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ÖZET 

Doktora Tezi 

SERT DOKU ONARIMI İÇİN ÜÇ-BOYUTLU POLİMER-BİYOSERAMİK YAPILARIN 

GELİŞTİRİLMESİ VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMI 

 

Esra BAYKAN 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN 

 

Bu çalışmada poli(ε-kaprolakton)/β-trikalsiyum fosfat (PCL/β-TCP) kompozitinden hazırlanan üç boyutlu 

poröz silindirik iskelelere sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin (MKH) tohumlanmasıyla elde 

edilen hücre-malzeme yapılarının kemik dokuyu oluşturma potansiyelleri in vitro ve in vivo ortamlarda 

incelendi. Elektroeğirme yöntemi ile hazırlanan PCL/β-TCP kompozit membranlar X-ışınları 

kromatrografisi (XRD), diferansiyel taramalı kalorimetri (DTA), fourier transform infrared spektroskopi 

(FTIR)  ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile karakterize edildi. Karakterize edilen kompozit 

membranlardan hazırlanan üç boyutlu silindirik iskelelere MKH’ler statik şartlarda tohumlandı. Hücre-

iskele yapıları 4 hafta boyunca osteojenik besi yeri ile kültüre edildi. Histokimyasal ve biyokimyasal 

analizler, sıçan kemik iliği MKH’lerinin osteojenik farklılaşmasını ikinci haftadan itibaren iskele 

içerisinde hücre dışı matriks yapılarının yoğun bir şekilde mineral oluşturmaya başladığını göstererek 

doğrulamıştır. Çalışmanın in vivo kısmında, hücre-malzeme yapıları 7 gün kültüre edildikten sonra Wistar 

sıçanların epigastrik groin fasiya bölgesine subkutan olarak 6 aylık bir süreç için implante edildi. Ektopik 

kemik benzeri yapının oluşumu bilgisayarlı tomografi (CT), konfokal mikroskopi (KLM), SEM ve 

histokimya kullanılarak takip edildi. Elde edilen sonuçlar MKH içeren biyomimetik 3B polimer-seramik 

yapıların, in vitro ve in vivo ortamlarda Wistar cinsi sıçanlarda yeni kemik oluşumunu desteklediğini 

göstermiştir. 

 

Haziran 2015, 102 sayfa  

 

Anahtar Kelimeler: Doku mühendisliği, Kemik doku mühendisliği İskele, Sert doku onarımı, Doğal 

Polimerler, PCL, β-TCP, Mezenkimal kök hücreler. 
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DEVELOPMENT OF THREE-DIMENSIONAL POLYMER-BIOCERAMIC STRUCTURES FOR 

HARD TISSUE REPAIR AND THEIR USE IN CELL CULTURES 
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Supervisor: Prof.Dr. Y. Murat ELÇİN 

 

 

In this study, the osteogenic potential of rat bone marrow mesenchymal stem cells (rBM-MSCs) on a 

biomimetic poly(ε-caprolactone)/β-tricalcium phosphate (PCL/β-TCP) composite scaffold composed of 

parallel concentric fibrous membranes was evaluated in vitro and in vivo. PCL/β-TCP composite 

membranes were prepared by electrospinning and characterized by X-ray diffraction, differential 

scanning calorimetry, fourier transform-infrared spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM). 

rBM-MSCs were seeded on three dimensional multispiral scaffolds prepared by assembly of composite 

membranes. The cell-scaffold constructs were cultured in osteogenic medium for 4 weeks. Histochemical 

studies and biochemical assays confirmed the osteogenic differentiation of rBM-MSCs inside the scaffold 

by documenting the dense mineralized extracellular matrix formation starting from the second week of 

culture. In the in vivo part of the study, cell-scaffold constructs pre-cultured for 7 days were implanted 

subcutaneously into the epigastric groin fascia of Wistar rats for duration of 6 months. Ectopic bone-

tissue like formation was documented by using computerized tomography (CT), confocal laser 

microscopy (CLM), SEM, and by histochemistry. In vivo findings indicated that the biomimetic 

multispiral scaffold seeded with rBM-MSCs, supports the ectopic formation of new bone tissue in Wistar 

rats.  

 

June 2015, 102 pages 

 

Key Words: Tissue engineering, Bone tissue engineering, Scaffold, Hard tissue repairment, Natural 

polymers, PCL, β-TCP, Mesenchymal stem cells. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde, gelişimsel anomalilerde ya da çeşitli sebeplere bağlı organ/doku 

kayıplarında hastaya canlı ve biyouyumlu transplantasyonun gerçekleştirilmesi ciddi ve 

büyüyen bir sıkıntıdır (Sumanasinghe ve King 2005, Mitsak vd. 2011). 

Canlı kaynaklı transplantasyonlarda otogreftler (hastanın kendisinden temin edilen), 

allogreftler (aynı tür canlıdan temin edilen) ve zenogreftler (farklı tür canlıdan temin 

edilen) kullanılmaktadır (Thomson vd. 1995).  

Bu tür transplantasyonlar sonrasında hasta enfeksiyon riskine, tümör gelişimine ve diğer 

yan etkilere karşı hayat boyu immunosüpresif ilaçlar kullanmak zorundadır. Tedavi için 

hastanın kendinden alınan otolog doku alternatif bir yaklaşım olmasına rağmen doku 

eksikliği oluşturacağından kullanımı herzaman mümkün olmamaktadır (Sumanasinghe 

ve King 2005). 

Kornea ve böbrek gibi allojenik transplantasyonlarda da donör uygunluğu sınırlayıcı 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerikan “Organ Procurement Transplantation 

Network” Şubat 2014 verilerine göre organ bekleyen aday sayısı toplam 122,539 olarak 

açıklanırken, ölü veya yaşayan toplam 4,577 donörlardan transplantasyon 

gerçekleştirilebilinmiştir (Anonymous 2014).  Donör-alıcı arası genetik farklılıklar ve 

ya donörda mevcut çeşitli hastalıkların alıcıya bulaşma riski grefte karşı immün tepki 

oluşturacağından allogreftlerin kullanımı bazen dezavantajlı hale gelmektedir (Cerroni 

vd. 2002).  

Zenogreftlerin kullanımı insanlar için zoonosis riski (insanlara bulaşabilen hayvan 

hastalıkları) taşıyıp, genetik farklılıklar gösterdiğinden ve ileri düzeyde immün tepkiye 

yol açabileceğinden çoğunlukla tercih edilmeyen bir seçenek olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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Otojenik, allojenik ve zenojenik transplantasyonlardaki kısıtlamalar yüzünden pek çok 

klinik araştırma immün rejeksiyon, tromboembolizm (pıhtı atması) ve enfeksiyon 

riskini azaltan, biyoprotezlerin kalıcığını arttıran ve alternatif tedavi tekniği olan 

sentetik implantlarla yer değiştirme yaklaşımı üzerinde odaklanmıştır (Sumanasinghe ve 

King 2005). 

Sentetik malzeme ile çalışmalar 1930’larda Bisceglie’in fare tümör hücrelerini polimer 

membran üzerinde domuz karın boşluğuna yerleştirmesiyle başlar. Bu çalışma ile 

hücrelerin enkapsüle edilebileceği anlaşılır ve 1970’lerde diyabette glukoz kontrolüne 

yardımcı olması için Chick ve arkadaşlarının geliştirdikleri yarı-geçirgen membranlar 

üzerine adacık hücrelerini enkapsüle edip hayvan modellerine uygulamaları ile devam 

eder. 1970’lerin sonu-1980’lerde Bell ve Burke önderliğinde iki ayrı grup kolajen veya 

kolajen-glikozaminoglikan kompozitler kullanarak tabakalı membranlar ile iki boyutlu 

deri doku rejenerasyonu gerçekleştirmişlerdir. 

Bir sonraki adım üç boyutlu doku oluşturmak üzere, pek çok hücrenin yerleşebileceği 

üç boyutlu yapılarının geliştirilmesi olmuştur. Çalışmalarda doğal ve/veya kimyasal 

yollarla sentetik polimerlerden oluşan iskeleler kullanılmaya başlanmıştır. İskelelerin 

mukavemet, bozunma hızı ve hücre tanıma gibi özelliklerinin rekonstrüksiyondaki 

önemi anlaşılmış, hedef dokunun fiziksel ve fizyolojik yapısına uygun bileşenler 

çalışmalarda yer almıştır (Langer 2000). 2000’li yıllarda Vacanti ve arkadaşları üç 

boyutlu polimerik yapılara, izole ettikleri hücreleri ekerek hayvan modellerine 

uygulamış ve tamamen yapay implantlarla hücreleri ve büyüme faktörü gibi bileşenleri 

bir araya getirerek üç boyutlu doku oluşturmayı amaçlayan bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalarla yeni rejeneratif tedavi yaklaşımı olan doku 

mühendisliğinin temelleri de atılmıştır. 

Doku Mühendisliği, organ ve doku rekonstrüksiyonunda meydana gelen dönordaki 

hasarları veya hastadaki allojenik/zenojenik gibi transplantasyonda gelişen immun 

reaksiyonlara karşı alternatif olarak ortaya çıkan interdisipliner bir bilimdalıdır (Langer 

ve Vacanti 1993). Doku Mühendisliği, hücre biyolojisi, malzeme mühendisliği ve canlı 

biliminin yöntemlerini kullanarak yeni fonksiyonel doku rejenerasyonunu sağlamak 
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üzere suni/gerçeğe yakın yapılar oluşturur (Liebschner 2003, Williams 2004). Bu 

yaklaşımın izole edilmiş ve tanımlanmış hücreler, bunları sentetik hücre-dışı matriks 

olarak destekleyen doğal, sentetik veya kompozit yapıda poröz iskeleleler ve büyüme 

faktörleri olmak üzere üç temel bileşeni vardır (Elçin 2003a). 

Doku iskelelerinin işlevleri; hücreler ile biyosinyal/biyoaktif moleküller arasında 

taşıyıcılık yapmak, üretilen/hazırlanan doku benzeri parçanın büyüklüğünü belirleyerek 

şeklini korumak, yaralı bölgeye fibröz dokunun gelmesini engellemek, biyoyapay 

dokunun mekanik olarak hasar görmüş vücut bölgesine orjinal olarak uyumunu 

sağlamaktır. Çalışılacak doku iskelelerinin seçiminde iskelenin/malzemenin yapısı 

önemlidir; kimyası, gözenekliliği ve gözenek yapısı, bozunma hızı ve mekanik 

özelliklerine de ayrıca dikkat edilmelidir.  Bununla beraber, İskelenin bozunma/yıkım 

hızı da çok önemli bir etkendir. İskele kullanımındaki amaç,  travma bölgesinde doku 

oluşumuna yardımcı olması,  transplante edildiği yerde vücut içinde uyumlu halde 

çalışmaya başlaması, istenilen süre sonrasında iskele malzemesin tamamen eriyip 

ortamdan uzaklaşarak iyileşmeyi sağlamasıdır. İskele bozunurken, biyouyumluluğunu 

kaybetmemeli, toksik ürünler oluşturmamalıdır. 

Yeni iskele geliştirmek için hücre dışı matriksin lifli yapısı pek çok araştırmacıya ilham 

kaynağı olmuştur. İskeleler; kollajen, alginat, hücrelerinden arındırılmış (kemik vd) 

aselüler doğal malzemeden, pololikaprolanton (PCL), poli(laktik-ko-glikolik asit 

(PLGA), polilaktik-ko-glikolik asit, polietilenglikol, polivinilalkol ve poliüretan gibi 

biyobozunur sentetik polimerler biyoseramikler gibi sentetik malzemeden veya bunların 

kompozitlerinden oluşturulabilir (Sacholos 2003). Klinik başarı için iskelelerin inşası 

dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. İskeleler rejenerasyonunu sağlayacağı 

yapıya uygun şekilde, yük taşıma kapasitesi, geçirgenlik vb. gibi özellikler göz önünde 

bulundurularak hazırlanmalıdır. Başarılı bir iskele/destek malzemesi için yapının besin 

difüzyonuna ve metabolit artıklarının geçişine izin vererek, uygun mekanik dayanım 

sağlaması gerekmektedir (Mitsak vd. 2011). 

Lif bazlı iskeleler kullanım alanına uygun, hücrelerin tutunup yayılabileceği geniş ve 

farklı morfolojide yüzeyler sağlar. Gözenekli yapıları sayesinde sirkülasyona olanak 
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tanıyan iskeleler doku mühendisliği uygulaması için amaca uygun olarak 

şekillendirebilirler. Bu kapsamda polimerler en çok tercih edilen iskele bileşeni olarak 

ön plana çıkmaktadır. 

Doku Mühendisliğinde kullanılan, doğal polimerler biyofonksiyonel/ biyoaktif olmaları, 

biyolojik, kimyasal ve fizyolojik olarak doğal dokulara benzerlikleri nedeniyle tercih 

edilmektedir. Doğal polimerlerden yapılan bazı biyomalzemelerin mekanik dayanımı 

oldukça zayıftır ve genellikle ısıyla degrede olmaz ve özel bir çözücüye ihtiyaç 

duyarlar. Bu yüzden genelde kompozit halinde kullanımları tercih edilir. 

Sentetik polimerler ise kimyasal yöntemlerle sentezlenme dezavantaylarına karşılık, 

kolay işlenebilme ve doğal polimerlerden farklı olarak kimyasal hidroliz yoluyla 

bozunabildikleri ve enzimatik yöntemlerden etkilenmedikleri için bozunma hızlarının 

değişmemesi gibi avantajlara sahiptirler.  

Doku iskelesi için kullanılan doğal polimer, sınırlı sayıda üretim tekniği ile elde edilir 

(dondurarak kurutma/çapraz bağlama, vs.), sentetik polimerler için ise pek çok metot 

kullanılmaktadır (partikül uzaklaştırma, faz ayırımı, elektro-eğirme (electrospinning) 

tekniği,  çözücü kullanımı). 

Son yıllarda doku mühendisliği uygulamaları için nanometre/mikrometre boyutunda 

fiber çapına sahip biyobozunur ve/veya biyouyumlu ipliksi/fiber yapıların üretimi için 

yeni bir yöntem olan elektro-eğirme tekniği kullanılmaktadır. Bu yöntem yardımıyla 

kollajen ve fibrinojen gibi doğal makromoleküller ve polikaprolakton, poliglikolik asit, 

polilaktik-ko-glikolik asit ve sentetik polipeptitler gibi sentetik polimerler kullanılarak 

doku mühendisliği uygulamaları için fibröz yapılar elde edilmiştir. Yöntemin en büyük 

avantajı fiber/ipliksi yapıların oryantasyonunu (rastgele/düzenli) ve 

gözeneklilik/gözenek çapını (hücre infiltrasyonu) işlem sırasındaki bazı parametreleri 

değiştirerek (voltaj, akış hızı, konsantrasyonu) fiber çapını da (nanometre/mikrometre 

boyutunda) ayarlama esnekliği sağlamasıdır (Huang 2003). 
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Doku iskelesi uygulamalarında kullanılan sentetik polimerler arasında bulunan poli(ε-

kaprolakton) (PCL), -60ºC civarında camsı geçiş sıcaklığına ve 60ºC’de erime noktasına 

sahip olan hidrofobik, biyobozunur bir polimerdir ve PCL genellikle ε-kaprolaktonun 

halka-açılma polimerizasyonu ile hazırlanır. PCL biyobozunurluk çalışmalarında 

çözülmenin yavaş olduğu özelliğinden dolayı, yaygın olarak kullanılmaktadır. PCL ilaç 

salım sistemleri, doku mühendisliği yapay deri üretimi (düz film halinde), üretal 

stentlerin kaplanması, kas-iskelet doku mühendisliği uygulamaları ve en önemlisi 

osteoblast ve fibroblast hücre üremesi için destek malzemesi (doku iskelesi) gibi pek 

çok farklı tedavide kullanılan bir polimerdir.  

Dondurarak kurutma tekniğiyle (Liyofilizatör) üretilen PCL doku iskelelerinin 

kondrosit hücre kültüründe kullanımı olan doku mühendisliği uygulamaları arasında 

dikkati çekmektedir. Son yıllarda da yumuşak/sert doku mühendisliği uygulamalarında 

kullanılmak üzere elektro-eğirme tekniği ile PCL fiberler üretilmiş ve hibrit malzeme 

olarak kullanılarak çeşitli hücrelerde denemeler de yapılmıştır  (Lakshmi 2007). 

Doku mühendisliğinin diğer ana bileşeni hücrelerdir. Kaynak olarak dokuya ya da 

organa spesifik (karaciğer, kalp, kıkırdak vb.)/yetişkin hücreler veya kök hücreler 

kullanılabilir. Dokuya ya da organa spesifik hücrelerin kullanımı bazı kısıtlamaları da 

beraberinde getirir, örneğin kondrositlerin düşük mitoz özellikleri kıkırdak dokunun 

kendini yenileme kapasitesini sınırlar (Guo vd. 2004). Bu ve bunun gibi durumlar 

düşünüldüğünde izolasyonu nispeten daha kolay, çoğalma kapasitesi oldukça yüksek ve 

uygun ortamda pek çok hücreye farklılaşabilme gibi avantajlı özellikler taşıyan kök 

hücreler doku mühendisliği çalışmalarında tercih edilen hücre kaynağı olarak 

kullanılmaktadır (Elçin 2004, Chena 2008). 

Doku Mühendisliği yaklaşımdan yola çıkarak, Kemik Doku mühendisliğinin en temel 

üç yaklaşımı; üç boyutlu yapı iskelelerinde hücre üretimiyle yeni doku oluşturulması ve 

hedef bölgeye nakli; hücrelerin kapsüllenerek ilgili bölgeye ulaştırılması; hedef 

bölgelere biyoaktif/sinyal moleküllerin taşınmasıdır. 
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Bu tez çalışmasında kemik doku rejenerasyonunu sağlamak üzere PCL biyopolimeri 

iskele matriksi olarak seçilmiştir. Ancak sahip olduğu özellikleri, yük taşıma kapasitesi 

yüksek olan kemik doku mühendisliği iskele uygulamalarında yetersiz kaldığı 

bilinmektedir (Lowry vd. 1997, Reichert vd. 2010). Hidroksiapatit ve beta-trikalsiyum 

fosfat (β-TCP) gibi seramik türevleri doğal ve sentetik polimerlerin kullanıma kısıtlama 

getiren yük taşıma problemini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Hidroksiapatit ve 

türevleri polimerin mekanik özelliklerini geliştirmenin yanı sıra içerdikleri Ca ve P 

sayesinde kemik hücrelerinin yüzeye tutunmasını ve yayılmasını arttıran uygun bir 

ortam sağlamaktadır. Kemik hücreleri 3/2 oranında salgıladıkları kalsiyum-fosfat’tan 

oluşan mikroçevreye sahiptir ve bu β-TCP ile eş stokiyometridedir. 

Yapılan araştırmalarda, β-TCP’nin PCL kombinasyonundan hazırlanan destek 

malzemelerin osteointegrasyonu indükleme/uyarma ve poröz β-TCP seramik fazının 

gözenekleri sayesinde geniş yüzey alanı sağlaması özelliklerinden dolayı kemikleşme 

için uygun olduğu gösterilmiştir (Xue vd. 2009). Bu amaçla hazırlanacak iskelenin 

yapısına β-TCP de eklenmiş ve karışımı bir araya getirmek üzere seramik-polimer 

kompozit matrikslerin birbirine iyice bağlanmasını, oluşturulan fiberler sayesinde 

malzemenin mekanik dayanımını arttıran elektroeğirme yöntemi modifiye edilerek 

kullanılmıştır (Zuo vd. 2010). 

Bu çalışmanın amacı allojen kemik iliği stromal kök hücreleri (ki-SKH) tohumlanmış 

%30 β-TCP içeren PCL bazlı kompozit üç boyutlu doku mühendisliği yapılarının 

hayvan modellerinde ektopik olarak kemikleşmeye teşvikini incelemektir.  

