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Bu tez çalıĢmasının ilk aĢamasında, insan somatik dermal fibroblast hücreleri, insan multipotent 

kemik iliği mezenkimal kök hücreleri ve insan uyarılmıĢ pluripotent kök hücreleri kültürde 

çoğaltılıp moleküler ve immünfenotipik yöntemlerle tanımlandı. Daha sonra, bu üç farklı 

potansiyele sahip hücre tipini in vitro koĢullarda deselülerize ekstraselüler matriks (ECM) elde 

etmek amacıyla deselülerizasyon protokolleri optimize edildi. Protokollerin etkinliği 

histokimyasal ve spektrofotometrik DNA içeriği analizleri ile belirlendi. Elde edilen üç farklı 

tipteki deselülerize ECM‟nin morfolojik özellikleri, büyüme faktörleri bileĢimleri, 

glikozaminoglikan bileĢimleri ve protein içerikleri ayrıntılı olarak incelendi. Dermal fibroblast 

hücrelerinin ECM‟ler üzerine tohumlanması sonrasında morfolojik davranıĢları, canlılıkları ve 

çoğalma yeteneklerindeki değiĢimler ele alındı. Son aĢamada, elde edilen farklı tipteki ECM‟leri 

içeren üç-boyutlu (3B) doku iskeleleri elektroeğirme tekniği kullanılarak hazırlanıp karakterize 

edildi. GeliĢtirilen 3B nanofiberlerin hücreler üzerindeki etkileri in vitro koĢullarda eĢ-zamanlı 

sitotoksisite ve elektron mikroskobu analizleri ile incelendi. Elde edilen sonuçlarda farklı 

potense sahip hücrelerden ECM eldesine yönelik NH4OH/Triton X-100‟ün kullanılabileceği 

belirlendi. Bu sayede kültürde çoğaltılan hücrelerin çekirdeklerinin ve bulundurdukları 

DNA‟nın önemli düzeyde uzaklaĢtırılabildiği ve aynı zamanda sGAG, büyüme faktörleri ve 

ECM proteinlerinin deselülerize hücre kültürü temelli ECM‟lerde korunabildiği belirlendi. 

Farklı potensteki hücrelerden toplanan ECM‟lerin in vitro kültür çalıĢmalarında ve 3B doku 

iskeleleri için biyoaktif bileĢen olarak kullanılabileceği ve ayrıca somatik hücre davranıĢlarının 

deselülerize ECM‟ler ile düzenlenebileceği bu tez çalıĢması ile belirlendi. 
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In the first part of this thesis study, human somatic dermal fibroblasts, multipotent bone marrow 

mesenchymal stem cells and induced pluripotent stem cells were cultured and identified by 

molecular and immunophenotypical methods. Decellularization protocols were optimized in 

order to obtain the extracellular matrix (ECM) in vitro from these three different cell types with 

different potencies. The efficiencies of the protocols were determined by histochemistry and 

spectrophotometric DNA content analyses. The three different types of the decellularized ECMs 

were examined for their morphological characteristics, growth factor contents, 

glycosaminoglycan contents and protein contents. Changes in morphological behaviour, cell 

viability and the proliferation capacity of dermal fibroblasts seeded on different types of ECMs 

were determined. Finally, three-dimensional (3D) scaffolds containing three different types of 

ECMs were fabricated by the electrospinning technique and then were characterized. The in 

vitro effects of the 3D nanofibers on the cells were examined by simultaneous cytotoxicity and 

electron microscopy analyses in detail. Findings showed that NH4OH/Triton X-100 could be 

efficiently used for the isolation of ECMs from the cells with different potencies. It was found 

that the DNA content and cell nuclei could be removed from the cells, while at the same time 

preserving the sGAGs, growth factors and ECM proteins in the cell culture-derived ECMs to a 

significant extent by decellularization. This thesis study clearly showed that the ECMs collected 

from different types of cells could be used as a bioactive component in in vitro culture studies, 

as well as in 3D tissue scaffold applications, and that somatic cell behaviour could be regulated 

by decellularized ECMs. 
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Key Words: ECM, cell culture ECM, decellularization, pluripotent cell, multipotent cell, 

somatic cell, stem cell, niche, tissue engineering, structural scaffold  
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1. GĠRĠġ 

Doku mühendisliği çalıĢmalarında doğal hücre dıĢı ortamın (ECM) taklit edilmesi 

amacıyla kullanılan mevcut biyoiskele üretimi teknikleri doğal hücre dıĢı ortamın 

(ECM) zengin ve eĢsiz biyoaktif içeriğini taklit etmede yetersiz kalmaktadır. Bu 

sınırlamanın üstesinden gelmek üzere geliĢtirilen “deselülerizasyon” yönteminde, doku 

ve organlar hücrelerinden tamamen arındırılarak mevcut doğal ECM içeriği 

korunabilmektedir. Ancak bu yaklaĢım, uygun insan doku veya organ temininde 

karĢılaĢılan zorluklar, uygulama sonrası immünojenik yanıt ve karakterizasyon 

aĢamasındaki karmaĢık üç-boyutlu yapılarından kaynaklanan bazı sınırlamalara bağlı 

olarak henüz çok etkin Ģekilde uygulanamamaktadır. Buna karĢın özellikle son beĢ yıl 

içinde, kültürü yapılan hücrelerden ECM‟nin izole edildiği ve doku mühendisliği baĢta 

olmak üzere çeĢitli cerrahi uygulamalara yönelik kullanım potansiyelinin araĢtırıldığı 

çalıĢmalar gerçekleĢtirilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak, halen in vitro koĢullarda üretilip 

karakterize edilmiĢ, in vivo fonksiyonları tam anlamıyla taklit edebilen yüksek biyoaktif 

bileĢime sahip ECM‟ye duyulan ihtiyaç karĢılanabilmiĢ değildir.  

Günümüze kadar farklı hücre tiplerinin konu olduğu çalıĢmalar mevcut ise de insan 

kaynaklı pluripotent karakterdeki kök hücrelerden ECM‟lerin eldesi, karakterizasyonu 

ve doku mühendisliği uygulamalarında üç-boyutlu biyomimetik iskele geliĢtirilmesine 

yönelik olarak kullanılması bu tez çalıĢmasına kadar gerçekleĢtirilmiĢ değildir. Ġnsan 

pluripotent kök hücrelerden elde edilebilecek hücre dıĢı matriksin mevcut bileĢiminin 

gerek doku mühendisliği çalıĢmalarında, gerekse in vitro kültür Ģartlarında somatik 

hücreler üzerindeki hücre çoğalması, hücre göçü, farklılaĢması ve doku/organ 

rejenerasyonu bağlamındaki etkileri halen büyük ölçüde gizemini korumaktadır. 

