaparak, serumda bilirübin ve amonyak seviyesinde 

azalma ve iyileşme sağlamıştır. Ancak tedavinin yedinci gününde, aşırı sıvı yüklenmesi 

ve kalp rahatsızlığından hasta ölmüştür. Hasta kanında antiköpek antikoruma 

rastlanmaması, yarıgeçirgen membran kullanılması sayesinde hastanın immün sistemi 

tarafından fark edilmediğini ve zenojenik hepatositlerin de tedavide kullanılabileceğini 

göstermiştir (Kimoto 1959).  

 

 

Mikami ve arkadaşları, karaciğer doku homojenatını, taze karaciğer parçalarını ve 

granüle edilerek dondurulmuş karaciğer dokularını, jel tipi selüloz membran içerisine 

koyarak  paketlemiş ve hasta kanını bu biyoreaktörden geçirerek perfüze etmiştir. 

Biyoyapay bir karaciğer sistemi için öncü olan bu çalışma ile, vücut dışı 

(ekstrakorporyel) dolaşım süresince kan hem temizlenmekte hem de diğer hepatik 

fonksiyonlarını yapmaktadır (Mikami et al. 1959, Nose et al. 1963). Normal karaciğer 

fonksiyonlarının da sağlanabileceği en hızlı ve etkili sistem bu tür ekstrakorporyel 

(vücut dışı) karaciğer perfüzyon sistemidir (Otto 1958). Klinik olarak uygulamaları 

sınırlı olmasına rağmen hazırlanan bu sistemle, plazma glukoz seviyesinin, serum laktat 

ve kandaki amonyak seviyesinin korunduğu ve nörolojik durumlarında gelişme olduğu 

anlaşılmıştır (Abouna 1999, Horslen 2000). Fakat bu sistemlerin klinik olarak 
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kullanımında önemli problemlerle karşılaşılmıştır. Sistemin karışık olması, uygun bir 

membran sisteminin geliştirilememesi ve kullanılan karaciğer doku ve parçalarının 

canlılık ve fonksiyonlarını kısa sürede kaybetmesi bu problemlerden birkaçıdır. 

 

 

2.6.2 Biyoyapay karaciğer destek sistemlerindeki hücresel yaklaşımlar 

 

 

Karaciğer hastalıklarının tedavisinde günümüze kadar araştırılmış dört temel hücresel 

yaklaşım bulunmaktadır (Şekil 2.12). 

 

Şekil 2.12 Biyoyapay karaciğer destek sistemlerinde hücresel yaklaşımlar 

 

 

i. Çeşitli hücre kaynaklarından (zenojenik) izole edilmiş hepatositlerin hastaya 

transplantasyonu, 

ii. Çeşitli biyouyumlu polimer yapılara bağlanmış hepatositlerin hastaya implante 

edilmesiyle yapılan  doku mühendisliği (Rust 2000), 

iii. Farklı türler arası çapraz karaciğer transplantasyonu,  

iv. Ekstrakorporyel (vücutdışı) biyoyapay karaciğer sistemleri (BAL) (Dixit 1994, 

Nyberg 1993). 

 

 

Vücut dışı sistemler 

Hepatosit 
 Transplantasyonu 

Zenojenik Karaciğer  

Transplantasyonu 

Doku Mühendisliği 
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Günümüze kadar hastaya, zenojenik hepatositlerin transplantasyon çalışması 

yapılmamıştır. Fakat akut karaciğer hastalığı oluşmadan birkaç gün önce, peritonal 

boşluğa ya da dalağa hepatosit transplantasyonu yapılmış ve hayvanların uzun süre 

hayatta kaldıkları belirlenmiştir (Vogels 1996, Demetriou 1998, Nagata 2003).  

 

 

2.6.3 Biyoyapay karaciğer sistemlerinde karşılaşılan problemler  

 

 

a) Hücre canlılığının, fenotipinin ve fonksiyonlarının uzun süre korunabilmesi,  

b) Hücrelerin sistem içerisine nasıl yerleştirilebileceği, membranın tipi ve yapısı, 

c) Kullanılmadan önce bu sistemlerin nasıl saklanacağı,  

d) Kullanılacak hepatositin kaynağı, 

d) Klinik olarak uygulanabilirliğidir. 

 

 

2.6.4 İdeal biyoyapay karaciğer sistemi geliştirmek için dikkat edilecek hususlar 
 

a) Hücre kaynağı 

b) Hücre canlılığının ve hücreye ait farklılaşmış fonksiyonların korunması 

c) Biyouyumluluk 

d) Hasta ve hücre için immün koruma 

e) Kütle transferi 

f) Mekaniksel tasarım 

g) Enstrimentasyon, monitör,  

h) Kalite kontrol ve güvence 

ı) İsteği karşılaması 
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2.6.5 Biyoyapay karaciğer sistemlerinde kullanılan hücre kaynakları 

 

 

a) Primer hücre kaynakları: Domuz, tavşan sıçan gibi hayvanlardan ve insanlardan 

sağlanan primer hepatositler bu destek sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

(Margulis 1989, Chan  1996, Patzer 2002). 

 

 

i) Otolog Hücre Kaynağı: Hastanın kendisinden elde edilen hücrelerdir. İmmün 

reaksiyon oluşturmaması bu hücrelerin önemli bir avantajı iken, bazı hücrelerin in 

vitro ortamda çoğaltılamaması (hepatositler vb.) ve canlılıklarını yitirmesi ve bazı 

dokular için (kalp vb.) pratik olmaması gibi dezavantajlara da sahiptirler. 

 

ii) Allojenik Hücre Kaynağı: Hasta dışında diğer insanlardan elde edilen hücrelerdir. 

Bu tür hücrelerin avantajı, insan kaynaklı olmasıdır. Dezavantajı ise, bazı dokular 

için hücre kaynağının yetersiz olması, immünolojik olarak uyumsuz olmasıdır. 

 

 

iii) Zenojenik Hücre Kaynağı: Domuz, sıçan, tavşan vb. hayvan kaynaklarından elde 

edilen hücrelerdir. 

 

 

Zenojenik hücrelerin eldesi diğer kaynaklara göre daha kolaydır. Ancak immünolojik 

olarak uyumlu olmaması ve istenilen hücresel fonksiyonlara sahip olmaması karşılaşılan 

sorunlardan bazılarıdır. 

 

 

b) Ölümsüzleştirilmiş Hücreler (Hücre Dizileri) ve  Tümör Türevli Hücreler 

 

Primer hücrelerin, çok sayıda pasajlanması sonucu oluşturulan hücrelere ‘hücre dizileri’ 

adı verilir. Karaciğer destek sistemlerinde kullanılan hücre dizilerinden bazıları; C8-B 



 

 

27

Rat, SSR69,  HepZ  Human, pCMV, pSV2neo, OUMS-29, NKNT-3 insan fetal 

hücreleridir.  

 

 

İnsan hepatoblast hücre dizilerinden (HepG2) türetilen C3A hücre dizisi, vücutdışı 

karaciğer destek sistemlerinde kullanılmıştır. Bu hücre dizsileri, karaciğere ait pek çok 

fonksiyonu (glikoneogenez, üre sentezi, p-450 aktivitesi vb.) yerine getirdiği 

belirlenmiştir (Sussman 1994). Özellikle içi boş fiber yapılarda HepG2 hücreleri, hücre 

kaynağı olarak kullanılmıştır (Nyberg 1994).  

 

 

c) Kök Hücre Kaynağı 

 

 

Pluripotent blastosit veya eşey hücreleri, hepatositlere farklılaşma yeteneğine sahiptir 

(Shamblot et al. 1998). Bir diğer hücre kaynağı oval hücrelerdir ve bipotansiyeldirler, 

hepatoblastlardan izole edilebilirler (Petersen 1999). Ayrıca yetişkin kemik iliğinden 

izole edilen hemapoitik kök hücrelerin, hepatositlere farklılaşma yeteneğine sahip 

olması, onların da karaciğer destek sistemlerinde hücre kaynağı olarak kullanılmalarını 

mümkün kılmıştır (Theise 1999) .  

 

 

Bu hücre kaynaklarından hücre dizileri, sınırsız hücre kaynağı olarak önemli olmasına 

rağmen primer hepatositler (özellikle insan ya da insan kaynaklı primer hepatositler) 

çalışmalarda tercih edilir. Çünkü primer hepatositler, karaciğer spesifik fonksiyonları 

göstermeye devam ederken, hepatosit hücre dizileri farklılaşma sonucu bu özelliklerini 

kaybedebilirler. Karşılaşılan immünolojik sorunların nispeten ortadan kalkması için en 

iyi hücre kaynağı insan kaynaklı hücrelerdir. Etik sorunlar, yeterli hücre kaynağının 

bulunamaması, bulunması durumunda ise izolasyon sonrasında kullanılmayan değerli 

primer hücrelerin saklanabileceği uygun saklama koşullarının sağlanamaması primer 

insan hücrelerinin kullanıldığı destek sistemlerinde karşılaşılan önemli problemlerdir.   
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2.6.6 Hücre kapasitesi 

 

 

Hepatik rahatsızlıklar, normal karaciğer ağırlığının % 70-75’i zarar gördüğünde ortaya 

çıkar (Jauregui 1996). İnsan karaciğer ağırlığı yaklaşık 1500 g’dır ve kalan sağlam 

hepatosit miktarı, 300-420 g’ın altına düştüğünde tedavi için yaklaşık 400 g hepatosite 

ihtiyaç vardır (Sussman 1996).  Biyoyapay karaciğer sistemlerinin klinik olarak 

uygulanmasında etkili bir tedavi sağlayabilecek hücre miktarı ise, yaklaşık 7x1010 

hepatosit hücresidir. 

 

 

2.6.7 Biyoyapay destek sistemlerinde kullanılan biyomalzeme ve polimerler 

 

 

Hepatositler canlılıklarını ve fonksiyonlarını devam ettirmek için, bir yüzeye tutunma 

ihtiyacı gösteren bağlanma bağımlı hücrelerdir. İn vitro hepatosit kültür çalışmalarında, 

çeşitli hepatosit kaynaklarının (primer hücreler, kök hücreler, hücre dizileri, vb.), 

metabolik faaliyetlerini uzun süre sürdürebilecekleri, fenotiplerini değişmeden 

koruyabilecekleri ve yeterli kütle transferinin sağlanabildiği yarıgeçirgen, polimer 

iskelet yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür destek sistemlerinde kullanılacak 

biyomalzeme, mikrogözenekli olmalı, gözenek boyutu ayarlanabilmeli, 

immünoizolasyon sağlamalı ve hidrofilik özellikte olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken 

özelliklerden birisi de polimerin biyouyumlu olmasıdır. Yani vücutta immün sistem 

tarafından yabancı bir molekül olarak tepki oluşturmamalıdır. 

 

 

Hücrelerin adheze olmasını sağlayacak adhezyon reseptörleri, büyüme faktörleri ya da 

diğer sinyal molekülleri bulunduran ve bu amaçla modifiye edilmiş biyoaktif 

malzemeler, hücreler için en ideal polimer iskele sistemlerini oluşturur.  
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Selüloz, pektin, nişasta, dekstran, alginat, modifiye kitinler, kitosan, kollajen, jelatin  

vb. doğal polimerler, hücrelerin bağlanması için yaygın olarak kullanılan 

biyomalzemelerdir. 

 

 

Poliesterler (Laktik asit-glikolik asit kopolimerleri, poli (b-hidroksibütirat), poli (e-

kaprolakton), poli (trimetilenkarbonat), poli (ortoesterler), vd.), poliamidler (poli 

(glutamik asit), poli (lizin) ve kopolimerleri, poli (fosfatesterler), poli (anhidritler), poli 

(ortoesterler) vb. ise çalışmalarda kullanılan sentetik polimerlere örnek olarak 

verilebilir.  

 

 

2.6.7.1 Alginat 

 

 

Alginat, üç farklı kahverengi deniz yosunundan (Laminaria hyperborea, Ascophyllum 

nodosum ve Macrocystis pyrifera) ve bakterilerden (Azotobacter vinelandii ve 

Pseudomonas) elde edilen, β-D-mannuronik asit (M) ve α-L-guluronik asit (G) 

monomerlerinden oluşan lineer bir polisakkarittir (1,4-bağlı β-D mannuronik asit ve 

1,4-bağlı α-L-guluronik asit heteropolimeri). Alginatın, hidrofilik olması, organik 

çözücülere gerek duyulmadan hücreler için ılıman koşullarda matris yapıların 

oluşturulması, geniş gözenek boyutuna sahip olmasından dolayı difüzyon kısıtlamasının 

az olması, istenilen durumlarda çeşitli modifikasyonlarla gözenek büyüklüğünün 

ayarlanabilmesi, biyouyumlu ve biyobozunur özellikleri nedeniyle ilaç vb. salım 

uygulamalarında, implantasyon ve hücre enkapsülasyon çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılmıştır (Hari 1996, Smidsrod 1990). Çözelti halindeki sodyum alginatdaki, 

guluronik asite (G) bağlı sodyum iyonlarının, kalsiyum gibi divalent katyonlarla yer 

değiştirmesi ile yumurta kutusu (egg-box) adı verilen jel yapılar oluşur (Ress 1981) 

(Şekil  2.13). 
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Alginat matrislerinlerin en önemli dezavantajları ise, ortamda bulunan monovalent 

iyonlarla matrislerin mekanik dayanımının azalması (Shoichet 1996), bağlanma bağımlı 

hücrelerin matrise bağlanmasını sağlayan spesifik hücre tanıma sinyallerinin eksik 

olması (Smentana 1993) ve alginatın hidrofilik yapısı nedeniyle serum proteinlerinin 

absorpsiyon yeteneğininin azalmasıdır (Powley 1999, Yagi 1993).   

 

 

 

 

 

     a)         b) 

Şekil 2.13. a. Alginat b. alginatın guluronik asit monomerlerinin Ca+2 iyonları ile 
oluşturduğu ‘egg-box’ yapısı  

 
Biyoyapay karaciğer sistemlerinin geliştirilmesinde, hepatositlerin, alginat kürelerde 

enkapsülasyonunun denendiği çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Joly 1997, Khalil 2001). 

 

 

2.6.7.2 Kitosan 

 

 

Kitosan [(1→4) bağlı 2-amino-2-deoksi-β-D-glikopranoz], yengeç, karides, istakoz gibi 

deniz kabuklularının kabuğundan elde edilen kitin’in deasetilasyonuyla elde edilen 

doğal kaynaklı bir aminopolisakkarit’dir (Hirano 1989). Kitosanın, uygun şartlar altında 

(pH, çapraz bağlayıcılar vb.) suda çözünmeyen hidrojelleri elde edilebilir (Şekil 2.14).  

Glukozaminoglikanlarla yapısal benzerliği bulunan kitosan biyouyumludur (Muzzarelli 

1988). Biyoparçalanabilir ve biyoadezif bir polimer olan kitosan, toksik, iritan ve alerjik 

degildir (Rao 1997, Onishi 1999). Bu özellikleriyle kitosanın, farmasötik ve medikal 

açıdan önemli kullanım alanları mevcuttur. 

 

 

Aktif amino grupları taşıyan kitosan, tek başına kullanılabildiği gibi, anyonik 

polisakkaritlerle (heparin, alginik asit vb.) ya da kollajen gibi hücredışı matris (ECM) 
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bileşenleriyle kovalent ve iyonik bağlar oluşturarak modifiye yapılar oluşturulabilir.  

Katyonik hidrojel yapıda bir polisakkarit olan kitosan, bağlanma bağımlı memeli 

hücreleri için uygun bir malzemedir (Elçin 2000). Poröz yapısı nedeniyle yara 

iyileşmesi, ilaç salım sistemleri, hücre terapileri ve biyoreaktörlerde kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

  a)      b) 

Şekil 2.14. a. Kitin ve  kitosanın  eldesi ve kimyasal yapısı, b. Kitosan ile sodyum 
tripolifosfatın iyonik çapraz bağ oluşumu 

 

 

Alginat-kitosan mikrokapsüllerden kontrollü  ilaç ve proteinlerin salımı ile ilgili 

çalışmalar bulunmaktadır (Hari, Chandy, & Sharma, 1996; Huguet, Groboillot, Neufeld, 

Poncelet, & Dellacherie 1994; Mi, Sung, & Shyu, 2002; Ramadas, Paul, Dileep, Anitha, 

& Sharma, 2000; Vandenberg & De La Nou¨e, 2001; Wheatley, Chang, Park, & Langer, 

1991). Bu çalışmalarda mikrokapsüllerin hazırlanması, ilaç salım karakteristiği, kinetiği 

ve kapsüllerin şişme davranışı incelenmiştir. Kapsüllerin şişme davranışında kitosanın 

molekül ağırlığının etkili olduğu, yüksek molekül ağırlıklı kitosanda pozitif yüklü 

amino gruplarının sayısı daha fazla olması nedeni ile alginatla daha çok iyonik bağ 

yapacağı belirtilmiştir. Ayrıca yüksek molekül ağırlıklı kitosan moleküllerinin uzun 

zincirleri, membran içerisine giremeyeceği, iyonik bağlanmanın sadece alginat 

kürelerinin yüzeyinde olacağı ve ince bir membran yapı oluşturacağı belirtilmiştir. Bu 

durum kapsül oluşumunda, yapının şişme davranışı göstermeye karşı direncini de 

oldukça azaltırken, düşük molekül ağırlıklı kitosan kullanıldığında sterik engel 

azaldığından, kitosan molekülleri membran yapı içerisine de diffüzleneceğinden kalın 

membran oluşmasına ve oluşan yapının şişme davranışına karşı dayanıklılığının 

artmasına neden olacağı belirtmiştir. Kalınlaşan membran kalınlığının, madde giriş 

çıkışında diffüzyon kısıtlanmasına neden olabileceğinden hücre enkapsülasyonunda 

tercih edilmez. 
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2.6.8 Polimer iskele yapıları 

 

 

Çok sayıdaki hücrenin biyomalzeme içerisine nasıl yerleştirileceği biyoyapay destek 

sistemlerinin geliştirilmesi içi yapılan çalışmalarda önemli kısıtlamalardan biri 

olmuştur. Günümüze kadar, tek tabaka kültür sistemleri, sandviç sistemler, içi boş 

fiberler (hallov fiberler), mikroküre ve mikrokapsül sistemleri üzerinde çalışılmalar 

yapılmıştır. 