İlk olarak β-TCP seramik tozları sentezlendi, hazırlanan malzeme SEM, FT-IR ve XRD 

analizleri ile karakterize edildi. Farklı oranlarda β-TCP kullanılarak hazırlanan %10’luk 

PCL karışımlarından elektroeğirme yöntemi ile iki boyutlu nanofiber kompozit 

membranlar üretildi ve karakterizasyonları için GPC, DSC ve SEM analizleri 

gerçekleştirildi. Kompozitin seramik oranın belirlenmesi için sıçan kemik iliği kaynaklı 

kök hücreler bu memranlara ekildi ve %5 CO2 - %95 hava ve %90 nem içeren 37ºC 

sıcaklığa ayarlı inkübatörde kültüre edilerek faz-kontrast mikroskobuyla rutin olarak 

incelendi.  
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Optimal seramik konsantrasyonunun belirlenmesinin ardından β-TCP içeren PCL bazlı 

iki boyutlu membranlardan üç boyutlu yapı iskeleleri oluşturuldu, basma testi ile 

mekanik dayanımları incelendi. Bu yapılara sıçan kemik iliğinden izole edilen kök 

hücreler ekildi ve iskele-hücre yapıları %5 CO2 - %95 hava ve %90 nem içeren 37ºC 

sıcaklığa ayarlı inkübatörde kültüre alındı. Hücre kültürleri faz-kontrast mikroskobuyla 

rutin olarak takip edildi. Kök hücreler iskele üzerinde %75-80 bolluğa ulaşınca kemik 

hücrelerine farklılaştırıldı.  

İn vitro deneylerde toplanan örneklerdeki hücrelerin canlılığı mitokondriyal 

dehidrogenaz aktivitelerinin ölçümüne dayalı spektrofotometrik bir yöntem olan MTT 

testi ile belirlendi. İn vitro örnekler histokimya, SEM ve ALP gibi analizlerle incelendi. 

İn vitro çalışmalarda test edilen potansiyel kemik doku mühendisliği iskelelerinin 

ektopik kemik oluşumunu teşvik edebilme yetenekleri, in vivo subkutan sıçan modeli 

deneyleri ile incelendi. Hazırlanan hücreli ve hücresiz iskelelerin etkinlk, inflamasyon 

oluşturma, uyum sağlama-rejeksiyon ve damarlaşma gibi davranışları bilgisayarlı 

tomografi, konfokal lazer mikroskopi, SEM ve histokimya analizleri ile gözlendi ve 

sonuçlar kıyaslandı. 

Çizelge 1.1 Çalışmada kullanılan deney grupları 

Kullanılan yapı Kullanılan hücre tipi Kültür şartları 

PCL membran 
Sıçan kemik iliği mezenkimal 

kök hücreler 
in vitro 

PCL/ β-TCP membran 
Sıçan kemik iliği mezenkimal 

kök hücreler 
in vitro 

PCL/ β-TCP iskele 
Sıçan kemik iliği mezenkimal 

kök hücreler 
in vitro 

PCL/ β-TCP iskele Hücresiz in vivo 

PCL/ β-TCP iskele 
Sıçan kemik iliği mezenkimal 

kök hücreler 
in vivo 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

2.1 Kemik Dokunun Yapısı  

İskelet sistemini oluşturan kemik dokusu, vucudun en sert dokularından biridir. 

Darbelere karşı en çok dayanaklı doku olan kemik, yetişkin iskeletinin en önemli yapı 

taşını oluşturur. Kasların yapışmasına olanak sağlayarak, iç organları koruyup destekler. 

Kemikler kaslarla birlikte basit kaldıraç sistemi şeklinde vücut hareketini sağlarlar. 

Ayrıca yük taşıma gibi önemli bir rolü de üstlenir. Tüm bu görevleri 

gerçekleştirebilmesi için özellikleri oldukça gelişmiştir. (Günaydın ve Kartepe 2007). 

Kemik, biyomekanik olarak kendini tamir edebilen, iç yapısını, şeklini ve boyutunu 

değişen mekanik ihtiyaçlara göre değiştirebilen bir dokudur. Bu fonksiyonel adaptasyon 

“Wolff Yasası” olarak da bilinir (Turner 2002). Mekanik yüke karşı gelişen bu 

adaptasyon kemik yıkımı ve oluşunu da beraberinde getirir (Frost 1990a). Yapım ve 

yıkımın farklı lokasyonlarda meydana gelmesi halinde kemik morfolojisi de değişir. Bu 

davranış Frost (1990) tarafından “modelleme” olarak tanımlanmıştır.  

 

Mekanik yükün olmadığı normal şartlarda organizma içerisinde kemiğin yapım ve 

yıkımı dengededir, eski doku sürekli olarak yenisiyle yer değiştirir. Bu durum kemiğin 

mekanik bütünlüğünün muhafaza edilmesini sağlar ancak morfolojisinde herhangi bir 

genel değişiklikliğe neden olmaz (Frost 1990b). Frost (1990) bu davranışı da “yeniden 

modelleme” olarak literatüre kazandırır. 

Kemik, farklı yapısal bileşenleri içeren heterojen bir yapıdır. Ayrıca hücreler, lifler ve 

fibroblastlar tarafından sentezlenen temel maddeden oluşan ve hücre dışı matriks 

bileşiminden dolayı kalsifiye olmuş bir destek dokusudur. Kandaki kalsiyum seviyesi 

normalin altına düştüğünde kemiklerden kalsiyum salınarak metabolik ihtiyaç karşılanır 

ve tersi durumda kandaki kalsiyum seviyesi yükseldiğinde kalsiyumun fazlası kemik 

matriksinde depolanır. Böylece yük taşıma ve organları korumanın yanı sıra 

hematopoez için uygun ortamı da sağlar. 
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2.1.1 Kemiğin hücresel bileşenleri 

Kemik metabolizması kimyasal, mekanik, elektriksel ve magnetik pek çok çevresel 

sinyallerle düzenlenir. Kemiğin hücresel kısmı, yeni kemik oluşumu ve lokal kemik 

yıkımı dengesini ayarlayan bu çevresel sinyallerden sorumludur. Kemik dokudaki 

hücreler ise mezenkimal ve hematopoitik kaynaklı olmak üzere 2 grupta toplanan 3 çeşit 

hücredir. 

i. mezenkimal kaynaklı; kemik oluşturan hücreler (osteoblastlar), osteoblaslardan 

faklılaşan olgun kemik hücreleri (osteositler), 

 

ii. hematopoitik kökenli yıkımdan sorumlu hücreler (osteoklastlar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1 Osteoprogenitör hücreler 

Kemiğin mezenkimadan kaynaklanan osteoprogenitör hücreleri, osteoblast ve osteosit 

hücrelerinin öncülleridir. Progenitör hücreler genellikle soluk boyanan nukleuslu, 

asidofilik sitoplazmalı hücreler olup endosteumda, periosteumun iç katında ve Havers 

Osteoblast 

Osteosit 

Osteoklast 

Şekil 2.1 Kemik hücrelerinin doku içindeki yerleşimi 
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kanallarında bulunur. Kemikte herhangi bir aktivite/problem meydana geldiğinde kemik 

büyümesi veya kırık tamirinde aktif hale gelerek bölünürler  şekil 2.2’de  gösterildiği 

üzere ihtiyaca göre diğer kemik hücrelerine dönüşürler (Şekil 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Osteoblastlar 

Osteoblastlar pluripotent mezenkimal kök hücre kaynaklıdırlar ve kemik iliğinde, 

periosteumda ve yumuşak dokularda bulunurlar (Caplan 1991, Neve vd. 2010). Kemik 

oluşum sürecinde sonradan mineralize olacak osteokalsin, kemik sialoprotein, 

osteopontin, osteonektin, belirli hormon reseptörleri, büyüme faktörleri ve sitokinler 

gibi matriks proteinlerinin ve tip I kollajen sentezinden sorumludurlar (Yang 2005). 

Osteoblastlar, kemik matriksinin organik kısımlarının sentezinden de sorumludurlar ve 

kemiğin inorganik kısımlarının sentezi osteoblastların bulunmasına bağlıdır. 

Osteoblastlar, kemiksi yapılarda birikip ortamı mineralize ederek yeni kemiği 

oluştururlar. Kemik yüzeylerinde yan yana dizilirler. İri nukleusları olup sitoplazmaları 

koyu ve bazofiliktir, çok sayıda Golgi ve endoplazmik retikulum içerirler. Bu hücreler 

birbirleriyle kısa çıkıntılarla/sitoplazmik uzantılarla (kanaliküli) ilişki kurarlar. Bu 

uzantılar, hücre kendi etrafını matriks ile sarmaya başladığı zaman daha belirgin hale 

gelir. Matriks sentezi yapmaya başladıklarında şekilleri kübikten prizmatiğe kadar 

değişebilir. Alkalin fosfataz aktivitesi artar. Sentez aktiviteleri azaldıkça yassılaşırlar, 

Şekil 2.2 Mezenkimal kök hücreden osteosite farklılaşma adımları 
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alkalin fosfataz aktiviteleri yavaşladıkça sitoplazmalarındaki bazofilik özellikleri de 

azalır.  

Osteoblastlar, osteoprotegerin ve nükleer faktör κ-B (RANK) ligandı gibi faktörler 

vasıtasıyla monositik hücrelerin çoğalmasını ve olgun osteoklast hücrelerine 

farklılaşmasını sağlarlar. Bu şeklide osteoklast mekanizmasını düzenlerler ve kemik 

homeostasının sağlanmasında osteoklastlarla birlikte kemikte “yapım-yıkım çifti” olarak 

tanımlanırlar. Hücresel aktivite ve farklılaşmalarında oluşan anomaliler osteoporoz ve 

osteoartrit gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır (Morgan vd. 2001, Neve vd. 2010).  

Yeni kemiği oluşurken osteoblastların bazıları matriks içerisine enkapsüle olarak 

osteosit adı verilen hücrelere farklılaşırlar. Kalan osteoblastlar yeni oluşmuş kemik 

yüzeyini kaplayıp, dinlenme evresindeki hücre dizilerine dönüşene kadar kemik 

sentezlemeye devam ederler. Bu hücre dizileri kanalikül çıkıntılarının oluşturduğu ağ 

üzerinden kemik matrisindeki ostesitlerle ile yüksek oranda birbirine bağlıdır (Lian ve 

Stein 2001). 

2.1.1.3 Osteositler 

Osteoblastların farklılaşmasıyla oluşan olgun kemik hücresidir. Tüm kemik hücrelerinin 

toplam %95’ini oluştururlar. Yaşlandıklarında matriks molekülü üretimleri düşer ve 

kemik matriksi içine gömülerek apoptozisle varlıklarını sonlandırırlar (Tate vd. 2004). 

Kemikte baskın olarak mekanik sensör fonksiyonu ile ilişkilidirler. Gelişimlerini 

tamamlamış olduklarından sentez yapamazlar. Bu nedenle granüllü ER ve Golgilerinde 

azalma görülür. Sitoplazma bazofilisi de daha azdır. Kemikte “laküna” denilen 

boşluklar içinde gömülü şekilde yerleşmişlerdir. En tipik özelliklerinden biri de 

lakünalar içinde dallanan “kanaliküli” uzantılarıdır (Şekil 2.3). Laküna-kanaliküli 

sistemleri sayesinde komşu hücrelerle ve osteoblastlarla iletişim halindedirler. 
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Şekil 2.3 Farenin uzun kemiğine ait lakuna-kanaliküli sistemi içerisindeki osteositin SEM 

mikrografı 

Görüntüleme asit aşındırması ve resin ile muamele sonrasında çekilmiştir. Bu fotoğraf Pajevic’ten (2009) 

değiştirilerek alınmıştır. 

 

 

Osteositlerin kalsiyumun kemiklerden kana verilmesiyle hematopoez ve homeostatik 

mekanizmalarını düzenlemek gibi önemli metabolik rolleri de vardır. Hücrelerin ölmesi 

halinde ise matrikste rezorbsiyon (çözülme) olayı görülür. 

2.1.1.4 Osteoklastlar 

Osteoklastlar hematopoitik kökenli (Şekil 2.4), hücre dışı matriksin ve dolayısıyla 

kemik yıkımından sorumlu hücrelerdir (Yang 2005). 20-100 μm çapında çok büyük 

hücrelerdir ve 22’den 50’ye kadar değişen sayılarda nukleusları, çok sayıda lizozomları, 

mitokondrileri ve iyi gelişmiş bir Golgi kompleksleri vardır (Quinn ve Gillespie 2005). 

Fonksiyonlarından dolayı makrofaj türü hücre olarak da kabul edilirler ancak aktif 

fagositoz yapmazlar. İçerdikleri kollajenaz ve diğer proteolitik enzimlerle kemiği 

rezorbe ederler.  
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Şekil 2.4 Hematopoitik kök hücreden osteoklasta farklılaşma adımları 

 

Osteoklastlar hormonlara karşı duyarlıdır. Paratiroid hormonu hücrede RNA sentezini 

arttırmada etkili olurken, kalsitonun hormonu bunun tersi etki yaparak kemik yıkımı, 

kemiğin modellenmesinde önemli rol oynar. Daha önce de bahsedildiği üzere 

osteoklastlar, osteoblastlarla çift olarak kemiğin yeniden modellenmesinde görev alırlar. 

Osteoklastların kemiği rezorbe etmesiyle ortama salınan dönüştürücü büyüme faktörü β 

(TGF- Beta, Transforming Growth Factor), kemik morfogenetik proteinleri (BMP, 

Bone Morphogenetic Proteins), fibroblast büyüme faktörü (FGF, Fibroblast Growth 

Factor) ve insülin-benzeri büyüme faktörü (IGF, Insulin-like Growth Factor) 

mezenkimal kök hücreleri ve pre-osteoblastları uyarır kemik yapımı başlar. 

 

Diğer yandan pre-osteoblastlar monosit hücrelerini indükleyen M-CSF ve RANKL 

ligandlarını eksprese etmeye başlar ve osteoklast farklılaşmasını sağlarlar. Kemik 

homeostası bu yolla dengede kalmış olur (Şekil 2.5). 
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Şekil 2.5 Çizim osteoblast (A-C) ve osteoklast (D-F) hücre hatlarının kemik yıkım-yapım 

döngüsündeki etkileşimleri temsilidir. Çizgili oklar hücre hatlarının farklılaşmasında 

ve uyarılmasında kullanılan hücre sinyalleşme olayını gösterir. Pre-osteoblast (B), 

osteoklast farklılaşmasını indükleyen M-CSF ve RANKL’nin çoğunluğunu eksprese 

eder. Diğer taraftan osteoklast aracılığıyla kemik yıkımı (F)  boyunca ortama 

morfogenler salınır ve mezenkimal kök hücreleri ve pre-osteoblastları uyarırlar 

 

 

2.2 Kemiğin Aselüler Matriks Bileşenleri  

Kemik, organik ve inorganik fazlar içeren kompozit bir malzemedir. Ağırlığının 

yaklaşık %60’ı inorganik maddelerden, %8-10’u sudan ve geri kalanı da organik 

maddelerden oluşur (Gong 1964). Bu oranlar sırasıyla hacimce yaklaşık %40, 25 ve 

35’e denk gelmektedir. İnorganik faz, kalsiyum fosfattan doğal yollarla oluşan hidroksi 

apatit [(Ca10(PO4)6(OH)2] formlarının karışımından oluşur. Organik kısmın ağırlıkça 
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%98’i tip I kollajen ve çeşitli kollajen yapıda olmayan proteinlerden meydana gelirken, 

sadece %2’lik kısmını hücreler oluşturur (Einhorn 1994). 

2.2.1 Organik kısım 

Kemiğin organik faz yapıya derinlemesine işleyerek dokuya mekanik ve biyomekanik 

özelliklerini kazandırır. İçerdiği büyüme faktörleri ve sitokinler, osteonektin, 

osteopontin, kemik siyalo protein, osteokalsin, proteoglikan ve diğer fosfoproteinler ile 

fosfolipitler toplam hacme göre küçük bir alanı kaplasalar da kemiğin biyolojik 

fonksiyonlarına sağladığı katkıları oldukça önemlidir. 

Hemen her yerde bulunan ve oldukça düşük çözünürlükte olan tip I kollajen proteini 

kemik matriksini oluşturan ana bileşendir. Tip I kollajen, yaklaşık 1000’er amino asitlik 

dizilerden oluşan üç adet polipeptid zincirinden oluşur. Zincirler, iki özdeş ve bir farklı 

zincirin hidroksiprolince diğer yüklü kalıntıların hidojen bağıyla çağraz-bağlanması 

sonucu üçlü heliks yapısını alır. Bu yaklaşık 300 nm uzunluğunda çok rijit doğrusal bir 

molekül oluşmasını sağlar. Her molekül birbirine paralel olacak şekilde düzenlenir ve 

kollajen fibril oluşturulur. 

Fibriller gruplar halinde kollajen fiberi oluşturmak üzere paketlenirler. Kolajen fibriller 

içerisinde molekül sonlarına denk gelen “zon” adı verilen boşluklar kalır. Buna ek 

olarak paralel fibriller arasında da gözenekler bulunur (Şekil 2.6). Kollajen olmayan 

proteinler ve mineral birikintileri bu boşluklarda bulunur ve matriks minerilizasyonunun 

bu boşluklarda başladığı düşünülür. 
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Şekil 2.6 Tip I kollajenin paketlenmesi ve mineralizasyonun gerçekleştiği boşlukların şematik 

gösterimi 

Kemikte pek çok kollajen olmayan protein tanımlanmıştır, bunların başında en fazla 

bulunma oranıyla (%10 -20) osteokalsin (OC) gelir. Karboksillenmiş üç glutamik asit 

kalıntısı içeren küçük bir proteindir. Bu kalıntıların karboksilasyonu proteine kalsiyum 

ve mineral bağlama özelliği getirir. Kemik-spesifik bu protein yapısı nedeniyle 

inorganik faza yakındır. 

Osteopontin, kemik siyaloprotein, asidik glikoprotein ve fibronektin diğer kollajen 

olmayan matriks proteinleri arjini-glisin-aspartik asit (RGD) dizisi içerirler. Bu dizi 

hücre-bağlayan integrin proteinler olarak da bilinir. İntegrinler hücre membranına 

yayılarak ekstraselüler matriks ve hüce iskeleti arasında bağlantı kurarlar. Osteoblast, 

osteoklast ve fibroblastlardaki bu integrinler hücrelerin ekstraselüler matrikse bağlanıp 

yerleşmesini sağlarlar (Ruoslahti 1991). 

TGF- Beta, BMP’ler (2-10), IGF, osteoprotegrin (OPG), interferon-γ, tümör nekroz 

faktörü (TNF) ve interlökin gibi kollajen olmayan proteinler kemik matriksinde çok az 

bulunurlar ancak kemik hücrelerini farklılaşma, büyüme, aktivasyon ve çoğalmasında 

önemli etkileri vardır. Kemik yapım ve yıkımında osteoblast-osteoklast çiftinde sinyal 

faktörü olarak kullanılırlar (Neve vd. 2010). 
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2.2.2 İnorganik kısım 

Kemikte inorganik kısmı 20-50 nm uzunluğunda, 15 nm genişliğinde ve 2-5 nm 

derinliğinde tabakalar şeklinde morfolojiye sahip apatit kristalleri oluşturur. Özellikle 

fosfat gruplarınının yerine başta karbonat olmak üzere safsızlık içeririler, daha çok 

türevleri şeklinde bulunurlar. Kalsiyum iyonları yerine potasyum, magnezyum, 

stronsyum ve sodyum; hidroksil grupları yerine de klor ve flor safsızlık olarak 

bulunabilir. Bu safsızlıklar apatitin kristalinitesini azaltır ve dolayısıyla çözülme gibi 

kemik yıkımında oldukça önemli olan özelliklerini de değiştirir (Kaplan vd. 1994, Ou-

Yang vd. 2001). 

2.3 Kemiğin Organizasyonu 

Kemik morfolojik olarak iki farklı yapı gösterir. Bunlardan birincisi içerisinden kan 

damarları geçmesine rağmen oldukça yoğun doku olan kompakt (sıkı) kemiktir. Daha 

çok uzun kemiklerin gövde kısımlarında bulunurlar. İkinci tip ise süngerimsi 

(trabeküler) kemiktir. Oldukça gözenekli bir yapısı vardır ve özellikle uzun kemiklerin 

uçlarında, kıkırdak yüzeylere yakın yerlerde bulunurlar. 