Bu çalıĢmada her biri farklı potansiyele sahip insan somatik dermal fibroblast hücreleri 

(DFH), multipotent kemik iliği mezenkimal kök hücreleri (KĠ-MKH) ve pluripotent 

uyarılmıĢ pluripotent kök hücrelerinden (UPKH) ECM eldesine yönelik karĢılaĢtırmalı 

deselülerizasyon protokolleri çalıĢıldı. Kullanılan hücrelerin immünfenotipik ve 

moleküler karakterizasyonu yapıldı. Deselülerizasyon protokollerinin etkinliği 

karĢılaĢtırmalı spektroskopik, histolojik ve mikroskobik yöntemler ile değerlendirildi. 
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Elde edilen farklı tipteki hücre temelli ECM‟lerin biyoaktif içerikleri immünfloresan 

boyamalar, ELISA tekniği ve spektroskopik yöntemler ile analiz edildi. 

Ġleri aĢamalarda iki-boyutlu ECM kaplı kültür kapları ve elektroeğirme temelli üç-

boyutlu kompozit biyomimetik yapılar hazırlandı ve elektron mikroskobu ile detaylı 

olarak karakterize edildi. Son aĢamada geliĢtirilen iki-boyutlu ve üç-boyutlu yapılar 

üzerinde insan DFH‟lerin canlılık, çoğalma ve morfolojik davranıĢları kapsamlı olarak 

ele alındı. 



3 

2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERĠ 

2.1 Doku Mühendisliği 

Tanım olarak doku mühendisliği, hastalıklı veya kaybedilmiĢ dokuların onarılması ya 

da değiĢtirilmesi amacıyla yeni biyolojik eĢdeğerlerinin geliĢtirilmesini hedefleyen bir 

rejeneratif tıp alanıdır. Bu yaklaĢım, hedeflenen yeni dokuları oluĢturmak üzere yapı 

iskelesi olarak adlandırılan, tasarlanmıĢ üç-boyutlu biyomalzemeler üzerine hücrelerin 

ekilmesini ve özel Ģartlar altında hücrelerin farklılaĢtırılarak çoğaltılmasını 

kapsamaktadır (Langer ve Vacanti 1993, Elçin, 2003). Hedef dokunun üretimine giden 

süreçte biyoiskeleler, hücre adhezyonu ve proliferasyonunu hızlandırıcı/düzenleyici bir 

kalıp/taslak görevini üstlenmekte olup, optimize edilmesi gereken bu parametre doku 

mühendisliği yaklaĢımında kritik öneme sahiptir (Khademhosseini vd. 2007, Ma 2008). 

Günümüze kadar elektroeğirme, ıslak eğirme, faz ayırma, dondurarak-kurutma gibi 

çeĢitli yöntemler ile doğal veya sentetik polimerler vd. çeĢitli biyomalzemeler doku 

mühendisliği biyoiskelesi üretiminde kullanılmıĢtır. Biyoiskele üretimindeki ilk hedef 

kullanım amacına uygun Ģekilde gözeneklilik, biyobozunurluk, mekanik özellikler ile 

biyouyumluluğa sahip biyomalzemelerin geliĢtirilmesidir. Tüm bu düzenlenebilir ve 

büyük ölçüde kontrol edilebilir parametrelerin yanında biyoiskele üretimindeki temel 

hedef, hücrelerin in vivo doğal üç boyutlu yapısının ve hücre dıĢı ortamın laboratuvar 

koĢullarında taklit edilebilmesidir (Ji vd. 2011).  

2.2 Hücre DıĢı Matriks (Extra Cellular Matrix; ECM) Yapısı ve Görevleri 

Hücre dıĢı matriks, dokuları oluĢturan hücreler tarafından sentezlenen, dokular için 

mekanik ve yapısal destek sağlayan, hücreler ve dokular arası madde alıĢveriĢini ve 

hücreler arası iletiĢimi düzenleyen, hücre yapıĢması, göçü, çoğalması ve farklılaĢmasını 

düzenleyen ve destekleyen dinamik bir ortamdır. 

ECM, temel olarak kollajen, fibronektin, elastin, laminin, glikozaminoglikanlar ve diğer 

glikozillenmiĢ proteinler gibi yapısal ve fonksiyonel biyomoleküllerden oluĢan eĢsiz bir 
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aktif bileĢim ve desendeki yapı düzenlenmesine sahiptir (ġekil 2.1) (Arenas-Herrera vd. 

2013). 

ECM‟nin temel görevleri doku türleri açısından benzer olmakla birlikte, biyopolimer 

içerikleri farklılıklar göstermektedir. ECM‟nin bu eĢsiz bileĢimindeki çeĢitlilik, yer 

aldığı dokudan ve buna bağlı olarak bulunduğu konum ve fizyolojik Ģartlardan köken 

alır (George ve Stevens 2005).  

Hücreler in vivo Ģartlarda, sitokinlerin, birbirleri ile etkileĢimlerinin (hücre-hücre), 

adhezyon noktalarının ve çeĢitli fiziksel parametrelerin etkisindeki farklı anatomik 

bölgelerde bulunmaktadır (Discher vd. 2009, Wang ve Wagers 2011). Bu Ģartlar altında 

büyüme faktörleri ve sitokinler gibi çeĢitli biyoaktif moleküllerin etkinleĢtirilmesi ile 

hücreler tarafından salgılanan dıĢ kaynaklı sinyallerin oluĢumu ve düzenlenmesinde 

çözünmeyen yapıdaki ECM etkin rol üstlenir (Hynes 2009). Öyle ki, ECM hücrelere 

adhezyon bölgesi sağlayarak hücre göçünün, proliferasyonun ve canlılığın 

sürdürülmesinde yol gösterici olur. 

 

 

ġekil 2.1 Doğal ECM bileĢenlerinin Ģematik gösterimi (Griffith ve Swartz 2006) 
 

Bu özelliklerine bağlı olarak ECM, hücre niĢinin anahtar bileĢeni durumunda olup, 

hücre kaderinin belirlenmesinde baĢlıca roller üstlenir. Bu nedenle ECM‟nin inert bir 
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yapı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Farklı tipteki ECM etkileĢimleri, 

muhtelif algılama mekanizmaları ve aĢağı sinyal yolakları ile hücre yanıtlarını tetikler. 