 

 

2.6.9 Membran gözenek yapısı ve büyüklüğü 

 

 

Biyoyapay karaciğer sistemlerinde kullanılacak membran gözeneği, albümin gibi 

proteinlerin (~60 kD) geçişine izin verirken immünoglobülinlerin (~150 kD) geçişini 

engelleyerek immünoizolasyonu sağlar (Demetriou 1995). Gözenek büyüklüğü 

küçüldükçe, immün reaksiyonlar azalırken, albümin gibi toksik molekülleri bağlayan 

moleküllerin geçişi de engellenmiş olacağından, sistemin etkinliği büyük ölçüde 

azalabilir. Ayrıca, membran gözenek büyüklüğü küçüldükçe, difüzyon kısıtlamasına 

neden olabileceğinden tam bir kütle transferi sağlanamayabilir. Membran yapılarda 

enkapsüle edilmiş hücrelerin membran içerisinde hücre göçü, membran gözenek 

büyüklüğüne bağlı olarak sağlanabilir ya da önlenebilir.  

 

 

2.6.10 Hücrelerin  saklanma koşulları 

 

 

Hücreye dayalı tedavi yöntemlerinde karşılaşılan problemlerden bir diğeri ise, 

kullanılmadan önce, güvenilirliği ve fonksiyonları test edilmiş hücrelerin, hücre 

bankalarında hazır bulundurulmasıdır. İzole edilen hücrelerin, ihtiyaç duyulan zamana 

kadar canlı ve fonksiyonel olarak saklanması gerekmektedir. 37 oC’de hücrelerin 
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saklanması pratik değildir ve primer hücreler, bu şartlarda kolaylıkla canlılıklarını ve 

fonksiyonlarını kaybedebilirler. 

 

 

Düşük sıcaklıklarda hücre ve dokuların saklanması ile çeşitli çalışmalar yapılmış ve 

kısmen başarı sağlanmıştır. 4 oC’de özel Wisconsin sıvında karaciğer dokusunun 

canlılığını belirli sürelerde koruyabildiği çalışmalar yapılmıştır. 

 

 

Hücrelerin sıvı azot içerisinde (-196 oC)  dondurarak (cryopreservation) uzun süreli 

korunması son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir koruma yöntemidir. Özellikle hücre 

dizileri için geliştirilmiştir. Bu yöntem primer hücreler için de kullanılmakla birlikte 

henüz yeterince iyileştirilememiştir.  

 

 

2.6.11 Biyoyapay karaciğer destek sistemlerinin klinik uygulamaları 

 

 

Günümüze kadar pek çok biyoyapay karaciğer destek sistemi üretilmeye ve 

geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak bunlardan sadece onbir tanesi klinik olarak  

uygulanabilmiştir. Bu sistemler hayvanlar üzerinde denenmiş ve başarılı sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu sistemlerin insanlar üzerinde klinik olarak uygulanabilirliği önemli 

araştırma konuları olmuştur (Flendrig 1999, Berry 2000, Gerlach 2001, Sosef 2002). Bu 

sistemlerden dokuz tanesinde zenojenik kaynaklı hepatositler kullanılmıştır. 

 

 

2.6.12 HepatAssist 2000 

 

 

HepatAssist (Circe Biomedical, Lexington, MA, USA), içi boş fiberlerden  (hollow 

fiber) oluşan biyoreaktör sistemidir. İnorganik toksinleri uzaklaştırmak için selüloz 

kaplı aktive edilmiş kömür kolonu ve oksijenatör bulunmaktadır. Primer domuz 
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hepatositleri (5-7x109 hücre), kollajen kaplı dekstran mikrotaşıyıcılar içerisinde içi boş 

fiberlere yerleştirilmişdir. Hasta plazması bu fiberlerden geçmekte ve uygulama altı saat 

sürmektedir (Rozga 2001, Stevens 2001). Bu sistem günümüzde, Amerika da 10,  

Avrupa da ise 4 tedavi merkezinde kullanılmaktadır.   

 

 

2.6.13 ELAD (Extracorporeal liver assist device, vücut dışı karaciğer destek 

sistemi) 

 

 

ELAD (VitaGen, CA, USA), sistemi de bir içi boş fiber sistemidir. Bu sistemde 

ölümsüzleştirilmiş insan karaciğer hücreleri (C3A) ince kapilerlere yerleştirilmiştir 

(Susman  1993, Ellis 1996). Hücreler kullanılmadan önce yaklaşık üç hafta kültüre 

edilir ve hücrelerin kapilerlere bağlanması ve çoğalması sağlanır. Her bir kartuj, 

yaklaşık 200 g karaciğer hücresinin sağlayabileceği metabolik kapasiteye sahiptir. Bu 

sisteme bir plazma ayırıcı ilave edilerek, hasta kanının hücresel bileşenlerden ayrılması 

sağlanmıştır. Bu diyaliz sistemi ile, sadece hasta plazması,  ELAD sisteminde 

dolaşmakta, işlem görmekte,  toksik moleküller uzaklaştırıldıktan sonra tekrar hastaya 

verilmektedir. Tedavi 10 gün kadar sürmektedir. Kartujların yüzeyi yarı geçirgen 

selüloz asetat fiberleri ile kaplanmış ve plazmanın C3A hücreleriyle doğrudan 

etkileşmesi de önlenmiştir. Bu polimerin gözenek büyüklüğü 70 kDa’dur ve 

immunoglobülinler veya lökositler, C3A hücreleriyle etkileşmemiştir (Gislason 1994). 

Bu sistem 11 hasta üzerinde denenmiş, dört hasta organ transplantasyonuna kadar bu 

sistem sayesinde hayatta kalırken, 6 hasta transplantasyondan önce ölmüştür kalan bir 

hasta ise transplantasyona gerek kalmadan yaşamına devam etmiştir (Ellis 1996).  
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2.7 Biyoreaktörler 

 

 

Son yıllarda hücre kültüründe, mikroçevrenin, hücre aktivitesi üzerine  etkisinin çok 

önemli olduğunu gösteren çalışmalar yapılmıştır. İn vivo ortamda hücrelerin bulunduğu 

ortama benzer yapılar geliştirilerek, hücrelerin daha uzun süre canlı ve fonksiyonel 

kalması sağlanmaya çalışılmıştır. Günümüzde geliştirilen hücre kültürü sistemlerinde, 

hücrelerin doğal in vivo çevrelerine benzer çevreler yaratmak için oksijenasyon, 

hidrodinamik baskı, besin transportu gibi koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu tür 

çevrelerin ‘biyoreaktör’ adı verilen sistem ya da araçlar tarafından sağlanması 

amaçlanmaktadır (Şekil 2.15). 

 

 

Bu tür sistemlerde, besiyeri, bir depodan pompa yardımıyla karbondioksit ve oksijen ile 

karışarak sürekli olarak biyoreaktöre verilir. Biyoreaktör içerisinde çeşitli membran 

yapılarda ya da yüzeyinde kültüre edilmiş fonksiyonel hücrelerle etkileşen ve işlem 

gören besiyeri tekrar depoya dönmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 2.15 Biyoreaktörler 
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2.7.1 Biyoreaktörlerin avantajları 

 

 

In vivo ortama benzer üç boyutlu dokular oluşturması, hızlı ve yüksek yoğunluklu hücre 

kültürüne izin vermesi, dokudan değerli ürünlerin (enzim, insülin vb) sağlanabilmesi, 

sonuçların sürekliliği, kullanımda geniş ölçekli çalışılabilmesi, kullanımının kolay 

olması, nispeten düşük maliyetli olması, kullanıcı güvenliği, ürün verimliliğinin yüksek 

olması, kültür malzemelerinin maliyetinde azalma sağlaması hücre kültüründe 

biyoreaktör kullanımının önemli faydalarıdır. Bu tür kültür sisteminlerinin bir diğer 

önemli avantajı da in vitro ortamda geleneksel hücre kültürü sistemlerinde, hücre ve 

dokular 10 ile 15 günden daha fazla kültüre edilemezken, bu sistem ile yaklaşık 70 güne 

kadar kültüre edilebilmeleridir.   

 

 

2.7.2 Biyoreaktör çeşitleri  

 

 

Yapılan çalışmalarda hepatositler, biyoraektörlere farklı şekillerde yerleştirilmiş ve 

hücre canlılıkları ile metabolik aktiviteleri karşılaştırılmıştır (Şekil 2.16). Farklı 

biyoreaktör tiplerinin çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.  

 

 

Tüp Lif   Düz yüzey/   Perfüze edilen   Enkapsülasyon 

(hollow fiber)   tek tabaka  yataklar/ iskeletler 

 

Şekil 2.16 Biyoreaktör çeşitleri 
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2.7.2.1 Tek tabaka ve sandviç kültür sistemleri 

  

 

Hepatositler in vivo ortamlarında tek sıra halinde dizilmiştir ve çevrelerinde sinüzoid 

adı verilen boşluklar bulunur ve herbiri hücredışı matrisle ilişkilidir. Hepatosit kültür 

sistemlerinde bu normal hücre polaritesini sağlamak için sıçan kuyruk tendonundan elde 

edilmiş kollojen matristen tek tabaka ve sandviç sistem oluşturulmaya çalışılmıştır. 

(Yarmuşh 1996). Yapılan çalışmalar sonucunda sandviç sistemlerinde, albümin, 

transferrin, fibrinojen ve üre sentezi 6-8 hafta devam ederken, tek tabaka sistemlerde 

sadece 1-2 hafta aktivitelerine devam edebildikleri belirlenmiştir. Sandviç edilen 

hepatositlerin, normal hücre iskelet yapısını korudukları, tek tabaka kültür sistemindeki 

hepatositlerin ise hücre iskelet yapısını ve fenotipini kaybederek yayıldığı, kısa sürede 

fonksiyonlarını ve canlılıklarını yitirdikleri tespit edilmiştir. Tek tabaka hücre kültür 

sistemlerinde oksijen ve gerekli metabolitler hücrelere homojen olarak ulaşmasına 

rağmen, bu sistemlere yerleştirilecek hücre sayısının az olması ve hücrelerin 

sürtünmelere maruz kalması karşılaşılan önemli dezavantajlardır. Sandviç kültür 

sistemini ile  hücreler, sürtünme güçlerinden  büyük ölçüde korunabilmektedirler (Şekil 

2.17). 

   

 

 

       

 

 

         

 

a)                                              b)  

Şekil 2.17.  a. Tek tabaka, b) sandviç kültür sistemleri 

 

 

 

 

Besiyeri 

Hepatosit Safra 

Kanalları 
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2.7.2.2  Mikroküre ve mikrokapsül kültür sistemleri 

 

 

Klinik amaçlı sistemlerde, hücre sayısını daha da artırmak için hücreler, daha geniş 

yüzey alanına sahip mikroküre, mikrokapsül ve mikrotaşıyıcılara yerleştirilerek kültüre 

edilmişlerdir (Şekil 2.18). Besiyeri ve oksijen, özellikle küçük yarıçapa sahip 

sistemlerde her hücreye rahatça ulaşabilirken, yarıçap büyüdükçe iç kısımda bulunan 

hücrelere yeterince ulaşamaması söz konusu olabilmekte ve merkezde bulunan hücreler 

canlılık ve metabolik aktivitelerini yitirebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.18 Mikroküre ve tüp lif (hollow fiber) hücre kapasitesi 

 

 

2.7.2.3 Tüp lif (Hallov Fiberler) 

 

 

Tüp lif reaktörler, bir dokuya benzetilmektedir. Yapıdaki tüp lifler (içi boş kılcallar) kan 

damarları, oksijenasyon sistemini yapay bir akciğer sistemi ve pompayı ise kanı 

pompalayan yapay bir kalp olarak düşünülerek tasarlanmıştır (Şekil 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.19 Hepatositlerin tüp lifler içerisine farklı şekillerde yerleştirilmesi   

Mikroküre Tüp lif (Hollow Fiber) 



 

 

39

Tüp lifler içerisindeki hücre sayısı, kartuj büyüklüğünün artmasıyla ve çok sayıda kartuj 

kullanılarak çözülebilmiştir. 

 

 

2.7.3  Biyoreaktörlerde oksijen miktarı  

 

 

Biyoreaktörlerde hücrelere verilecek oksijen miktarı çok önemlidir. Çünkü oksijen 

hepatositlerin bağlanması ve fonksiyon göstermesi için gereklidir. Biyoreaktör 

içerisindeki oksijen miktarı 37 °C’de 0.2 mmol O2/litre olmalıdır. Hücre yoğunluğunun 

çok, oksijenin yetersiz olduğu kültür koşullarında hücreler aerobik metobolizmadan 

anaerobik metabolizmaya geçebilirler. Oksijenin difüzyonu, hepatositlerin canlılığının 

korunmasında besinlerin diffüzyonundan çok daha önemli olması nedeni ile yapılan 

çalışmalarda, 200-500 µm arasındaki difüzyon uzaklıklarında, basit bir çevrim 

biyorektörünün kullanılması gerektiği belirlenmiştir.  

 

 

2.7.4 Biyoreaktörlerde vasat akış hızı 

 

 

Hücre vasat ortamının akış hızı, oksijen kadar önemlidir. Yüksek akış hızı hepatositlere 

çözünmüş oksijenin miktarının sağlanması için sıklıkla kullanılır. Ancak yüksek akış 

hızı uygulanması durumunda, sürtünme kuvvetleri de  artacağından, özellikle tek tabaka 

ve mikrotaşıyıcı sistemlerde yeralan hücreler zarar görebilir. 

 

 

2.7.5 Biyoreaktörde karaciğer hücrelerinin kültürü 

 

 

Dixit ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, izole edilen primer hepatositler, çok 

ince sodyum alginat–poly-L-lizin-sodyum alginat (APLA) kopolimer membranı 

içerisinde hapsedilmiş, sonrasında alginat uzaklaştırılarak içi boş kapsüller 
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oluşturulmuştur. Bu kapsüller intraperitonal (karıniçi) olarak Gunn sıçanlarına 

transplante edilmiş ve çeşitli zaman aralıklarında alınan kan örneklerindeki bilirübin 

seviyesi ölçülmüştür. Küre içine hapsedilmiş hepatositlerin transplante edildiği 

sıçanların serum bilirübin seviyesinde önemli bir düşüş gözlenmiştir. Bu çalışma kapsül 

içerisindeki hepatosit hücrelerinin fonksiyonlarına devam ettiğini göstermektedir (Dixit  

1998) (Şekil 2.20). 

 

 

Bu sistemlerde önemli bir nokta oksijen ve madde transferinin sağlanmasıdır. Tek 

tabaka sistemlerinde oksijen hücrelere homojen olarak ulaşabilse de özellikle belirli bir 

yarıçaptan büyük kürelerde ya da mikroenkapsüle edilmiş hücrelerde kapsülün 

ortasındaki hücrelere yeterince oksijen ve besin ulaşmamasından dolayı hücre ölümleri 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.20 Mikroküre ya da mikrokapsülde enkapsüle edilmiş hücrelerin biyoreaktör 
                 içerisinde kültürü  
 

 

 

 
CB 

Domuz   Hepatositler  Enkapsülasyon 

Karaciğeri 

Enkasüle edilen hepatositlerin 

biyoreaktörde  kültürü 
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2.7.6 Döner duvarlı biyoreaktörler (RWV (rotating wall vessel) ve STLV (slow 

turning lateral vessel)  

 

 

Günümüzde gerek yerçekimimin, gerekse mikroçekimli ortamların hücrelerin temel 

biyolojik proseslerine etkileri büyük ölçüde bilinmektedir. In vitro ortamda, 

yerçekiminin bulunduğu geleneksel kültür koşullarında, memeli dokusunun üç boyutlu 

ve yüksek yoğunluklu olarak yeniden oluşturulmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Teorikte ve deneysel olarak uzaya yapılan yolculuklar boyunca mikroçekim koşulları 

kullanılarak hücre kültürü teknikleri geliştirilmiş ve 1987’de NASA tarafından üretilen 

sistemle ideal bir kültür ortamı sağlanabilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda geliştirilen biyoreaktör sistemlerinde amaç yerçekiminin olmaması değil 

yerçekimini oluşturan bütün güçlerin toplamının yaklaşık ‘0’ ya da sıfıra yakın 

olmasıdır (mikrogravimetri). NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

ve ISS (International Space Station) tarafından yapılan çalışmalar ile, hücre ve dokular, 

yatay olarak RWV (Rotating Wall Vessel) biyoreaktörlerinde kültüre edilerek, yüksek 

sürtünme güçlerinden ve köpük oluşumundan zarar görmesini önleyecek sistemleri 

dünyada da üretebilmişlerdir (Şekil 2.21). Kültür ortamı, hücreler ve hücre kümeleri 

biyoreaktörde dönmekte, biyoreaktör çeperiyle ya da birbirleriyle çarpışmamakta ve 

diğer zarar veren durumlardan bu şekilde korunmaktadırlar. Bu tür kültür sistemleri ile 

çalışan bilim adamları 35 farklı hücre tipi üzerinde (primer hücre, kanser hücresi, 

süspansiyon ve bağlanma bağımlı hücrelerde) başarılı çalışmalar yapmışlardır (Freed  

1997, Freed 1998). 

 

 

 

 

 

 

             a)                                        b) 

Şekil 2.21. a. STLV biyoreaktör b. dönme sırasında etkili olan kuvvetler: (Fd) çekme  
                  gücü, (Fc) savurma gücü, (Fg) çekim gücü 
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2.8 Hepatositlerle Ortak Kültür (Ko-kültür) Çalışmaları  

 

 

Biyoyapay karaciğer sistemlerinde hücre canlılığının, metabolik faaliyetlerin ve hücre 

fenotipinin korunmasında etkili olan faktörlere (bağlanma faktörlerinin ve vücut dışı 

matris bileşenlerinin, hormon ve büyüme faktörlerin vb.) ek olarak  hücre-hücre 

(homotipik ya da heterotipik) etkileşimleri de oldukça önemlidir. Paranşimal ve 

paranşimal olmayan hücreler arasındaki hücre etkileşimlerinin, hücre büyümesi, hücre 

göçü ve/veya hücre farklılaşmasını sağladığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.  

Hepatositler, karaciğer epitel hücreleri (Guillouzo 1984), sinüzoidal endotel hücreler ile 

(Morin 1986) ko-kültüre edilmiştir. Bhatia ve arkadaşları hepatositlerin homotipik ve 

heterotipik hücre etkileşimlerindeki rolüyle ilgili çalışmalar yapmışlardır (Baita 1997). 

Bir diğer biyoyapay karaciğer sisteminde ise üç boyutlu sentetik biyobozunur polimer 

iskeletler içerisinde hepaositler kokültüre edilmiştir (Kim 1998). 