Femur gibi uzun kemikler epifiz, metafiz ve diyafiz olmak üzere üç bölümde incelenir 

(Şekil 2.6). Diafiz kemik başları arasında kalan silindirik gövde kısmıdır. Kompakt 

kemik dokusundan oluşmuştur. Ortasında da kemik iliği bulunur. Kafatası gibi yassı 

kemiklerin her iki tarafı kompakt, içi veya ortası ise süngerimsi kemik olarak 

düzenlenmiştir.  

Epifiz uzun kemikte baş ve son kısımlarda bulunur ve gelişmiş kıkırdak dokudan oluşan 

“physis” katmanı ile kemiğin diğer kısımlarından ayrılır. Physis aynı zamanda büyüme 

plağı olarak da adlandırılır. Epifiz ince kompakt kemikle kaplı, süngerimsi kemik 

dokusundan oluşturur. 
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Physis ile kemiğin merkezine doğru uzayan bölge “metafiz” olarak tanımlanmıştır. 

Epifizin ve diafize geçiş yaptığı bölge olarak da kabul edilir. Metafiz bölgesi, epifize 

yakın bölgede daha geniş ve diafize yaklaştıkça ince bir tabaka halini alır.  

 

Şekil 2.7 Uzun kemiğin yapısı 

Kemiğin içi ve dışı kemiğin modellenmesi ve yeniden modellenmesinde önemli rol 

oynayan zarlarla örtülüdür. Uzun kemiğin dış yüzeyinin neredeyse tamamı, 

“periosteum” adı verilen ve osteojenik aktivitesi olan bağ dokusuyla çevrilidir.  

Kemiğin temel yapıtaşı mineralize olmuş, yaklaşık 0,1-3 μm çapında kollajen 

fibrillerdir. Bu fibriller rastgele yönlenme ile ya da hizalanma şeklinde düzenlenirler. 

Rastgele yönlenme “örgü kemik” (woven bone) olarak adlandırılır embriyonik ve 

yenidoğan iskeletinde, kırık kallusunda ve büyümekte olan kemiğin metafiz 

bölgelerinde bulunan olgunlaşmamış ve primer kemik dokusu olarak tanımlanır. 

Kırık iyileşmesi ve kemik gelişiminde kemik dokunun birikmesini, mineralize olmuş 

kollajen fibrillerin hizalanmasıyla düzenlenen “lamellar kemik” (Sekonder kemik)’ten 

günlük yaklaşık 4 kat hızlı sağlar. Örgü kemik bazı kemik tümörlerinde de gözlenir. 
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Lamellar kemik olgun kemik dokusudur ve örgü kemiğin veya daha önceden var olan 

lamellar kemiğin yeniden modellenmesiyle oluşur. Gelişimi insan iskeletinde yakaşık 1. 

ayda başlar ve 4 yaş itibarı ile vücuttaki kemiklerin çoğunluğu lamellar kemik halini 

alır.  

Fibril yönlenmesinin dışında lamellar ve örgü kemik arasında içerik farkı da vardır. 

Örgü kemik daha küçük boyutlarda apatit kristalleri ve rastgele yönlenmiş fibriller 

arasına daha kolay yerleşen yoğun hücre içerir. Lamellar kemik daha fazla apatit 

kristalleri içerir ve bu farklanma sertlik, mukavemet gibi mekanik davranışlarını da 

etkiler. 

Örgü ve lamellar kemiğin ikisi de osteositlerin yerleşeceği “lakün” adı verilen elips 

şeklinde 5-8 μm çapında boşluklar içerir. Kemikte mm
3
 başına yaklaşık 25000 lakün 

bulunur, yaşlanmaya bağlı olarak bu sayı düşer (Mullender vd. 1996). Her osteosit bu 

lakünler içinde yaklaşık 0,5 μm çapında ve 3-7 μm uzunluğunda ince çıkıntılarla 

“kanaliküli” denen kanallar oluşturarak dallanır. Böylelikle etrafındaki diğer hücrelerle 

bağlantı sağlayacağı boşlukları oluşur.  

Lamellar kemik “havers sistemi” veya “osteon” denen küçük silindirik yapılar içinde 

düzenlenir (Şekil 2.8). Osteonlar primer kemik dokunun öncekiyle yerdeğiştirmesi 

sırasında, yeniden modelleme sayesinde oluşurlar. Her osteon 10 ile 30 arasında değişen 

eş merkezli üst üste binmiş lamel halka içerir. Orta merkezlerinde oluşan kısım “havers 

kanalı” adını alır ve içerisinden bir ya da daha fazla kandamarı ve sinirler geçer. 
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Şekil 2.8 SEM ile 800 büyütme uygunmış havers sisteminin görüntüsü 

Bu mikrograf http://www.gla.ac.uk/t4/~fbls/files/fab/tutorial/generic/bonet.html’den alınıp modifiye 

edilmiştir. 

Kan akışını tüm kemiğe ulaşmasını sağlamak için osteon eksenine enlemesine ilerleyip, 

dairesel bir yol izleyen “Volkmann kanalları” adında ikincil kanallar sistemi vardır 

(Şekil 2.9). Volkmann kanalları primer kemik dokudaki kan damarlarının etrafına 

matriks çökelmesiyle oluşurlar. Osteonların dışı kalsifiye mukopolisakkarit ve çok az 

kollajen içeren ince bir çimento tabakasıyla kaplıdır. Osteonlar diafizde boyuna hızlı 

şekilde dizilmişlerdir. Havers ve Volkmann kanallarındaki damarların çoğu kılcal damar 

özellikleri taşır. Merkez kanallardaki kılcallar, epifiz ve metafizdeki ana besin 

damarlarından köken almaktadırlar. Sert doku olan kemiğin beslenmesi için kılcal 

yapıların önemi büyüktür. 1 -10 mm ölçeğinde incelendiğinde iki farklı yoğunlukta 

kemik oluğu görülür; süngerimsi (trabeküler) ve kompakt (kortikal, sıkı) kemik. 

Havers kanalı 

Lakün 

Havers 
sistemi / 
osteon 
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2.3.1 Süngerimsi kemik 

Süngerimsi kemik özellikle iskelet ekseni boyunca ve uzun kemiklerde epifiz ve metafiz 

bölgelerinde bulunur. Oldukça gözenekli bir yapıdır. Çomak ve tabaka şekilli 

trabeküllerden (iğsi yapılardan) ve bunların oluşturduğu bir biri ile bağlı boşluklarından 

oluşur (Şekil 2.8). Boşlukların içi kemik iliği ile doludur.  

 

Şekil 2.9 Trabekülleri gösteren SEM mikrografı  (www.visualphotos.com)  

Trebeküllerin kalınlığı 50’den 300 μm’ye kadar değişim gösteririr. Yapısı neredeyse 

sadece paketlenmiş lamellerden oluşur. Kalınlık arttıkça lakün ve kanaliküliler yoluyla 

beslenme ve hücresel iletişim yetersiz kalır. Bu yüzden bazı kalın trabeküller osteon 

sistemine sahiptirler (Morgan vd. 2001). Uzun kemiklerde hem epifiz hem de metafiz 

ince bir kompakt kemik tabakasıyla kaplı trabekülerler yapıdan oluşurlar.   

2.3.2 Kompakt kemik 

Kompakt kemiğin porozite oranı sadece % 5-20’dir. Havers ve Volkmann kanalları 

sayesinde lakünler içindeki kanaliküliler fazla uzamaz ve gözeneklilik azalır. Sıkı 

http://www.visualphotos.com/
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istiflenmiş lakün-kanaliküli ve lamellar osteon sistemine sahiptir. Uzun kemiklerin 

diafiz kısımları kompakt kemikten oluşur. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.10 Kompakt ve süngerimsi kemiğin şematik görünümü 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/histolog.../classes_stud/en/

med/lik/ptn/1/ ‘dan alınmıştır 

 

Uzun kemiğin dış yüzeyinin neredeyse tamamı periosteum bağ dokusu ile kaplıdır (şekil 

2.10). Kıkırdaksı yüzeylerde, tendon ve ligamentlerin katılma noktalarında bulunmaz. 

Yapısı iki katmanlıdır; kaslar ve yumuşak doku ile direkt temasta olan fibröz katman ve 

kambiyum olarak bilinen iç katman.  

Dış katman kollajen ve elastik lifler içeren ve daha çok fibröz bağ dokunun kılıfı iken, 

kambiyum katmanı programlanmamış osteoblast ve kondrosit progenitör hücrelerden 

gelişir. Bu prekürsör hücreler sayesinde periosteum kemik gelişimine katkıda bulunur 

ve yaşa bağlı uzun kemiğin çap genişlemesinden sorumludur (Morgan vd. 2001).  

Kollajen liflerin helikal 

örgüsü 

İç dairesel 

lameller 

Endosteum Havers kanalı 

 Periosteum 

Volkmann kanalları 

Kan damarı 

Havers sistemi (osteon) 

  Dış dairesel lameller 

Süngerimsi kemik 
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Şekil 2.11 Kompakt kemikte periosteum’un (çift başlı ok arası):  a.  Osteositin, b. havers 

kanalının, c. osteonların (daire içi alan) yerleşimi 

Uzun kemiklerin iç kısımları endosteum tabakasıyla çevrilidir (Şekil 2.9) Osteoblast ve 

kemiği kaplayan, kemik yüzey hücrelerinden oluşur. Osteojenik aktiviteye sahiptir.  

2.4 Kemik Oluşumu 

Kemikleşmeden sorumlu temelde üç özel tip hücre vardır. Bunların ikisi kemik dokuda 

diğeri de kıkırdak dokuda bulunur. İntramembranöz ve endokondral olmak üzere 2 tür 

kemikleşme vardır. Bunlardan intramembranöz kemikleşme bağ dokusu, endokondral 

tip ise kıkırdak doku hücresi kondrositlerin katılımıyla oluşmaktadır. Kemikleşme hangi 

türde olursa olsun ilk oluşan kemik dokusu primer kemik (olgunlaşmamış) kemiktir. 

Oluşan bu primer kemik kalıcı değildir ve yerini lamelli sekonder kemik dokuya bırakır. 

İnsan vücudunda her yıl %4 ile 10 arası bir kütle, yapım-yıkım dengesinde (kemik 

homeostasında) yenilenmektedir (Morgan vd. 2001). Bu yenilenmede mekanik, 

kimyasal ve hormonal faktörler etkilidir. 

 Periosteum 

a 

c 

b 



   

  24 

2.4.1 İntramembranöz kemikleşme 

Kafatasın frontal, pariyetal kemikleri, fasiyal kemikler ve köprücük kemiği gibi pek çok 

yassı kemiğin gelişimi bu tür kemikleşmeyle oluşur. Kemiğik oluşumu bağ dokusu 

tarafından gerçekleştirilir ve bu kemiklere membran kemikleri de denilmektedir.  

Kemik gelişimi mezenkimal hücrelerinin damarlar etrafında toplanıp, pimer kemik 

merkezinin oluşumu ile başlar. Mezenkimal hücreler osteoblastlara dönüşürler. 

Hücrelerarası madde ve lif sentezini de yapan osteoblastlar zamanla sentezledikleri 

matrikse gömülerek, osteositlere farklılaşırlar. Damar çevresindeki osteoblastların 

osteositlere dönüşerek boşalttıkları yerlere arkadan yeni hücrelerin gelmesiyle olayda 

devamlılık sağlanır. Araya henüz kalsiyum bileşikleri çökmemiştir ve “osteoid” doku 

adını alır. Kalsifikasyon başlar, kollajen fiberler gelişi güzel düzenlenir ve lamel 

içermez. Büyüyüp çoğalan trabeküller anastomozlaşarak süngerimsi kemik dokusunu 

oluşturur. Periosteum ve endosteum, kemikleşmeye katılmayan bağ doku tarafından 

sentezlenir. Trabeküller arası boşluklardaki bağ dokusu ile kan damarları ve 

mezenkimal kök hücrelerin birleşimi ile kemik iliği oluşur. 

2.4.2 Endokondral kemikleşme 

Bu tür kemikleşmede kıkırdak hücreleri önemli rol almaktadırlar. Kıkırdak dokudaki 

kondrositler osteoblastlarla aynı kökeni paylaşır ve endokondral kemikleşmede önemli 

rol oynarlar (Yang 2005). 

Uzun ve kısa kemikler, iki aşamada gelişen endokondral kemikleşme ile oluşurlar. 

Yoğunlaşan mezenkimal hücreler, gelişimi sağlanacak kemiğin kıkırdaksı taslağını 

oluşturmak üzere kondrosit hücrelerine farklılaşırlar. Tüm iskleletin gerekli 

kıkırdağımsı bileşenlerini meydana getiren bu adım “kondrogenezis” olarak da bilinir. 

Her kıkırdağımsı taslağın merkezinde, hücreler bölünmeyi bırakıp sitoplazmalarında 

madde depolamayan ve büyüyen “hipertrofik” kondrositlere dönüşürler (Şekil 2.12). 

Bu hücrelerde alkalen fosfataz enzimi çok artmıştır ve bu enzimin dışarı çıkmasıyla 
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kalsifikasyon başlar ve hücre popülasyonunun bir kısmı kalsifiye hücre dışı matriks 

(HDM) tarafından sarılır. Kalsifikasyondan sonra osteoklast hücrelerince rezorbsiyon 

başlar kemik kaviteleri oluşur. HDM’den gelen damarlar osteoblast progenitörlerine 

kemikleşme merkezlerini, osteoklastlar tarafından açılan bu kovuklarda oluşturmaları 

için uygun ortamı sağlar. İlk kemikleşme perikondriumda intramembranöz yolu ile 

başlar.  

Osteoblast progenötleri, kıkırdağımsı HDM ile yerdeğiştirecek kemiğe özgü HDM’yi 

salgılayacak osteoblastlara farklılaşır. Kavitelerin duvarına dizilen osteoblastlar zamanla 

osteoblastlar salgıladıkları HDM içine gömülerek ostositlere farklılaşır ve havers 

sisteminin en dış lamellerini oluştururlar. Bu şekilde dıştan merkeze doğru eş merkezli 

düzenlenmiş osteonlar düzenlenir. Diafizin ortasından başlayan ve daha sonra uçlara 

doğru gelişen kemik dokusu oluşur. Perikondrium periosteum olarak değişir. 

Epifizlerde dairesel gelişen sekonder kemikleşme merkezleri oluşur. Kondrositler 

kemiğin her iki ucunda, uzunlamasına kemik gelişiminden sorumlu dar büyüme plağını 

oluşturan sınırlı alanda toplanırlar. Bir grup kondrosit perikondrium 

bulundurmadığından kemik yapımına katılmayacak olan “eklem kıkırdağına”, diğer bir 

grup da epifizi diafize bağlayan ve büyümesi devam ettikçe kemiği uzatacak olan 

“epifizyal kıkırdağa” dönüşürler. 
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Şekil 2.12 Endokondral kemikleşme basamakları 

  

2.5 Kemikte Rejenerasyon 

Kemik, yaralanma sonrası rejenerasyon yeteneğine sahip, fonksiyonunu ve formunu 

yeniden modelleyebilen bir dokudur. En önemli özelliklerinden biri yük taşımalarıdır. 

Kemiğin yük taşıma kapasitesi şekil, boyut, kütlesel dağılım gibi geometrik 

özelliklerine, dokuyu oluşturan yapısal özelliklerine ve uygulanan yükün yönü ile 

büyüklüğüne bağlıdır (Bouxsein 2003). Kemiğe yük taşıma kapasitesinin üzerinde bir 

stress uygulandığında kemik kırılır. Günaydın ve Kartepe (2007) kemiklerdeki kırığı, 

“biyomekanik açıdan kemiğin yapısal yetersizliği” olarak tanımlar. 
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Kırık oluştuğunda dokuda kan damarları da hasar görür, kanama meydana gelir ve bu 

bölgedeki kan pıhtılaşır. Bozulan doku ortama yönlenen nötrofiller ve makrofajlar 

tarafından temizlenir. Fibroblastlar ve damarlar çoğalır. Önce fibröz doku oluşur 

ardından kıkırdak dokuya dönüşür. Bu yeni dokuya kemik kallusu denir. Kırık 

bölgesinde periosteum ve endosteumdanki osteoblastlar çoğalarak kırık bölgesine 

gelirler ve yüzeyde hücre dizilerini oluştururlar. Primer kemik doku oluşur ve daha 

sonra yerini sekonder yani esas kemik dokuya bırakır.  

Kırık onarımı boyuta bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Hayat boyu spontan olarak 

iyileşmesi mümkün olmayan kırıklar da vardır. Kemik içi iyileşmesi mümkün olmayan 

en küçük yara “kritik boyut defekt” olarak adlandırılır ve harici tedavi gerektirir (Özeç 

ve Yeler 2003). 

2.6 Doku Mühendisliği 

Doku mühendisliği; allojenik, otojenik ve zenojenik greftler yerine biyolojik açıdan 

daha uyumlu ve temini daha kolay olan yapı iskelelerini kullanarak hasarlı doku 

rejenerasyonu amaçlayan, cerrahi yöntemlere alternatif bir yaklaşımdır. Bu amaçla 

malzeme mühendisliği ve temel bilimlerin metodlarını uygular (Williams 2004). 

Kabaca uygun bir donörden alınan hücrelerin in vitro kültürde çoğaltılıp, iskele olarak 

adlandırılan üç boyutlu biyomalzemelere ekilmesi ve bu hücre-iskele yapılarının hasarlı 

dokunun tamirinde kullanımını kapsamaktadır (Langer ve Vacanti 1993) (Şekil 2.13).  
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Şekil 2.13 Doku mühendisliği yaklaşımının adımları 

İskele implante edildikten sonra hasarlı doku civarıındaki hücreler malzemeye doğru, 

iskeledeki hücreler ise dokuya doğru akın ederek çoğalırlar ve yeni matriks oluşturmaya 

başlarlar (Thomson vd. 1995). Böylece doku mühendisliği kullanılarak rejenerasyonun 

ilk adımları atılır. 

2.7 Kemik Doku Mühendisliği 

Travma, kanser gibi çeşitli sebeplere bağlı oluşan kemik hasarlarının tamiri için farklı 

tedavi yaklaşımları vardır. Temel olarak kemik defektlerinde özellikle de kritik boyut 

defekt üzerindeki hasarlarda iyileşmeyi sağlamak için kemik uçlarını yakınlaştırılması 

ve boşlukların implant malzemelerle doldurulması gerekir (Schmitz vd. 1986, Özeç ve 

Yeler 2003). Bu amaçla kemik rekonstrüktif ameliyat teknikleri çoğunlukla geleneksel, 

hücresiz-kalıcı malzemelerle yapılan tedavilerdir. 

Kemik defekti tedavisinde otograft implant altın standart olarak nitelendirilse de 

alınacak otograft implantın miktarı sınırlıdır ve donörda kronik ağrılar, fiziksel 

Hücre kaynağı 

In vitro hücre kültürü İskele 

Transplantasyon  

 

 

Hücre/iskele yapısı 
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bozukluklar gibi çeşitli rahatsızlıklara sebep olmaktadır (Silber vd. 2003, Vaccaro vd. 

2002). 

Mevcut tedavi yöntemlerine alternatif olarak kemik dokunun tamirini ve sürekliliğini 

sağlamak, fonksiyonunu geliştirmek üzere biyolojik substütientleri mühendislik ve canlı 

bilimi esasları ile birleştiren interdisipliner bir alan, kemik doku mühendisliği yaklaşımı 

ortaya çıkar (Boccaccio vd. 2011).  

Kemik doku mühendisliğinde kullanılmak amacıyla geliştirilen biyomimetik iskelelerin 

hücre tutunması, çoğalması ve farklılaşması gibi biyolojik süreçleri yeni doku oluşumu 

gerçekleşinceye kadar uygun mikroçevreyi sağlamaları ve desteklemeleri 

gerekmektedir. 

Kemik doku rejenerasyonlarında kullanılan iskelelerin tasarımı ve üretimi de 

interdisipliner bir alandır ve amaca uygun yapı elektroeğirme, partikül uzaklaştırma ve 

gaz çıkışı gibi pek çok farklı yöntemlerle üretilebilir (Rezwan vd. 2006). 