Bir hücrenin iç transkripsiyonel veya epigenetik durumunun, ECM ile etkileĢimi 

üzerinde etkisi olabilir; yani niĢten gelen sinyallere karĢı hücreler daha az veya daha çok 

duyarlı olabilirler. Bu nedenle, kaderini değiĢtirmekte olan hücreler ile yönlenmiĢ 

progenitör hücrelerin alt popülasyonlarının seçimli çoğalmaları arasındaki farkın iyi 

anlaĢılması önemlidir. NiĢle olan etkileĢimler karĢılıklı olup, hücreler aldıkları uyarılara 

yanıt olarak niĢi yeniden modelleme yeteneğine sahiptirler (Watt ve Driskell 2010). 

2.3 ECM (Deselülerizasyon) Temelli Doku Mühendisliği YaklaĢımı 

AraĢtırmacılar doğal ECM yapı ve iĢlevlerine sahip biyoiskeleler oluĢturmak amacıyla 

çeĢitli yaklaĢımlar üzerine odaklanmıĢlarsa da sınırlı baĢarılar elde edebilmiĢlerdir. 

Günümüzde, genel kabul gören fizikokimyasal biyomalzeme/biyoiskele üretim 

teknikleri kullanılarak, yukarıda belirtilen karmaĢıklıktaki mimari yapılara ve 

biyofonsiyonel bileĢimlere sahip olup doğal ECM‟yi taklit edebilen bir biyoiskele veya 

bir doku katmanı henüz tam olarak tasarlanıp üretilebilmiĢ değildir (Mauney vd. 2006, 

Hoshiba vd. 2010). 

Bu amaçla yaygın olarak kullanlan elektroeğirme yöntemiyle doğal veya sentetik 

polimerler kullanılarak üç-boyutlu gözenekli ve hücrelerin çoğalmasına olanak sağlayan 

nanolif yapıda doğal ECM‟ye benzer biyoiskeleler elde edilebilmektedir. Özellikle FDA 

tarafından onaylı poli(ε-kaprolakton) (PCL), poli (laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) vb. 

polimerler elektroeğirme tekniği ile iĢlenebilmekte ve çeĢitli doku mühendisliği ve 

klinik yaklaĢımlarında kullanılmaktadır. Ancak, elektroeğirme tekniği ile bahsi geçen 

polimerler kullanılarak ECM yapısal olarak kısmen taklit edilebilse de, ECM‟nin asıl 

önem teĢkil eden biyofonksiyonel aktif içeriği gerçekçi olarak taklit edilememektedir 

(Heydarkhan-Hagvall vd. 2008, Wang vd. 2013). 

Doğal ECM‟nin taklit edilmesine yönelik yaklaĢımlarda, seramikler, sentetik 

polimerler, denatüre kollajen ve hidrojeller gibi geleneksel yöntemler ile üretilen 

biyomalzemelere ECM proteinlerinin bağlanması ile doğal ECM ortamı taklit edilmeğe 
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çalıĢılmaktadır (Li vd. 2005). Bu stratejiler temelde, geliĢtirilen biyomalzemenin bir 

veya daha çok sayıdaki ECM proteinini içeren uygun bir çözeltiye daldırılması, 

proteinlerin greftlere immobilizasyonu veya ECM proteinlerinden elde edilen kısa peptit 

dizilerinin biyomalzeme yüzeyine bağlanması gibi yöntemlere dayanmaktadır (Moursi 

vd. 1996, Hubbell 2003, Rosso vd. 2004, Celiz vd. 2014). 

GerçekleĢtirilen çalıĢmalarda, bir veya birden çok ECM proteinin biyomalzemenin 

yapısına dahil edilmesi mümkün olsa da, bu yolla daha çok hücre tutunması ve 

çoğalması gibi bazı iĢlevler kontrol edilebilmektedir. Diğer yandan, doğal ECM çok-

fonksiyonlu ve çok sayıda biyokimyasal ve mekanik prosesin düzenlenmesinde etkilidir 

(Rozario vd. 2010). Dolayısıyla, bu yöntemler ile doğal ECM‟nin kompleks yapısını 

taklit etmekte baĢarı sağlanamamakta, ilgili tüm faktörlerin bileĢiminin belirlenmesi ve 

bunların bir biyoiskelede toplanması gerçekleĢtirilememektedir. 

Diğer yandan, özellikle son 10 yıl içinde hücresizleĢtirme (desellülerizasyon) yöntemi 

olarak adlandırılan, ECM temelli iskele üretim tekniği ile, biyomalzeme geliĢtirme 

çalıĢmaları yeni bir ivme kazanmıĢtır (Gilbert 2006). Bu çalıĢmalarla, biyolojik 

kaynaklı ECM‟nin doku mühendisliği ve klinik uygulamalarda bir biyomalzeme olarak 

kullanımını olanaklı kılacak yeni bir süreç baĢlamıĢtır. HücresizleĢtirme tekniğinin 

temel prensibi, çeĢitli kaynaklardan elde edilen doku veya organların uygun yöntemler 

ile hücrelerinden arındırılmasına ve bu yolla biyouyumlu doğal üç-boyutlu yapıya sahip 

biyoiskelelerin elde edilmesine dayanmaktadır (Cornwell 2009). Yöntemin 

uygulanmasındaki temel baĢarı kriteri, hücresizleĢtirme aĢamasında hücresel bileĢenler 

tamamen uzaklaĢtırılırken, mevcut dokudaki hücreler tarafından salgılanan/sentezlenen 

aktif ECM bileĢiminin büyük oranlarda korunmasıdır.  

Yapılan hücresizleĢtirme çalıĢmalarında, ECM temelli biyomalzemelerin hücresel 

davranıĢlarını koordine ederek optimal doku iĢleyiĢini sağlamada etkin roller üstlenen 

kollajen tiplerini, glikozaminoglikanlar ile dönüĢtürücü büyüme faktörü-β (TGF-β), 

bazik fibroblast büyüme faktörü (b-FGF), vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) 

gibi çeĢitli büyüme faktörlerinin doğal yapılarında aktif durumda korunabildiği 

gösterilmiĢtir (Voytik-Harbin vd. 1997, McDevitt vd. 2003, Hodde vd. 2005). 
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Dokulardan elde edilecek ECM‟nin doğal üç-boyutlu yapısı ve çok yönlü aktif 

bileĢiminin önemli ölçüde korunabilmesi sayesinde, hücresizleĢtirilmiĢ doku ve organ 

kaynaklı ECM‟ler, günümüzde rejeneratif tıp ve doku mühendisliği çalıĢmalarında 

biyoiskele olarak ele alınabilmektedir. Bugüne kadar, ince barsak submukozası, kalp 

kapağı, deri, tendon, mesane duvarı, damar, kas gibi dokular baĢta olmak üzere çeĢitli 

doku tipleri klinik-öncesi doku mühendisliği çalıĢmalarında kullanılmıĢ ve elde edilen 

baĢarılı sonuçlar ıĢığında bu ürünler kliniğe aktarılabilmiĢtir (Hoshiba vd. 2010). 