 

 

Hepatositler, çeşitli canlı hücreler ile kokültüre edilmelerinin yanında ayrıca, paranşimal 

olmayan hücrelerin, ölümcül ışınlama, ısıtma, gluteraldehitle sabitleme gibi işlemlerden 

geçirilerek besleyici tabaka (feeder) olarak kullanıldığı kokültür çalışmalar da 

bulunmaktadır (Morin 1988) . 

 

 

2.9 Kriyoprezervasyon 

 

 

Günümüzde hücre ile yapılan çalışmalarda, primer hücre kaynakları yerine, genetik 

olarak kararlı, canlı ve metabolik olarak aktif hücre kaynaklarına ihtiyaç artmaktadır. 

Kullanılan seri haldeki alt kültür sistemlerinin, zaman kaybına, kontaminasyona ya da 

genetik bozukluklara neden olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Oysa izole edilen 

ve bir deney için kullanıldıktan sonra kalan primer hücreler ‘kriyokoruma veya 

kriyoprezervasyon’ adı verilen bir yöntem ile kriyojenik sıcaklıklarda kararlı hale 

getirilerek uzun süre saklanabilirler. Özellikle çok düşük sıcaklıklarda hücrelerin 
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canlılık aktiviteleri minimuma indirilmekte ve yaşlanma zamanı kısmen durdurulmaktır.  

Gelişen teknikler ile, yiyecekler, mikroorganizmalar, izole edilmiş doku hücreleri, 

küçük çokhücreli organizmalar ve embryo gibi daha kompleks organizmalar uzun süre 

saklanabilirler. 

 

 

Antifiriz çözeltiler (cryoprotectant) kullanarak çok düşük sıcaklıklarda (genellikle -80 
oC yada sıvı azot -196 oC), insan, hayvan, organ ve dokuların uzun süre korunmasına 

‘kriyoprezervasyon’ adı verilir. Antifiriz maddeler, buz kristali oluşumunu minimuma 

indirmeyi yada tamamen önlemeyi sağlar. Bu maddeler kullanılmadan dondurma 

yapılırsa hücre yapısında bulunan suyun, hücre içi ya da hücre dışı buz kristallerine 

dönmesi sonucunda, hücre ciddi zarar görür.   

 

 

Günümüze kadar hücre dondurulmasında pek cok antifiriz madde kullanılmıştır. Bunlar 

polivinilpirolidin, dekstran, 1,2 propanediol, DMSO, etilen glikol ve gliserol (hücre içi 

donmayı önleyen maddeler) ile sükroz ve rafinozdur (hücre dışı donmayı önleyici 

maddeler).  

 

 

Yapılan bir çalışmada, insan ve sıçan karaciğer hücrelerinin dondurulmasında 

polivinilpirolidin, dekstran, DMSO ve gliserol gibi antifiriz maddeler kullanılarak hücre 

canlılıkları karşılaştırılmıştır (Loretz et.al, 1989). Sonuç olarak % 10-20 DMSO’in  

kullanıldığı deneydeki hepatositlerin çözüldükten sonraki bağlanma ve canlılıklarının, 

diğer antifiriz maddelerine göre daha iyi olduğu belirlenmiştir. DMSO’in ideal 

konsantrasyonu canlı türüne göre farklılık göstermektedir. İnsan hücrelerinin 

dondurulmasında DMSO’in ideal konsantrasyonu % 10-12 iken, sıçan için % 16, fare, 

tavşan gibi canlılarda ideal konsantrasyon % 14 olarak belirlenmiştir.  

 

 

İdeal bir dondurarak koruma sisteminde dikkat edilmesi gereken diğer konular ise, 

dondurma sırasında kontrollü sıcaklık düşüşünün sağlanması, DMSO kullanımı ve hızlı 
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çözme işlemi uygulanmasına dikkat edilmesidir. Çünkü hızlı bir soğutmada su hücre 

içerisinden çıkamaz ve iç buz oluşturur hücre içerisinde genişleyen buz yapısı ise hücre 

membranına zarar verir (Mazur 1965). Eğer soğutma çok yavaş yapılırsa çok fazla 

hücresel dehidratasyon olur ve oluşan hücre dışı buz yapı hücreye mekanik olarak zarar 

verir (Hubel et.al 1991). 

 

 

Kullanılan antifiriz maddeler yüksek konsantrasyonlarda kullanılmamalıdır aksi halde 

toksik zararlara neden olabilir. 

 

 

2.9.1  Hepatositlerin kriyoprezervasyonu 

 

 

Hücreye dayalı tedavi yöntemlerinde karşılaşılan problemlerden birisi,  kullanılmadan 

önce, güvenilirliği ve fonksiyonları test edilmiş hücrelerin hazır bulundurulmasıdır. 

Özellikle akut karaciğer rahatsızlıkları aniden ortaya çıkmakta ve hemen önlem alınması 

gerekmektedir. Bu yüzden hepatositlerin her an ulaşılabilecek bankalarda 

bulundurulması gerekmektedir.  

 

Dondurularak korunan hepatositlerden bir hücre havuzu oluşturulması ve gerektiğinde 

tedavi için yeterli miktarda hücrenin hazır bulundurulması amacıyla 

kriyopreservasyonla ilgili çalışmalara hız verilmiştir. Kriyokorunmuş hepatositler, 

biyoyapay karaciğer sistemlerinin geliştirilmesinde, yeni ilaçların toksikoloji testlerinin 

yapılmasında ve hepatosit transplantasyonunda kullanılmaya başlanmıştır.  

 

 

Süspanyon çözeltisi içerisindeki hepatositlerin dondurması ile ilgili olarak, hücrelerin 

dondurulacağı besiyerlerinin değiştirildiği çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Chesne 1988, 

Diener 1993). Bu çalışmalarda bazı kültür ortamlarında dondurulan hücrelerin daha iyi 

sonuçlar verdiği belirlenmekle birlikte, süspansiyonda dondurulan hücrelerin dondurma 

ve  sonrasında çözme işlemleri sırasında hem canlılık hem de aktivite kaybına maruz 
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kaldıkları ve çözülme işleminden sonra kültüre edilen hepatositlerin yüzeye bağlanma 

(adezyon) özelliklerini büyük ölçüde yitirdikleri belirlenmiştir. Bunun nedeni ise 

süspansiyonda yeralan hepatositlerin hücre membranlarının enzimatik sindirim 

nedeniyle değişmesi ve bu membran yapının, donma ve ardından çözülme işlemleri  

sırasında oluşan ozmotik değişimlere karşı çok daha hassas olması ile açıklanmıştır 

(Koebe 2000, Morsiani 2002). 

 

 

Bu olumsuzlukları önlemek için iki yada üç boyutlu membran yapıya bağlanmış 

hepatositlerin dondurulması ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır. Son zamanlarda 

hepatositlerin in vitro kültürleri için kullanılan metodlar (biyoreaktör ve kürelerde 

kültüre edilme), dondurulan hepatositlerin kültüründe de denenmeye başlanmıştır 

(Guillouzo 1999). Ancak ideal bir koruma sitemi henüz bulunamamıştır 

 

 

Kollajen sandviç matris sistemlerinde yapılan çalışmalarda, dondurulan hepatositlerin 

karakterizasyonu belirlenmiştir. Koebe tarafından yapılan çalışmada, sıçan hepatositleri 

tek tabaka kollajen üzerinde kültüre edilip -70 oC’de dondurulmuş  üzerine tekrar bir 

kollajen tabakası ilave edilmiştir. Kültüre edilen hücrelerin 1 haftadan daha fazla süre 

canlılık ve bağlanma gösterdiği belirlenmiştir (Koebe 1990). Bir diğer çalışmada ise, 

kollojen jel içinde kültüre edilen hepatositler –80 oC de dondurulmuş ve yüksek hücre 

canlılığıyla 30 güne kadar korunabildiği belirlenmiştir (Borel-Rinkes 1992). Bu 

çalışmalar sonucunda, in vitro kültür metotlarının hücre donma ve çözünme baskılarına 

dayanıklılığını etkilediğini göstermiştir Bu çalışmalardaki en önemli kısıtlama hücre 

konsantrasyonunun düşük olması ve yüksek miktarda koruma için yeterli olmamasıdır 

(Darr 2001).  

 

 

Ayrı iki bilim adamı Guyomard ve Rialland, hepatositleri kalsiyum alginat jelde 

immobilize ettikten sonra dondurmuşlar ve her iki çalışmanın sonucunda da 

hepatositlerin dondurma ve çözme işlemlerinin yarattığı stresden  korunduğu ve 
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hücresel canlılık bakımından, yeni izole edilmiş hepatositlerle aralarında önemli bir 

farkın olmadığı belirlenmiştir (Guyomard 1996, Rialland 2000). 

 

 

Dixit tarafından yapılan bir çalışmada, çok ince alginat mikrokürelerde enkapsüle 

edilerek dondurulmuş hepatositlerin üre ve protein sentezlerinin, yeni izole edilmiş 

hepatositlere benzediği belirlenmiştir. Ayrıca bu hücreler Gunn sıçanlarının 

peritonyumuna transplante edilmiş ve kandaki yüksek bilirübin oranının düştüğü yani 

bu hücrelerin hala fonksiyonel olduğu belirlenmiştir (Dixit 1993,1994). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

 

3.1 Materyal 

 

 

Çalışmada, Macrocystis pyrifera’dan elde edilen sodyum alginat (1,4-bağlı β-D 

mannuronik asit ve 1,4-bağlı α-L-guluronik asit kopolimeri, düşük viskozite) 

Sigma’dan (St. Louis, MO, ABD), kitosan [(1→4) bağlı 2-amino-2-deoksi-β-D-

glukopiranoz, MA (kitosan) =  400000, orta moleküler ağırlıklı] Fluka’dan temin edildi 

(UCRA, lot 34# 1303, İsviçre). Primer sıçan hepatositlerinin izolasyonunda kullanılan 

kollajenaz enzimi Serva’dan (Hep-plus, Heidelberg, Almanya) sağlandı. İzole edilen 

hepatositlerin kültürü için kullanılan besiyerinin hazırlanmasında kullanılan DMEM 

fetal buzağı serumu ve penisilin Sigma firmasından temin edildi. Çalışmada kullanılan 

diğer bütün kimyasallar hücre kültürü saflığında olup Sigma-Aldrich’den sağlandı. 

Hücre kaynağı olarak genç erkek Wistar sıçanlar kullanıldı. Hücre izolasyon 

işlemlerinde evrensel kabul gören etik kurallar uygulandı. Bütün çalışmalarda ultrasaf 

su (25oC’da 20 MΩ’luk) kullanıldı. 

 

 

3.1.1 Sodyum alginat çözeltisi  

 

 

Sodyum alginat, mikroküre ve mikrokapsüllerin hazırlanmasında polianyon olarak 

kullanıldı. % 2.0 g/dL ve % 0.1 g/dL’lik sodyum alginat çözeltisi, serum fizyolojikte (% 

0.85 g/dL NaCl) hazırlandı. Sodyum alginat çözeltisi, hücre enkapsülasyon deneyinde 

kullanılmadan önce, iki saat süreyle laminar kabin içinde UV lambası altında (254 nm) 

sterilize edildi. 
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3.1.2 Alginat jel oluşturma çözeltisi  

 

 

Sodyum alginatın jelleştirici çözeltisi olan 0.4 M kalsiyum klorür (CaCl2), serum 

fizyolojikte (% 0.85 g/dL NaCl) hazırlandı. Hazırlanan çözelti, otoklavda 121 oC’da 30 

dakika sterilize edilerek kullanıldı. 

 

 

3.1.3 Kitosan çözeltisi  

 

 

Kitosan (% 2.0 g/dL ve % 0.3 g/dL), sodyum klorür (% 0.85 g/dL) ve askorbik asitten 

(% 2.0 g/dL) oluşan çözelti içerisinde, homojen bir karışım elde edilinceye kadar 

manyetik karıştırıcıda karıştırıldı. Çözünmeyen katı safsızlıkların ayrılabilmesi ve 

berrak bir çözelti elde edilebilmesi amacıyla bir gece +4 oC’da buzdolabında 

dinlendirildi.  

 

 

3.1.4 Kitosan jel oluşturma çözeltisi  

 

 

Kitosanın jelleştirilmesi için kullanılan sodyumtripolifosfat tamponu (% 0.6 g/dL 

Na5P3O10, pH 7.4; Sigma), serum fizyolojikte (bidestile suda %0.85 g/dL’lik NaCl 

çözeltisi) çözülerek hazırlandı. Çözelti otoklavda 121 oC’da 30 dakika sterilize edilerek 

kullanıldı. 

 

 

3.1.5 Sodyum sitrat çözeltisi 

 

Sodyum sitrat çözeltisi (53 mM) bidestile suda çözülerek hazırlandı ve otoklavda steril 

edilerek kullanıldı. 
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3.1.6 Dimetil sülfoksit çözeltisi  

 

 

Kriyoprezervasyon ile ilgili çalışmalarda, standart kültür ortamına hacimce % 20 

dimetil sülfoksit (DMSO, Sigma) olacak şekilde eklendi. DMSO, 0.22 µm’lik steril 

filtreden (Corning, Schiphol-Rijk, Hollanda) geçirildikten sonra kullanıldı. 

 

 

3.1.7 Primer sıçan hepatositlerinin izolasyonunda kullanılan çözeltiler 

 

 

Primer sıçan hepatositlerinin izolasyonu sırasında kullanılan kalsiyumsuz tampon 

çözeltisi, % 0.83 g/dL NaCl, % 0.05 g/dL KCl ve % 0.24 g/dL HEPES (2-[4-(2-

hidroksietil)-1-piperazinil]etansülfonik asit, Sigma) bileşiklerinin ultrasaf suda 

çözülmesiyle hazırlandı. Tampon çözeltinin pH’ı 7,4’e ayarlandı ve izolasyonda 

kullanılmadan önce otoklavda 121 oC’da 30 dakika sterilize edildi. 

 

 

Kalsiyumlu kollajenaz çözeltisi, % 0.39 g/dL NaCl, % 0.05 g/dL KCl, % 2.4 g/dL 

HEPES ve % 0.7 g/dL CaCl2 bileşiklerinin ultrasaf suda çözülmesiyle hazırlandı. 

Tampon çözeltinin pH’ı 7.6’ya ayarlandı ve izolasyonda kullanılmadan önce otoklavda 

121 oC’da 30 dakika sterilize edildi. İzolasyon sırasında ~% 0.075 - % 0.100 g/dL 

kollajenaz enzimi, 10 ml kalsiyumlu tamponda çözüldü ve steril filtreden geçirilerek 

stok tampona ilave edildi.  

 

 

3.1.8 Kültür besiyeri 

 

 

Hücre kültürü işlemlerinde, hücrelerin in vitro şartlarda yaşatılacağı besiyeri vasatı 

olarak Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM, Sigma) kullanıldı ve içerisine 

hacimce %10 fetal buzağı serumu (FBS, Sigma), insülin (10µg/mL, Sigma), lidokain 
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(%0.6 g/dL, Sigma) ve penisilin/streptomisin (Sigma) ilave edilerek vasat ortamı 

zenginleştirildi.  

 

 

3.2 Yöntem 

 

 

3.2.1 Enkapsülasyon yönteminin optimizasyonu 

 

 

Deneylerde kullanılacak polimerlerden, homojen ve düzgün küresellikte kürelerin 

oluşturulabileceği optimum koşullar, yapılan çalışmalarla belirlendi. Enkapsülasyon 

için, otomatik bir enkapsülatör cihazı (Nisco, Var-A, İsviçre) kullanıldı (Şekil 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Kısaltmalar: 

1 Şırınga Pompası 

2 Titreşim Ünitesi 

3 Kontrol Kabini 

4 Tek-çıkışlı Baş 

5 Stroboskopik Işık 

6 Baş Taşıyıcı 

7 By-pass Sistemi 

8 Sertleştirme Çözeltisi 

9 Mikroküre İçeren  

   Sertleştirme Çözeltisi 

10 Karıştırıcı 

11 Şırınga Pompası Rafı 

Şekil 3.1 Enkapsülatör cihazı 
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3.2.2 Optimum alginat mikroküre oluşum koşullarının belirlenmesi  

 

 

Optimum alginat mikroküre oluşum koşullarının belirlenmesi amacıyla, çalışmada 

kullanılan % 2.0’lik sodyum alginat çözeltisi için, jelleştirici çözelti hacmi (0.4 M 

CaCl2, 100 mL, 250 mL, 400 mL), stroboskopik ışık amplitüdü (% 20, % 60 ve % 100) 

ve pompalama hızı (1,5 mL/dk, 5,5 mL/dk ve 8,5 mL/dk) optimize edilerek, çalışma 

koşulları belirlendi. 

 

 

3.2.3 Optimum kitosan mikroküre oluşum koşullarının belirlenmesi 

 

 

Çalışmada kullanılan % 2.0 g/dL’lik kitosan (% 2.0 g/dL’lik askorbik asitte; pH 6.0) ile, 

jelleştirici çözelti hacmi (% 0.6 g/dL Na5P5O5, 100 mL, 250 mL, 400 mL) stroboskopik 

ışık amplitüdü (% 20, % 60, % 100) ve pompalama hızı (1,5 mL/dk, 5,5 mL/dk ve 8,5 

mL/dk) gibi deney koşulları değiştirilerek optimum çalışma koşulları belirlendi. 

 

 

3.2.4 Optimum alginat-kitosan-alginat mikrokapsül oluşum koşullarının 

belirlenmesi 

 

 

Çalışmada optimum kapsül oluşum koşulları, alginat mikrokürelerin, farklı kaplama 

süreleri (5 dk, 10dk, 30 dk ve 1 saat), farklı kaplama konsantrasyonları (% 0.3 g/dL, 

%1.0 g/dL, % 2.0 g/dL kitosan ve 0.1 g/dL, % 1.0 g/dL, % 2.0 g/dL sodyum alginat) ve 

farklı kapsül oluşum süreleri (1 dk, 5 dk, 10 dk, 30 dk 53 mM sitrat çözeltisi) denenerek 

optimum çalışma koşulları belirlendi.  
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3.3 Mikroküre ve Mikrokapsüllerde Optimum Hücre Konsantrasyonu  

 

 

3.3.1 Alginat mikrokürelerde enkapsüle edilen hepatosit konsantrasyonunun 

optimizasyonu 

 

 

Optimum çalışma koşulları belirlenmiş olan alginat mikrokürelere yüklenecek optimum 

hepatosit konsantrasyonunu belirlemek amacıyla farklı hücre konsantrasyonları 

(1.0x106 hücre/mL ve 3.0x106 hücre/mL) ile çalışmalar yapıldı. 