Üretilen malzemelerin biyouyumluluk özellikleri açısından olduğu kadar biyoyıkım 

süreçlerinin ve mekanik dayanım özelliklerinin de kullanım amaçları doğrultusunda iyi 

bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kemik, çeşidine ve bulunduğu bölgeye 

göre değişmek üzere, yük taşıyan bir doku olduğundan kullanılacak biyomalzemenin 

belirli bir mukavemete sahip olması gerekir. 

2.8 Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Malzemeler 

Kemik rejenerasyonu, osteojenik hücreler ve/veya kemik büyümesini teşvik eden 

faktörler kullanılarak oluşturulan uygun bir iskele kombinasyonu ile sağlanabilir. Insan 

vücudu gibi duyarlı ve karmaşık biyolojik bir sistem karşısında, doku mühendisliği 

iskelesini oluşturmak üzere kullanılacak malzemelerin sağlaması gereken bazı şartlar 

vardır. 
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İlk olarak, substrat malzemelerinin biyolojik uyumluluğu zorunludur. Bu malzeme 

inflamatuar cevap oluşturmamalı ve kendisi veya bozunma ürünleri sitotoksik 

olmamalıdır. Buna ek olarak iskelenin mekanik özellikleri kullanılacağı yere uygun 

olmalıdır. İnsan vücudu ile temas eden her türlü malzemede olduğu gibi doku iskelesi 

de enfeksiyonu önlemek için kolayca steril edilebilir olmalıdır (Chaikof vd. 2002).  

Bunlara ek olarak başarılı bir biyomalzemenin üzerine ekilen ve defekt civarındaki 

mevcut kemik hücrelerinin göç edip yayılmalarına olanak sağlaması, kemik iyileşmesini 

hızlandırıp kemik iliğini farklılaşma için uyarması, poröz yüzeyiyle kemik oluşumunda 

iki yüzeyin biraraya getirilmesini teşvik edip hücrelere yol göstermesi ve besin 

difüzyonuna, metabolit artıklarının geçişine izin vermesi, mekanik bütünlüğünü ihtiyaca 

göre koruması ve kan, ilik gibi vücut sıvılarıyla ıslanabilmesi gerekir (Jones vd. 2006, 

Mitsak vd. 2011). 

Malzemede; hücresel büyümenin gerçekleşebilmesi için 10 μm’den büyük, vasküler 

kümelenmenin oluşabilmesi için 15-50 μm aralığında, osteoit büyümesi için 50-150 μm 

aralığında ve iç bölgelerde mineralize kemik oluşumunu için 150 μm’den büyük 

gözenek boyutuna gerek vardır (Cerroni vd. 2002). 

Biyomalzemeler metalik, seramik, polimerik ve kompozit malzemeler olmak üzere 4 

başlık altında gruplandırılabilirler. Kristal yapıları ve mekanik özelliklerinden dolayı 

metal ve metal alaşımları biyomalzeme alanında kullanılsa da biyolojik ortam metaller 

için oldukça koroziftir. Vücuttan çıkarılmaları için gerekli ikinci bir cerrahi işlem de 

önemli bir dezavantajdır (Yasunago vd. 1999).  

İskele yapımında genellikle ipek, soya, kollajen gibi doğal veya polisakkaritler, poli(α-

hidroksiesterler), hidrojeller, termoplastik elastomerler gibi sentetik polimerler 

kullanılmaktadır (Tirelli vd. 2002, Berger vd. 2004, Mano vd. 2004) 

Diğer bir grup malzeme de kalsiyum fosfatlar, biyoaktif cam veya cam-seramiklerin 

oluşturduğu biyoseramiklerdir (Hench 1998). 
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2.8.1 Biyopolimerler 

Biyobozunur polimeler geniş yüzey alanları sağlarlar. Sinir, kas, tendon, ligament, kan 

damarları, kemik ve diş doku onarımında yapı iskelesi materyali olarak kullanılırlar. 

Biyopolimerler doğal ve sentetik olmak üzere iki sınıfa ayrılır.  

 

2.8.1.1 Doğal biyopolimerler 

Nisasta, alginat, kitin/kitosan veya proteinler (kollajen, elastin, ipek) gibi biyolojik 

yollarla oluşan polimerlerdir (Mohanty vd. 2000) Biyouyum özellikleri ve hücre ile 

etkileşimleri çok yüksektir. Biyobozunma ve yetersiz mekanik özellikleri vardır.  

 

 

2.8.1.2 Sentetik biyopolimerler 

Sentetik biyopolimerler kontrollü şartlar altında üretilebilir. Bu nedenle gerilme 

mukavemeti, esneklik katsayısı ve degradasyon oranı gibi mekanik ve fiziksel 

özellikleri genel olarak öngörülebilir ve aynı özelliklere sahip polimerler yüksek 

hacimlerde yeniden üretilebilir. Sentetik biyopolimerlerin diğer bir avantajı sentez 

sırasında safsızlıkların kontrol edilebilmesidir (Rezwan vd. 2006).  

Doymus alifatik poliesterler doku mühendisliğinde üç-boyutlu yapı iskeleleri için en sık 

kullanılan biyobozunur sentetik polimerlerdir. Bu grubun içeriğinde poli(laktik asit) 

(PLA), poli(glikolik asit) (PGA), ve poli(laktid-ko-glikolit) (PLGA) kopolimerleri ve 

poli(ε-kaprolakton) (PCL) bulunur (Kohn  1996, Seal vd. 2001, Mano vd. 2004). Şekil 

2.14’te açık formülleri verimiştir (Huh vd. 2003). 
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Şekil 2.14 Poliglikolik asit (PGA), polilaktik asit (PLA) ve poli(laktik asit-ko-glikolik asit) 

(PLGA)’in kimyasal formülleri 

Bozunma hızlarına göre doymus alifatik poliesterler, PGA > PLA > PCL şeklinde 

sıralanırlar (Rezwan vd. 2006). 

Doku mühendisliği uygulamalarında debris ve kristalin ara ürünler önemlidir, PLA, 

PGA, PCL ve kopolimerlerinin asidik degradasyon ürünleri dokuda olumsuz 

reaksiyonlara yol açabilmektedir. Polimer ortamını çevreleyen pH değerini stabilize 

edebilmek ve polimerin bozunmasını kontrol edebilmek için, bazı bazik bileşikler dahil 

edilmektedir. Bu amaçla biyoaktif camlar ve kalsiyum fosfat kullanılır (Zhang ve Zhang 

2004). Asidik bozunmaya karşı polimer kompozit kullanımı da bir diğer yaklaşımdır. 

2.8.1.2.1 PCL 

Poli(ε-kaprolakton), ε-kaprolakton’un halka açılma reaksiyonu ile oluşan biyobozunur 

polimerdir (Chiellini ve Solaro 1996), (Şekil 2.15). Yavaş degredasyonu, yüksek 

biyouyumu ve viskoelastik özellikleri sayesinde biyomedikal uygulamalarda kullanılır 

ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA, Food and Drug Administration) tarafından 

onaylıdır (Luciani vd. 2008, Woodruff ve Hutmacher 2010).  
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Şekil 2.15 Halka açılma reaksiyonu ile PCL sentezi 

 

 

Hidrofobik, yarı kristalin ve biyobozunur özelliğe sahip bir polimerdir ve alifatik 

poliester sınıfında yer alır. Yaklaşık -60°C camsı geçiş sıcaklığı, 60°C erime sıcaklığı 

ve 24 aydan fazla biyobozunma süresi vardır (Iroh 1999). Degradasyonu iki aşamada; 

rastgele hidrolitik ester kırılması ve kütleden oligomerik yapıların diffüzyonu ile ağırlık 

kaybı şeklinde gerçekleşir.  

PGA ve PLA’ya göre bozunma hızı daha yavaştır ve bu sayede uzun dönem 

çalışmalarda kullanıma çok uygun bir biyopolimerdir (Pitt 1990). 

PCL kemik doku rejenerasyonu dışında kıkırdak, deri ve kan damarı gibi doku 

mühendisliği iskelelerinin hazırlanmasında geniş ölçüde kullanılmaktadır (Demirdögen 

vd. 2013). 

2.8.2 Biyoseramikler 

Yapısal bileşenleri sayesinde biyoseramikler kemik doku mühendisliğinde sıklıkla 

kullanılan biyomalzeme grubudur. Kemik dokuda onarım söz konusu olunca biyoaktif 

ve biyobozunur seramikler akla gelir. Kalsiyum ve fosfat içeren biyoseramikler doğal 

kemik yapısına benzerler ve dokuda inflamatuara yol açmazlar. Kemik hücrelerinin 

göçüne zemin teşkil ederler ve gözenekli yapıları ile hücre adezyonunu kolaylaştırırlar. 

Mekanik özellikleri kompozitler şeklinde kullanılarak amaca uygun olarak 

geliştirilebilir. 

Poli- Kaprolakton 

O – (CH2)5 – C  

n 

ε –Kaprolakto 

 

n 

Katalizör 
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Biyoseramikler implantların biyouyumluluğunu artırmak amacıyla metalik malzemelere 

alternatif olarak ve sert doku onarımında sıklıkla kullanılan malzemelerdir. 

Biyoseramikler doku ile etkileşimlerine göre yüksek mukavemetli biyoinert seramikler 

(Al2O3), sert veya yumuşak doku ile direkt kimyasal bağ oluşturabilen ya da yer 

değiştirebilen biyoaktif seramikler (hidroksiapatit, biyocam-seramik, biyocam) ve 

metabolik reaksiyonlarla yıkıma uğrayan biyobozunur seramikler (Ca3PO4) olmak üzere 

temelde üç sınıfa ayrılırlar. Bazı biyoseramikler bilinen tüm biyomalzemeler içerisinde 

en biyoinert ve biyouyumlu olanlarıdır. Seramik tozlarının içerdikleri kristal fazlarının 

boyutları nanometre seviyelerinde ayarlanabilmektedir (Dubok 2000). 

2.8.2.1 Biyoinert Seramikler 

İyi sürtünme özelliklerinden dolayı yapay eklemlerde kullanılırlar, toksik ve biyolojik 

olarak aktif değildirler. Biyoinert malzemeler mekanik bağ yoluyla hedef dokuyu 

değiştirmeden doku ile bir arada bulunarak fonksiyon gösterirler. Al, Zr, Ti oksitler bu 

gruba örnek olarak verilebilir. 

2.8.2.2 Biyoaktif Seramikler 

Biyoaktif seramikler genellikle kemik dolgu malzemesi olarak kullanılır ve doku ile 

aralarında kimyasal bağ oluştururlar. Yapılarını oluşturan iyonlar sayesinde dokuya 

bağlanabilme yetenekleri biyoaktiflik özellikleri olarak tanımlanır. Fiziksel halleri; blok, 

gözenekli madde ve granül şeklinde olabilir. Mekanik kırılganlığı ortopedik cerrahi için 

dezavantaj oluşturur. Hidroksiapatit ve biyoaktif cam-seramikler bu grubun iyi 

örnekleridir.  

2.8.2.2.1 Cam-seramikler 

Biyoaktif cam seramikler hem kemik hem de yumuşak doku ile bağlanıp kemik 

gelişimini uyardıkları için A sınıfı biyoaktif malzeme olarak bilinirler (Hench ve Polak 
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2002). Farklı oranlarda metal oksitleri içeren silisyum dioksitlerdir. Kemik dokunun 

yerini alıp, osteoblastların yayılıp çoğalabilmesi için zemin teşkil ederler. 

Yapısındaki amorf veya kristal faz halinde bulunan SiO2’nin çözünebilir olması 

nedeniyle kalsiyum ve fosfor bakımından zengin yüzey tabakanın oluşumunu artırır. 

Cam-seramikler, içerdiği silika ve yüzeylerinde oluşan Si-OH grupları sayesinde temas 

ettiği sıvı ile iyon değişimi yaparak hidroksiapatit oluşturur ve canlı kemik dokusu ile 

bağlantı kurar. Malzeme içindeki çeşitli oksitlerin çözünebilirliği fazla olduğunda, 

biyoaktiviteden sorumlu yüzey tabakanın oluşması kolaylaştırır. 

Biyoaktif camların ve seramiklerin doku mühendisliği için en önemli özellikleri 

enzimatik faliyetleri ve boyutlu vasküler yapı olusumunu desteklemeleri, dokunun 

kendine has özellikte ve kemik dokudaki mezenkimal hücrelerin kendine has 

faklılasmasına neden olmasıdır. Ayrıca, biyoaktif camda çözünen ürünler, gen 

ekspresyonunu denetim altına alarak kemiklerin gelişimini ve geliştirici faktörlerin 

üretimini kontrol eder. 

2.8.2.2.2 Hidroksi Apatit (HA) 

Kemiğin doğal yapısında da bulunan, Ca10(PO4)6(OH)2 yapısında olan biyoaktif 

seramiktir. Kemiğin gözenekli yapısına benzer bir yapıya ve biyouyumluluğa sahip 

hidroksiapatit (HA), kemik yapısının ağırlıkça %70’ini oluşturmaktadır. Tıp ve diş 

hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yüke karşı yeterli dayanıklılığa 

sahip olmamasından dolayı dinamik yüklerden serbest bölgelere uygundur. 

2.8.2.3 Biyobozunur seramikler 

Biyolojik olarak parçalanabilen, kemikteki boşluğa yerleştirildiğinde orijinal doku ve 

arasında biyoaktif bir ara yüzey oluşturup, zamanla doğal doku ile yer değiştirme 

reaksiyonu gösteren seramik grubudur (Şekil 2.16). 
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Trikalsiyum fosfatlar (Ca3(PO4)2) biyobozunma özelliklerinden dolayı kemik doku 

mühendisliği uygulamalarında sıklıkla tercih edilirler. Malzeme biyoaktifliği kompozit 

yapıların rejenerasyon performansında etkili bir parametredir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.16 İmplant malzemelerin iyileşme sürecinde hedef doku ile yer değişmelerinin 

şematik gösterimi 

Kırık oluştuktan sonra hasarlı bölgeye kan pıhtısı dolar a. temizlenen bölgeye implant transplante edilir b. 

ve aralarında biyoaktif bir ara yüzey oluşur; zamanla implant biyobozunur ve yeni oluşan doku ile yer 

değiştirir c. 

 

 

 

2.8.2.3.1 Beta-trikalsiyum fosfat (β-TCP) 

Ca3(PO4)2 yapısında biyobozunur kalsiyum fosfat seramiğidir. Biyouyumluluğu 

mükemmeldir. Yapı ve gözenek bakımından süngerimsi kemiğe benzer. Kalsiyum 

fosfat oranı doğal kemiğinkine yakındır (Şekil 2.17). Yoğunluğu düşük ve yüksek 

gözeneklidir. Kanla ve ilikle iyi ıslanır, paketlemesi kolaydır, defekt alanındaki şekle 

benzetilebilir. 
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Şekil 2.17 β-TCP’nin açık yapısı, Lewis formülü ile gösterimi 

2.9 İskele Hazırlama Yöntemleri 

İyi bir doku mühendisliği iskelesinin, üzerine tohumlanan hücrelerin tutunması ve 

çoğalmasına izin vermesi, yeni ekstraselüler matriks üretme ve vaskülerizasyon gibi 

biyolojik süreçleri desteklemesi, transfer edildiği doğal doku etrafında maruz kalacağı 

mekanik yüke karşı belirli bir mukavemete sahip olması ve nihayetinde yeni 

fonksiyonel dokuyu geliştirmesi gerekir. 

Bu amaçla iskele yüzey alanı, gözenekliliği, mekanik dayanımı ve özel 3-B’lu yapısı 

çok önemlidir. Doku rejenerasyonuna yardımcı olacak iskelelerin tasarımı, hasarlı 

dokunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde pek çok farklı yöntemle üretilebilir. 

2.9.1 Lif bağlama yöntemi 

Lifler geniş yüzey alanı sağlayan ve bu nedenle tercih edilen iskele malzemeleridir. 

Liflerin yapısal kararlılığını arttırmak için lif bağlama yöntemi geliştirilmiştir. Bu 

yöntem ile doku mühendisliği uygulamalarında kullanılmak üzere farklı şekillerde ve 

birbiri ile bağlı polimer lif ağları üretilir (Mikos 1993). 

Lif bağlama ile şekillendirilecek polimerin üzeri çözelti haline getirilmiş başka bir 

polimerle kaplanır. Çözeltideki solvent, lif bağlama uygulanacak polimere çözücü etki 

göstermeyecek yapıda olmalıdır. Karışım buharlaştırılır ve kalıntılar vakum kurutma 

altında uzaklaştırılır. Matriks içine gömülü bağlanmamış polimer kompozit oluşur. Bu 

yapı lif bağlanacak polimerin erime sıcaklığının üzerinde ısıtılır ve bağlanma 
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gerçekleşir. İkinci polimer tekrar çözücüsü ile ortamda çözülür ve vakum kurutma 

altında ortamdan uzaklaştırılır (Thomson vd. 1997). 

2.9.2 Partikül uzaklaştırma yöntemi 

Bu yöntemle çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere porozite, yüzey/hacim oranı 

gözenek boyutu gibi özellikleri belirli iskeleler üretilebilir. Temelde kloroform veya 

metilen klorür gibi bir çözücü içerisinde çözünen bir polimer içine parçacık boyutu belli 

tuz veya şeker gibi porojen partiküllerin ilavesiyle gözeneklendirme esasına dayanan bir 

tekniktir. 

Vakum kurutma altında çözücü ortamdan uzaklaştırılır. İskelenin gözenek boyutunu 

ayarlamak için, porojen partikülleri uygun çözücü ile yapıdan tamamen uzaklaştırılır ve 

böylece istenilen gözenekli yapılar elde edilir (Mikos vd. 1994, Thomson vd. 1997). 

2.9.3 Dondurarak kurutma (liyofilizasyon) yöntemi 

Liyofilizasyon, malzemenin yapısını bozmadan uygulanan bir kurutma tekniğidir. İlk 

olarak malzemenin içinde bulunan su dondurulur. Düşük basınç ortamında, sıcaklık 

artışı ile donan su doğrudan buharlaşır. Bu sayede biyolojik malzemelerin, moleküler ve 

hücresel yapısında yarılma gibi değişikleklere yol açmaz. Uygulama uzun sürdüğünden 

süreli çalışmalarda bu durum dezavantaj sayılabilir. Sıcaklığa ve polimerin 

konsantrasyon değerlerine bağlı olarak farklı yapıda iskeleler elde edilebilir. 

2.9.4 Gazla köpüklendirme yöntemi 

Oda sıcaklığında, yüksek basınç karbondioksit kullanarak sentetik biyobozunur 

polimerlerden makro poröz iskele hazırlama esasına dayalı bir yöntemdir. CO2 

kullanımı ile diğer yöntemlerde kullanılan zararlı organik kimyasal kalıntıları 

engellenmiş olur. Bu da yüksek gözenek iskele hazırlama önemli bir avantaj sağlar. 
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Polimer CO2 ile doyurulur. CO2 gazının basıncının atmosferik düzeye düşürülmesiyle 

polimerin içindeki gazın çözünürlüğü hızla azalır. Polimer içinde çözünmüş CO2 için 

oluşturulan bu termodinamik kararsızlık, gazın yaklaşık 100 μm boyutlarında 

köpüklenerek gözenekler oluşturmasına sebep olur (Mooney vd. 1996). 

2.9.5 Elektroeğirme yöntemi 

Elektroeğirme, çözeltiden lifli yapılar oluşturmak üzere kullanılan bir tekniktir. Temel 

prensibi yüksek voltaj uygulayarak sıvı çözeltinin yüzey geriliminin kırılması ve lif 

akışının sağlanmasıdır. Bu yöntemle lifli, dolayısıyla gözenekli doku mühendisliği 

yapıları oluşturulur. İskele özelliklerini güçlendirmek üzere kompozit malzemeler de bu 

yolla hazırlanabilir. 

Sistem güç kaynağı, çözeltinin akışını sağlayacak şırınga pompası ve kapiler tüp, 

oluşacak fiber membranın toplanması için plaka ve yüksek voltajla polarize olacak iğne 

ucundan oluşmaktadır (Şekil 2.18).  