Klinikte halen kullanılmakta bulunan bazı doku/organ ECM-temelli ticari ürünler 

çizelge 2.1‟de listelenmiĢtir  

Çizelge 2.1 HücresizleĢtirme yöntemi ile geliĢtirilen ve klinikte kullanılmakta olan 

ECM kaynaklı baĢlıca ürünler 

 

Ürün (Üretici) Doku Kaynağı Uygulama Alanı 

AlloDerm
®
 

(Lifecell Corp.) 
Ġnsan derisi YumuĢak doku 

Zimmer Collagen Repair Patch™ 

(Zimmer Inc.) 
Domuz derisi YumuĢak doku 

TissueMend
®
 

(Stryker Corp.) 
Sığır derisi YumuĢak doku 

MatriStem
®
, Acell Vet 

(Acell Inc.) 
Domuz idrar kesesi YumuĢak doku 

Oasis
®
, Surgisis

®
 

(Cook Biotech Inc.) 
Domuz ince bağırsak YumuĢak doku 

IOPatch™ (IOP Inc.) Ġnsan perikardı Oftalmoloji 

OrthAdapt
®
, Unite

®
 

(Synovis Orthopedic&Woundcare 

Inc.) 

At perikardı 
YumuĢak doku, kronik 

yaralar 

CopiOs
®
 

(Zimmer Inc.) 
Sığır perikardı DiĢçilik 

Hancock
®
 II, Mosaic

®
, Freestyle

®
 

(Medtronic Inc.) 
Domuz kalp kapakçığı Kapakçık değiĢimi 

 

Dokulardan veya organlardan elde edilen ECM‟lerin, hedeflenen doku tipinin ideal 

iskele yapısı ve içeriğini karĢılama potansiyeli olduğundan önemli avantajları vardır. 

Ancak sağladıkları avantajlara ve erken klinik çalıĢmalarda elde edilen baĢarılı 

sonuçlara rağmen, bulundurdukları bazı dezavantajlar klinik uygulamalarda 
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yaygınlaĢmalarını engellemektedir. Doku veya organ temelli ECM üretimininde otolog 

doku/organ teminindeki sınırlamalar, ECM kaynaklı malzeme üretimini de sınırlayan 

baĢlıca faktörlerdendir. Alternatif sayılabilecek allojenik veya zenojenik dokuların 

kullanımında "etkin olmayan deselülerizasyon iĢlemlerinden” kaynaklanabilen yangısal 

(inflamatuvar) yanıtın gözlenmesi veya patojen transferi gibi büyük (majör) riskler her 

zaman mevcuttur (Erdag vd. 2004, Gock vd. 2004). Ġstenmeyen bağıĢıklık 

(immünojenik) yanıtının en aza indirilmesi için, deselülerizasyon prosesinin iyi bir 

Ģekilde optimize edilmesi ve antijenik epitopların uzaklaĢtırılması Ģarttır. Ancak, 

dokuların ve organların üç-boyutlu kompleks yapıları düĢünüldüğünde bu iĢlemin 

kontrol edilebilmesi oldukça zordur (Badylak vd. 2009).  

2.4 Hücre Temelli ECM Teknolojisi 

Dokular ve/veya organlardan doğal ECM‟nin elde edilmesine alternatif bir yaklaĢım 

olarak, in vitro Ģartlarda sürdürülen hücre kültürlerinden ECM elde edilmesi ve doku 

mühendisliği biyoiskelesi üretiminde hammadde olarak kullanılması dikkat çekmeğe 

baĢlayan bir diğer yaklaĢımdır. Bu yaklaĢım, temelde in vitro Ģartlarda kültürü yapılan 

hücreler tarafından sentezlenen doğal hücre dıĢı matriksin toplanması esasına 

dayanmaktadır (ġekil 2.2). Kültür yüzeyinde belirli bir yoğunluğa ulaĢan hücreler 

standart deselülerizasyon protokolleri ile ortamdan uzaklaĢtırılırken, hücrelerin 

salgıladıkları doğal biyoaktif molekülleri ve proteinleri içeren hücre dıĢı matriks ortamı 

toplanarak, çok amaçlı biyomalzeme olarak veya hücre kültür yüzeyi olarak 

kullanılabilmektedir (Gilbert vd. 2006).  

 

ġekil 2.2 Hücre temelli ECM üretim ve uygulama yaklaĢımı 
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Hücre kültürü ECM‟sinin elde edilme yaklaĢımı ile doku/organ kaynaklı ECM‟lerde 

karĢılaĢılan bazı dezavantajların üstesinden gelme ve ideal hücre dıĢı ortamı in vitro 

Ģartlarda taklit etme imkanı ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, hücre kültürü ECM‟sinin 

doku mühendisliği ve hücresel tedavi uygulamalarında etkin kullanım potansiyelinin 

olduğunu belirtmek mümkündür.  

Bu yeni yaklaĢımda hücre kültürü ECM-temelli biyomalzeme, iki-boyutlu standart 

kültür sistemlerinin veya üç-boyutlu biyoiskelelerin bileĢimlerine dahil edilebildikleri 

gibi, doğal veya sentetik polimerler, seramikler ve metaller ile yeniden oluĢturulabilir ve 

doku mühendisliği uygulamalarında kullanılabilirler (Choi vd. 2010, Liao vd. 2010, 

Wolchok ve Tresco 2010). 

Hücre kültürü ECM‟si, klasik doku/organ ECM‟lerine göre belirgin avantajlara sahiptir 

(Berthod vd. 2006, Narayanan vd. 2009, Lu vd. 2011). Bu avantajları kısaca sıralamak 

gerekirse; 

 

 Kültürü yapılan hücrelerin ECM‟leri iki-boyutlu kültür Ģartlarında, üç-boyutlu 

kompleks yapıdaki doku veya organ kaynaklı ECM‟lerin aksine patojenler 

açısından mevcut teknikler ile kolaylıkla incelenebilir ve patojen içermeyen 

ortamlar içerisinde üretilip izole edilebilirler. Bu sayede doku/organ ECM‟lerine 

nazaran kliniğe ve doku mühendisliği uygulamalarına daha güvenli ve kontrollü 

olarak sunulabilirler. 