 

 

3.3.2 Alginat-kitosan-alginat mikrokapsüllerde enkapsüle edilen hepatosit 

konsantrasyonunun optimizasyonu  

 

 

Optimum çalışma koşulları belirlenmiş olan AKA mikrokapsül sistemlerine yüklenecek 

optimum hepatosit konsantrasyonunu belirlemek amacıyla farklı hücre 

konsantrasyonları (1.0x106 hücre/mL, 2.0x106 hücre/mL ve 3.0x106 hücre/mL) ile 

çalışmalar yapıldı. 

 

 

3.3.3 Kitosan mikrokapsüllerde enkapsüle edilen hepatosit konsantrasyonunun 

optimizasyonu 

 

 

Optimum çalışma koşulları belirlenmiş olan kitosan mikrokürelere yüklenecek optimum 

hepatosit konsantrasyonunu belirlemek amacıyla, farklı hücre konsantrasyonları 

(1.0x106 hücre/mL ve 3.0x106 hücre/mL) ile çalışmalar yapıldı. 
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3.4 Hücre İzolasyonu ve Hücre Kültürü Çalışmaları 

 

 

3.4.1 Primer sıçan hepatositlerinin izolasyonu 

 

 

Primer sıçan hepatosit hücreleri, erkek Wistar sıçanlarından (100-200 g) portal ven 

kollajenaz (Tip IV, 200 Ü/mL, Serva) perfüzyon yöntemi ile izole edildi (Seglen 1976). 

Wistar sıçanlara Avertin ile anestezi yapıldı. (1.0 mL Avertin/100 g vücut ağırlığı). 

Karın traş edildikten sonra izopropanol ve iyotlu-alkol ile üç kere temizlendi. Karından 

itibaren orta ve yan taraflardaki önce deri sonra peritonyum geniş olarak kesilerek 

ayrıldı. Karaciğere doğru giden portal ven ve splenik ven ortaya çıkarılarak sütur ile 

bağlandı ve gerektiğinde kanül ile birlikte bağlanma için hazırlandı. Benzer şekilde, 

inferior vena cava da ortaya çıkarılarak bağlanma için hazırlandı. 

 

 

Portal vene, teflon intravenöz kanula (18 G) kullanılarak girildi. Kanula bir peristaltik 

pompaya bağlı steril silikon hortumla birleştirildi ve aynı zamanda karaciğer, Ca+2’suz 

tampon ile (15-20 mL/dk 37 oC ve pH 7.4) perfüze edildi. Perfüzyondan sonra 

infrahepatik vena cava renal kan damarları seviyesi altından kesilerek karaciğere olan 

basınç azaltıldı. Kan akışı tamamlanıp, kalsiyumsuz tampon akışı sağlandı. Bu sırada 

diyafram dikkatle kesildi ve karın kesimi boyuna kadar açıldı. Kaburga kafesi ve göğüs 

kemiği kesilerek kalp ve göğüs çukuru meydana çıkarıldı ve sağ kapakçık duvarında 

küçük bir açıklık olacak şekilde makasla kesildi. Kollajenazlı tamponun karaciğerden 

geçerek bu boşluğa dolması sağlandı. Kollajenazlı tamponun tekrar sirkülasyonu için 

burada toplanan ve enzim içeren çözelti, steril pastör pipetiyle alınarak karaciğer 

defalarca yıkandı. Bu işlemin hemen sonrasında inferior vena kava steril yumuşak dikiş 

ipliği kullanılarak bağlandı. Kollajenaz perfüzyonuna 10-12 dakika devam edildi. 

Perfüzyondan sonra karaciğerin şişmesi ve şeffaflaşması beklendi; hemen ardından 

perfüzyon giriş ve çıkışları kapatıldı. Karaciğer, soğuk vasat ortamı içeren steril petri 

kabına dikkatle yerleştirildi. Yeni izole edilmiş sıçan hepatositlerinden, hücre 

kümelerini ve bağ dokusu kalıntılarını uzaklaştırmak için süspansiyon halindeki çözelti, 
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100 µm gözenek büyüklüğüne sahip steril elekten geçirildi. Hepatositlerin 

saflaştırılması için, elde edilen çözelti aşamalı olarak, hepatosit besiyeri ile 3 defa 

yıkandı (4 oC’da gerçekleştirilen santrifüjleme ve vasat değiştirme basamakları) (Şekil 

3.2). İzole edilen hepatositlerin canlılığı ve izolasyon verimi, tripan mavisi boyama 

metodu ile standart olarak takip edildi. Bunun yanısıra, kitosan, alginat mikroküre ve 

alginat-kitosan-alginat mikrokapsül sistemlerinde enkapsüle edilen primer sıçan 

hepatositlerinin canlılığı, mitokondriyal dehidrojenaz enzim aktivitesine dayalı MTT (3-

(4,5-dimetildiazol-2-il)-2,5 difenil tetrazolyum bromür) metodu uygulanarak belirlendi.   

 

 

 

Şekil 3.2 Sıçan primer hepatosit hücre kültürünün inversiyon mikroskobu görüntüsü; 
Boyut çubuğu: 100 µm. 
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3.4.2 Sıçan primer parenşim-olmayan hücrelerin izolasyonu 

 

 

Parenşimal-olmayan karaciğer hücreleri, hepatik hilumdan, tripsinizasyon protokolü ile 

elde edilip, hücreler çeşitli yoğunluklardaki Percol çözeltileri kullanılarak saflaştırıldı. 

 

 

3.5 Enkapsüle Edilmiş Hepatositlerin Metabolik Aktivite ve Hücre Canlılığının 

Belirlenmesi 

 

 

3.5.1 Hücre canlılığının tripan mavisi ve MTT boyama metodlarıyla belirlenmesi 

 

 

3.5.1.1 Tripan mavisi hücre canlılık testi 

 

 

50 mL’lik hücre süspansiyonundan 10 µL alınarak eppendorf tüpüne aktarıldı ve 90 µL 

besiyeri eklenerek 1/10 oranında seyreltildi. Bu çözeltiden 100 µL alınıp 100 µL tripan 

mavisi (% 0.1’lik) eklenerek iyice karıştırıldı. Çözeltinin 20 µL’si hemositometreye 

konularak inversiyon mikroskobu yardımıyla, düşük büyütmede (x10) odaklama 

yapılıp, dört büyük kare içerisine düşen hücreler, canlı hücreler (boyanmamış ve 

dairesel) ve ölü hücreler (deforme olmuş ve mavi boyayı yapısına almış) sayılarak 

belirlendi. Bu yolla, gerçekleştirilen her izolasyon için hücre verimi ve hücre canlılığı 

hesaplandı. 

 

 

3.5.1.2 Mitokondriyal dehidrojenaz aktivitesinin MTT testi ile belirlenmesi 

 

 

MTT (3-(4,5-dimetildiazol-2-il)-2,5 difenil tetrazolyum bromür) metodunda ise, canlı 

hücrelerdeki mitokondriyal dehidrojenaz enziminin, sarı renkli bir çözelti olan MTT 
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çözeltisini, suda çözünmeyen formazan tuzuna dönüştürmesi ve oluşan renkli 

kristallerin izopropanol/HCl ile çözülerek, çözeltinin optik yoğunluğunun 570 nm’de 

spektrofotometrik olarak belirlenmesi prensibine dayanır (Şekil 3.3).  

 

  

                  MTT(sarı)                                           MTT-formazan (mor) 

 

Şekil 3.3 MTT canlılık testi  

 

 

96 Kuyucuklu mikroplakanın bir kuyucuğu içerisine, 270 µL yeni vasat çözeltisi ve 

mikroküre ya da mikrokapsül içerisinde enkapsüle edilmiş hepatositler yerleştirilir. 30 

µL  MTT (% 10’luk) çözeltisi ilave edilerek inkübatörde (37 oC, %5 CO2 ve %95 nem) 

4 saat inkübe edilir. Oluşan renkli kristaller izopropanol/HCl ile çözülerek, çözeltinin 

optik yoğunluğunun 570 nm’de spektrofotometrik olarak belirlenir. 

 

 

3.6 Hepatositlerin Enkapsülasyonu ve Statik Kültürü  

 

 

3.6.1 Optimize edilmiş alginat mikrokürelerde hepatositlerin enkapsülasyonu ve   

statik kültürü 

 

 

Dokuz ml alginat (% 2.0’ lik) çözeltisine, 1.0x106 hücre/mL yoğunluğunda primer sıçan 

hepatosit süspansiyonu ilave edildi. Hepatosit içeren alginat çözeltisi, sterilize edilmiş 

0.4 M CaCl2 çözeltisine steril enjektör yardımıyla damlatılarak, polimerleşmenin 

Mitokondriyal 

Dehidrogenaz 
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sağlanması için 5 dk karıştırıldı. Sonuçta 1000-1250 µm çap boyutuna sahip yaklaşık 

750 adet alginat küre elde edildi. Hepatosit enkapsüle edilmiş alginat mikroküreler 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) çözeltisine,% 10 FBS, 10 µg/mL 

insülin ve % 1 Pen-Strep çözeltisi ilave edilerek standart statik kültür koşullarında (37 
oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) kültür devam ettirildi. Kültür ortamı günlük olarak 

değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’da dondurularak saklandı. 

 

 

3.6.2 Hepatositlerin enkapsülatör cihazı ile alginat mikrokürelerde 

enkapsülasyonu ve statik  kültürü 

 

 

Dokuz ml alginat (% 2.0 g/dL) çözeltisine, 1.0x106 hücre/mL yoğunluğunda primer 

sıçan hepatosit süspansiyonu ilave edildi. Hepatosit içeren alginat çözeltisi, sterilize 

edilmiş 0.4 M CaCl2 çözeltisine damlatılarak, önceden belirlenen optimum koşullarda 

(8.5 mL/dk damlatma hızı, % 60 amplitüd, 300 µm uç-nozzle boyutu) küreler 

oluşturuldu ve hidrojel ağ yapısının mekanik kararlılığını sağlamak amacıyla 10 dk daha 

aynı çözeltide karıştırıldı. Sonuçta yaklaşık olarak 300-350 µm çap boyutları olan 

mikroküreler elde edildi. Hepatosit enkapsüle edilmiş alginat mikroküreler DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) çözeltisine,% 10 FBS, 10 µg/mL insülin ve %1 

Pen-Strep çözeltisi ilave edilerek standart statik kültür koşullarında (37 oC, %5 CO2 ve 

% 95 nem) kültür devam ettirildi. Kültür ortamı günlük olarak değiştirildi ve alınan 

örnekler -20 oC’de dondurularak saklandı. 

 

 

3.6.3 Hepatositlerin alginat-kitosan-alginat mikrokapsüllerinde enkapsülasyonu ve 

statik kültürü 

 

 

Çalışmanın diğer bir bölümünde ise, enjektör yardımı ile hazırlanmış olan hepatosit 

enkapsüle edilmiş alginat mikroküreler % 0.3 g/dL kitosan çözeltisine transfer edilerek 

30 dk. karıştırıldı. İki kere yıkama yapıldıktan sonra (% 0.85 g/dL NaCl) tekrar % 0.1 
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g/dL’lik sodyum alginat çözeltisinde, 10 dakika karıştırıldı. Oluşan çok tabakalı 

mikroküreler, 54 mM sodyum sitrat ile muamele edilerek, Ca+2-alginat membran 

yapıdaki Ca+2 iyonlarının Na+ iyonları ile yerdeğiştirmesi sonucunda tekrar sıvı forma 

dönüşmesi ve  alginatın ortamdan uzaklaştırılması sağlandı (Şekil 3.4).  Sonuçta 1400-

1600 µm’lik alginat-kitosan-alginat mikrokapsüller içerisinde enkapsüle edilen 

hepatositler, DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) çözeltisine, %10 FBS, 10 

µg/mL insülin ve %1 Pen-Strep çözeltisi ilave edilerek standart statik kültür 

koşullarında (37 oC, %5 CO2 ve %95 nem) kültüre edildi. Kültür ortamı günlük 

değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’de dondurularak saklandı. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4 AKA mikrokapsüllerinin oluşumu 

 

 

 

3.6.4 Hepatositlerin enkapsülatör cihazı ile alginat-kitosan-alginat 

mikrokapsüllerinde enkapsülasyonu ve statik kültürü 

 

 

Çalışmanın diğer bir bölümünde ise, enkapsülatör cihazı yardımı ile hazırlanmış olan 

hepatosit enkapsüle edilmiş alginat mikroküreler, % 0.3 g/dL kitosan çözeltisine 

transfer edilerek 30 dk. karıştırıldı. İki kere yıkama yapıldıktan sonra (% 0.85 g/dL 

NaCl) tekrar % 0.1 g/dL alginat çözeltisinde, 10 dk. karıştırıldı. Anyonik bir polimer 

olan alginat ile katyonik bir polimer olan kitosan arasında oluşan kuvvetli iyonik 

bağlanmalar ile kürelerin kaplanması sağlandı. Oluşan çok tabakalı mikroküreler, 54 

mM sodyum sitrat ile muamele edilerek, kitosan ile elektrostatik olarak bağ yapmamış 

alginat ortamdan uzaklaştırıldı. Sonuçta 400-450 µm çap dağılımına sahip 
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mikrokapsüller elde edildi. Alginat-kitosan-alginat mikrokapsüller içerisinde enkapsüle 

edilen hepatositler, DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) çözeltisine, % 10 

FBS, 10 µg/mL insülin ve % 1 Pen-strep ilave edilerek standart statik kültür 

koşullarında (37 oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) kültüre edildi. Kültür ortamı günlük 

değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’de dondurularak saklandı. 

 

 

3.6.5  Hepatositlerin kitosan mikrokürelerinde enkapsülasyonu ve statik kültürü 

 

 

Dokuz ml kitosan (% 2.0 g/dL) çözeltisine, 1 mL (2.0x106 hepatosit içeren) primer 

sıçan hepatosit süspansiyonu ilave edildi. Hepatosit içeren kitosan çözeltisi, sterilize 

edilmiş % 0.6 sodyum tripolifosfat çözeltisine enjektör yardımıyla damlatılarak, 

polimerleşmenin sağlanması için 10 dk karıştırıldı. Sonuçta 1250-1500 µm çap 

boyutuna sahip kitosan küreler elde edildi. Hepatosit enkapsüle edilmiş kitosan 

mikroküreler, DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) çözeltisine, % 10 FBS, 

10 µg/ml insülin ve Pen-strept ilave edilerek standart statik kültür koşullarında (37 oC, 

% 5 CO2 ve % 95 nem) kültüre edildi. Kültür ortamı günlük değiştirildi ve alınan 

örnekler     -20 oC’de dondurularak saklandı. 

 

3.6.6 Hepatositlerin enkapsülatör cihazı ile kitosan mikrokürelerinde 

enkapsülasyonu ve statik kültürü 

 

 

Dokuz ml kitosan (% 2.0 g/dL) çözeltisine, 1 mL (2.0x106 hepatosit) primer sıçan 

hepatosit süspansiyonu eklendi ve karıştırılarak önceden steril edilen enkapsülatör 

cihazına yerleştirildi. Önceden belirlenen optimum koşullarda (8.5 ml/dk damlatma hızı, 

% 60 amplitüd 300 µm uç-nozzle boyutu) küreler oluşturuldu ve hidrojel ağ yapısının 

stabilitesini sağlamak için 10 dk daha karıştırıldı. Sonuçta 300-700 µm çaplarında 

küreler elde edilerek edilerek standart statik kültür koşullarında (37 oC, %5 CO2 ve %95 

nem) kültüre edildi. Kültür ortamı günlük değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’de 

dondurularak saklandı. 
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3.6.7 Hepatositlerin alginat kaplı kitosan mikrokürelerinde enkapsülasyonu ve 

statik kültürü 

 

 

Kitosan kürelerde enkapsüle edilen primer sıçan hepatositlerin bir bölümü ise, alginat 

(% 0.8 g/dL) çözeltisine ilave edilerek 10 dakika karıştırıldı; böylece alginat ile kaplı 

kitosan mikroküreler elde edildi. Sonuçta 200-500 µm çaplarında küreler elde edilerek 

edilerek standart statik kültür koşullarında (37 oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) kültüre 

edildi. Kültür ortamı günlük değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’de dondurularak 

saklandı. 

 

 

3.6.8 Hepatosit ve parenşim-olmayan hücrelerin kitosan mikrokürelerinde 

enkapsülasyonu ve statik kültürü 

 

 

Hepatosit ve parenşim-olmayan hücrelerin enkapsülasyonunda ise, kitosan (% 2.0 g/dL) 

çözeltisinin 9 ml’si, primer sıçan hepatositleri ve parenşim-olmayan hücrelerle (4:1 

oranında) karıştırılarak, önceden sterilize edilen enkapsülatör cihazına yerleştirildi. 

Önceden belirlenen optimum koşullarda enkapsülasyon gerçekleştirildi ve oluşan 

küreler 10 dk. karıştırıldı. Sonuçta 300-700 µm çaplarında küreler elde edilerek 

inkübatörde (37 oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) kültüre alındı. Parenşim-olmayan hücrelerle 

enkapsüle edilen kürelerin bir bölümü sodyum alginat (% 0.8 g/dL) ile kaplanarak 

kültüre edildi.   
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3.7 Primer Sıçan Hepatositlerinin Dinamik Kültür (Biyoreaktör) Çalışmaları 

 

 

3.7.1 Alginat mikroküre, kitosan mikroküre ve AKA mikrokapsüllerde enkapsüle 

primer sıçan hepatositlerinin biyoreaktörde dinamik kültürü 

 

 

Optimum koşullarda hazırlanmış alginat mikroküreler, kitosan mikroküreler ve AKA 

mikrokapsüller NASA’nın (National Aeronotics and Space Administration) 

mikroyerçekimli ortam çalışmaları için geliştirmiş olduğu STLV tipindeki 50 mL’lik 

steril biyoreaktör (Synthecon, ABD) (Şekil 3.5) içerisine yerleştirilerek, DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) çözeltisine, 10 µg/mL insülin, ve % 10 fetal 

buzağı serum ilave edilerek oluşturulan vasat içerisinde inkübatörde (37 oC, % 5 CO2 ve 

% 95 nem) dinamik olarak (dönme hızı 15 rpm) kültüre edildi. Kültür ortamı günlük 

olarak değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’de dondurularak saklandı. Daha sonra bu 

örnekler çözülerek, hepatositlerin, üre sentezi, P450 aktivitesi, vb. analizleri 

gerçekleştirildi. 