 

Şekil 2.18 Elektroeğirme tekniğinin bileşenleri 

Yüksek voltaj 

güç kaynağı 
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Ucunda iğne olan kapiler bir tüp içerisine eğirilecek sıvı çözelti doldurulur. İğne ucuna 

kontrollü elektrik alan kuvveti uygulanır. Uygulanan elektrik alanın yoğunluğu arttıkça, 

kapiler boru ucundaki yarı-küresel sıvı yüzeyi uzamaya başlar ve konik şekil alır. İtici 

elektrostatik güçler çözeltinin yüzey gerilimini aştığında yüklenmiş sıvı, düzeneğin 

ucundan lifler şeklinde püskürür (Doshi ve Reneker 1995). Lifler toplayıcı plaka 

üzerinde birikerek membran yapıyı oluştururlar. Sistem süreklidir. 

İsteğe bağlı çok katlı membran yapılar oluşturulabilir. Bu amaçla birden çok 

elektroeğirme düzeneği aynı plakada toplanmak üzere tasarlanabilir. Katmanlar aynı 

veya farklı malzeme liflerinden de oluşturulabillir. 

2.10 Sinyalleşme Molekülleri - Kemik Morfogenetik Proteinler 

Geniş defektlerde, kemik iyileşmesindeki kritik boyut sınırının üstesinden gelebilmek 

için farklı metodlar kullanılır. Uygun doku mühendisliği malzemesinin hazırlanması 

için hedef doku taklit edilmelidir. IGF’ler (İnsülin-benzeri büyüme faktörleri - Insulin-

like growth factors), TGF-β’lar (Dönüştürücü büyüme faktörleri - Transforming growth 

factor- βs) ve BMP’ler (Kemik morfojenik proteinleri - Bone morphogenetic proteins) 

gibi osteoblastlar ve diğer kemik hücreleri tarafından üretilen, osteoblastların 

çoğalmasında ve farklılaşmasında rol oynayan büyüme faktörlerinin izole formları da 

doku mühendisliği malzemesinin yapısına katılabilir (Canalis vd. 1993, Ganan vd. 

1996). 

1965 yılında Marshal Urist iskelet dışı bölgelere yerleştirilen demineralize kemik 

matriksinin (Demineralized Bone Matrix, DBM) kemik oluşumunu indüklediğini 

göstermiştir. Embriyonik kemik gelişimi sırasında görülen morfogenezis, iskelet dışı 

bölgelere implante edilen DBM’nin indüksiyonu ile tekrar edebilmekte ve doğal kemik 

oluşumu sağlanmaktadır. DBM kemik greft materyali olarak geniş kullanım alanı 

bulmuştur, fakat osteoindüktif kapasitesi her zaman tartışılmıştır. Schwartz ve 

arkadaşları (1991) tarafından yapılan çalışmada DBM’nin kemik indüktif özelliklerinin 

az olmasının sebebi yeterli miktarda BMP içermemesine bağlanmıştır. 
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Kemik indüksiyonunu sağlayan proteinlerin izolasyonu ilk olarak 1979 yılında Urist ve 

Iwata tarafından gerçekleştirilmiş ve bu ürünün kemik morfogenetik aktivitesinin 

demineralize kemikten daha fazla olduğu görülmüştür. Bu proteinler Urist tarafından 

“Kemik Morfogenetik Protein” veya “Osteojenik Protein” olarak isimlendirilmiştir 

(Urist ve Iwata 1979). 

Kemik morfogenetik proteinleri büyüme faktörlerinden TGF-β süper ailesinin 

üyeleridir. BMP’ler çoğu organ sisteminin, özellikle hücresel fonksiyonlar yönünde 

gelişimini sağlayan kritik büyüme faktörleridir. Erken embriyonik gelişim süresince ve 

yetişkinlerde homeostazisin sürdürülmesinde BMP sinyal olusturma yolları kilit rol 

oynarlar. İskelet gelisiminde TGF-β1 ve β3, BMP-2,4 ve 7 önemli rollere sahiptirler. 

Biz çalışmamızda malzeme etkinliğini tam olarak anlayabilmek için herhangi bir 

büyüme faktörü ve BMP kullanmadık.  

2.11 Kemik Doku Mühendisliğinde Kullanılan Hücre Kaynakları 

Doku mühendisliğinde kullanılacak hücreler seçilirken, hedef doku hücrelerinin canlı 

sistemdeki morfogenesizle gelişim ve yara iyileştirme davranışları iyi anlaşılmalıdır. 

Her iki durumda da hücreler önceden programlandıkları bilgi ve sinyalleşmeleri 

kullanarak fonksiyonel yapıları oluştururlar. Bu program ve bilgi mekanizmasını 

anladıkça canlı doku inşasında hücre kullanımını daha avantajlı hale getirebiliriz. 

Doku mühendisliği yaklaşımında temel prensip fonksiyonunu yitirmiş ve/veya 

travmalar sonucu eksik olan dokunun yerini yeni fonksiyonel doku ile değiştirmektir, bu 

süreçte iskele üzerine ekilecek hücrelerin de hızla yayılıp yüzeye tutunması ve 

çoğalması beklenir. Doğru hücre seçimi çalışmanın başarısı açısından son derece 

önemlidir. Kemik doku mühendisliğinde osteoblast, osteosit hücreleri ve 

progenitörlerinin kullanımı düşünülse de, henüz farklılaşmadıkları için çoğalma 

potansiyelleri yüksek olan mezenkimal kaynaklı kök hücreler daha fazla tercih 

edilmektedir. Mezoderm kaynaklı mezenkimal kök hücreler; iskelet-kas sisteminin 
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kemik, kıkrdak ve tendon gibi çeşitli dokularında ortak kullanılan progenitör hücrelerdir 

(Reddi 2005). 

2.11.1 Kök hücreler 

Kök hücreler, mitoz bölünmeyle özelleşmiş hücre tiplerine farklılaşabilen ve kendini 

yenileme yeteneğine sahip, çok hücreli canlıların doku ve organlarını oluşturan ana 

hücrelerdir. Pek çok dokuda iç tamir sistemi gibi çalışırlar. 

Kök hücreler iki önemli karakteristik özellikleriyle diğer hücrelerden ayrılırlar;  

i. Uzun inaktif sürelerin sonunda bile kendilerini hücre bölünmesi ile sınırsız 

yenileyebilme kabiliyetine sahip özelleşmemiş hücrelerdir, ayrıca 

bölündüklerinde oluşan her bir yeni hücre kök hücre özelliklerini taşır, 

ii. Bazı fizyolojik veya deneysel koşullar altında, doku ya da organa özel hücrelere 

farklılaşmaları için indüklenebilirler. Barsak veya kemik iliği gibi bazı 

dokularda bulunan kök hücreler düzenli olarak bölünerek yıpranmış/hasarlı doku 

ya da organı tamir ederler. Pankreas ve kalp gibi diğer organlarda ise sadece özel 

durumlarda bölünürler. 

Kök hücreler; biyopsi ile femur ya da leğen kemiğinden toplanan kemik iliğinden, 

liposakşın ile yağ dokudan alınan parçadan, kandan, doğumdan hemen sonra umbilikal 

kord kanından elde edilebilir ve işlem sonrası dokular saflaştırılır. 
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Çizelge 2.1 Farklılaşma potansiyellerine göre kök hücreler 

 

Potansiyel Örnek Hücre Tipi Farklılaştıkları Türler Kaynak 

Totipotent Döllenmiş yumurtanın ilk 

birkaç bölünmesiyle 

meydana gelen hücreler 

Embriyonik hücre tipine farklılaşabilirler. 

Tüm organizmayı oluşturabilirler. 

Yumurtanın döllenmesi ile oluşurlar 

Weissman 

2004. 

Pluripotent Embriyonik kök hücreler Totipotent hücrelerden türevlenirler ve üç 

germ tabakasını oluşturan mezoderm, 

ektoderm ve endoderm hücrelerine 

farklılaşabilirler 

Horie vd. 

2011 

 

Multipotent Mezenkimal kök hücreler Bir miktar hücreye farklılaşabilirler. 

Multipotent hücreler, daha özelleşmiş 

hücreler olup erişkin tip kök hücrelere 

dönüşme yeteneğine sahiptirler 

Augello vd. 

2010, 

Hima ve 

Srilatha, 2011.  

Oligopotent Kornea epitel hücreleri Lenfoid ya da miyeloid kök hücreler gibi 

sadece birkaç hücre tipine farklılaşabilirler 

Majo vd. 

2008, Singh 

vd. 2010. 

Unipotent Progenitör hücreler Sadece bir hücre tipini üretebilirler ve 

kendini-yenileme yetenekleri hala devam 

eder 

Blanpain vd. 

2007. 

 

 

Kök hücreler “embriyonik” ve “erişkin (somatik)” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Yumurtanın 

döllenmesi ile embriyoda oluşan bir kısım hücre plesentayı oluşturmak üzere bir duvar örer. 

Bir kısım hücre de bu duvar içerisindeki bir noktada birikmeye başlar, döllenmeyi takiben 

blastokist adını alan 4-5 günlük embriyonun iç kütlesini oluştururlar. Bu aşamada yaklaşık 

150-200 hücre bulunur. Plasenta yapımına katılmayan, iç kütleyi oluşturmak üzere görev 

alan hücreler bir aşama farklılaşarak totipotent değil pluripotent özellik kazanırlar ve 

embriyonik kök hücre adını alırlar. Embriyonik kök hücre kültürü yapabilmek için bu 

blastokistin iç kütlesi alınır. Bu hücrelerin farklılaştırılmayan kültürleri de pluripotent kök 

hücrelere özelliği taşır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.19 Döllenen yumurtanın 4-5 gün içerisinde blastokist aşamasındaki embriyoyu 

oluşturması 

Ok ile işaretli kısım iç kütleyi göstermektedir 

4-5 gün a 

Yumurta 

sperm 
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Bu hücreler, yüksek bölünme yeteneğine ve her tür somatik hücre tiplerine farklılaşma 

eğilimine sahiptir. Çok ilgi çekici kaynak olmalarına rağmen etik ve dini kaygılar gereği 

embriyonik kök hücre kullanımı yasalarla engellenmiştir (Chung ve Burdick 2008). 

Erişkin kök hücreler de henüz farklılaşmamış ve kendilerini yenileyebilen hücrelerdir. 

Embriyo büyüyüp vücudun parçaları ortaya çıkmaya başladığında, oluşacak her organ 

ve doku taslağında yer alan bir kısım kök hücre bulundukları alanın inşasına başlarlar. 

Özel bir fonksiyonu ve morfolojisi olan organ/doku spesifik hücrelere farklılaşabilirler. 

Fetal ve erişkin dokularda farklılaşırken önce multipotent özellikte progenitör hücrelere 

ardından da hedef hücreye dönüşürler.  

Erişkin tip kök hücreler dokularda çok az bulunurlar. Esas görevleri bulundukları 

dokuda hücre ölümü veya doku hasarı gerçekleştiğinde dokuyu onarmaktır. Erişkin kök 

hücreler organizmanın yaşamı boyunca kendini yenileyebilir ve klonlanabilir 

özelliktedir. Erişkin kök hücreler kan, kordon kanı/dokusu, kornea, retina, kalp, yağ, 

deri, cilt, kemik iliği, iskelet kası ve beyinden elde edilebilir (Hima Bindu ve Srilatha 

2011).  

Kemik iliği stroması hematopoetik ve hematopoietik olmayan kök hücre (mezenkimal 

kök hücre, MKH) olmak üzere iki erişkin tip kök hücre içerir. Son dönemde yapılan pek 

çok çalışma; kemik, kıkırdak, yağ ve kas fibröz dokularını oluşturma kapasitesi yüksek 

olan mezenkimal kök hücreler üzerine odaklanmıştır (Oswald vd. 2004). 

2.11.1.1 Mezankimal kök hücreler 

Mezenkimal kök hücreler kemik iliğinde ve pek çok bağ dokuda bulunan hematopoetik 

olmayan erişkin hücre popülasyonlarıdır. 1970 yılında Friedenstein ve ark. yürüttükleri 

bir çalışmada kemik iliğini kültür kabına boşaltırlar ve iliğin plastiğe yapışma özelliği 

olmayan hematopoetik hücrelerin yanında, sayı bakımından oldukça az “plastiğe 

yapışan” hücreleri de içerdiğini gösterirler. Birkaç gün sonra bu hücrelerin çoğaldığını, 

fibroblastik hücrelerden meydana gelen yuvarlak şekilli koloniler oluşturduğunu 
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gözlerler. Bu yapılar, fibroblastik koloni oluşturma birimleri (CFU-F, Colony Forming 

Unit-Fibroblasts) olarak adlandırılırlar. Friedenstein bazı kolonilerin kemik ve kıkırdağa 

farklılaştıklarını da literatüre ekler. 

Jaiswal vd. 1997’de MKH’lerin osteojenik farklılaşma kapasitelerini bulur. Aynı 

kapasitede olmasa da tüm klonal popülasyonlar osteojenik farklılaşmaya uygundur 

(Pittenger vd. 1999). Kemik, kıkırdak, yağ ve kas gibi mezenkimal üç kökene ait 

dokulara farklılaşabilirler (Muraglia vd. 2000). 

Mezenkimal kök hücreler kolay izolasyon, plastiğe yapışma, hızlı çoğalma, osteojenik 

farklılaşma kabiliyeti gibi özelliklerinden dolayı kemik doku mühendisliğinde oldukça 

sık kullanılan hücre kaynağıdır. Aynı zamanda salgıladıkları faktörler sayesinde 

immünmodülatör özellik de gösterirler ki bu da kullanım cazibelerini arttırır (Xu vd. 

2007). 

2.12Hücre Kültürü 

İzole edilen hücreler, plastik kültür kaplarında statik olarak veya biyoreaktörlerle 

dinamik olarak kültüre edilirler. Temel olarak hücrelere gerekli besin ve oksijen 

sağlanır, diğer bir taraftan da oluşan metabolit artıkları ortamdan aspire edilir. 

Farklılaşma için sinyal molekülleri kültür ortamına ilave edilir. 

Yapılan çalışmalar kültüre edilmeden sistemik dolaşıma verilen mezenkimal kök 

hücrelerin hasarlı bölgeye gitmek yerine kemik iliğine dalağa göç ettiğini göstermiştir 

(Rombouts ve Ploemacher 2003, Mahmud vd. 2004, Morikawa vd. 2009). Kültüre 

edilip kullanılan mezenkimal kök hücreler ise kemik iliğine göç etmeyip hasarlı bölgede 

giderek tamir görevlerini gerçekleştiriler (Karp ve Teo 2009). 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu tez çalışmasında kemik doku mühendisliği çalışmalarında sıklıkla tercih edilen β-

TCP seramik tozları ve yüksek biyouyumlu/biyobozunma hızı yavaş PCL polimeri 

kullanılmıştır (Gabelnick 1983, Tokiwa vd. 2009, Xue vd. 2009). PCL lifleri ile yapıyı 

güçlendiriken, β-TCP de kemik hücrelerinin mikroçevrelerini oluşturan kalsiyum-fosfat 

minerallerini sunar. 

İlk olarak β-TCP seramik tozları sentezlendi ve karakterizasyonu yapıldı. β-TCP/PCL 

karışımından elektroeğirme tekniği kullanılarak membran yapılar oluşturuldu. Çeşitli 

karakterizasyon basamaklarından sonra 3B yapı iskeleleri inşa edildi ve uygun 

yöntemlerle izole edilip kültürlenen hücreler bu yapılar üzerine ekildi (Şekil 3.1). 

Çalışma bu aşamadan sonra in vitro ve in vivo olarak iki aşamada sürdürüldü. Hücreli 

iskele yapıları kültürleri boyunca MTT testi, SEM, ALP aktivitesi, bilgisayarlı 

tomografi, konfokal lazer mikroskopi, SEM ve histokimya analizleri ile takip edildi. 

 

Şekil 3.1 β-TCP/PCL membranların elektroeğirme yöntemi ile hazırlanması a. membranlarrın 

kıvrılarak kanalların oluşturulması b. kanal yapıların bir araya getirilerek 

iskelelerin üretimi c. ve iskele üzerine hücre tohumlanması d. işlem basamakları 

gösterilmiştir. 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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3.1 Beta-Trikalsiyum Fosfat Mikropartiküllerin Hazırlanması ve 

Karakterizasyonu 

Çalışmada kullanılan beta-trikalsiyum fosfat (β-TCP) seramik tozları kalsiyum nitrat 

tetrahidrat [Ca(NO3)2.4H2O] ve diamonyum hidrojen fosfat [(NH4)2HPO4] çıkış 

maddeleri kullanılarak sentezlendi (Tas vd. 1997). Bu amaçla uygun stokiyometrik 

oranda (Ca/P=1.5) alınan kalsiyum nitrat tetrahidrat ve diamonyum hidrojen fosfatın 

20°C’de sulu çözeltisi hazırlandı. 24 saat oda sıcaklığında olgunlaşmaya bırakılan 

karışım süzüldü. Optimal kurutma sıcaklığını belirlemek amacıyla, 25°C, 60°C ve 

100°C olmak üzere üç farklı sıcaklıkta kurutma işlemleri yapıldı. Ardından örnekler, 

800°C, 900°C ve 1000°C olmak üzere paralel olarak üç farklı sıcaklıkta fırınlanarak 

kalsinasyon işlemleri gerçekleştirildi. Fırın sıcaklığı kontrollü olarak arttırıldı. İstenilen 

sıcaklığa erişildiğinde toz ürün kalsinasyon için bu sıcaklıkta 1 saat süreyle tutulup, 

ardından fırında soğumaya bırakıldı (Şekil 3.2). 

3Ca(NO3)2.4H2O + 2(NH4)2HPO4                     Ca3(PO4)2 

 

Şekil 3.2 Kalsinasyon işleminde genel zaman/sıcaklık grafiği 

 

Kalsinasyon işleminden sonra elde edilen seramik tozları havanda dövülüp, gözenek 

büyüklüğü bilinen (25µm) eleklerden geçirildi (Şekil 3.3).  
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Üretilen β-TCP seramik tozlarının karakterizasyonu için X-ışınları kırınım difraktometri (XRD), 

fourier transform infrared spektroskopi (FTIR) ve taramalı elektron mikroskopisi (SEM) 

teknikleri kullanıldı. 

 

Şekil 3.3 β-TCP tozlarının makroskopik görüntüsü 

3.1.1 XRD analizleri  

XRD analizleri, Rigaku D/Max-2200/PC model bir XRD cihazında (Tokyo, Japonya) 

gerçekleştirildi. X-ışını kaynağı olarak Cu Kα1.2 (λ=1.5406 nm) kullanıldı. Seramik 

tozları 50kV ve 40mA’de kırınım açısı (2θ) 5-75
o
 aralığında tarandı.  

3.1.2 FT-IR analizleri  

Kimyasal yapının aydınlatılması için üretilen β-TCP mikropartiküllerinin moleküler bağ 

enerjileri FT-IR analizi (Perkin Elmer-Spectrum 100,Waltham, MA, A.B.D.) ile 400-

4000 cm
-1

 dalga boyu aralığında tarama yapılarak incelendi. 

3.1.3 SEM analizleri  

Eleklerden geçirilen β-TCP mikropartiküllerinin boyutları, FEI Quanta 200 FEG model 

bir SEM cihazı (Eindhoven Hollanda) aracılığıyla belirlendi. Örnekler, %2.5 
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glutaraldehit içeren 0.1 M kakodilat tamponunda (pH 7.4) 4
o
C’de tesbit edildi. Daha 

sonra, örnekler etanol/su (%60, %70, %80, %90, %95, %100-suyu çekilerek 

hazırlanmış) serilerinden geçirilerek su uzaklaştırıldı ve havada kurutma yapıldı. İnce 

bir altın tabakasıyla kaplanan örnekler, SEM cihazında incelenip görüntülendi. 