 Hücre temelli ECM biyoiskeleler sayesinde, doku mühendisliği uygulamalarında 

hücre tohumlanması ve proliferasyonunu takiben hücrelerin iskeleye 

penetrasyonunda ve bağlantılı olarak proliferasyon ve canlı kalımlarında gözlenen 

inhibisyonun önlenme potansiyeli vardır. Hücre kültürü ECM‟si, aktif doğal 

biyoiçeriği sayesinde uygun geometri ve gözenekliliğe (poröziteye) sahip 

olabilecek Ģekilde düzenlenebilmektedir. 
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 Tek bir doku/organ kaynaklı ECM‟nin aksine in vitro kültürü yapılan hücrelerin 

ECM kaynağı olarak kullanılması ile farklı hücre tiplerinden elde edilen ECM‟ler 

karıĢtırılarak biyoaktif içeriği ve miktarının düzenlenebilme esnekliği mevcuttur. 

 

 

 ECM kaynağı olarak doku/organ teminin aksine hücrelerin otolog (veya uyumlu 

allojenik) olarak, bir yan etki olmaksızın hastadan toplanabilmesi sayesinde kaynak 

ve güvenlik sıkıntısı yaĢanmaması gibi önemli avantajlara sahiptir. Bu sayede hücre 

kültürü ECM‟lerinin klinikte kullanımı sonrası konakçıda beklenmedik yan etkiler 

oluĢturma ihtimali azalmaktadır. 

 

 ECM yapısının hücre göçü ve sinyalizasyonu gibi parametrelerin düzenmesinde, 

fiziksel parametrelerin yanında non-lineer veya lineer elastisite gibi elastik 

davranıĢlarının da önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 

 

Bu zamana kadar hücre-temelli ECM ile ilgili yapılan çalıĢmalar sınırlı sayıda olmakla 

beraber kondrositler, fibroblastlar, çeĢitli dokulardan elde edilen stromal hücreler, 

hepatik hücreler ve son zamanlarda kök hücre teknolojilerindeki geliĢmelerin 

paralelinde kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler (KĠ-MKH), doku 

mühendisliği ve moleküler biyolojik çalıĢmalarda kullanılmıĢtır. Hücre temelli ECM 

üretimi veya kullanımını kapsayan çalıĢmalar ve bu çalıĢmaların kısa özeti çizelge 

2.2'de verilmektedir. 
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Çizelge 2.2 Hücre temelli ECM üretim ve uygulama çalıĢmaları 

 

Kullanılan Hücre Tipi Yapılan ÇalıĢma Kaynak 

Ġnsan fibroblastları 

Fibroblastlardan elde edile ECM‟nin in vitro Ģartlarda 

endotelyal hücrelerin kapiler benzeri tüp yapılarına 

dönüĢümlerini tetiklediği belirtilmiĢtir. Bu etkinin 

fibroblast ECM‟sinde mevcut olan VEGF kaynaklı 

olduğu gösterilmiĢtir. 

Berthod 

vd. 2006 

Ġnsan dermal 

fibroblastları, insan 

artiküler kondrositleri, 

insan KĠ-MKH 

Hücreler biyouyumlu bir polimer olan PLGA üzerine 

tohumlanmıĢ ve kültürün belirli aĢamasında bazı 

kimyasalların kullanımıyla hücrelerinden arındırılmıĢ ve 

ECM-polimer kompozit doku iskelesi elde edilmiĢtir. 

Hücresiz kompozit biyoiskelenin yüksek oranda ECM 

içerdiği ve bu sayede doku onarımını hızlandırabileceği 

belirtilmiĢtir. 

Lu vd. 

2011 

Fare KĠ-MKH’leri 

Süspanse heterojen kültür içerisinde bulunan kemik iliği 

mezenkimal kök hücrelerin tutulması amacıyla KĠ-

MKH‟lerden kimyasal ve enzimatik yöntemler ile elde 

edilen ECM kaplı kültür yüzeyleri hazırlanmıĢ ve 

yapılan analizler ile hücrelerin farklılaĢmadan bu yüzey 

üzerinde tutunabildikleri gösterilmiĢtir. 

Akiyama 

vd. 2012 

Ġnsan KĠ-MKH’leri 

ÇalıĢmada kemik doku mühendisliği uygulamalarına 

yönelik -TCP üzerine KĠ-MKH‟lerin tohumlanması ve 

ardından uygun deselülerizasyon iĢlemi ile TCP/ECM 

kompozit yapısı elde edilmiĢtir. Bu kompozit yapının 

aktif biyomalzeme geliĢtirme uygulamalarında BMP-2 

immobilizasyonunu hızlandırdığı tespit edilmiĢtir. 

Kang vd. 

2011 

Ġnsan Ki-MKH’leri 

Kemik doku onarım çalıĢmalarında kullanılmak üzere 

biyoaktif içeriği korunan KĠ-MKH ECM elde 

edilmesine yönelik bu çalıĢmada geliĢtirilen ECM‟nin 

sert doku onarımını hızlandırdığı rapor edilmiĢtir. 

Zeitouni 

vd. 2012 
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Çizelge 2.2 Hücre temelli ECM üretim ve uygulama çalıĢmaları (devam) 

 

Kullanılan Hücre Tipi Yapılan ÇalıĢma Kaynak 

Ġnsan kondrositleri, 

insan KĠ-MKH’leri 

KĠ-MKH ECM‟nin osteoartiritik kondrosit fenotipinin 

kurtarılmasında ve daha sağlıklı Ģekilde kondrosit 

farklılaĢmasının düzenlemesinde etkisi 

değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla ECM içeren PCL 

polimeri ile nanoyapılı iskeleler üretilmiĢ ve kültürde iki 

hücre grubu için değerlendirilmiĢtir. 

Thakkar 

vd. 2013 

TavĢan KĠ-MKH’leri, 

Domuz kondrositleri 

ÇalıĢmada mezenkimal kök hücrelerden ECM‟nin elde 

edilme potansiyeli değerlendirilmiĢtir. Bu amaçla KĠ-

MKH‟lerden çapraz bağlama ve ardından liyofilizasyon 

iĢlemi ile ECM elde edilmiĢtir. Kontrol grubu olarak 

benzer biçimde domuz kondrositleri seçilmiĢtir. Yapılan 

in vitro çalıĢmalarla ECM‟nin hücrelerin tututunması ve 

çoğalmasını teĢvik ettiği ve ileriki çalıĢmalarda kıkırdak 

doku mühendisliği uygulamalarında kullanım 

potansiyeline sahip olduğu belirtilmiĢtir. 

Xu vd. 

2014 

Fare KĠ-MKH’leri 

ÇalıĢmada, kemik iliği stromal hücrelerinden elde 

edilen ECM ile MKH niĢinin taklit edilmesi ve bu 

sayede MKH'lerin köklülük halinin uzun süre 

korunması amaçlanmıĢtır. Elde edilen stromal hücre 

ECM'sinin, kemik iliği ECM‟sine benzer bileĢime sahip 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Chen vd. 