 

 

Aynı yöntemle hazırlanan alginat mikroküreler, kitosan mikroküreler ve AKA 

mikrokapsüller, albümin ve toplam protein sentezi gibi metabolik aktivite tayinlerinin 

yapılabilmesi için, önceden steril edilmiş mikroyerçekim biyoreaktörü içerisine 

yerleştirilerek, DMEM çözeltisine, 10 µg/mL insülin ilave edilerek, serumsuz vasat 

ortamı içerisinde standart kültür koşullarında (37 oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) kültüre 

edildi. Kültür ortamı günlük değiştirildi ve alınan örnekler -20 oC’de dondurularak 

saklandı. Elde edilen metabolik aktivite sonuçları, statik kültür sistemlerinde elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırıldı. 
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Şekil 3.5 STLV tipi döner hücre kültür sistemi (RCCS) biyoreaktörü ve mikroküre ve 

mikrokapsüllerin karşılaştıkları mikroyerçekim etkileri.  
 

 

3.7.2 Toplam protein  sentezi 

 

 

Kültür ortamındaki toplam protein konsantrasyonunu belirlemek için 10 µL standart 

çözelti veya 10 µl örneğin bulunduğu serumsuz vasat, 1.0 ml biüret reaktifi içeren kit 

(Clonital, kat no. KC198, ABD) ile etkileştirildi. Bazik ortamda, bakır iyonları, vasat 

ortamında bulunan proteinlerdeki peptit bağlarıyla renkli bir kompleks oluşturur ve 

çözeltinin rengi 546 nm’deki dalga boyunda spektrofotometrik olarak, körüne karşı 

ölçülerek belirlenir (Şekil 3.6). 24 saatlik hücre kültüründe kalan örneğin vasatındaki 

toplam protein miktarı, MTT analiziyle her örnek için belirlenen canlı hücre miktarına 

bölünerek hesaplandı. 
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Şekil 3.6 Toplam  protein konsantrasyonunun belirlenmesi 

 

 

3.7.3 Albümin sentezi 

 

 

Kültür ortamındaki albümin konsantrasyonunu belirlemek için, 10 µL standart çözelti 

veya 10 µL örneğin bulunduğu serumsuz vasat, 1.5 mL bromokrezol yeşili içeren kit 

(Clonital, kat no. KC197, ABD) ile etkileştirilerek renkli bir kompleks oluşturuldu. 

Oluşan çözeltinin rengi 628 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak ölçülerek, 

körüne karşı belirlendi (Şekil 3.7). 24 saatlik hücre kültüründe kalan örneğin 

vasatındaki albümin miktarı, MTT analiziyle belirlenen canlı hücre miktarına bölünerek 

hesaplandı. İlgili tepkime aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

Şekil 3.7 Albümin konsantrasyonunun belirlenmesi 

    pH 4.2 

 

  BCG-Albümin Kompleksi 

(Sarı Bromokrezol) 
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3.7.4 Üre sentezi 

 

 

Üre seviyesi, kantitatif ve kolorimetrik bir yöntem olan üreaz/salisilat Berhelot yöntemi 

kullanılarak belirlendi. 10 µL standart çözelti veya 10 µL örneğin bulunduğu vasat, 1.25 

mL fosfat tamponunda hazırlanmış üreaz çözeltisi eklenerek 37 oC’da 5 dakika  

bekletildi. Enzimatik reaksiyon ile örnekteki üre, amonyak ve karbondioksite 

dönüştürüldü. Ortama 1.25 mL hipoklorit reaktifi ilave edilerek 37 oC’da 5 dakika 

bekletildi. Oluşan renk 600 nm’de spektrofotometrik olarak, körüne karşı ölçüldü (Şekil 

3.8).  24 saatlik hücre kültüründe bulunan üre miktarı, MTT analiziyle belirlenen canlı 

hücre miktarına bölündü. İlgili tepkime aşağıda verilmiştir: 

 

 

Üre 

 

 

NH3 + C7H7-OH   +  HCIO          2,2-Dikarboksiindofenol 

  Salisilat       Hipoklorit 

Şekil 3.8 Üre konsantrasyonunun belirlenmesi 

   + H2O                       2NH3  +  CO2  

       üreaz 
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3.7.5 Hepatositlerin sitokrom P450 monooksijenaz aktivitesinin tayini 

 

 

In vitro kültürleri sürdürülecek olan hepatositlerin sahip oldukları sitokrom P450 

monooksijenaz aktivitesini belirlemek amacıyla, model substrat olarak seçilen lidokain 

molekülünün, monoetilglisinekzilidit (MEGX) metabolitine dönüşümü (Şekil 2.5), 

yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) yardımıyla incelendi. 

 

 

Çalışmalar, Thermo Finnigan Surveyor, Surveyor Autosampler ve Surveyor LC 

pompası kullanılarak yürütüldü. PDA dedektörü olarak 200 µL’lik Rheodayn loop, ve 

kolon olarak Shim-Pack CLC-C8 (M) (250 4,6 mm) kullanıldı. Akış hızı: 1.5 mL/dk, 

mobil faz: % 10 asetonitril, % 90 H3PO4/KH2PO4 tamponu (pH 3.0), dedektör tarama 

aralığı: 200-360 nm, basamak: 2 nm (200, 205, 210 nm), analiz süresi: 20 dk ve 

enjeksiyon hacmi: 20 µL olarak belirlendi; ikili gradyanda çalışıldı. 

 

 

3.7.6 Histoloji (Işık mikroskopisi) 

 

 

Kitosan ve alginat mikroküre ile AKA mikrokapsül sistemlerinde enkapsüle edilen 

hepatositlerin çeşitli kültür periyotlarında örnekleri alındı. Alınan örnekler, % 4.0’lük 

paraformaldehit ile muamele edildikten sonra çeşitli yüzdelerde hazırlanmış etanol 

çözeltileri ile (%50, %70, %80 ve %95) dehidrate edilerek tespit edildi. Standart 

histolojik işlemler (dehidrasyon, parafine gömme ve kesit alma) sonrası örnek kesitleri 

hematoksilin ve eosin (Sigma) ile boyanıp, Leica DM4000B model (Weitzlar, 

Almanya) bir ışık mikroskobu altında incelendi. 
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3.7.7 Taramalı elektron mikroskopisi (SEM) 

 

 

Yüzey morfolojilerinin belirlenmesi amacıyla kitosan ve alginat mikroküre ile AKA 

mikrokapsüllerden çeşitli kültür periyotlarında örnekler alınarak sırasıyla, tespit, 

dehidrasyon ve altınla-kaplama işlemlerinden geçirildikten sonra, JEOL 5600 model 

(Tokyo, Japonya) bir taramalı elektron mikroskobunda incelendi.    

 

 

3.8 Kriyoprezervasyon (Dondurarak koruma)  

 

 

Alginat-kitosan-alginat mikrokapsüller ile alginat ve kitosan mikrokürelerde enkapsüle 

edilen hepatositler, standart kültür ortamına % 20 DMSO ilave edilerek 3 mL’lik 

kriyotüplere (yaklaşık 25 adet/kriyotüp) yerleştirildiler. 30 dakika süreyle standart 

kültür koşullarında (37 oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) gerçekleştirilen inkübasyon ile vasat 

ortamındaki DMSO’in kürelerin içerisine diffüzyonu sağlandı. Tüpler, önce -20 oC’de 1 

saat ve sonra -80 oC’de 1 saat tutularak kontrollü bir dondurma sağlandı. İki farklı 

dondurma sıcaklığı seçilerek (-80 oC’deki derin dondurucuda ve yaklaşık  -196 oC’deki 

sıvı azot içerisinde) deney serileri oluşturuldu. Seçilen deney periyotları sonunda (1 

hafta, 1 ay, 3 ay ve 6 ay), dondurulan örnekler 37 oC’daki su banyosunda hızla çözüldü. 

Donma işleminde kullanılan kültür ortamı yıkanıp uzaklaştırıldıktan sonra (santrifüj ve 

vasatla yıkama serileri) hücreler taze kültür ortamına aktarıldı. Örneklerin 1 hafta 

süreyle standart kültür koşullarında (37 oC, % 5 CO2 ve % 95 nem) kültürleri 

sürdürüldü. Kültür ortamından alınan örnekler üzerinde canlılık (MTT) ve metabolik 

aktivite (üre sentezi ve P450 monooksijenaz aktivitesi) tayinleri yapılarak elde edilen 

sonuçlar birbirleriyle, taze izole edilmiş tek tabaka ve enkapsüle primer hepatosit 

kültürleriyle karşılaştırıldı.  
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4. BULGULAR 

 

 

4.1 Optimum Enkapsülasyon Şartları 

 

 

Oluşan alginat kürelerin, düzgün küresel yapıya sahip olmalarında, sodyum alginat 

konsantrasyonunun etkisini belirlemek için farklı sodyum alginat konsantrasyonlarında 

(% 1.5 g/dL, % 2.0 g/dL, % 2.5 g/dL ve % 3.0 g/dL) deneyler yapıldı. Farklı 

konsantrasyonlardaki her bir alginat çözeltisinin 9 mL’sine 1 mL hücresiz vasat 

çözeltisi ilave edildi. % 1.5 g/dL sodyum alginat çözeltisi ile yapılan kürelerin yaklaşık 

% 50’sinin şeklinde bozulma gözlendi. Alginat konsantrasyonun artmasıyla kürelerin 

kalitesinin arttığı ve kürelerin boyutlarının küçüldüğü belirlendi. Yüksek 

konsantrasyonda oluşturulan alginat mikroküreler düzgün ve daha küçük boyutta küre 

oluştururken, kapsül oluşumunda kullanılan sitrat çözeltisinin içeri nüfuzunu azalttığı 

hatta engellediği ve kapsül oluşumunun daha uzun süre aldığı belirlendi. Artan kapsül 

oluşum süresi hepatositlerin canlılığı üzerinde olumsuz etki yaratacağından deneylerde, 

optimum kapsül oluşumu için %2 g/dL’lik alginat çözeltisi kullanıldı. Pek çok 

çalışmada da tercih edilen % 2.0 g/dL’lik alginat konsantrasyonun, daha şeffaf ve 

düzgün mikrokapsül oluşumu sağladığı belirtilmiştir. 

 

 

4.1.1 Alginatın enkapsülasyon cihazına optimum  pompalanma hızı 

 

 

Enkapsülatörün nozılına (300 µm) polimerin optimum pompalama hızının belirlenmesi 

için, farklı hızlarda çalışıldı. Sonuçta, enjektör pompasından optimum pompalama hızı 

8,5 mL/dk olarak belirlendi (Çizelge 4.1). 
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4.1.2  Alginat için optimum jelleştirici çözelti hacmi 

 

 

Jelleştirici çözeltisinin optimal hacminin belirlenmesi için, farklı hacimlerde çözeltilerle 

çalışmalar tekrarlandı. Sonuç olarak, optimum çözelti hacminin 250-400 mL arasında 

olduğu belirlendi (Çizelge 4.2). 

 

Çizelge 4.1 Enkapsülatöre polimer (sodyum alginat) pompalama hızının optimizasyonu 

 

 

 

Çizelge 4.2 Jelleşme çözeltisi hacminin optimizasyonu 

Çözelti 

Hacmi 

Polimer 

(Sodyum 

Alginat) 

Jelleşme 

Çözeltisi 

(CaCl2) Kons. 

 

Sonuç 

100 mL % 2.0 0,4 M Hem düzgün, hem bozuk 

kürelerin oluşumu 

250 mL % 2.0 0,4 M Düzgün küre oluşumu 

400 mL % 2.0 0,4 M Düzgün küre oluşumu 

 

 

 

 

Pompalama 

Hızı 

Polimer 

(Sodyum 

Alginat) 

Jelleşme 

Çözeltisi 

(CaCl2) Kons. 

 

Sonuç 

1.5 mL/dk % 2.0 0.4 M Küreselleşme olmadı 

5.5 mL/dk % 2.0 0.4 M Büyük küre oluşumu (>1000 µm) 

8.5 mL/dk % 2.0 0.4 M Homojen ve düzgün küresellikte 

küçük küre oluşumu (300-700 µm) 

10.0 mL/dk % 2.0 0.4 M Homojen olmayan boyutta 

küre oluşumu (300-1500 µm) 



 

 

69

4.1.3 Alginat için optimum enkapsülatör stroboskopik ışık amplitüdü 

 

 

Optimum amplitüdün belirlenmesi için, enkapsülatörün stroboskopik ışığı farklı 

amplitüd değerlerine ayarlanarak çalışıldı. Sonuçta, enkapsülatör stroboskopik ışığı için 

optimum amplitüdün % 60 ile %100 arasında olduğu belirlendi (Çizelge 4.3) (Şekil 

4.1). 

 

 

Çizelge 4.3 Enkapsülatörün stroboskopik ışık optimum amplitüdünün belirlenmesi 

Amplitüd 
Polimer 

(Sodyum Alginat) 

Jelleşme Çöz. 

(CaCl2) Kons. 
Sonuç 

% 20 % 2.0 0.4 M Küre kalitesi düşük 

% 60 % 2.0 0.4 M Düzgün küre oluşumu 

% 100 % 2.0 0.4 M Düzgün küre oluşumu 

 

 

 

Şekil 4.1 % 2.0 g/dL Sodyum alginat, 0.4 M CaCl2 kullanılarak a. enkapsülatör (%60-
100 amplitüd),  b. 26 G’lik enjektör kullanılarak hazırlanan kalsiyum alginat 
mikrokürelerin fotoğrafları 

 

A B 
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4.1.4 Alginat mikrokapsüllerde enkapsüle edilen optimum hepatosit 

konsantrasyonu  

 

 

Düzgün ve homojen alginat mikrokürelerin elde edilebilmesi amacıyla farklı hücre 

konsantrasyonları kullanılarak deneyler yapıldı. Hücre konsantrasyon artışına bağlı 

olarak, düzgün küre yüzeyinin ve oluşan kürelerin kalitesinin bozulduğu ve optimum 

koşulların sağlanması için 1.0x106 hepatosit/mL düzeyindeki hücre yoğunluğunda 

çalışılması gerektiği belirlendi (Çizelge 4.4). 

 

Çizelge 4.4 Alginat mikrokapsüllerde enkapsüle edilen hepatositlerin optimum  
                   konsantrasyonlarının belirlenmesi 
 

Hepatosit 

Konsantrasyonu 

Polimer 

(Sodyum Alginat) 

Jelleşme Çöz. 

(CaCl2) Kons. 
Sonuç 

1.0x106 /mL % 2.0 0.4 M Düzgün küre oluşumu 

2.0x106 /mL % 2.0 0.4 M Düzgün küre oluşumu 

3.0x106 /mL % 2.0 0.4 M Küreselleşme bozulma 

 

 

4.1.5 Kitosanın enkapsülasyon cihazına optimum pompalanma hızı  

 

 

Optimum pompa hızının belirlenmesi için, farklı hızlarda (1.5, 5.5 ve 8.5 mL/dk) 

çalışmalar yapıldı. Ancak, bu çalışmaların sonucunda kitosan ile düzgün küreselleşme 

sağlanamadı (Çizelge 4.5). 

 

Çizelge 4.5 Kitosanın enkapsülasyon cihazına pompalanma hızının optimizasyonu  

Pompa Hızı 
Polimer 

(Kitosan) 

Jelleşme Çöz. 

(Na5P3O10) Kons. 
Sonuç 

1.5 mL/dk % 2.0 % 0.6 Küreselleşme gözlenmedi 

5.5 mL/dk % 2.0 % 0.6 Küreselleşme gözlenmedi 

8.5 mL/dk % 2.0 % 0.6 Küreselleşme gözlenmedi 
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4.1.6 Kitosan mikroküre oluşumunda optimum kitosan çözeltisi konsantrasyonu  

 

 

Düzgün ve homojen kitosan kürelerin elde edilebilmesi amacıyla farklı 

konsantrasyonlardaki kitosan çözeltileri ile deneyler yapıldı. Konsantrasyon düşüşüne 

bağlı olarak küre oluşumu gözlendi ise de, oluşan kürelerin kalitesi deneylerin 

sürdürülmesi için yetersiz bulundu (Çizelge 4.6). 

 

 

Çizelge 4.6 Kitosan çözeltisi için optimum konsantrasyon çalışmaları 

Polimer 

(Kitosan) 

Jelleşme Çöz. 

(Na5P3O10) Kons. 
Sonuç 

% 2.0 g/dL % 0.6 Küre oluşumu olmadı 

% 1.5 g/dL % 0.6 Düzgün küre oluşumu gözlenmedi 

% 1.0 g/dL % 0.6 Küçük ama düzgün olmayan küre oluşumu 

 

İzole edilen hepatosit çözeltisi ile (vasat ile) seyreltme yapılarak küreselleşme sağlandı. 

4.5 mL Kitosan çözeltisi (% 2.0 g/dL) ile 0.5 mL hepatosit çözeltisi karıştırılarak 8.5 

mL/dk pompa hızıyla enkapsüle edildiğinde düzgün ve homojen küreselleşme temin 

edildi (Çizelge 4.7). 

 

 

Çizelge 4.7 Enkapsülasyonda optimum kitosan konsantrasyonunun belirlenmesi 

Polimer Hacmi 

(% 2 g/dL 

Kitosan) (A) 

Hepatosit 

Süsp. Hacmi 

(B) 

A/B 

Jelleşme Çöz. 

(Na5P3O10) 

Kons. 

Sonuç 

4.5 mL 0.5 mL 9/1 % 0.6 Küre oluşumu iyi 

4.0 mL 1.0 mL 8/2 % 0.6 Küre oluşmadı 

3.5 mL 1.5 mL 7/3 % 0.6 Küre oluşmadı 
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4.1.7 Kitosan için optimum enkapsülatör stroboskopik ışık amplitüdü  

 

 

Optimum amplitüdün belirlenmesi için, farklı amplitüd değerleri kullanılarak çalışmalar 

yapıldı. Çalışmaların sonucunda optimum amplitüd % 60-100, çözelti hacmi 250 

mLolarak belirlendi (Çizelge 4.8). 

 

 

Çizelge 4.8 Kitosan çözeltisi için enkapsülasyonda optimum amplitüdün belirlenmesi  

Amplitüd 

Kitosan Çöz./ 

Hepatosit Süsp. 

Oranı 

Jelleşme Çöz. 