3.2 Poli(Ɛ-kaprolakton)/β-TCP Kompozit Membranların Hazırlanması 

Membranların hazırlanmasında poli(Ɛ-kaprolakton) (PCL) (Mw 80.000 Da; Sigma) ve 

çalışmamızda sentezlenip karakterize edilen β-trikalsiyum fosfat mikropartikülleri 

kullanıldı. PCL ile elektroeğirme işlemi için çeşitli çözücüler denenerek, düzgün ve 

homojen liflerden oluşan membranların oluşumunu sağlayan optimal çözücü sistemi 

belirlendi. Optimal çözücü sistemi olarak 4.0:1.0:0.1:0.1 oranlarındaki 

diklormetan/etanol/tetrahidrofuran/dimetilformamit (DCM/EtOH/THF/DMF) karışımı 

kullanıldı. Polimer konsantrasyonu %10’a ayarlandı (Shao vd. 2012). Kompozit 

membranların hazırlanması için, %0 ile %40 (w/v) arasında değişen oranlardaki β-TCP, 

çözücü sistemindeki %10’luk PCL çözeltisinde süspanse edildi.  

Süspansiyon, manyetik karıştırmanın ardından girdap karıştırıcı ile homojen hale 

getirildi. Son olarak sonikasyon (Fisher FB 15060, Almanya) işlemi ile gaz habbeleri 

uzaklaştırıldı ve kompozit süspansiyon 10 mL hacimli enjektöre aktarıldı.  

Elektroeğirme işlemi 25 kV’da Glassman-DC yüksek voltaj güç kaynağı (PS/FC 60P02 

model, High Bridge, NJ, A.B.D.) kullanılarak gerçekleştirildi. Optimal iğne ucu iç çapı 

PCL/β-TCP çözeltisinin viskozitesine uygun olarak 21G şeklinde belirlendi. 

3.2.1 Optimal seramik konsantrasyonun belirlenmesi 

5 farklı β-TCP konsantrasyonunda hazırlanan membranlar, Ca
2+

 iyonu için karakteristik 

AR-S ile boyandı ve makroskopik olarak görüntülendi. Membranların kalsiyum 

içeriğine bağlı mekanik davranışları incelendi. 
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Membranların hücre tutunması ve yayılmasına olan etkilerini incelemek amacıyla 

membranlara hücre ekildi ve kültürleri takip edildi. Membranlar bir gece %90 etanol 

(ACS reagent, ≥%99.5; Sigma)-su içerisinde bekletilip steril edildi. Steril tuzlu fosfat 

tamponu (Phosphate Buffered Saline; PBS) ile yıkamalar yapılarak etanol ortamdan 

uzaklaştırıldı. Ardından yapı üzerine hücresel tutunmayı arttırmak amacıyla iskeleler, 

%50 oranında fötal sığır serumu (Foetal Bovine Serum; FBS) içeren α-Modifiye Eagle 

Besiyeri (α-Modified Eagle’s Medium; α-MEM) besiyerinde 2 saat bekletildi ve ekim 

için hazır hale getirildi. 

24-kuyucuklu kültür kabı içerisine uygun şekilde yerleştirilen steril kompozit 

membranların her birinin (1.76 cm
2
) üzerine, P2 - P4 aşamasındaki mezenkimal kök 

hücre içeren 100 μL hücre süspansiyonu, 1.5×10
4
 hücre/cm

2
’ye karşılık gelecek 

yoğunlukta ekildi. Bu işlemin ardından % 10 FBS, penisilin-streptomisin içeren 

Dulbecco Modifiye Eagle Besiyeri (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium; DMEM) 

besiyeri ilave edilerek inkübasyona geçildi. Kültürler düzenli olarak takip edildi, 

optimal seramik konsantrasyonunu belirlemek üzere 7, 14, 21 ve 28. günlerde 

inversiyon mikroskobu ve SEM analizleriyle görüntülendiler. 

Yapılan çalışmanın sonucunda elle manüplasyonu iyi olan ve hücre 

tutunması/yayılmasını destekleyen %30’luk β-TCP/PCL kompozit membran çalışma 

için optimum olarak seçildi. Çalışmanın geri kalanına %30 β-TCP/PCL membranlarla 

devam edildi (Şekil 3.4). 

 

Şekil 3.4 %30 β-TCP/PCL kompozit nanolif membranın makroskopik görüntüsü 
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Hazırlanan %30 β-TCP içeren PCL bazlı kompozit membranların karakterizasyonu, 

diferansiyel taramalı kalorimetri (Differential Scanning Calorimetry; DSC) ve jel 

geçirgenlik kromatografisi (Gel Permeation Chromatography; GPC) analizleriyle 

yapıldı.  

3.2.2 DSC analizi 

Malzemelerin termal özellikleri DSC (Shimadzu DSC-60, Shimadzu Sci. Inst., 

Columbia, MD, A.B.D.) ile incelendi. Azot atmosferi altında standart alüminyum 

hücreler içerisinde işlem görmemiş toz PCL, elektroeğirilmiş PCL membran ve %30 β-

TCP içeren PCL membran örneklerin kristalinitesi belirlendi. Tarama 15°C/dakika 

olmak üzere 25-550°C aralığında gerçekleştirildi.  

3.2.3 GPC analizi 

İskelenin matriks bileşeni PCL’un ortalama molekül kütlesi Jel Geçirgenlik 

Kromatografisi (GPC) analiziyle belirlendi. İşlem görmemiş PCL (1g) ve elektroeğirme 

işlemi uygulanmış PCL nanolif membran (0,05g) mobil faz THF’de çözülerek Agilent 

1100 model GPC cihazına (Santa Clara, CA, A.B.D.) yüklendi. Kalibrasyon eğrisinin 

çizimi için polistiren standart olarak kullanıldı. 

3.3 Poli(Ɛ-kaprolakton)/β-TCP Kompozit Membranlardan 3B İskelelerin 

Hazırlanması 

Elektroeğirme işlemiyle elde edilen %30 β-TCP/PCL kompozit membranlar 6 cm x 2 

cm boyutlarında kesildi, ~0,7 mm çapına sahip metal dikiş iğnesinin etrafına sıkıca 

sarıp-dolandırılarak kanal şekline getirildi ve ~0,5-0,6 cm uzunluğunda kesildi. Bu 

kanal yapılar PCL çözeltisi kullanılarak dış yüzeylerinden birbirine tutturuldu. ~70 

adedi bir araya getirilmesiyle silindir iskeleler elde edildi. 
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3.3.1 Üç-boyutlu yapı iskelelerinin mekanik dayanım testleri 

3B yapı iskelelerinin sürünme davranışları Zwick Z250 Üniversal Test Cihazı (August-

Nagel-Str. 11 D-89079 Ulm, Germany) ile incelendi. Kuru iskele, besi yeri ile 7 gün 

boyunca ıslatılmış iskele (yaş iskele) ve 7 gün kültüre edilmiş hücre-iskele yapısı teste 

tabi tutuldu. Böylece malzemenin fiziksel şartların değişimine göre mekanik 

dayanıklılığı da test edilmiş oldu. Sabit sıcaklıkta uzun süre sabit basma yükü altında 

örneklerin sünme eğrileri elde edildi. Meydana gelen plastik deformasyon (sürünme 

davranışı) belirlendi. Ön yük 0,1N ve test hızı 2mm/dakika olarak ayarlandı. 

3.4 Mezenkimal Kök Hücre Kültürü 

Mezenkimal kök hücreler 6-8 haftalık 275±25g ağırlığındaki Wistar cinsi sıçanların 

femurlarından izole edildi (Çelebi ve Elçin 2009). İki ucu kesilen femurun içindeki ilik, 

içerisinde 5 mL α-MEM (Logan, UT, USA) besi yeri bulunan bir şırıngadan yıkama 

yaparak falcon tüpe boşaltıldı. Hücre süspansiyonu 1100 devir/dakika’da 10 dakika 

süreyle santrifüjlendikten sonra çözeltinin üst kısmı atıldı. Yıkama işleminin ardından 

elde edilen pellet besiyeri ile süspanse edildi ve kültür kaplarına aktarıldı. 

Besi yeri olarak %10 FBS (Hyclone, Cramlington, Birleşik Krallık)  ile %1 penisilin-

streptomisin (Pen/Strep; Sigma, St. Louis, MO, USA) içeren α-MEM kullanıldı.  

Kültür işlemi %5 CO2-%95 hava ve %90 nem içeren 37ºC sıcaklığa ayarlı inkübatörde 

gerçekleştirildi. İzolasyondan 3-4 gün sonra plastiğe yapışmayan hücreler ortamdan 

yıkama yoluyla uzaklaştırıldı. Kültürler düzenli olarak takip edildi, besi yeri her 3 

günde bir değiştirildi. Hücreler %75-80 bolluğa ulaşınca pasajlama yapıldı. %0.25 

tripsin/%0.02 etilendiamin tetra asetik asit (pH 7.4; Sigma) kullanılarak, hücreler kültür 

kabından kaldırıldı. Çalışmada 2-4 arası pasajlar kullanıldı. 
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3.5 In vitro Çalışma 

Statik kültür altında mezenkimal kök hücrelerin PCL/β-TCP kompozit üç boyutlu 

iskeleler üzerinde çoğalma, farklılaşma gibi özelliklerini incelemek amacıyla, 7, 14, 21 

ve 28. günlerde toplanan hücre-iskele hibrit yapıları SEM ve histolojik analizler için 

standart yöntemlerle tesbit edildiler (Elcin vd. 2003b). 

3.5.1 Hücrelerin 3B yapı iskelelerine ekilmesi 

Ekim için kullanılacak 3B kompozit yapı iskeleleri bir gece %90 etanol (ACS reagent, 

≥%99.5; Sigma)-su içerisinde bekletilip steril edildi. Steril PBS ile yıkamalar yapılarak 

etanol ortamdan uzaklaştırıldı. Ardından yapı üzerine hücresel tutunmayı arttırmak 

amacıyla iskeleler, %50 oranında FBS içeren α-MEM besiyerinde (standart besi yeri) 2 

saat bekletildi ve ekim için hazır hale getirildi (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 Hücre ekimi için hazırlanan iskeleler 

 

Standart yöntemlerle tripsinize edilen P2-P4 aşamasındaki mezenkimal kök hücreleri 

içeren 100 μL’lik süspansiyon, 2.0×10
6
 hücre/iskele olacak şekilde steril kompozit 3-B 

iskelelerin üzerine tohumlandı (Şekil 3.6).  
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Şekil 3.6 Hücre ekimi yapılmış iskeleler 

Bu işlemin ardından %10 FCS, penisilin-streptomisin içeren α-MEM besiyeri ilave 

edilerek kültürler inkübatöre aktarıldı. Hücre yayılması ve çoğalmasına olanak 

sağlamak için 7 gün boyunca kültür standart besi yerinde sürdürüldü. 

3.5.2 Yönlendirilmiş farklılaşma çalışması 

Tohumlamayı takip eden 7. günde kültür ortamı osteojenik indüksiyon için bileşimi α-

MEM; %10 FBS; %1 penisilin/streptomisini.; %1 L-glutamin; β-gliserofosfat 10 mM; 

askorbat-2-fosfat 0.2 mM (50 µg/mL); dekzametazon 10 nM; olan besiyeri ile 

değiştirildi. 

Osteojenik besi yerinde sürdürülen kültürlerden 7, 14, 21 ve 28. günlerde, her zaman 

noktası için 6 örnek toplandı. Bu zaman noktaları için ayrıca osteojenik farklılaşmaya 

dahil edilmeyen hücre-iskele yapıları da kontrol grubu olarak kültüre edildiler (n=6). 

Osteojenik farklılaşma, Alizarin kırmızısı ve Von Kossa boyamalarıyla incelendi. 

3.5.3 Alizarin kırmızısı (AR-S) boyaması 

AR-S boyaması için kompozit membranlar veya osteojenik indüksiyon uygulanan 

örnekler; 
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i. Önce, 40 mM’lık Alizarin kırmızısı çözeltisi içinde (pH 4.2) 10 dk. süreyle 

(aksiyel karıştırıcı üzerinde) tutuldu. 

ii. Boyanın fazlasını uzaklaştırmak amacıyla 5 defa ultrasaf su ile yıkama yapıldı. 

iii. Spesifik olmayan AR-S boyasını uzaklaştırmak için 15 dk. PBS ile yıkama 

yapıldı. 

iv. Boyanan nanolif membranların dijital fotoğraf makinasıyla fotoğrafları çekildi. 

 

3.5.4 Von Kossa boyaması 

Osteojenik indüksiyon deneylerinde, çeşitli zaman noktalarında alınan örnekler üzerinde 

Von Kossa boyaması yapıldı. Örnekler; 

i. Önce, 20 dk %5 lik AgNO3 ile karanlıkta muamele edildi. 

ii. Ultrasaf su ile dikkatlice yıkandı. 

iii. 2 dk %5 Na2CO3 içeren %25’lik formalin çözeltisi ile muamele edildi. 

iv. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

v. 2-5 dk sodyumtiyosülfat ile tesbit edildi. 

vi. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

vii. 2-3 dk hematoksilin ile muamele edildi. 

viii. Saf su ile dikkatlice yıkandı. 

ix. Işık mikroskobu altında görüntülenip fotoğraflandı. 

3.5.5 İskele morfolojisi 

Yapı iskelelerinin yüzeyinde ve katmanları arasında hücrelerin tutunacağı lifleri ve 

boşlukları gözlemek amacıyla yüzey morfolojileri SEM analizi ile incelendi. Belirlenen 

zaman noktalarında toplanan hücreli ve hücresiz iskele örnekleri, %2.5 glutaraldehit 

içeren 0.1 M kakodilat tamponunda (pH 7.4) 4
o
C’da tesbit edildi. Fiksasyon işleminin 

ardından örnekler fiksatifi ve diğer kirlilikleri uzaklaştırmak amacıyla PBS ile yıkandı. 

Yıkama işleminden sonra, örnekler sulu etanol (%60, %70, %80, %90, %95, %100) 

serilerinden geçirilerek dehidrate edildi. Daha sonra ince bir paladyum tabakasıyla 

kaplanan örnekler, JEOL-JSM 5600 model SEM cihazında incelenip görüntülendi. 
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3.5.6 Biyokimyasal testler 

Biyokimyasal testler, kemik hücrelerine farklılaştırılan hücre-iskele in vitro kültürlerin 

7, 14, 21 ve 28. günlerinde toplanan örnekler üzerinden yapıldı. 

3.5.6.1 Alkalen fosfataz aktivitesi 

Kültürün besi yerinde artan alkalen fosfataz aktivitesi QuantiChrom Alkaline 

Phosphatase Assay Kit (DALP-250; Gentaur, Kampenhout, Belçika) kullanılarak 

ölçüldü. 

Test, şekil 3.7’de verilen p-nitro fenil fosfatın ALP ile hidrolizlenme reaksiyonundan 

oluşan sarı rengin 405nm dalga boyunda yapılan spektrofotometrik ölçümlerle 

belirlenmesi esasına dayanmaktadır (Ambler 1970, Williamson 1972, Eaton 1977). 

Spektrofotometrik ölçümlerde SpectraMax M2 model (Molecular Devices, Sunnyvale, 

CA, USA) mikro-kuyucuk ölçer kullanıldı. 

 

 

                      

Şekil 3.7 p-nitro fenil fosfatın ALP ile hidrolizlenme reaksiyonu 

3.5.6.2 Kalsiyum tayini 

Hücrelerin yayılıp-çoğalması ile hücre-iskele yapısında zamana bağlı beklenen 

kalsiyum miktarındaki artış, besi yerinden toplanan örneklerden Quantichrom Calcium 

Assay Kit (DICA-500; Gentaur, Kampenhout, Belçika) kullanılarak 612 nm dalga 

boyunda yapılan spektrofotometrik ölçümlerle belirlenmiştir (Ladenson 1980, Bradley 

1984, Woo 1984). 

ALP 

p-nitrofenol + fosfat 

 

p-Nitrofenil fosfat 
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Test fenol-sülfon ftalein’in serbest kalsiyum ile mavi renkli kompleks oluşturması 

esasına dayanmaktadır. Renk yoğunluğu doğrudan örneklerdeki kalsiyum 

konsantrasyonu ile orantılıdır. Spektrofotometrik ölçümlerde SpectraMax M2 model 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA) mikro-kuyucuk ölçer kullanıldı. 

3.5.6.3.Hücre canlılığı testi 

İskelelere tohumlanmış hücrelerin canlılıklarını kantitatif olarak belirlemek için, 

mitokondriyel dehidrogenaz aktiviteleri ölçüldü. Bu amaçla 3-(4,5-Dimetilltiyazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) kiti kullanıldı [MTT-Sigma/CGDI-1KT]. 

Test şekil 3.8’de gösterildiği gibi sarı renkli tetrazolyum bromürün yükseltgenerek mor 

renkli formazan kristallerine dönüşmesi ve oluşan rengin 570 nm dalga boyunda yapılan 

spektrofotometrik ölçümlerle belirlenmesi esasına dayanmaktadır. 

 

Şekil 3.8 MTT’nin formazan kristallerine yükseltgenmesi 

Hücre-iskele yapıları serumsuz besiyeri ile yıkandıktan sonra kuyucuklu petri kabına 

kondu. Kuyucukların içerisine 400 μL α-MEM’e 100 μL MTT çözeltisi (5 mg/mL) 

eklendi.  Örnekler 4 saat boyunca %5 karbondioksit inkübatöründe bekletildi. Bu 

sürenin sonunda canlı hücrelerin mitokondriyel dehidrogenaz aktiviteleri ile sarı renkli 

tetrazolyum kristalleri mor renkli formazan kristallerine dönüştü. 
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Oluşan mor formazan kristalleri izopropanol içerisinde hazırlanmış 0.1 N HCl ile 

çözündüldü. Elde edilen çözeltilerin 570 nm dalga boyuna karşılık gelen absorbans 

değerleri ölçüldü. 

3.6  In vivo Çalışma 

Sıçan kemik iliği mezenkimal hücre içeren PCL/β-TCP hibrit yapıların ektopik kemik 

oluşumuna katkısı subkutan sıçan modelinde incelendi. Çalışmada 200-250g 

ağırlığındaki 16 yetişkin Wistar cinsi sıçan kullanıldı (8 dişi, 8 erkek). 

Hayvanlarla yapılan tüm deneysel çalışma protokolleri, uluslararası düzenlemelerdeki 

standartlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir (Çizelge 3.1).  in vivo çalışmada 7, 14, 28. 

gün ve 6. ay olmak üzere 4 zaman noktası belirlendi. Her deneğe, hücreli ve hücresiz 

(kontrol grubu) olmak üzre 2 iskele implante edildi. 

Çizelge 3.1 in vivo deney grupları 

 

Zaman noktası 

 

7. gün 14. gün 28. gün 6. ay 

Denek sayısı 

 

4 4 4 4 

Denek Başına Hücre-İskele sayısı* 

 

1 1 1 1 

Denek Başına Kontrol grubu sayısı** 

 

1 1 1 1 

  *Hücre-iskele yapıları her denekte sağ kasığa yerleştirilmiştir. 

**Hücresiz kontrol grupları her denekte sol kasığa yerleştirilmiştir. 

 

 

3.6.1 Hücre/iskele yapılarının hayvan modeline uygulanması 

Osteojenik indüksiyonun 7. günündeki hücre-iskele hibrit yapıları örnekleri ile hücresiz 

kontrol grupları anestezi altındaki deneklerin damar ağı bulunan kasık bölgelerine 

ektopik olarak yerleştirildi (her zaman noktası için 4 sıçan kullanıldı) (Durkut vd. 

2006). 
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Deneğin epigastrik groin fasiya bölgesinde 4-5 cm’lik bir kesi oluşturuldu (şekil 3.9), 

deri altında kasıktaki damarların üzerini örten zar açıldı ve hücre-iskele yapısı damara 

dik olacak şekilde aseptik koşullarda yerleştirildi ve kesi tabakalar halinde kapatıldı. 