2007 

Ġnsan gırtlak 

fibroblastları 

ÇalıĢmada poliüretan temelli köpük malzemesi 

içerisinde fibroblastların kültürü sonrası hücre temelli 

ECM eldesinde besiyeri ortamına eklenen büyüme 

faktörlerinin ECM oluĢumu üzerine etkileri 

incelenmiĢtir. Sonuç olarak hücrelerin, özellikle TGF-β 

bulunan kültür ortamında ECM oluĢumunu önemli 

ölçüde arttığı rapor edilmiĢtir. 

Wolchok 

2012 
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Çizelge 2.2 Hücre temelli ECM üretim ve uygulama çalıĢmaları (devam) 

 

Kullanılan Hücre Tipi Yapılan ÇalıĢma Kaynak 

Domuz diz 

kondrositleri 

Domuz artiküler kondrositlerinden elde edilen ECM 

materyalin tavĢanlar üzerinde gerçekleĢtirilen cerrahi 

operasyonun ardından adhezyon inhibisyonu üzerine 

etkileri incelenmiĢ ve önemli ölçüde katkı sağladığı 

rapor edilmiĢtir. 

Yang vd. 

2014 

Ġnsan fibroblastları 

ÇalıĢma kapsamında insan fibroblastlarından elde 

edilen ECM‟nin embriyonik kök hücreler üzerine 

etkisi incelenmiĢ ve pluripotent kök hücrenin kendini 

yenilemesi ile iliĢkili adhezyon ve sinyalizasyon 

yolaklarının aktivasyonunu düzenlediği rapor 

edilmiĢtir. 

Abraham 

vd. 2010 

Kardiyak 

fibroblastları 

ÇalıĢmada embriyonik kök hücrelerden elde edilen 

kardiyomiyositlerin farklı tipteki hücre ECM‟leri 

üzerindeki davranıĢları incelenmiĢtir. Bu amaçla 

kardiyak fibroblastlardan enzimatik yöntemler ile 

hücre ECM‟si elde edilmiĢ ve karakterize edilmiĢtir. 

Embriyonik kök hücrelerden elde edilen 

kardiyomiyositlerin fibroblast ECM üzerinde 

olgunlaĢma süreçlerinin hızlandığı rapor edilmiĢtir. 

Baharvand 

vd. 2005 

Ġnsan adipoz stromal 

hücreleri 

ÇalıĢmada, adipoz doku kaynaklı stromal hücreler ve 

ve bu hücrelerden elde edilen ECM‟nin 

kardiyomiyositlerin organizasyonu ve olgunlaĢmaları 

üzerine etkileri incelenmiĢtir. Adipoz hücre ECM 

materyalinin infarktüs sonrası miyokardiyal 

modellenmeyi arttırdığı rapor edilmiĢtir. 

Przybt vd. 

2014 
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Bu literatür taramasından anlaĢılacağı gibi, çeĢitli hücre tiplerinden ECM eldesi ve 

farklı alanlarda kullanım potansiyellerinin değerlendirildiği çalıĢmalara rastlanmaktadır. 

Ancak, günümüze kadar insan kaynaklı pluripotent/uyarılmıĢ pluripotent kök 

hücrelerden ECM eldesi, ECM karakterizasyonu ve doku mühendisliğinde üç-boyutlu 

kültür Ģartlarında kullanım potansiyelinin incelenmesine yönelik çalıĢmaya 

rastlanmamaktadır. 

In vitro Ģartlarda ideal bir hücre kültürü ECM‟si elde edilmesine yönelik çalıĢmalar 

ümit vermekte ise de henüz sınırlı baĢarılar elde edilmektedir. Dolayısı ile kök hücrelere 

veya somatik hücreler için in vivo fonksiyonlarını tam anlamıyla karĢılayabilecek in 

vitro koĢullarda üretilmiĢ iyi karakterize edilmiĢ bir ECM teminine yönelik 

karĢılanamamıĢ bir ihtiyaç bulunmaktadır.  

Matrigel ürünü (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) fare sarkoma hücreleri kaynaklı 

jelatinimsi protein karıĢımı), hücrelerin in vitro tutunmasını ve farklılaĢmasını 

desteklemek amacıyla geliĢtirilen, ve özellikle yaygın olarak kanser hücrelerinin 

yayılma potansiyelinin değerlendirildiği çalıĢmalarda kullanılagelmiĢtir (Sodek vd. 

2008). Ġlk hücre kültürü temelli ECM olarak ifade edilebilecek olan Matrigel, hayvan 

tümörü kaynaklı olduğundan klinik uygulamalara uygun değildir. Günümüzde, tümör 

oluĢum potansiyeli oluĢturmayan ve büyük ölçüde in vivo ECM ortamını taklit edebilen 

güvenli bir ECM iskele kaynağına duyulan ihtiyaç sürmektedir. Bu ihtiyacın 

karĢılanması için, çizelge 2.2‟de atıf yapılan son yıllardaki çalıĢmalarda doğal ECM 

üretiminde kök hücrelerden yararlanılması hususu dikkat çekmektedir. 

2.5 Kök Hücrelere Dayalı ECM ÇalıĢmaları  

Kök hücreler bilindiği gibi, kendini yenileme, çeĢitli doku tiplerine farklılaĢabilme ve 

sınırsız bölünebilme kapasitesi olan farklılaĢmamıĢ hücrelerdir. Farklı doku tiplerinden 

elde edilebilen kök hücreler farklılaĢma yeteneklerine göre pluripotent, multipotent ve 

unipotent olmak üzere üç ana gruba ayrılabilir. 
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Bu hücrelerden doku mühendisliği çalıĢmalarında sıklıkla kullanılan, kemik iliği baĢta 

olmak üzere, yağ dokusu, tendon, deri, diĢ gibi birçok farklı dokudan elde edilebilen 

mezenkimal kök hücreler multipotent karakterdedir (Baharvand vd. 2005, Chen vd. 