(Na5P3O10) Kons. 
Sonuç 

% 20 9/1 % 0.6 g/dL Kalitesi düşük küre oluşumu 

% 60 9/1 % 0.6 g/dL Düzgün küre oluşumu 

% 100 9/1 % 0.6 g/dL Düzgün küre oluşumu 

 

Çalışmada optimum koşullar belirlenerek, 300 µm’lik püskürtme ucu-nozzle ile jelleşme 

çözeltisi sodyum tripolifosfat arasındaki  uzaklık yaklaşık 20 cm, sıklık (frequency): 

0,46 kHz, genlik (amplitude): % 60, LED-Dur: % 25 (Stroboskopik ışık), İnt: 3 kHz 

olarak belirlendi. 

 

 

4.2 Lidokain Standart Kalibrasyon Çalışmaları 

 

 

Kültür ortamındaki lidokain ve onun metaboliti olan MEGX’in konsantrasyonlarını 

HPLC ile belirlemek amacıyla, lidokainin farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış 

çözeltilerinden standart kalibrasyon eğrisi hazırlandı. Hazırlanan örnekler, optimum 

koşulları belirlenen HPLC cihazına enjekte edilerek pik alanları belirlendi (Çizelge 4.9). 
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Çizelge 4.9 Lidokain standart kalibrasyonu HPLC çalışmaları 

Lidokain (mM) Lidokain (mg/L) Pik Alanı (mm2) 

5,000 1350,00 8896759 

2,000 540,00 3587927 

1,000 270,00 1758386 

0,500 135,00 883638 

0,200 54,00 355202 

0,100 27,00 178560 

0,050 13,50 89848 

0,025 6,75 44691 

0,001 2,70 17879 

 

 

4.2.1 Vasat ortamından lidokain ekstraksiyonu 

 

 

Vasat ortamındaki lidokain’in, HPLC ile analizinin yapılabilmesi için ekstrakte edilmesi 

gerekmektedir. Lidokain’in vasat ortamından ekstraksiyonuyla standart kalibrasyon 

eğrisi oluşturmak için gerekli seyreltmeler vasat çözeltisi (DMEM) ile yapıldı. Bunun 

için 1.0 mL lidokain çözeltisi üzerine, 5.0 mL etil asetat ilave edilerek 10 dk mekanik 

olarak karıştırıldı; ardından 2000 g’de 15 oC’da 10 dk. santrifüj yapıldı. Organik fazın 

4.0 mL’si alınarak içerisinde prokain (iç standart) bulunan tüplere ilave edilerek 2000 

g’de 15 oC’de 10 dk. santrifüj yapıldı. Sulu faz ekstrakte edilerek ayrıldı. Tüplere 100 

µL NaOH (0,01 M) ilave edildi ve vakumlu etüvde 37 oC’da kurutuldu. Kalıntı 100 µL 

ultrasaf suda çözülerek HPLC analizleri yapıldı (Çizelge 4.10).  Elde edilen standart 

kalibrasyon eğrileri sonuçlarına göre, su ve besiyerinden ekstrakte edilen lidokain 

konsantrasyonları arasında önemli bir farkın olmadığı belirlendi (Şekil 4.2). 
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Çizelge 4.10 Vasat ortamından lidokainin ekstraksiyonu (HPLC çalışmaları) 

Lidokain (mM) Lidokain (mg/L) Alan 

5,000 1350 7295342 

2,000 540 2875231 

1,000 270 1442900 

0,500 135 670114 

0,200 54 282320 

0,100 27 142280 

 

 

         Şekil 4.2 Lidokain kalibrasyon grafiği 

 

4.3 Primer Sıçan Hepatositlerinin Statik Kültürleri ile İlgili Çalışmalar 

 

 

4.3.1 İzole edilmiş hepatositlerin canlılığı  

 

 

Yapılan MTT ve tripan mavisi boyama testleri sonucunda, izole edilen primer sıçan 

hepatositlerinin tipik olarak % 90’ın üzerinde canlılık gösterdiği belirlendi. Bu canlılık 

değerinin altındaki izolatlar çalışmalarda kullanılmadı. 

 

 

  P
ik
 A
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4.3.2 Alginat mikrokürede enkapsüle edilen hepatositlerin faz kontrast 

mikroskopisi 

 

 

Faz kontrast mikroskopisi sonuçları, primer sıçan hepatositlerinin alginat mikroküreler 

içerisinde enkapsüle edilebildiğini gösterdi. Şekil 4.3’de görüleceği gibi alginat 

mikrokürelerin, 300-350 µm yarıçapa sahip oldukları belirlendi. 

 

 

Şekil 4.3 Alginat mikrokürelerin inversiyon mikroskobunda faz kontrast görüntüsü; 
Boyut çubuğu: 300 µm 
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4.3.3 Alginat mikrokürede enkapsüle edilen hepatositlerin enkapsülasyon verimi 

 

 

İzole edilen primer sıçan hepatositlerinin, alginat mikroküreler içerisindeki 

enkapsülasyon veriminin yaklaşık olarak % 90 ile % 93 aralığında olduğu, yani 

hepatositlerin mikroküre içerisine büyük ölçüde alınabildiği belirlendi. 

 

 

4.3.4 Alginat-kitosan-alginat mikrokapsüllerde enkapsüle edilen hepatositlerin 

enkapsülasyon verimi ve faz kontrast mikroskopisi 

 

 

İnversiyon (faz kontrast) mikroskopisi sonuçları, primer sıçan hepatositlerinin alginat-

kitosan-alginat (AKA) mikrokapsüllerde enkapsüle edilebildiğini ve AKA 

mikrokapsüllerinin, alginat mikrokürelere göre çok daha şeffaf bir görüntüye sahip 

olduğunu göstermiştir (Şekil 4.4). Her iki enkapsülasyon sisteminin de hücre kültürü 

işlemleri için yeterli mekanik dayanıma sahip olmalarıyla birlikte, mikrokapsüllerin 

mekanik etkilere karşı biraz daha duyarlı oldukları belirlendi.  

 

 

AKA mikrokapsül membran sistemleri içerisindeki enkapsülasyon veriminin yaklaşık 

olarak %90 olduğu belirlendi. AKA mikrokapsül sisteminde ağ yapının gevşemesi ve 

şişmesi nedeniyle yarıçapın 400-450 µm aralığında olduğu belirlendi. 

 

 

AKA mikrokapsül kültür sisteminde, zamanla dışarıdan yapılan mekanik baskı 

sonucunda, az sayıdaki mikrokapsül yapısının bozulduğu (24 saat sonrasında ~% 20, 72 

saat sonrasında ise yaklaşık % 25 düzeyinde bozulma) ve bundan kaynaklanan bir hücre 

sızıntısının gerçekleştiği belirlendi. 
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Şekil 4.4  AKA mikrokapsüllerin inversiyon mikroskobunda faz kontrast görüntüsü; 
Boyut çubuğu: 300 µm 

 

 

4.3.5 Kitosan mikrokapsüllerde enkapsüle edilen hepatositlerin enkapsülasyon    

verimi ve faz kontrast mikroskopisi 

 

 

Yapılan çalışmada primer sıçan hepatositlerinin kitosan mikrokürelerde enkapsüle 

edilebildiğini ve şeffaf olmayan bir görüntüye sahip olduğunu göstermiştir (Şekil 4.5 a). 

Kitosan mikrokürelerin mekanik dayanımının mikroçevresine bağlı olarak değişim 

gösterdiği belirlendi. Fizyolojik çözeltilerde (pH 7.4’ de fosfat tamponlu % 0.85 g/dL 

NaCl ortamında) yüksek mekanik dayanıma sahip kitosan mikrokürelerin besiyeri 

içerisinde (özellikle serum içeren vasatta) mekanik dayanımının azaldığı, membran 

yapının önce şişme davranışı gösterdiği sonrasında ise bozularak gevşek bir membran 

yapıya dönüştüğü belirlendi (Şekil 4.5 b). Ancak kitosan üzerine bağlanan hepatositlerin 

canlılıklarını korudukları ve metabolik aktivitelerine devam edebildikleri de 

gözlemlendi. 
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Şekil 4.5 Primer sıçan hepatositlerinin kitosan mikroküre içerisinde enkapsülasyonu  
a. kültürün 1. günü,  b. kültürün 3. Günü; Boyut çubukları: 200 µm 

 

 

4.3.6 Taramalı elektron mikroskopisi 

 

 

Taramalı elektron mikroskopi sonuçları, Şekil 4.6’ da verilmiştir. İzole edilen primer 

sıçan hepatositleri, konsantrasyonu 3.0x106 hücre/mL olacak şekilde alginat kürelere 

yüklendiğinde, düzgün bir küre yüzeyinin elde edilemediği belirlenmiştir (Şekil 4.5 a). 

Bu yüksek hücre konsantrasyonunda hepatositlerin, küresel yapıların yüzeyinde de yer 

aldıkları gözlenmektedir (Şekil 4.6).  

 

 

 

 

 

A B 



 

 

79

 

  

Şekil 4.6  3.0x106 hücre/mL yoğunluğunda yüklü alginat membran sistemine ait 
taramalı elektron mikrografları (B ve C, A’nın yüksek büyütmesi) 

   

 

Daha düzgün yüzeye sahip mikroküre elde etmek için optimum hücre konsantrasyonu, 

yapılan çalışmalarla belirlenmiş ve 1.0x106 hücre/mL olarak bulunmuştur (Şekil 4.7). 

 

C B 

A 
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Şekil 4.7 Optimum    hücre   konsantrasyonu   (1.0x106 hücre/mL)   yüklü    alginat 
               mikrokürelerin taramalı elektron mikrografı (B, A’nın yüksek büyütmesi) 
 

 

Hepatositlerin enkapsüle edildikleri kalsiyum alginat mikrokürelerin taramalı elektron 

mikroskobuyla alınan kesit görüntüleri, kürelerin sahip oldukları mikroporozite 

(mikrogözenek) özellikleri hakkında bilgi vermektedir (Şekil 4.8). Bulgular, 

hepatositlerin alginat matriksi içinde enkapsüle edildiklerini de kanıtlamaktadır. Ayrıca 

alginat mikrokürelerin matriks mikroporözitesisinin, yüzey yapısından farklı olduğu da 

anlaşılmaktadır. 

 

 

AKA mikrokapsüller içerisinde enkapsüle edilen hepatositlerin taramalı elekton 

mikroskopi sonuçları, örneklerin hazırlanması aşamasında çökmesi ve bozulması 

nedeniyle belirlenememiştir. 

B 

A 
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Şekil 4.8  Hepatositlerin (1.0x106 hücre/mL) enkapsüle edildiği alginat mikrokürelerin  
                taramalı elektron mikroskobu görüntüleri (B ve C, A’nın yüksek büyütmesi) 
 

A 

B C 
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4.4 Enkapsüle Edilmiş ve Statik Kültürleri Yapılmış Hepatositlerin Metabolik 

Aktivite Sonuçları 

 

 

4.4.1 Statik kültürde enkapsüle hepatositlerin albümin sentezi 

 

 

Alginat mikroküre ve AKA mikrokapsül matriks sistemlerinde enkapsüle edilen primer 

sıçan hepatositlerinin, spesifik fonksiyonlarından birisi olan, albümin sentezi 

belirlenerek, metabolik aktivite tayini yapıldı. Tek tabaka kültürdeki hepatositlerin 

albümin sentezinin, zamanla azalarak, kültürün 5. gününde büyük ölçüde kaybolduğu 

belirlendi. Diğer taraftan üç boyutlu membran sistemi içerisinde enkapsüle edilen 

hepatositlerin, albümin sentezine devam ederek, kültürün 9. gününde dahi metabolik 

aktivite göstermeye devam ettikleri belirlendi. Enkapsüle edilen hepatositlerin albümin 

sentezi 3. günde en yüksek değerine ulaşırken bu değer 9. günde 100 ng/106 

hepatosit/gün olarak belirlendi. Küre ve kapsül gibi üç boyutlu yapılar içerisinde 

enkapsüle edilen hepatositlerin, hücre fenotiplerini büyük ölçüde korudukları için, tek 

tabaka kültür sisteminden daha yüksek düzeyde ve daha uzun süre ile albümin sentezi 

yaptıkları belirlendi (Şekil 4.9).  
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Şekil 4.9 Tek tabaka, alginat mikroküre ve AKA mikrokapsül sistemlerindeki       
hepatositlerin albümin sentezi   
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4.4.2 Statik kültürde ortak-kültüre edilerek enkapsüle edilen hepatositlerin    

albümin sentezi 

 

 

Enkapsüle edilmiş hepatositlerin albümin sentezi 75-210 ng/10
6 hepatosit/gün olarak 

belirlendi. Ko-kültüre edilen hepatositlerin enkapsülasyonu ile hazırlanan kültürdeki 

albümin sentezi ise tek tabaka kültüre göre daha yüksek bulundu (Şekil 4.10). 
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Şekil 4.10 Alginat kaplı kitosan içerisinde enkapsüle edilen hepatositlerin albümin 
sentezi 
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4.4.3 Statik kültürde toplam protein sentezi  

 

 

Enkapsüle edilen hepatositlerin protein sentezinin, AKA kapsül sisteminde 300 µg/106 

hepatosit/gün seviyesinin üzerinde olduğu belirlendi. Alginat mikrokürelerde ise protein 

sentezinin diffüzyon kısıtlaması nedeni ile daha düşük olduğu belirlendi. Tek tabaka 

hepatosit kültürlerinde bu metabolik aktivitenin diğer sistemlere oranla çok daha hızlı 

olarak azaldığı belirlendi (Şekil 4.11). 
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Şekil 4.11 Tek tabaka, alginat mikroküre ve AKA mikrokapsül sistemlerindeki 
hepatositlerin toplam protein sentezi 
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4.4.4 Statik kültürde üre sentezi 

 

 

Üre sentezi, AKA enkapsülasyon sisteminde, maksimum değerine 3. günde (350 µg/106 

hepatosit/gün) ulaşırken, alginat mikrokürelerde enkapsüle edilen hepatositlerde, 320 

µg/106 hepatosit/gün olarak belirlendi. Üre sentezinin en fazla ve uzun süreli 

gerçekleştiği matriksin, AKA mikrokapsülleri olduğu belirlendi (Şekil 4.12). 

 

Ortak-kültüre edilerek alginat kaplı kitosan kürelerde enkapsüle edilen hepatositlerin 

üre sentezi 120 ile 250µg/10
6 hepatosit/gün olarak bulundu (veriler sunulmamıştır). 
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Şekil 4.12 Tek tabaka, alginat mikroküre ve AKA mikrokapsül sistemlerindeki 
hepatositlerin üre sentezi 
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4.4.5  Statik kültürde P450 monooksijenaz aktivitesi tayini 

 

 

İşlevsel hepatositler, kültür ortamına ilave edilen lidokain (lokal anestezik) molekülünü, 

gerçekleştirdikleri N-deetilasyon reaksiyonu sonucunda, lidokainin metaboliti olan 

MEGX’e dönüştürürler. Bu dönüşüm sonucu kültür ortamında oluşan MEGX 

molekülünün konsantrasyonu, HPLC ile belirlendi. Sonuçta, AKA membran sisteminde 

enkapsüle edilen hepatositlerin 72 saat sonunda bu aktiviteyi hala korudukları belirlendi 

(Şekil 4.13). 

 

 

 

Şekil 4.13 AKA mikrokapsül sisteminde enkapsüle edilen hepatositlerin P 450 aktivite 
tayini 

 

 

Prokain 

Lidokain 

MEGX 
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4.5 Statik kültürün histoloji sonuçları  

 

 

Belirli zaman periyotlarında kültür ortamından alınan enkapsüle edilmiş örnekler, 

standart şartlarda tesbit edilip, histolojik incelemelere hazırlandı. Yapılan histolojik 

analizler, hepatositlerin kitosan matris içerinde enkapsüle edilebildiğini ve 

hepatositlerin çoğunlukla kümeler halinde immobilize olduklarını gösterdi. Kültürün 

ikinci haftasına ait histolojik sonuçlarda enkapsüle edilen hepatositlerde nekrotik 

oluşumların minimum düzeyde olduğu belirlendi. Dolayısıyla, enkapsülasyon şartlarının 

iki haftalık kültür süresi içerisinde hücre canlılığı için olumlu olduğunu gösterdi. Bu 

süre içerisinde, hücre çekirdeğinde ve sitoplazmada dikkat çekici bir değişim 

gözlenmedi (Şekil 4.14).  

 

  

  

Şekil 4.14 Kitosan küreler içinde enkapsüle edilmiş hepatositlerin ışık mikrografları: a.  
                 1. gün, b. 7. gün, c. 10. gün ve d. 14 gün. Boyut çubukları: 100 µm

A 

C 

B 
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4.6 Mikroküre ve Mikrokapsüllerin Fiziksel Özellikleri 

 

 

4.6.1 Mekanik dayanım 

 

 

Biyoreaktör içerisinde kalsiyum alginat ve AKA enkapsülasyon sistemlerinin her ikisi 

de mekanik olarak dayanıklı olmakla birlikte, mikrokapsüllerin biyoreaktör sistemi 

içerindeki kültür süresi boyunca belirli sayıdaki mikrokapsülün yapısının bozulduğu (24 

saat sonrasında % 25 dolaylarında bozulma) ve bundan kaynaklanan bir hücre 

sızıntısının gerçekleştiği belirlenmiştir. Kalsiyum alginat mikrokürelerin hidrojel yapısı 

daha dayanıklı olduğu için çalışmalarda küre yapısında bir bozulma gözlenmemiştir.  

 

 

4.6.2 Enkapsülasyon verimi 

 

 

İzole edilen primer sıçan hepatositlerinin, alginat mikroküre membran sistemleri 

içerisindeki enkapsülasyon veriminin yaklaşık olarak % 90 olduğu belirlendi. AKA 

mikrokapsül kültür sisteminde ise verimin yaklaşık %75 olduğu anlaşıldı. Kitosan 

mikrokürelerinde hücre enkapsülasyon veriminin diğer sistemlere göre daha yüksek 

(~% 95 civarında) olduğu da belirlendi. 