Hücre-iskele yapıları her denekte sağ tarafa, hücresiz kontrol grupları her denekte sol 

tarafa yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 3.9 Deneğin epigastrik groin fasiya bölgesi, damar ağı 

İmplantasyonu takiben belirlenen zaman noktalarında örnekler toplandı ve denekler 

sakrifiye edildi. Örnekler histoloji analizleri için %2.5’luk glutaraldehit içeren fosfat 

tamponunda (pH 7.4, 0.1M) 10 dk. tespit edildi. Bu işlemin ardından örnekler sırasıyla 

potasyum tamponunda (pH 7.4, 0.1 M) hazırlanmış %15’lik sukroz çözeltisinde ve 

kriyostatta kesit almak üzere donma işlemi için gerekli çözeltide (Tissue-Tek, Sakura 

Finetek, Zoeterwoude, Hollanda) 30’ar dakika bekletildi. Örnekler daha sonra kalıplara 

yerleştirilip, üzerleri dondurma çözeltisi ile kaplandıktan sonra -80°C’ta dondurulup, 

kriyo kesit işlemi için hazırlandılar. 

Kesiti alınan örnekler hematoksilin&eozin (H&E), von Kossa, Alizarin red S 

boyamalarıyla histolojik olarak değerlendirilip konfokal mikroskopisi ile görüntülendi. 

6. ay örneği ise bilgisayarlı tomografi ile incelendi. 
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3.6.2 Histokimya çalışmaları 

Histokimya incelemeleri için tesbit edilip dondurulan örneklerin kesitleri, kryotom 

(Leica CM 1900, Wetzlar, Almanya) kullanılarak 5 μm kalınlığında alınarak pozitif 

lamlar üzerine yerleştirildi. Hazırlanan kesitler; hücre tutunmasını ve proliferasyonunu 

göstermek amacıyla hematoksilin ve eosin (HE) (Sigma) ile, kalsifikasyonu 

belirlemek için von Kossa (Sigma) ve alizarin kırmızısı S (AR-S) (Sigma) ile boyandı, 

Nikon marka (Japonya) ışık mikroskobunda incelendi. 

3.6.3 Bilgisayarlı tomografi görüntülemesi 

Malzemenin biyouyumunu ve ektopik bölgede yeni kemik oluşumunu teşvikini 

göstermek amacıyla 6 aylık örneği taşıyan denekler; 130 kV potansiyelinde, 60 mAs 

elektrik yükünde, 1 mm genişliğinde ve 0,5 mm aralığında bilgisayarlı tomografide 

tarandı (Siemens Somatom Balance-Siemens AG, Wittelsbacher Platz 2, D-80333 

München, Almanya). 

3.6.4 Konfokal mikroskopisi 

28. gün ve 6. ay örneklerin hücre-iskele etkileşimleri ve iskele bütünlüğü görüntülemek 

için konfokal taramalı lazer mikroskopisi ile kullanıldı (Leica TCS SP8, Wetzlar, 

Almanya). Örnekler PBS ile yıkandıktan sonra PKH-26 (Sigma) ile işaretlendiler.
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4. BULGULAR 

4.1 Malzeme Karakterizasyon Bulguları 

4.1.1 XRD analizleri  

XRD analizleri, Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’ne bağlı Enstrümental 

Analiz Birimi (EAB)’inde yapıldı. Rigaku D/Max- 2200/PC marka cihazda X-ışını 

kaynağı olarak Cu Kα1.2 (λ=1.5406 nm) kullanıldı. Seramik tozları 50kV ve 40mA’de 

kırınım açısı (2θ) 5-75
o
 aralığında tarandı. 

Sonuçlar β-TCP için verilen referansla tutarlılık göstermekte ve örneklerin kristal 

yapılarını desteklemektedir. β-TCP için spesifik 2θ açısı 31, örneklerde gözlendi 

(Hanawalt vd.1938, Belouafa vd. 2008), 
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Şekil 4.1 Kurutma sıcaklığı/kalsinasyon sıcaklığına göre elde edilen XRD paternleri: a. oda 

sıcaklığı/900°C, b. 100°C/1000°C, c. 100°C/900°C, d. 60°C/900°C, e. 100°C/800°C, 

(f) 100°C/900°C (olgunlaştırma yapılmadan kurutma) 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

a 

e 

d c 

b 

f 
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4.1.2 FT-IR analizleri 

 

FT-IR analizi ile farklı kurutma ve kalsinasyon sıcaklıklarında üretilen β-TCP 

mikropartiküllerindeki fosfat ve oksijen arasındaki organik bağlar teyit edildi (şekil 4.2 

ve şekil 4.3). Dalga sayısına karşılık % geçirgenlik pikleri OH
-
 için 3400cm

-1
’de, P=O 

için 1315-1180cm
-1

 aralığında ve P-O için 1100-1050cm
-1

 aralığında gözlendi (Belouafa 

vd. 2008). 

 

 

Şekil 4.2 Örneklere ait kurutma sıcaklığı/kalsinasyon sıcaklığına göre elde edilen FT-IR 

spektrumları sırasıyla a. 100°C/900°C (olgunlaştırma yok), b. 100°C/900°C 
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Şekil 4.3 Örneklere ait kurutma sıcaklığı/kalsinasyon sıcaklığına göre elde edilen FT-IR 

spektrumları, c. oda sıcaklığı/900°C, d. 60°C/900°C 

4.1.3 β-TCP mikropartiküllerin SEM Analizleri 

Üretilen β-TCP mikropartiküllerin boyutları SEM aracılığıyla belirlendi. Seramik tozları 

eleklerden geçirildi ve 25 μm altı partikül içeren örnekler SEM analizi için hazırlandı. 

Tozların partikül boyutlarının 5-10μm aralığında değiştiği gözlenmiştir (şekil 4.4). 
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Şekil 4.4 25 μm altı boyutundaki β-TCP mikropartiküllerine ait SEM mikrografları. Boyut 

çubukları sırasıyla; [(a), (b)] 10 μm, (c) 50 μm, (d) 100 μm’dir 

 

4.1.4 Optimal Seramik Konsantrasyonun belirlenmesi 

 

Üretilen membranların tamamı, elektroeğirme sisteminin toplama plağından, herhangi bir 

yırtılma veya mekanik bozulma olmadan kolaylıkla kaldırılabildi. PCL/β-TCP kompozit 

membranların bileşimiyle mekanik özellikleri arasındaki ilişki de şekil 4.5’te verilmiştir.  

Membranlardan β-TCP içeriği %40 olanların elle manipülasyon için yeterince uygun olmadığı 

ve kolayca bozulup yırtıldığı gözlendi. Farklı β-TCP konsantrasyonuna sahip membranlar, 

Ca
2+

 bileşikleri için karakteristik histokimyasal boya Alizarin kırmızısı ile boyandı.  

 

Boyanan membranların toplu görüntüleri şekil 4.5’te verilmiştir. Şekilde, artan artan 

Ca
2+

 içeriğine dolayısıyla β-TCP %’sine bağlı olarak boyanma miktarındaki artış 

belirgin olarak görülmektedir.  

a 

c 

b 

d 
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Şekil 4.5 Alizarin kırmızısı ile boyanmış ağırlıkça %0 (a), %10 (b), %20 (c), %30 (d) ve %40 

(e)  β-TCP içeren kompozit membranların toplu makroskopik görüntüleri. 

Membranların β-TCP bileşimleriyle mekanik dayanımları arasındaki ilişki ölçeği 

[++++ : elektroeğirme toplama zemininden kolayca kaldırılıp manipüle edilebilen 

kompozit membran; ++ : zeminden rahatlıkla kaldırılabilen, ancak elle manipülasyon 

sırasında yırtılabilen membran] 

 

Membran yüzeyinin hücre ile kaplanması (~%80 bolluğa ulaşması) yaklaşık 7-10 gün 

zaman periyodunda gerçekleşti. %30 ve %40 seramik içeren membranlarda hücresel 

adezyonun ve çoğalmanın daha fazla olduğu inversiyon mikroskobu görüntüleri ile 

belirlendi (şekil 4.6). 

İnvert mikroskopi, tutunan ve yayılan hücrelerin morfolojisinin takip edilebilmesi için 

yeterli netlikte görüntüler vermediğinden sonuçlar taramalı elektron mikroskop 

incelemelerinden elde edilen daha net bulgular ile birlikte değerlendirilmiştir (şekil 4.7). 

%40 β-TCP içeren membranlarda kırılganlık arttığı ve şekil vermede güçlükler 

yaşandığı için çalışmanın devamında potansiyel olarak daha yüksek osteojenik etkisi 

olacağını düşündüğümüz ve mekanik olarak yeterli sağlamlıktaki %30 β-TCP içeren 

membranlar kullanıldı. 

 

 

     

 

++++ 
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Mekanik Dayanım 
 

++++ 

 

++++ 

 

++ 

500 μm 

(a) (e) (d) (c) (b) 
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Şekil 4.6 Farklı oranlarda β-TCP içeren PCL nanolif kompozit membranlar üzerinde 

çoğalan kemik iliği mezenkimal kök hücrele kültürün 14. gününde alınan 

invert mikroskop görüntüleri. (Hoffman modülasyonu). β-TCP İçerikleri 

(kuru kütlece %): %0 a. %10 b. %20 c. %30 d.  ve %40 e. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

100 μm 

100 μm 100 μm 

100 μm 100 μm 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

(d) 
 

(e) 
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Şekil 4.7 β-TCP (%30) içeren elektroeğrilmiş nanolif PCL membranlar ve mezenkimal kök 

hücrelerin yapışıp yayılmalarını gösteren taramalı elektron mikroskop görüntüleri 

(a) 
 

(b) 
 

(e) 
 

(d) 
 

(c) 
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4.1.5 DSC Analizleri  

İşlem görmemiş PCL, electrospun PCL ve PCL/%30β-TCP kompoziti sırasıyla 

kıyaslandığında 1. endoterm eğrilerinde daralma meydana geldi ve 2. endoterm eğrileri 

giderek kayboldu (şekil 4.8). 

 

Şekil 4.8 DSC eğrileri. A. İşlem görmemiş PCL (Mol kütlesi: 80,000, Sigma); b. 

Elektroeğirilmiş PCL (Mol kütlesi: 80,000, Sigma); (c) PCL/β-TCP kompoziti 

 

4.1.6 GPC Analizleri 

PCL’un ortalama molekül ağırlığı Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) ile belirlendi. 

İşlem görmemiş PCL (1g) ve elektroeğirilmiş PCL membran (0,05g) mobil faz THF’de 

çözülerek cihaza yüklendi. Kalibrasyon eğrisinin çizimi için polistiren standart 

kullanıldı. Analize ait değerle şekil 4.9 - 4.10’da verilmiştir. 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
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Şekil 4.9 Saf PCL’a ait molar kütle grafiği ve saf PCL’a ait mol kütlesi değerleri. Mn: sayıca 

ortalama mol kütlesi; Mw: kütlece ortalama mol kütlesi; Mz: z-ortalama mol kütlesi; 

Mv: viskozite ortalama mol kütlesi; D= (Mw/Mn) olmak üzere 

 

 

 

Şekil 4.10 Elektrospin işlemi uygulanmış PCL’a ait molar kütle grafiği ve elektrospin işlemi 

uygulanmış PCL’a ait mol kütlesi değerleri. Mn: sayıca ortalama mol kütlesi; Mw: 

kütlece ortalama mol kütlesi; Mz: z-ortalama mol kütlesi; Mv: viskozite ortalama mol 

kütlesi ; D= (Mw/Mn) olmak üzere 

 

 

 

4.1.7 3B İskelelerin mekanik dayanım testleri 

 

Ölçümlerin uzatılmış bir zaman aralığında ve yüksek sıcaklıklarda sabit gerilme ile 

yapılması sonucunda teknik bir 'Sürünme Eğrisi' gözlendi (Şekil 4.11). Bu sürünme 

eğrisi zamanla oluşan deformasyona denk gelmektedir. Başlangıçtaki elastik uzamadan 

sonra deformasyon hızının azaldığı bir zaman aralığı bulunmaktadır. Bunu sabit hızlı 
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sürünme takip etmektedir (kararlı hal). Son zaman aralığında da yaklaşan kırılmaya 

bağlı olarak deformasyon hızında bir artış gözlendi. 

 

Çizelge 4.1 Mekanik test sonuçları 

Örnek F (1 mm) 

N
a
 

F (4 mm) 

N
b
 

E modül 

N/mm
2
 

Kuru iskele 19.66 54.33 34.67 

Yaş iskele 20.09 57.47 37.38 

7 gün osteojenik ortamda külütüre edilmiş 

hücre-iskele yapısı 
21.68 55.21 33.53 

a
 Yapı uzunluğunu 1mm azaltmak için uygulanan kuvvet. 

b
 Yapı uzunluğunu 4mm azaltmak için uygulanan kuvvet. 

 

 

Malzemenin baskı dayanımı ölçüldü ve yaklaşık 1kg’lık bir yerçekimi kuvvetine 

karşılık gelen 10N civarı verim noktası’na (yield point) sahip olduğu ve bu kuvvetten 

sonra yapıda deformasyonun meydana geldiği gözlendi. 
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Şekil 4.11 İskele sürünme testi grafiği, a. kuru iskele, b. yaş iskele, c. 7 gün osteojenik kültür 

hücre-iskele yapısı 

Çizelge 4.1’de sayısal olarak verilen sonuçlar, osteojenik indüksiyon altında gün sayısı 

artıkça hücrelerin ürettikleri ekstraselüler matriksinlerinin arttığı ve kemikleşme 

yolunda daha fazla Ca biriktirdikleri ile açıklanabilir. 

 

 

 

 

 

(a) 
 

(c) 
 

(b) 
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4.2 In vitro Çalışma 

4.2.1 Faz konstrast mikroskobu bulguları  

Kompozit iskelelere ekilen sıçan mezenkimal kök hücrelerinin malzeme yüzeyine 

tutunması ve yayılması günlük olarak invert mikroskop altında incelendi ve 28 günlük 

kültür süresince geçirdikleri morfolojik değişimleri takip edildi. Kısıtlı bilgi vermekle 

beraber faz konstrast mikroskobu bulguları hücrelerin iskele yüzeyine bağlandığını ve 

psödopodları ile kompozit iskeleyi oluşturan silindirik yapı ara yüzeylerinde yayıldığını 

göstermektedir. Deney süresinin artışına paralel bir şekilde hücreler çoğalarak iğsi 

yapılar halinde malzeme ara yüzeylerini doldurmaktadır (şekil 4.12). Bu bulguların, 

taramalı elektron mikroskobu bulguları ile uyum içinde oldukları belirlendi. 

 

Şekil 4.12 Sıçan kemik iliği mezenkimal-kökenli kök hücre tohumlanmış PCL/β-TCP iskelelerin 7 

günlük osteojenik indüksiyon altındaki inversiyon mikroskobu görüntüleri (Hoffman 

modülasyonu). Malzemenin iç çeperlerinin görüntüsü, yapıyı oluşturan eş borular arasındaki 

hücre kolonileri oklarla gösterilmiştir. 4X büyütme (a), (b), (c), 10X büyütme; (d), 40X 

büyütme; (e), (f) 
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4.2.2 SEM bulguları 

Hücresel gelişimin ve besi yeri ortamının iskele üzerindeki etkilerini sağlıklı bir şekilde 

inceleyebilmek için hiçbir işlem uygulanmayan yapıların SEM mikrografları çekildi 

(şekil 4.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13 3B PCL/β-TCP hücresiz kompozit iskelelere ait taramalı elektron mikroskop 

görüntüleri. Çubuk boyutları: 500 μm (a); 400 μm (b); 50 μm (c) 

 

Kontrol grupları hücresiz olup kendi zaman noktalarındaki hücreli örneklerle aynı 

şartlarda ve zamanda inkübe edilmişlerdir. Bu sayede besi yerinden kaynaklanan her 

türlü değişim göz ardı edilerek ve tam olarak hücresel etki incelenebilmiştir. 

28. güne gelindiğinde birbirine eş çaplı kanalların neredeyse tamamen hücre ile 

kaplandığı gözlendi (şekil 4.14). Belirlenen zaman noktalarında toplanan örneklerde 

gün ilerledikçe hücre yayılması ve çoğalmasında belirgin bir artış gözlenmiştir. 

(a) (c) (b) 
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Şekil 4.14 in vitro çalışmada kullanılan 3B PCL/ β-TCP çok-kanallı iskele örneklerine ait 

taramalı elektron mikroskop görüntüleri. Görüntüler; 7 gün [(a)–(c)], 14 gün [(d)–

(f)] ve 28 gün [(g)–(i)] olarak verilmiştir. Besi yerinde kontrol amaçlı bekletilen 

hücresiz iskeleler (a), (d) ve (g)’de verilmiştir. sKİ-MKH’lerinin zamanla iskeleye 

tutunması ve çoğalması [(b), (e) ve (h)]. Hücreler 3B yapıda çoğaldıkça kanallar 

hücrelerle ve salgıladıkları HDM ile dolmaya başlar [(f) ve (i)], yüzey daha 

pürüzsüz bi hal alır ve doku oluşumu gözlenebilir 
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4.2.3 Histoloji bulguları 

 

İskelenin kanal formları arasında yer alan bölgelerde hücrelerin canlılıklarını 

korudukları, hücre-dışı matriks oluşturdukları ve doku gelişiminin gerçekleştiği (H&E), 

Von Kossa ve Alizarin kırmızısı boyamalarından da bu oluşumun kemik-benzeri bir 

dokulaşma şeklinde gerçekleştiği belirlendi (şekil 4.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.15 in vitro çalışmada kullanılan 3B PCL/ β-TCP çok-kanallı iskele örneklerine ait 

histoloji boyamaları. Kesitler; H&E [(a)–(c)], AR-S [(d)–(f)] ve von Kossa [(g)–(i)] 

boyamalarını göstermektedir. 7. gün [(a), (d) ,(g)], 21. gün [(b),  (e), (h)] ve 28. gün 

[(c), (f), (i)] olarak verilmiştir. Kemiksi doku taslaklarındaki artış AR-S ve von Kossa 

boyamalarında artan renklenme ile görülmektedir 

 

(b) 

(f) (e) (d) 

(c) (a) 

(i) (h) (g) 

100 μm 
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Ayrıca, 7 ve 28 günlük kültürlere ait kesitlerin boyamaları karşılaştırıldığında, 

osteojenik farklılaşmanın 28 günlük örneklerde belirgin şekilde arttığı sonucuna 

ulaşıldı. 

4.2.4 Biyokimyasal testler 

Biyokimyasal testler, kemik hücrelerine farklılaştırılan hücre-iskele in vitro kültürlerin 

7, 14, 21 ve 28. günlerinde toplanan örnekler üzerinden yapıldı. 

4.2.4.1 Kalsiyum testi 

Deney kiti içerisindeki kalsiyum standardı ve çalışma çözeltileri kullanılarak 612 nm 

dalga boyunda yapılan spektrofotometrik ölçümlerle bir kalibrasyon eğrisi elde edildi. 

Elde edilen eğrinin eğimi, ölçülen kalsiyum miktarının aşağıdaki formülde yerine 

konarak hesaplanmasında kullanıldı. 

Kalsiyum miktarı =
OD(ÖRNEK) –  OD(KÖR)

Eğim
 = (mg/dL) 

Ca
2+

 değerleri 7. gün için 5,696±0,547, 14d için 8,160±3,038, 21d için 4,917±0,695 ve 

28d için 3,314±0,284mg/dl olarak hesaplandı. Sonuçlar kullanılarak şekil 4.16’daki 

grafik oluşturuldu.  
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Şekil 4.16 7, 14, 21 ve 28. gün in vitro örneklerinin Ca
2+

 değerleri 

4.2.4.2 ALP aktivitesi 

Örneklerin 405 nm’de ölçümleri 0. ve 4. dakikalarda alınır (ODÖRNEK0 ve ODÖRNEK4). 

Testte tartazin standartı kullanıldı ve aktivite hesaplanmasında kullanılan aşağıda 

verilmiş formülde l=tartazin standartına ait değeri, SV=örnek hacmi, ε=18.75 mM
-1

 × 

cm
-1 

ve 1000 çarpanı da IU/mL’yi IU/L’ye çeviren çarpandır.  