2007, Abraham vd. 2010, Kang vd. 2011, Akiyama vd. 2012, Wolchok 2012, Zeitouni 

vd. 2012, Thakkar vd. 2013, Przybt vd. 2014, Yang vd. 2014). Doku mühendisliği 

uygulamalarında in vitro Ģartlarda çeĢitli hücre tiplerine farklılaĢma potansiyellerinin 

yanı sıra, KĠ-MKH‟lerin çeĢitli sitokinleri ürettikleri, dendritik hücreler, T- ve B- 

lenfositler baĢta olmak üzere immünite oluĢturan hücrelerin çoğalmasını ve iĢlevlerini 

inhibe ettikleri, immünmodülatör özellik gösterdikleri bilinmektedir (Nauta ve Fibbe 

2007, Uccelli vd. 2007). Bu özellikleri nedeniyle rejeneratif tıp ve immünmodülasyon 

amacıyla kullanımları gündemdedir (Bernardo vd. 2009, Sun vd. 2009). Yapılan 

çalıĢmalarda KĠ-MKH‟lerin in vitro kültür ortamında zengin biyoaktif içerikte ve 

yüksek oranda ECM sentezleyebildikleri gösterilmiĢtir. KĠ-MKH‟lerin özellikle doku 

onarımında rol aldığı bilinen VEGF, PDGF, bFGF, EGF, KGF ve TGF-β gibi çeĢitli 

büyüme faktörlerini, sitokinleri ve kemokinleri ifade ettikleri ve uygun koĢullarda bu 

faktörleri salgıladıkları bilinmektedir (Chen vd. 2008, Hocking ve Gibran 2010). 

Salgılanan çözünür faktörler ile doku rejenerasyonundaki baskın hücre tiplerinin 

proliferasyonunu, göçünü ve gen ifadelerini etkilemek suretiyle biyolojik süreçlere 

katılım gösterebilmektedirler (Jackson vd. 2012, Maxson vd. 2012). KĠ-MKH‟lerin 

ayrıca, TNFα ve interferon γ gibi proinflamatuvar sitokinlerin salgılanmasını azaltırken, 

IL-10 ve IL-4 gibi anti-inflamatuvar sitokinlerin üretimini arttırmak suretiyle 

immünmodülatör etki gösterdiği de bilinmektedir (Maxson vd. 2012). Dolayısıyla, bu 

biyoaktif faktörleri bünyesinde barındıran kök hücrelerden ECM elde edilmesi cazip 

hale gelmektedir. KĠ-MKH‟lerin kendini yenileme ve çoğalma yeteneği ve donörden 

toplanmasının nispeten kolay oluĢu, immünojenik etkilerinin görece düĢük olması, KĠ-

MKH kökenli ECM‟leri rejeneratif tıp açısından ön plana çıkarmaktadır (Stoddart vd. 

2009, Hong vd. 2011). Yapılan çalıĢmalar, in vitro koĢullarda multipotent karakterdeki 

mezenkimal kök hücrelerden elde edilen ECM‟nin kök hücre niĢinin korunmasında, 

proliferasyonu uyarmada ve bu süreçte kök hücre potensinin sürdürülmesini 

desteklediği gösterilmiĢtir. (Chen vd. 2007, Lai vd. 2010).  
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Multipotent KĠ-MKH‟lere göre daha yüksek potense sahip bulunan pluripotent kök 

hücreler, her üç germ tabakasının köken aldığı yaklaĢık 200 farklı doku tipine 

farklılaĢma kapasitesine sahiptirler. Pluripotent kök hücrelerden olan embriyonik kök 

hücreler (EKH) blastokistin iç hücre kitlesinden elde edilirler ve farklılaĢmamıĢ 

hücrelerin belirteçlerinden olan CD9, CD24, Oct-4, Nanog, alkalen fosfataz, LIN28, 

Thy-1, SSEA-3 ve SSEA-4 ifade ederler. EKH‟ler kültür ortamında uzun süre yüksek 

derecede telomeraz ifadesi ve etkinliği gösterirler; uygun Ģartlar altında sınırsız olarak 

kendini yenileme kapasiteleri vardır. Pluripotent kök hücreler için altın standart 

durumunda olmalarına karĢın embriyonik kök hücreler, elde edildikleri kaynak 

bakımından etik sınırlamalar içermesi, in vivo Ģartlarda teratoma oluĢturma ve 

mutasyona uğrama riski gibi gerekçelerle kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılmıĢtır. 

Bu sınırlamanın üstesinden gelmek amacıyla 2006 yılında Yamanaka ve ekibi 

tarafından yapılan çalıĢma ile embriyonik kök hücrelerde yüksek ifadeye sahip genler 

arasından dört genin retrovirüslerle farklılaĢmıĢ somatik fibroblast hücrelerinin 

embriyonik kök hücrelere benzer pluripotense sahip hücrelere yeniden programlanması 

sağlanmıĢtır (Ohnuki vd. 2009). Bu tanımlanan faktörlerin transferi ile somatik 

hücrelerin geriye programlanması sonucu elde edilen pluripotent hücreler “Uyarılmış 

Pluripotent Kök Hücreler (UPKH)” olarak adlandırılmaktadır. UPKH‟ler, EKH‟lere 

benzer Ģekilde farklılaĢma potansiyeline ve kendini yenileme kapasitesine sahiptirler 

(Okita vd. 2007, Wernig vd. 2007). 

UPKH eldesinde tanımlanmıĢ faktörlerin ektopik ekspresyonu ile eldesi, rejereratif tıp 

ve hastalık modelleme çalıĢmalarında büyük potansiyel taĢımakta ise de, faktör-temelli 

yeniden programlanmanın henüz düĢük verimli olduğu ve uzun bir süreç gerektirdiği de 

bilinmektedir. Son yıllarda, faktör temelli yaklaĢımların yanında farklı kimyasal 

moleküllerin de pluripotent özelliklerde belirgin değiĢikliklere yol açtığını gösteren 

çalıĢmalar yayınlanmıĢtır (Huangfu vd. 2008, Esteban vd. 2010, Liang vd. 2010, 

Hasegawa vd. 2014). Daha saf, viral ve entegre olmayan yeniden programlama 

yaklaĢımları ile daha az epigenomik sapmaya yol açacak, klinik uygulamalar için 

elveriĢli UPKH elde edilmesine yönelik çalıĢmalar sürmektedir. Elde edilen sonuçlar, 

somatik fibroblastların veya kök hücrelerin/progenitörlerin entegre olmayan yeniden 
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programlama yöntemleri ile UPKH‟lere dönüĢtürülmesinde teknik zorlukların olduğunu 

ve bu sürecin çok düĢük verimde (% 0,001–1) gerçekleĢtiği bildirilmektedir (Yu vd. 

2009, Jia vd. 2010, Chou vd., 2011, Hu vd. 2011). Temel olarak, çoğalma kapasitesine 

sahip tüm somatik hücre tiplerinin tanımlanmıĢ faktörlerin uzun süreli ektopik 

ekspresyonları ile pluripotent forma dönüĢebilme yeteneğine sahip olduklarını 

bilinmektedir (Chou vd. 2008). Bunun yanında içsel faktörlerin somatik hücre yeniden 

programlama verimini ve hızını arttırabileceği de yapılan çalıĢmalarda belirtilmektedir. 