 

 

4.6.3 Boyut dağılımı 

 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, alginat mikrokürelerin ve AKA mikrokapsüllerin, farklı 

boyut dağılımına sahip oldukları belirlendi. Alginat mikroküreler, 1000-1250 µm 

yarıçapa sahipken, AKA mikrokapsüllerde ağ yapının gevşemesi ve şişmesi nedeniyle 

yarıçapın 1200-1450 µm aralığında olduğu belirlendi. Oluşturulan kitosan 

mikrokürelerin ise şeffaf olmayan bir membran yapısına sahip olduğu ve küre çaplarının 
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kültürün başlangıcında 1250-1500 µm iken kültürün ikinci gününden itibaren önemli 

düzeyde şişme (yaklaşık % 30) olduğu belirlendi. Özelikle serumlu vasat ortamında, 

hepatosit enkapsüle edilmiş kitosan mikrokürelerin biyoreaktördeki kültürünün üçüncü 

gününden itibaren küresel yapılarını kaybettikleri ve kısmen dağılmış membran yapısına 

dönüştükleri belirlendi. Biyoreaktörde serumsuz olarak kültüre edilen kitosan 

mikrokürelerin küresel yapılarını ve boyutlarını korudukları gözlendi. Serumun 

içerisindeki bazı kimyasalların bu bozulmaya neden olduğu düşünülmektedir. 

 

 

4.7 Enkapsüle Edilmiş ve Biyoreaktörde Kültüre Edilmiş Hepatositlerin Metabolik  

Aktivite Sonuçları 

 

 

4.7.1 Biyoreaktörde kültüre edilen enkapsüle hepatositlerin albümin sentezi 

 

 

Kitosan mikroküre ve AKA mikrokapsül matriks sistemlerinde enkapsüle edilen primer 

sıçan hepatositlerinin, spesifik fonksiyonlarından birisi olan, albümin sentezi 

belirlenerek, metabolik aktivite tayini yapıldı (Şekil 4.15). AKA membranlardaki 

hepatositlerin albümin sentezinin, zamanla azalarak, kültürün 7.gününde büyük ölçüde 

düştüğü ve 520 ng/106 hepatosit/gün olduğu belirlendi. Bu membran sistemindeki 

hepatositlerin albümin sentezi 3. günde maksimum değere ulaştı. Diğer taraftan kitosan 

mikroküre membran sistemi içerisinde enkapsüle edilen hepatositlerin albümin 

sentezinin, kültür süresi boyunca, AKA mikrokapsül sisteminden çok daha düşük 

olduğu belirlendi. Kitosan mikroküre ve AKA mikrokapsül gibi üç boyutlu yapılar 

içerisinde enkapsüle edilen hepatositlerin dinamik kültür sisteminde, hücre fenotiplerini 

korudukları, statik kültür kültür sisteminden daha yüksek düzeyde ve daha uzun süre ile 

albümin sentezi yaptıkları belirlendi. 
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Şekil 4.15 Dinamik kültür şartlarında AKA mikrokapsüller ve kitosan mikroküreler   
içinde enkapsüle edilmiş hepatositlerin albümin sentezi 

 

 

 

4.7.2 Biyoreaktörde kültüre edilen enkapsüle hepatositlerin toplam  protein sentezi 

 

 

Enkapsüle edilen hepatositlerin biyoreaktörde kültüre edildikleri periyotlardaki protein 

sentezinin, AKA kapsül sisteminde 500 µg/106 hepatosit/gün seviyesinin üzerinde 

olduğu belirlendi (Şekil 4.16). Kitosan mikroküre sisteminde ise bu değer 280 µg/106 

hepatosit/gün olarak bulundu. İki membran sistemi arasındaki bu faklılığın nedeninin, 

kitosan mikroküre sisteminin daha kalın bir membran yapısına sahip olması ve bunun 

neden olduğu diffüzyon kısıtlaması olduğu düşünülmektedir.  
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Şekil 4.16 Dinamik kültür şartlarında AKA mikrokapsüller ve kitosan mikroküreler 
içinde enkapsüle edilmiş hepatositlerin toplam protein  sentezi 

 

 

 

4.7.3 Biyoreaktörde kültüre edilen enkapsüle hepatositlerin üre sentezi 

 

 

Üre sentezinin maksimum değerine AKA mikrokapsülleri içinde ulaştığı belirlendi. 

Diğer yandan, alginat ve kitosan mikroküreleri arasında ise önemli bir farklılığın olduğu 

anlaşıldı (Şekil 4.17). AKA ve alginat kültür sisteminlerinde enkapsüle edilen primer 

sıçan hepatositlerinin üre sentezlerinde kültürün 4. gününden itibaren bir artış olduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 4.17 Dinamik kültür şartlarında AKA mikrokapsüller ile alginat ve kitosan 
mikroküreler içinde enkapsüle edilmiş hepatositlerin üre  sentezi 

 

 

 

4.7.4  Biyoreaktörde kültüre Eedilen hepatositlerin P450 aktiviteleri 

 

 

Her üç membran sisteminde de kültüre edilen hepatositlerin içerdikleri sitokrom P450 

monooksijenaz aktivitesini belirlemek amacıyla, model substrat olarak seçilen lidokain 

molekülünün, monoetilglisinekzilidit (MEGX) metabolitine dönüşümü HPLC (yüksek 

basınçlı sıvı kromotografisi) metodu ile incelendi. 

 

 

Elde edilen pik alanlarından yararlanılarak, sistemlerde harcanan lidokain miktarları 

belirlendi (Şekil 4.18). Bu çalışmalara göre alginat mikroküre ve AKA 

mikrokapsüllerdeki hepatositlerin ilk 24 saatlik P450 aktivitelerinin birbirine çok yakın 

olduğu bulundu. Ancak kültürün 48. saatindeki durum karşılaştırıldığında alginat 

mikrokürelerdeki hepatositlerin P450 aktivitelerinde önemli bir düşüş olduğu, buna 

karşın AKA mikrokapsüllerde aktivitelerini korumaya devam ettikleri belirlendi. 

Kitosan mikrokürelerde ise bu aktivitenin diğer kültür sistemlerine oranla yaklaşık üç 
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kat daha düşük olduğu ancak diğerlerinden farklı olarak kültürün 2. günü de aktivitede 

bir artışın olduğu belirlendi. 
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Şekil 4.18 Dinamik kültür şartlarında AKA mikrokapsül ile alginat ve kitosan 
mikrokürelerde enkapsüle edilmiş hepatositlerin P450 monooksijenaz 
aktiviteleri (lidokain-MEGX dönüştürme aktivitesi)  
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4.7.5 Dinamik kültürlerin histoloji ve inversiyon mikroskopisi sonuçları 

 

 

Biyoreaktör içerisinde dinamik olarak kültürü sürdürülen alginat mikroküre, AKA 

mikrokapsül ve kitosan mikroküreler içerisindeki primer sıçan hepatositlerinden alınan 

örnekler üzerinde histolojik incelemeler (hematoksilin ve eosin) yapıldı. Sonuçlar, 

enkapsüle edilmiş hepatositlerin hücre bütünlüklerini korudukları ve sağlıklı bir 

morfolojiye sahip oldukları gözlendi (Şekil 4.19). 

 

  

Şekil 4.19. a. AKA mikrokapsül, b. kitosan mikroküre içinde enkapsüle edilmiş sıçan 
hepatositlerinin 7 günlük biyoreaktör kültürü sonrasında elde edilen ışık 
mikroskobu görüntüleri (H&E); Boyut çubukları: 100 µm 

 

 

İnversiyon mikroskobunda (faz kontrastta) yapılan gözlemler sonucunda, AKA 

mikrokapsüllerde, kitosan mikrokürelerde ve kalsiyum alginat mikrokürelerde 

enkapsüle edilen hepatositlerin 7 günlük biyoreaktör kültürü sonrasında tipik 

morfolojilerini ve canlılıklarını korudukları gözlenmiştir (Şekil 4.20). Alginat 

mikrokürelerde enkapsüle edilen primer sıçan hepatositleri, sodyum sitrat (53 mM) 

çözeltisinde 10 dk bekletildiğinde, alginat membran yapıyı oluşturan Ca+2 iyonlarının 

yerine Na+ iyonlarının geçmesiyle, alginat tekrar sıvı hale geçer, santrifüjleme ve  

yıkama işlemleri sonrasında tekrar serbest primer sıçan hepatositleri elde edilir (Şekil 

4.20 d). 

 

A B 
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Şekil 4.20  a) AKA mikrokapsül b) kitosan mikroküre c) alginat mikroküre, ve d) c’deki 
alginatın uzaklaştırılmasıyla serbest kalan hepatositlere ait inversiyon 
mikroskobu (faz kontrast) görüntüleri; Boyut çubukları: 200 µm 

 

 

4.8 Dondurarak Koruma (Kriyoprezervasyon) Deney Sonuçları 

 

 

Hepatositlerin, üç farklı enkapsülasyon sisteminin çözülme işleminden hemen sonra 

düzgün küboidal morfolojilerini korudukları ve kriyoprezervasyona mekanik olarak 

dayanıklı oldukları belirlendi. Hepatositlerin bu membran sistemleri içerisinde 

çoğunlukla homojen olarak dağıldıkları, kısmen de bazı kümelenmeler 

gerçekleştirdikleri belirlendi. Alginat mikroküre ve AKA mikrokapsüllerin çözülme 

işleminden sonraki bir haftalık kültür süresince mekanik dayanıklılıklarını koruduğu, 

buna karşılık kitosan mikrokürelerin üçüncü günden itibaren yaklaşık olarak % 30 

oranında şiştiği ve küresel yapının zamanla bozularak dağılmaya yüz tuttuğu belirlendi.  
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C 

B 
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4.8.1 Kriyokorunmuş enkapsüle hepatositlerin hücre canlılıkları 

 

Enkapsüle edilmiş ve kriyokorunmuş hepatositlerin hücre canlığı, MTT ile belirlendi. 

Elde edilen veriler, enkapsüle edilmiş hepatositlerin -196 oC’da daha iyi korunduğunu 

ve bu gruptaki hücre canlılıklarının daha iyi olduğunu gösterdi. Buna göre hücre 

canlılığının -196 oC’da AKA>Alg>Kit sırasında olduğu belirlendi. -80 oC’da korunan 

hepatositlerin canlılığında ise -196 oC’da gözlenene göre yaklaşık % 20-30 oranında 

azalma olduğu, enkapsüle edilen hepatositlerin hücre canlılığı sıralamasının ise üstteki 

sıralamaya benzer olduğu belirlendi (Şekil 4.21-4.24). 
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Şekil 4.21 Enkapsüle edilmiş ve 1 hafta süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC ve        
–196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra hücre canlılığı 
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Şekil 4.22 Enkapsüle edilmiş ve 1 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC ve             
–196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra hücre canlılığı 
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Şekil 4.23 Enkapsüle edilmiş ve 3 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC ve             
–196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra hücre canlılığı 
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Şekil 4.24 Enkapsüle edilmiş ve 6 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC ve             
–196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra hücre canlılığı 
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Günlük kültür vasat ortamından ekstrakte edilen lidokain miktarı, HPLC ile analiz 

edilerek belirlendi. Elde edilen pik alanlarından yararlanılarak, harcanan lidokain 

miktarları hesaplandı. Buna göre, -196 oC’da dondurulan ve 1 hafta sonra çözülen 

kalsiyum alginat mikroküre ve AKA mikrokapsüllerindeki hepatositlerin ilk 24 saatlik 

P450 aktivitelerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak kültürün 48. saati ile 

karşılaştırıldığında, alginat mikrokürelerdeki hepatositlerin P 450 aktivitelerinde önemli 

bir düşüş olduğu, buna karşın AKA mikrokapsüllerinde aktivitelerini korumaya devam 

ettikleri belirlendi. Kitosan mikrokürelerde ise bu aktivitenin artmış olduğu görüldü.  

 

 

-80 oC’da dondurulup saklanan ve 1 hafta sonra çözülen kalsiyum alginat mikroküre ve 

AKA mikrokapsüllerindeki hepatositlerin ilk 24 saatlik P450 aktivitelerinin daha düşük 

olduğu, ancak 48 saatin sonunda ise özellikle AKA mikrokapsüllerinde enkapsüle 

edilmiş hepatositlerin aktivitelerinde önemli bir artış olduğu belirlendi.  

 

 

Üç sistem içerisinde enkapsüle edilmiş, 1 ay süreyle dondurulmuş ve ardından çözülmüş 

hepatositlerin P450 aktivitelerinin ise benzer şekilde -196 oC’da ilk 24 saatlik aktivitenin 

daha yüksek olduğu, sonraki 48 saatlik periyotta ise alginat ve kitosan mikrokürelerde 

düşme olurken, AKA kapsül sisteminde artışın olduğu belirlendi (Şekil 4.25, 4.26). 
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Şekil 4.25 Enkapsüle edilmiş ve 1 hafta süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC ve        
–196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra P450 
aktiviteleri  
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Şekil 4.26 Enkapsüle edilmiş ve 1 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC ve             
–196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra P450 
aktiviteleri  
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4.8.3. Enkapsüle edilmiş ve dondurularak korunmuş hepatositlerin üre sentezi 

 

Bu çalışmalara göre, -196 oC’da dondurularak saklanan ve 1 haftalık periyot sonrasında 

çözülen kalsiyum alginat mikroküre ve AKA mikrokapsüllerindeki hepatositlerin üre 

sentezlerinin, -80 oC’da dondurularak saklanan sistemlere göre daha yüksek olduğu ve 

bu farklılığın yaklaşık olarak %50 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. AKA ve kalsiyum 

alginat kültür sistemlerinde enkapsüle edilen primer sıçan hepatositlerinin üre 

sentezlerinde kültürün 5. gününde bir artış olduğu ve üre sentezinin kültürün 7. gününde 

önemli bir düşüş göstermediği ve aktivitelerini korumaya devam ettikleri belirlendi. 

Kitosan mikroküre sisteminde ise, aktivitenin diğer sistemlere göre daha düşük olduğu 

görüldü (Şekil 4.27-4.30). 
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Şekil 4.27 Enkapsüle edilmiş ve 1 hafta süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC  
                 ve –196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra üre sentezi 
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Şekil 4.28 Enkapsüle edilmiş ve 1 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC  
                 ve –196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra üre sentezi 
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Şekil 4.29 Enkapsüle edilmiş ve 3 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC  
                 ve –196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra üre sentezi 
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Şekil 4.30 Enkapsüle edilmiş ve 6 ay süreyle dondurularak korunmuş (-80 oC  
                 ve –196 oC) primer sıçan hepatositlerin çözme işleminden sonra üre sentezi 
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5. TARTIŞMA 

 

 

5.1 Mikroküre ve Mikrokapsüllerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

 

 

Hücre enkapsülasyonu, tıpta ve biyoteknolojide çok çeşitli amaçlar için yaygın olarak 

kullanılan bir tekniktir. Ancak, tekniğin uygulanmasında, enkapsülasyonda kullanılan 

polimerlerin özelliklerinin ve performansının (biyouyum, biyobozunurluk, mekanik 

dayanım, şişme, diffüzyon özellikleri, vb.) iyi karakterize edilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Karşılaşılan problem ve sınırlamaların çözülmesi için çeşitli bilim 

dallarında (kimya, biyoloji, tıp, kimya mühendisliği, eczacılık, vb.) çalışmalar 

yapılmakta ve klinik tedavilerde kullanılabilecek ideal hücre enkapsülasyon 

sistemlerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. 

 

 

Bu çalışmada, biyoyapay karaciğer destek sistemlerinde (vücut dışı, extracorporial) 

kullanılmak amacıyla, primer sıçan hepatositleri üç tabakalı alginat-kitosan-alginat 

(AKA) mikrokapsüllerde, alginat ve kitosan mikrokürelerde enkapsüle edildi. 

Çalışmada, alginat’a ait karboksil grupları (C=O) ile, kitosana ait amin (NH2) grupları 

arasında oluşan tersinir olmayan kuvvetli iyonik bağlar sayesinde, hücre 

enkapsülasyonunda kullanılabilecek çok tabakalı kapsül yapılar oluşturuldu. Yapılan 

optimizasyon çalışmaları ile, primer sıçan hepatositleri için en uygun mikroküre ve 

mikrokapsül oluşturma koşulları (alginat ve kitosan konsantrasyonu, jel oluşum 

çözeltisi, kaplama süreleri, hücre konsantrasyonları, vb.) belirlendi. 

 

 

Kapsül yapıların hazırlanmasına yönelik yapılan çalışmalarda genellikle kaplama 

malzemesi olarak poli(L-lizin) kullanılmıştır (Lim 1980). Bu çalışmada, mikrokapsül 

oluşumunda poli(L-lizin) yerine, toksik olmayan, polikatyonik, biyouyumlu, biyoaktif 

ve doğal bir polimer olan kitosan kullanıldı. Mikrokapsüllerin en dış tabakası tekrar 

alginatla kaplanarak, dış tabakadaki kitosana ait bağ yapmadan kalabilecek yüklü 
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gruplar büyük ölçüde nötralize edildi. Buradaki amaç, katyonik yapıya sahip kitosan 

üzerine hücrelerin bağlanması nedeniyle oluşabilecek immün tepkinin önlenmesi ile 

biyouyumluluğunun ve kapsüllerin mekanik dayanımının artırılmasıdır. 

 

 

Çalışmada, enkapsülatör cihazı ile optimum koşullarda hazırlanan AKA 

mikrokapsüllerin 400-450 µm, alginat mikrokürelerin ise 300-350 µm arasında değişen 

çap dağılımına sahip oldukları belirlendi. Mikroküre ve mikrokapsüllerin enjektör (25 

G) yardımı ile hazırlanması durumunda ise, AKA mikrokapsüllerin 1400-1600 µm, 

alginat mikrokürelerin 1000-1250 µm, kitosan mikrokürelerin ise 1250-1500 µm 

arasında değişen çap dağılımına sahip oldukları belirlendi. AKA mikrokapsül 

oluşumunda, iç (kor) kısımda bağ yapmamış alginatın, sodyum sitrat ile uzaklaştırılması 

sonucunda hidrojel yapının gevşeyerek şeffaf bir görünüm kazandığı ve yarıçapının % 

10-20 oranında büyüdüğü gözlendi. 

 

 

Küçük yarıçapa sahip alginat ve kitosan mikrokürelerin mekanik dayanımları, AKA 

mikrokapsül sistemlerine göre daha yüksek bulundu. Küçük çap dağılımına sahip AKA 

mikrokapsüllerin dayanımının düşük olması, kapsül yapı içerisine su girişinin çok hızlı 

olması nedeni ile membran içinde ozmotik şok oluşması ve ince membran yapının ani 

basınç değişimine dayanamaması ile açıklanabilir (Gaserod 1999).  