ALP Aktivitesi =
[OD(ÖRNEK 4)–  OD(ÖRNEK o)]  ×  1000 ×  RV

4 ×  ε ×  l ×  SV
 = IU/L 

Alkalen fosfataz aktivitesi 7d için 29,544±6,028, 14d için 36,896±3,376, 21d için 

72,235±27,309 ve 28d için 66,216±20,677 U/L olarak hesaplandı şekil 4.17’deki grafik 

oluşturuldu. 
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Şekil 4.17 7, 14, 21 ve 28. gün in vitro örneklerinin ALP aktiviteleri. 

 

4.2.4.3 MTT 

4 saat MTT ile boyanan iskeleler, MTT çözeltisi ile 37°C etüvde 15 dakika inkübe 

edildi ve sonrasında mor rengin (şekil 4.18) izopropanol içerisinde hazırlanmış 0.1 N 

HCl çözeltisine iyice geçmesi için pipetlendiler. Mor renkli formazan kristalleri 

çözündükten sonra elde edilen çözeltilerin 570 nm dalga boyuna karşılık gelen 

absorbans değerleri ölçüldü. Boyanmaya bağlı spektrofotometrik değerler hücre 

canlılığını dolaylı olarak göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.18 Osteojenik indüksiyon ortamında kültüre edilen mezenkimal kök hücre tohumlanmış 

iskelerin 14. gündeki MTT boyaması 
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7 ve 14.gün örnekleri mor rengi tamamen çözeltiye bırakırken, 21 ve özellikle 28.gün 

örnekleri mor renkten tamamen arınmadılar. MTT bulguları en yüksek absorbans 

değerinin 14. günde olduğunu ve 14. günden sonra ise absorbans değerlerinde bir düşüş 

meydana geldiğini göstermiştir (Şekil 4.19). 

21 ve 28 gün örneklerinde artan ekstraselüler matriksin mor renkli formazan 

kristallerinin çözeltiye geçmesine engel olduğu düşünülmektedir. Bu da 21 ve 28. 

günlerde hücre sayısının başlangıç miktarına göre artışını gösteren histokimya bulguları 

ile desteklenmiştir. 

Formazan kristallerini yapıdan uzaklaştırmak için sonikasyon, ezme gibi mekanik güç 

uygulanmış fakat yapı kararlılığının kaybedilmesiyle test çözeltisinde oluşan bulanıklık 

spektrofotometrik ölçüm değerlerini değiştirmiştir. 

Hücre canlılığı testinde absorbanslar 7.gün için 1,284±0,081, 14.gün için 1,458±0,02, 

21.gün için 1,377±0,023 ve 28.gün için 0,942±0,07 olarak ölçüldü ve şekil 4.19’daki 

grafik çizildi. 

 

Şekil 4.19 MTT testi spektrofotometrik ölçümü 
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4.3 In vivo Çalışma Bulguları 

in vivo çalışmada 7, 14, 28 gün, 6 ay olmak üzere 4 zaman noktasında post-

transplantasyon örnekler toplandı. Histolojik incelemeler için kryo kesit yöntemine göre 

örnekler donduruldu.  

Örneklerin kesitleri alındı ve H&E, von Kossa, Alizarin Red boyamaları yapıldı. 28. 

gün ve 6. ay örnekleri konfokal lazer ile incelenirken ve 6. Ay örneği KT ile 

görüntülendi. 

4.3.1 Histoloji bulguları 

Hayvan deneyleri, elektroeğirme yöntemi ile organik çözücüde hazırlanan iskelelerin 

herhangi bir inflamasyona yol açmadığını ve histolojik analizler sayesinde 3B kompozit 

iskelenin yerleştirildiği bölgedeki doku ile oldukça iyi bir etkileşimde olduğunu 

göstermiştir. Ektopik bölgede bulunmalarına rağmen hücre-iskele yapılarının kemiksi 

karakterlerini koruyarak yeni kemik oluşumunu destekledikleri görülmektedir (şekil 

4.20 [(b)-(k)] [(j)-(m)]). 

Von Kossaboyaması ile kemik benzeri yapılar sarımsı-kahverengi, genel doku H&E 

boyaması ile pembe renklenme olarak görüntülenmiştir. 

H&E boyamaları hücrelerin iskele içerisinde homojen bir şekilde dağıldığını 

göstermektedir (Şekil 4.20. a-j). Fotoğraflarda oldukça fazla sayıda fibroblastoid yapıda 

daha koyu renkle boyanmış hücreler görünmektedir. 6. ay örneği de dahil PCL/β-TCP 

iskelelerin yapı bütünlüğü büyük ölçüde korunmuştur. 
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Şekil 4.20 Subkutan transplante edilen sKİ-MKHler içeren çok-kanallı PCL/β-TCP yapıların in 

vivo bulguları. Histolojik bulgular H&E [(a), (d), (g), (j)]; von Kossa [(b), (e), (h), 

(k)] ve alizarin kırmızısı [(c), (f), (i), (m)] boyamalarına ait; 7 günlük [(a), (b), (c)], 

14 günlük [(d), (e), (f)], 28 günlük [(g), (h), (i)] ve 6 aylık [(j), (k), (m)] örnekleri 

göstermektedir. Çubuk: 100 μm’dir  

 

 

(a) 

(i) 

(f) (e) (d) 

(c) (b) 

(h) (g) 

(m) (k) (j) 
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4.3.2 BT bulguları 

Bilgisayarlı tomografi görüntüleri şekil 4.21’de verilmiştir. Epigastrik groin fasiya 

bölgesindeki hücre-iskele hibrit yapısı, femur ve omurilik parçaları gibi beyaz renkte 

görünmektedir. Kemik benzeri yapı diğer bağ dokulardan kolayca ayırt edilebilir. BT ile 

Hücreli PCL/β-TCP yapıların 6 ay süresince yapı bütünlüğünü koruyup, ektopik bölgede 

olmasına rağmen kemiksi karakterini sürdürebildiği ve çevre doku ile uyum sağladığı 

görüşü desteklenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.21 6 aylık post-transplant hücre-iskele yapısına ait KT görüntülemesi. A. epigastrik 

groin fasiya; b. görüntü enine kesitten bir örnektir; ektopik bölgede kemiksi yapı halka 

içinde gösterilmiştir, oklar femur ve omurilik parçalarını gösterir 

 

KT sonrasında denekler sakrifiye edildiler. Transplantasyonların yapıldığı kasık 

bölgelerinde kesiler açıldı ve hücre-iskele hibrit yapıları makroskopik olarak 

fotoğraflandı (şekil 4.22). Yapıların etrafınının damar ağı ile sarıldığı, inflamatuar 

etkinin olmadığı gözlendi (şekil 4.22.a).  

 

 

a 

 

b 
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Şekil 4.22 6 aylık post-op örneğin makro görüntüsü. a. Hücre-iskele hibrit yapısı ektopik bölge 

ile bütünleşmiş, belirgin inflamasyona rastlanmamıştır; b. yapı 6 ay süresince 

bütünlüğünü korumuştur 

 

4.3.3 Konfokal lazer mikroskopi 

28. gün ve 6. ay örneklerinin şekil 4.23’teki KLM görüntüleri, yeni oluşan kemik 

benzeri yapıları yeşil renkte, PCL/β-TCP iskeleleri kırmızı olarak vermektedir. Zamanla 

iskele degrede olsa da hala yapı bütünlüğünü koruduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.23 Konfokal taramalı lazer mikroskopi görüntüleri, a. 28. gün ; b. 6. ay örnekleri.  

100 μm 100 μm 

(a) (b) 

(a) (b) 
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada elektroeğirme yöntemi ile 2B poli(ε-kaprolakton)/β-TCP nanofiber kompozit 

membranlar üretildi. Hazırlanan membranlar karakterize edildi. GPC analizleri 

sonucunda elektrospin ile yüksek voltaja maruz kalan PCL’un D= (Mw/Mn) değerinin 

işlem görmemiş PCL’a oranla daha küçük olması ortalama molekül ağırlıklarının daha 

dar dağılımlı olduğunu ve yapının daha düzenli bir hal aldığını gösterir (Saçak 1998). 

DSC analizlerinde saf PCL’un camsı geçiş sıcaklığını veren 1. endoterm eğrisi 

elektroeğirme işleminden sonra daha gaussian bir hal almıştır. Bu da moleküler 

düzenlenmenin arttığını göstermektedir. PCL polimer çözeltisi β-TCP mikropartikülleri 

ile karıştırıldığında ise yapının kararlılığının bir miktar daha arttığı görülmektedir. DSC 

analizinde 2. endoterm eğrileri ise moleküler kararlılığı ifade etmektedir. Saf PCL, 

elektroeğirilmiş PCL ve elektroeğirilmiş PCL/β-TCP kompoziti kıyaslandığında 

sırasıyla termal kararlılığın artmış ve 2. endoterm eğrisinin PCL/β-TCP membranlarda 

neredeyse kaybolmuştur. 3. pik ise ekzoterm eğrisine aittir ve yapıdaki oksijene bağlı 

patlamayı/gürltüyü ifade eder. β-TCP’ın yapıya eklenmesiyle ortamda artan O2 DSC 

eğrisindeki gürültünün şiddetini arttırmıştır. 

DSC ve GPC analizleri birlikte değerlendirildiğinde polimerin yüksek voltaj altında 

kristal örgüsünün daha düzenli olduğu ve eklenen β-TCP mikropartiküllerinin yapıya 

direnç kazandırıp yapı kararlılığını arttırdığı belirlendi. 

SEM analizi ile yüzey morfolojileri incelendiğinde, yaklaşık 300 nm ile birkaç µm 

arasında değişen lif çapına sahip oldukları belirlendi (şekil 5.1). Mikro ve/veya nano 

boyutta lif içeren malzemelerin hücre adezyonu ve yayılmasında işlenmemiş 

materyallerden çok daha etkin olduğu bilinmektedir (Ruckh vd. 2010).  
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Şekil 5.1 günlük osteojenik indüksiyon altındaki hücreli (cell-laden 2D membrane) %30 β-TCP 

içeren PCL membranın yüzey morfolojisini gösteren SEM mikrografı 

Ruckh vd. (2010) yılı çalışmasında elektroeğirilmiş 2B PCL nanofiber membran ile 

kontrol grubu nanofiber yapıda olmayan PCL iskeleyi hücre ile etkileştirip 

kıyaslamıştır. Sonuçlar kontrol grubuna kıyasla, nanofiber yapıdaki 2B membranların 

daha iyi hücresel adezyon ve yayılmaya zemin teşkil ettiğini göstermiştir. 

Biz çalışmamızda sadece mikro ve/veya nano boyutta liflerin hücresel adezyon ve 

yayılmaya yeterli olmadığını, yapıya eklediğimiz β-TCP mikropartiküllerinin membran 

üzerindeki hücrelerin yayılma ve proliferasyon kapasitelerini arttırdığını, inversiyon 

mikroskopisi ve SEM mikrografları ile gösterdik (şekil 5.2). 

10 μm 

359 nm 
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β-TCP seramiği osteoindüksiyonu desteklemekle (Xue vd. 2009, Ginebra vd. 2010) 

birlikte PCL ile oluşturduğu kompozit yapıda mekanik özelliklerini de geliştirmiştir 

(Mohanty vd. 2000, Zuo vd. 2010). 

Literatürde yüksek gözenekli biyomalzeme kullanımı ile in vivo şartlarda kemik 

gelişiminde daha başarılı sonuç verdiği (Karageorgiou ve Kaplan 2005) dikkate 

alındığında, çalışmamızda kullanılan elektroeğirilmiş gözenekli PCL/ β-TCP iskelelerin 

kemik doku tamirinde potansiyeli olduğu düşünülmektedir. 

  

Şekil 5.2 28 günlük osteojenik indüksiyon altındaki hücre-membran yapıları a. %0 β-TCP 

içeren PCL membran; b. %30 β-TCP içeren PCL membran. Hücre yayılması ve 

çoğalması seramik içeren membranda belirgin şekilde fazladır 

 

 

Membranı oluşturan PCL biyopolimer bileşeni nanofiberleri, β-Trikalsiyum fosfat 

biyoseramiği gözenekleri arasında metabolit akışına izin vererek canlılığı, çoğalmayı ve 

farklılaşmayı destekleyerek hücreler için rahat göç edebilecekleri alanlar teşkil eder 

(Ramay vd. 2004). Böylece kompozit yapının, hücrelerin göç edememe ve O2-besin 

kaynağına rahat ulaşamama durumlarını ortadan kaldırdığı ve hasarlı kemik bölgesinde 

yeni kemik dokusu oluşumunu hızlandırdığı düşünülmektedir. 

Kompozit membranların iğne etrafına sarılamasıyla kanal yapılar oluşturulmuş ve 

bunların bir araya getirilmesiyle 3B iskeleler üretilmiştir. 3B yapı iskelesini oluşturan 

kanalların her biri sarmal yapısı ile hücrelerin tutunup çoğalacağı yüzey alanını 

(a) (b) 
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arttırarak, katmanlı yapısı ile hücrelere belli bir yönlenme kazandırmaktadır. Bu çok 

kanallı formun baskı dayanımı da oldukça iyidir.  

Biyouyumu test etmek için üretilen 3B yapı iskeleleri, hücreler ile etkileştirildi. Taze 

izole kullanılan hücrelerin aksine kültüre edilerek tohumlanan hücrelerin implant 

üzerinde lokalize olduğundan, fenotipleri ve göç etme kapasiteleri değiştiğinden 

(Rombouts ve Ploemacher 2003, Karp ve Teo 2009, Morikawa vd. 2009) çalışmada 

pasaj 2-4 arası BMSCs kullanıldı. 

In vitro çalışmaya ait SEM mikrografları, %30 β-TCP içeren PCL spiral iskelelerin 

gerek spiral merkezlerinde (~700-1000 μm), gerekse spirali oluşturan fiber katmanları 

arasında (~50-80 μm) boyutlarda aralıkların olduğunu, ayrıca β-TCP partiküllerinin 

nanolif PCL membran içinde homojen şekilde dağıldığını gösterdi. Jones vd. 

(2006)’daki verilerine göre hücrelerin rahatlıkla zemine yapışıp yayılabilmeleri için 

iskele gözenekliliğinin en az 100 μm olması gerektiği bilinir, hücrelerin yerleşip 

yayılabileceği alanların bulunduğu gözlendi. Kanalların iç kısmında bulunan boşluklar 

perfüzyona izin vererek hücre dışı metabolitlerin, oksijenin ve besinin sirkülasyonuna 

olanak sağlamaktadır. 

Önce çoğaltma vasatında, ardından osteojenik ortamda kültüre edilen hücre-iskele 

yapıları incelendiğinde, hücrelerin iskele duvarlarına iyi bir şekilde tutunduğu, 

arayüzeylerde iğsi oluşumlar gerçekleştiği ve hücre kültürünün aşamasına bağlı olarak 

spiral çeperlerinde hücre kümelenmelerinin giderek arttığı, 28. günde iskeleyi oluşturan 

kanalların neredeyse tamamen dolduğu gözlendi. Bu bulguların, iskele ara yüzlerinde 

hücre kümelenmelerini gösteren faz kontrast mikroskobu bulguları ile uyum içinde 

oldukları belirlendi. 

Yapılan hücre canlılığı testi en yüksek absorbans değerinin 14. günde olduğunu ve 14. 

günden sonra ise absorbans değerlerinde dolayısıyla hücre sayısında bir düşüş meydana 

geldiğini göstermiştir. 7 ve 14.gün örnekleri mor renkli formazan kristallerini tamamen 

çözeltiye bırakırken, 21 ve özellikle 28.gün örnekleri mor renkten tamamen arınmadılar.  
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21 ve 28 gün örneklerinde artan ekstraselüler matriksin mor renkli formazan 

kristallerinin çözeltiye geçmesine engel olduğu düşünülmektedir. Bu da 21 ve 28. 

günlerde hücre sayısının başlangıç miktarına göre artışını gösteren histokimya ve SEM 

bulguları ile desteklenmiştir. Formazan kristallerini yapıdan uzaklaştırmak için 

sonikasyon, ezme gibi mekanik güç uygulanmış fakat yapı kararlılığının 

kaybedilmesiyle test çözeltisinde oluşan bulanıklık spektrofotometrik ölçüm değerlerini 

değiştirmiştir. 

ALP aktivitesi, kemikleşmenin beklendiği 21. günde (Ruckh vd. 2010) en yüksek 

değerdedir. Bunun yanında besiyerinde biriken Ca
2+ 

miktarı 14. günden sonra 

azalmıştır. Bu durum MTT ve SEM analizlerine bakıldığında, artan hücre dışı matriksin 

iskele yüzeylerini kaplayarak mineral kaybını azaltmasıyla açıklanabilir. 

in vivo çalışmalar; elektroeğirme ile üretilirken kullanılan çözücülerin önemsenecek bir 

inflamatuar reaksiyona sebep olmadığını göstermiştir (şekil 5.3). 

Histolojik bulgular çok kanallı PCL/β-TCP yapıların transplante edildiği dokularca 

sarıldığı ve etkileşim içinde olduğunu, ektopik bölgede bulunmalarına rağmen von 

Kossa ve AR-S boyamaları sonucunda hücre-iskele yapılarının kemiksi karakterlerini 

koruyarak yeni kemik oluşumunu destekledikleri görülmektedir. 
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Şekil 5.3 in vivo çalışma verilerine toplu bakış; (i) subkutan yerleştirilen transplantın bilgisayarlı 

tomografi (CT) görüntüsü halka içerisinde ok ile verilmiştir. (j) 6 aylık örneğe ait 

ektopoik kemik benzeri doku halka içinde gösterilmiştir ve kalsine doku oklarla 

gösterilen omurga ve femur ile kıyaslanmıştır. (k) mikroskobik inceleme 6 aylık 

transplantasyon sonrası hücre- çok-kanallı PCL/β-TCP yapıların etrafındaki yeni 

damar oluşumlarını göstermektedir. Konfokal lazer taramalı mikroskopi görüntüleri 

28. gün (l) ve 6. ay (m) örnekleri için çekildi, hücrelerin çok-kanallı PCL/β-TCP 

iskele yapılarının içerisine nüfüs ettiği gözlendi 

 

 

Ektopik hayvan modeli çalışmasında 6 aylık transplant dahil yapılan tüm çalışmalarda 

doku-iskele hibrit yapısının ilk ekilen kemik hücresine farklılaştırılmış hücre 

karakterinde olduğu Alizarin Red S, von Kossa boyamaları ve KT analizi ile 

gösterilmiştir. 

Ayrıca in vivo çalışmalar boyunca alınan tüm örneklerin doğal doku ile kaynaştığı ve 

inflamasyona sebep olmadığı görüldü. 3B nanolif kompozit iskele, 6 aya kadar polimer 

matriks genel bütünlüğünü korumuş ancak histokimya çalışmalarına bakıldığında bir 

yandan da degredasyona uğramıştır. Bu da rejenerasyon boyunca yapıya destek 

sağlayarak doğal doku ile yer değiştirmek için uygun ortamı sağlamaktadır. 
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Elektroeğirme yöntemi ile oluşturulmuş (PCL)/β-TCP kompozit membranlardan 

hazırlanan bu 3B çok kanallı iskele; travmalar, bazı kemik hastalıkları veya tümörler 

sebebiyle oluşmuş büyük kemik hasarlarında yeni kemik dokusu oluşumunu 

desteklemesi amacıyla geliştirilmiştir. 

Defekt bölgesine yerleştirilecek olan hücre/iskele hibrit yapıları; β-TCP’nin 

osteoindüktif ve osteokondüktif karakterini, PCL’un lifli matriks yapısını, biyouyumlu 

ve biyobozunur kompozit özelliklerini bir arada taşımaktadır. 3B yapılar kemik 

defektinin yerini alacak ve rejenerasyon boyunca yapıya destek sağlayacaktır. 

PCL ile mekanik dayanımı sağlanan β-TCP kompozit multi-spiral yapıların in vitro ve 

in vivo çalışmalarla yeni kemik oluşumuna katkıda bulunduğu gözlenmiştir. Bu 

yöntemlerle oluşturulan hücre-iskele hibrit yapıları, kemik doku mühendisliği 

uygulamaları ile mevcut rejeneratif tedavilerden üstün sonuçlar sağlayacak yeni bir 

tedavi yaklaşımında yer değiştirme materyali olarak kullanılabilecek potansiyel 

taşımaktadır.  
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