 

 

AKA mikrokapsüllerin oluşturulmasında kullanılan kitosanın molekül kütlesi ve 

kaplama konsantrasyonu optimize edildi ve orta molekül kütlesine sahip kitosan seçildi 

(Mr ∼400.000, kaplama konsantrasyonu %0,3 g/dL ve kaplama süresi 30 dakika). Bu 

molekül kütlesine sahip kitosan, membranın dış çeperine iyonik bağlar ile bağlanırken, 

iç çeperine ancak çok az diffüze olabilmekte ve membran içerisine çok fazla 

diffüzlenememektedir. Oluşan kaplama ile yeterli şişme ve mekanik dayanımının elde 

edildiği belirlendi. Optimize edilen AKA mikrokapsüllerin, hücre enkapsülasyonu 

sırasında ve statik ya da dinamik hücre kültür koşullarında da (besiyeri, 37 oC, % 5 CO2, 
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% 95 nem) bu özelliklerini koruduğu ve membran davranışını değiştirmediği tespit 

edildi.  

 

 

Uzun zincirli kitosan moleküllerinde, sterik engel nedeni ile, alginat mikrokürelerin 

kaplanması sırasında, alginat matriks çeperinden içeri kitosan moleküllerinin 

difüzyonunun sınırlı olacağı ve kaplanmanın yalnızca membranın dış yüzeyinde ince bir 

şekilde olacağı gösterilmiştir. Bu durumun kapsül yapının oluşturulması sırasında şişme 

davranışına karşı direncin azalmasına neden olacağı ve mekanik dayanımı daha düşük 

yapılar elde edildiği belirtilmiştir. Diğer taraftan, düşük molekül kütleli kitosanla, 

alginat mikrokürelerin kaplanması sırasında, sterik engelin azalması nedeni ile kitosan 

moleküllerinin alginat matriks çeperinden içeri difüze olabileceği ve daha iç kısımdaki 

alginat ile yapacağı iyonik bağlanmalar nedeniyle daha kalın bir membran oluşmasına 

neden olabileceği belirtilmiştir. Bu durumun kapsül yapının oluşturulması sırasında, 

kitosan ile bağ yapmamış Ca-alginat kor kısmının azalmasına, dolayısıyla kapsül 

oluşumunun azalması nedeni ile şişme davranışına karşı direncin ve mekanik dayanımın 

artmasını sağlayacağı şeklinde açıklamıştır (Liu 2004). Kısa zincirli kitosan 

moleküllerinin kullanılması ile artan mekanik dayanım başta avantaj olarak gözükse de, 

artan membran kalınlığının önemli bir diffüzyon kısıtlamasına neden olması ve kapsül 

alanının azalması, özellikle hücre enkapsülasyonunda önemli bir  dezavantajdır. 

 

 

Yapılan çalışmada kitosan mikrokürelerin mekanik dayanımlarının ortam pH’sına 

büyük ölçüde bağlı olduğu anlaşılmıştır. Fizyolojik tuz çözeltisi içerisindeki (% 0,9 

g/dL) kitosan mikrokürelerin mekanik dayanımı oldukça iyiyken, enkapsüle edilmiş 

primer sıçan hücrelerinin metabolik reaksiyonları sonucu besiyeri pH’sını değiştirmesi 

sonucunda kitosan mikrokürelerin önce şiştiği sonrasında ise küresel yapısını 

kaybederek membran yapıya dönüştüğü gözlenmiştir. Alginat mikrokürelerin kısa 

dönem mekanik dayanımının iyi olmasına karşın, yaklaşık 1 ay gibi bir sürenin 

sonunda, jel oluşumunu sağlayan Ca+2 iyonlarının kademeli olarak besiyerindeki 

iyonlarla (Na+, H+, vd.) yer değiştirmesine bağlı olarak mekanik dayanımın azaldığı 

belirlendi. AKA mikrokapsüllerin ise mekanik dayanımının alginat ve kitosan 
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mikroküre sistemlerine göre daha iyi olduğu gözlendi. Alginat ve kitosan arasında 

oluşan kuvvetli iyonik bağlanmaların, kapsüllerin, bulunduğu mikroçevredeki iyonlara 

(H+, Na+, vd.) karşı dayanıklılıklarının artırdığı ve bu iyonların yüksek konsantrasyonda 

bulunduğu durumlarda bile kapsül yapının mekanik dayanımının etkilenmediği 

belirlenmiştir. 

 

 

Taramalı elektron mikroskop fotoğraflarına göre, AKA mikrokapsül sisteminin gözenek 

yapısının membran içinde ve kaplamanın olduğu membran yüzeyinde farklı olduğu 

belirlendi. 

 

 

5.2 Primer Sıçan Hepatositlerin Mikroküre ve Mikrokapsüllerde Enkapsülasyonu 

 

 

Primer sıçan hepatositleri, hücreler için ılıman koşullarda, doğal hidrojel polimerlerde, 

geniş yüzey alanına sahip küresel membran yapılar içerisinde homojen dağılıma sahip 

olarak enkapsüle edildiler. Hücre enkapsülasyon verimi, her bir enkapsülasyon sistemi 

için % 90-95 olarak belirlendi. Primer sıçan hepatositlerinin, AKA mikrokapsül 

sisteminde enkapsülasyonu sırasındaki hazırlık aşamalarında (yıkama, kaplama, sodyum 

sitrat kullanılarak alginatın uzaklaştırılması, vb.) herhangi bir hücre sızıntısı 

belirlenmediği için enkapsülasyon veriminde düşüş olmadı. 

 

 

Enkapsülatör cihazı ile optimum koşullarda primer sıçan hepatositlerinin alginat ve 

kitosan mikrokürelerde enkapsüle edilebildiği ve hücresiz hazırlanan örneklerle 

karşılaştırıldığında, çap dağılımlarında önemli bir değişikliğin olmadığı belirlendi. Aynı 

şekilde enjektör yardımı ile hazırlanan mikroküre ve mikrokapsüllerin çap 

dağılımlarının, hücresiz hazırlanan membran sistemlerine benzer olduğu belirlendi. 
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Primer sıçan hepatositlerinin enkapsülasyonunda kullanılan AKA mikrokapsüllerin 

mekanik kararlılığınının, belirlenen kültür süreleri boyunca korunduğu belirlendi. AKA 

mikrokapsüllerde enkapsüle edilen primer sıçan hepatositlerin canlılık ve metabolik 

aktivitelerinin, alginat ve kitosan enkapsülasyon sistemlerine göre daha yüksek 

bulunması, kapsül yapının bozulmadan şişme davranışı göstermesine, daha büyük 

gözenek büyüklüğü ve daha ince membran yapısı nedeniyle daha az difüzyon 

kısıtlamasına neden olarak daha etkin bir madde transferi sağlaması ile açıklanabilir. 

AKA membran sisteminin gözenek boyutunun, kapsül duvarında kaplamalar nedeni ile 

daha düşük ve hücre sızıntısına izin vermeyecek büyüklükte olduğu, kapsül içerisinde 

ise hepatositlerin yapı içerisinde hareket ederek hücre-hücre etkileşimi kurabildikleri, 

hücrelerin yeniden organize olmalarını sağlayacak şekilde olduğu belirlenmiştir. AKA 

kapsül yapı içerisinde hücre-hücre etkileşiminin, alginat ve kitosan enkapsülasyon 

sistemlerine göre daha etkin olmasının ve kapsüllerde hücrelerin bir araya gelerek 

kümeler oluşturmasının, hücrelerin canlılık ve metabolik faaliyetlerini artırmasını 

sağladığı düşünülmektedir.  

 

 

Hem statik hem de dinamik kültürlerde, AKA mikrokapsül sistemi içerisinde enkapsüle 

edilmiş primer sıçan karaciğer hücrelerinden protein ve albümin salımının, kültürün 3. 

gününden itibaren arttığı belirlenmiştir. İzole edilen hücrelerin, AKA membran yapı 

içerisinde enkapsülasyonu sonrasında değişen ozmotik basınca direnç gösterip dengeye 

ulaşması ve yeni hücre-hücre etkileşimlerini kurmasının kültürün 3. gününden itibaren 

başlamasının bu artışta etkili olduğu düşünülmektedir.  

 

 

Farklı matriks yapılarda enkapsüle edilen hepatositler tarafından sentezlenen protein ve 

moleküllerin diffüzyon hızı, biyomalzemenin gözenek büyüklüğünün yanı sıra, 

membranın yük dağılımına ve diffüzlenecek protein ya da molekülün net yüküne 

bağlıdır. Sadece hepatositler tarafından sentezlenen negatif yüklü albümin, negatif yüke 

sahip alginat matriksinden diffüzlenirken, kitosan mikrokürelerden diffüzyonu çok daha 

yavaş olmaktadır. AKA kapsül sisteminde ise kaplama sonucu yüklü grupların sayısının 
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azaldığı kısmen nötral yapıda olduğu ve sentezlenen albüminin diffüzyonunu 

kısıtlamadığı düşünülmektedir. 

 

 

Belirlenen günlerde kültür ortamından alınan örneklerde, enkapsüle edilen primer sıçan 

hepatositlerinin membran yapılarını ve hücre bütünlüğünü korudukları belirlendi. Statik 

kültür koşullarında AKA mikrokapsüllerinde enkapsüle edilen primer sıçan 

hepatositlerinin kültürün 3. gününden başlayarak membran yapı içerisinde membran 

duvarına yakın yerlerde kısmen kümelendiği belirlendi.  

 

 

5.3 Enkapsüle Edilmiş Primer Sıçan Hepatositlerinin STLV Biyoreaktöründe 

Kültürü 

 

 

AKA membran sisteminde enkapsüle edilmiş hepatositlerin canlılığını ve metabolik 

aktivitelerini artırmak amacıyla araştırılan bir diğer parametre, kültür koşullarıdır. 

Karaciğer hücrelerinin besin ihtiyacı ve atık metabolitlere karşı hassasiyeti diğer 

hücrelerden daha fazla olduğundan (Catapano et al. 1996), geleneksel statik hücre 

kültür koşullarında, yüksek konsantrasyonda üç boyutlu membran sistemler içinde 

enkapsüle edilen hepatositlerin, temel biyokimyasal ve fiziksel ihtiyaçlarının (kontrollü 

oksijen ve besin sağlayan) karşılanması oldukça zordur. In vitro ortamda, özellikle 

statik kültür sistemlerinde karıştırmanın olmaması, besiyerinde bulunan bileşiklerin 

kürelerin içerisine yeterince hızlı girememesi, ürünlerin veya atık metabolitlerin de 

mikroçevreden uzaklaştırılamaması önemli bir dezavantajdır. 

 

 

RCCS-STLV biyoreaktör sisteminde, hücre enkapsülasyonunda kullanılan membran 

yapılar mikroyerçekimli ortamda sürekli dönmekte ve besiyerinin membran içerisine 

diffüzyonu ve hücreler tarafından oluşturulan metabolitlerin membrandan 

uzaklaştırılmasını kolaylaştırmaktadır. Mikroyerçekimli ortamda, dönme hareketi 

sırasında küre ve kapsüllerin birbiriyle çarpışması ya da sürtünmesi önemli ölçüde 
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azaldığından, herhangi bir mekanik hasar oluşturmamaktadır. Diğer biyoreaktör 

sistemlerinde, enkapsülasyon tekniği ile kültürü sürdürülen hücreler, besiyerinin neden 

olabileceği doğrudan sürtünme ve karıştırma (makas) geriliminden büyük ölçüde 

korunmalarına rağmen, standart mekanik karıştırmanın membranların üç boyutlu 

yapılarına zarar verdiği bilinmektedir.  

 

 

Bu çalışmada, yüksek konsantrasyondaki primer hücrelerin, üç boyutlu membran 

yapılarda ve in vivo ortama benzer dinamik koşulları sağlamak amacıyla STLV 

biyoreaktörde kültürleri sürdürüldü. STLV biyoreaktöründe kültürü gerçekleştirilen 

membranların mekanik dayanımları ve bu membranlarda enkapsüle edilen hepatositlerin 

canlılık ve metabolik aktiviteleri statik kültür sisteminde kültüre edilen hepatositlerle 

karşılaştırıldı.  

 

 

STLV biyoreaktöründeki AKA kapsüllerin ve alginat mikrokürelerin mekanik 

dayanımlarının, statik kültürdekilere benzer olduğu belirlendi. Statik kültürde olduğu 

gibi, kültürün birinci gününde sınırlı miktardaki AKA kapsüllerin yapılarının 

bozulduğu, ancak geride kalan kapsüllerin sonraki günlerde mekanik dayanımlarını ve 

küresel yapılarını korudukları belirlendi.  

 

 

STLV biyoreaktörü kullanımıyla yerçekimi azaltılarak (1 g’den yaklaşık 0.1 g’ye) 

hücrelerin, yerçekiminden bağımsız olarak membran içerisinde hareket etmeleri ve 

membran duvarına yakın bölgelerin yanısıra diğer bölgelerinde de kümelenmeleri 

sağlanmıştır.  

 

 

STLV biyoreaktörü ile membranın membran duvarına yakın hücre kümelenme nedeni 

ile oluşabilecek diffüzyon kısıtlaması büyük ölçüde azaltılmış ve hücrelere etkin bir gaz 

ve besin ulaşımı sağlanmıştır. Alginat ve kitosan mikrokürelerine göre daha iyi 

membran özelliklerine sahip olan AKA mikrokapsülleri içerisinde enkapsüle edilen 
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primer sıçan hepatositlerinin canlılık ve metabolik aktivitelerinin biyoreaktör ile 

sağlanan dinamik kültür koşullarından yaklaşık olarak % 20-35 oranında arttığı 

belirlenmiştir. 

 

 

RCCS biyoreaktörlerinde kültürü sürdürülen süspanse haldeki hepatositlerin, 

kümelendiği ve bu çok boyutlu kümelenmelerin 1.0 cm büyüklüğe kadar ulaşabildiği 

yapılan çalışmalarda belirtilmiştir (Yoffe 1999, Hochleitner 2005). Süspansiyon halde 

biyoreaktöre yerleştirilen insan karaciğer hücrelerinin mikroyerçekimli biyoreaktörde 

kümelenerek doku benzeri yapı kazandığı ve hücrelerin 60 gün süreyle canlılıklarını 

devam ettirebildikleri gösterilmiştir (Khaoustov 1999). 

 

 

Coward (2005) yaptığı çalışmada, HepG2 hücrelerini alginat mikrokürelerde enkapsüle 

edip RCCS biyoreaktöründe kültüre etmiş ve bu yapı içerisinde hücrelerin çoğaldığını, 

karaciğere ait spesifik proteinlerin sentezinin arttığını ve P450 aktivitesinin 

korunduğunu belirlemiştir. Ayrıca, elde ettiği bulgularını statik kültür sistemi ile 

karşılaştırmış ve RCCS biyoreaktör sisteminin uzun dönem biyoyapay karaciğer destek 

sistemleri için en uygun kültür sistemi olduğunu sonucuna varmıştır. RCCS biyoreaktör 

teknolojisinin kullanılması ile karaciğer destek cihazlarının boyutunun küçültülebileceği 

ve klinik kullanımlarının kolaylaşacağı düşünülmektedir (Coward 2005). 

 

 

5.4 Enkapsüle Edilmiş Primer Sıçan Hepatositlerin Kriyoprezervasyonu 

 

 

Vücut dışı karaciğer destek sistemlerinin klinik olarak uygulanabilirliğinde karşılaşılan 

bir diğer problem, enkapsüle edilen yüksek yoğunluktaki hepatositlerin kullanılacağı 

zamana kadar saklanmaları konusudur. AKA membran sisteminin, düşük sıcaklıktaki 

dondurma (-80oC’da veya sıvı azotun buhar fazı sıcaklığı olan -150oC’da) ve ardından 

çözme işlemlerine mekanik dayanım gösterdiği, enkapsüle edilerek düşük sıcaklıklarda 

belirlenen periyotlarda saklanan hepatositlerin alginat mikrokürelerinde gözlenen 
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canlılık düzeyine benzer sonuçlar verdiği, ayrıca metabolik aktivitelerini diğer membran 

sistemlerine ve süspanse halde korunan hepatositlere göre daha iyi korudukları 

belirlenmiştir. Süspanse kültür koşullarında dondurulup çözülen hepatositlerin 

metabolik aktivitelerinin ve bağlanma yeteneklerinin önemli ölçüde azaldığı 

bilinmektedir. Guyomard et al. (1999) ve Rialland et al. (2000), sıçan ve insan 

hepatositlerini dondurma işleminden önce alginat jel içerisinde hapsetmişler ve çözme 

işleminden sonra hepatositlerin canlılığını belirlemişlerdir; sonuçlara göre alginat jel 

yapısının hepatositleri dondurma-çözme işlemlerine karşı etkin şekilde koruduğu ve 

canlılık bakımından yeni izole edilmiş hepatositlerle belirgin bir farkın bulunmadığını 

rapor etmişlerdir. Ayrıca bu hücrelerin bağlanma özelliklerini ve ilaç metabolizma 

faaliyetlerini de çok az kayıpla önemli ölçüde korudukları sonucuna ulaşılmıştır 

(Guyomard et al. 1996 ve Rialland et al. 2000). İnce AKA membran yapısı nedeniyle 

hücre antifriz molekülü olarak kullanılan DMSO’nun membran içerisine hızla 

diffüzlenmesi hücre içi ve hücre dışı ani buz oluşumunu önlediğinden hücreler zarar 

görmeden dondurulabilmektedir. Ayrıca süspanse edilmiş kültürlerin dondurulması 

sırasında sıklıkla karşılaşılan ve hücrelere zarar veren membran-membran etkileşimleri 

hücrelerin enkapsülasyonu ile daha düşük seviyede olmakta ve daha az zarar görmeleri 

sağlanabilmektedir (De Loecker et al. 1998). Çalışmada, belirli periyotlar sonrasında 

çözme işlemine tabi tutulan enkapsüle hepatositleri en az zarar görecek şekilde hızla 

DMSO içeren vasat ortamından uzaklaştırılmasına dikkat edilmiştir. Aksi takdirde 

belirli miktarda toksik etki yaratabilecek olan DMSO’nun hücre canlılığına pratik olarak 

bir zarar vermesi engellenmiştir. AKA mikrokapsüller içerisinde enkapsüle edilerek 

dondurulan hepatositlerin çözüldükden sonra % 65-70 oranında canlılıklarını 

koruyabildikleri belirlenmiştir. Hepatositlerin, çözme işleminden sonraki kültürün 4. 

gününde maksimum metabolik aktivite gösterdikleri bulunmuştur. Ancak, AKA 

enkapsülasyon membran yapısı içerisinde enkapsüle edilen ve dondurma çözme 

işlemine maruz kalan hepatositlerin potansiyel biyoyapay karaciğer destek sistemi 

uygulamaları öncesinde canlılık ve metabolik aktivitelerinin belirlenmesinin gerekli 

olduğu düşünülmektedir.     
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