(Eminli vd. 2009, Kim vd. 2009). 

Yüksek verim ve istenilen standartlara sahip UPKH‟lerin elde edilmesi amacıyla, süreci 

düzenleyen sinyal ağının daha iyi anlaĢılması ve tanımlanmıĢ faktörler veya alternatif 

olarak sunulabilecek kimyasal moleküller ile pluripotense yönlenme yollarının 

bulunması gerekmektedir. Bu amaçla mevcut transkripsiyon faktörlerinin 

ekspresyonunun yanısıra, farklı somatik/progenitör hücrelerin epigenetik olarak 

düzenlenebilir genomlarının, mikroçevresel niĢ kaynaklı dıĢ sinyaller ile 

aktifleĢtirilebileceği düĢünülmektedir. Yeniden programlama veriminin ve etkinliğinin 

mikroçevreden salgılanan büyüme faktörlerinin etkisi altında önemli ölçüde arttığı 

bilinmektedir (Koh vd. 2005, Orford vd. 2008, Cui vd. 2009, Oguro vd. 2010, 

Weishaupt vd. 2010). Yeniden programlama üzerinde mikroçevredeki dıĢ faktörlere ek 

olarak çeĢitli fizyolojik parametrelerin de etkisinin olabileceği düĢünülmektedir. Öyle 

ki, yapılan çalıĢmalarda düĢük oksijen deriĢiminin pluripotent kök hücrelerin 

farklılaĢmasını engellediği gösterilmiĢtir (Ezashi vd. 2005, Simon ve Keith, 2008). 

Uzun yıllar boyunca, yeniden programlama stratejilerinde çoğunlukla fizikokimyasal 

dıĢ ortam Ģartlarının etkileri incelenmiĢ ise de, pluripotent kök hücrelerin 

davranıĢlarında kritik rol üstlenebilecek hücre dıĢı ortamın (ECM‟lerin) bileĢenleri 

büyük ölçüde göz ardı edilmiĢtir.  

Ayrıca, in vitro insan EKH veya UPKH kültürü süresince en temel yaklaĢım, kültür 

yüzeyinin fare embriyonik fibroblastları ile kaplanması olup, bu yolla zeminden 

salgılanacak fibroblast büyüme faktörü-2 (FGF-2) sayesinde pluripotent hücrelerin 

farklılaĢmadan çoğalması/korunması sağlanmaktadır (Greber vd. 2007a). FGF-2‟nin 

temelde TGF ailesi üyelerinin ekspresyonunu farklı düzeylerde indüklediği 
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bilinmektedir. Mekanizmanın, TGF-β1, Activin A (TGF-b/ALK reseptör ligandı) ve 

Gremlin‟in (Kemik morfojenik proteini-4 inhibitörü) yukarı düzenlenmesi (up-

regulation) ve bir yandan BMP4 tarafından SMAD2/3 yolağı üzerinden OCT4, 

NANOG ve SOX2 gibi pluripotent genlerin ifadesinin düzenlenmesini kapsadığı 

düĢünülmektedir (Greber vd. 2007b). Öte yandan, hücre dıĢı ortamlarda yüksek oranda 

bulunabilecek bu dıĢsal fizyolojik veya biyokimyasal faktörlerin yeniden 

programlamadaki etkileri üzerine yapılan araĢtırmalar ise çok az sayıdadır. 

Fibroblastlar, yeniden programlama çalıĢmalarında sıklıkla kullanılan somatik 

hücrelerdir. Bu hücreler mezenkimal kökenli olup, tamamen farklılaĢmıĢ hücrelerdir. 

Dolayısıyla, yeniden programlamada zor bir hedef durumundadırlar. Mezenkimal 

kökene sahip farklılaĢmıĢ hücrelerin pluripotent karakter kazanmaları için mezenkimal-

epitelyal dönüĢüm gerçekleĢtirmelerinin gerektiği belirtilmektedir (Polo ve 

Hochedlinger 2010). Öte yandan, somatik hücrelerde pluripotensin uyarılması için, bu 

sürecin altında yatan mekanizmalar henüz tam olarak aydınlatılmıĢ değildir. Bu nedenle, 

yeniden programlamada tam olarak hangi iç veya dıĢ etmenlerin etkilerinin öne 

çıktığına ve hangi adımların kritik önemde olduğuna yönelik tartıĢmalar sürmektedir 

(Sridharan ve Plath 2008, Okita ve Yamanaka 2011). 

Pluripotent kök hücrelerin belirtilen üstün özellikleri yoğun ilgi görmekle birlikte, 

pluripotent kök hücrelerden ECM materyali eldesine yönelik çalıĢmaların sayısı yok 

denecek kadar azdır (Nair vd. 2008, Sart vd. 2014) Bu zamana kadarki çalıĢmaların 

tamamı havvan (fare) kaynaklı pluripotent kök hücreler ile gerçekleĢtirilmiĢ olup, insan 

kaynaklı pluripotent kök hücrelerin farklılıkları düĢünüldüğünde hücre dıĢı ortamlarının 

da farklılıklar göstermeleri de mümkündür (Ginis vd. 2004, Schnerch vd. 2010).  

Günümüze kadar insan kaynaklı pluripotent/uyarılmıĢ pluripotent kök hücrelerin hücre 

dıĢı ortamları bu bakımdan detaylı olarak incelenmemiĢ ve bu dıĢ ortamın toplanması ve 

üç-boyutlu iskele olarak doku mühendisliği yaklaĢımlarında kullanımına yönelik olarak 

potansiyelleri herhangi bir bilimsel çalıĢmada değerlendirilmemiĢtir. Dolayısıyla, bu 

hücrelerden elde edilebilecek hücre dıĢı ortamın mevcut bileĢiminin somatik hücreler 

üzerindeki hücre çoğalması, göçü, farklılaĢtırma etkileri ile, hücrelerin yeniden-
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programlanması ve doku/organ rejenerasyonu bağlamındaki yansımaları halen büyük 

ölçüde gizemini korumaktadır. 

Yukarıda bahsi geçen temel bilgiler ve bilinmeyenlere ek olarak tez çalıĢması konusu ile 

benzer alanda çalıĢılmıĢ ön plana çıkan bilimsel çalıĢmalar aĢağıda özetlenmektedir. 

Nair ve arkadaĢlarının 2008 yılında gerçekleĢtirdikleri pluripotent karaktere sahip fare 

embriyonik kök hücreler (EKH) ile gerçekleĢtirilen çalıĢmada, ekip embriyonik kök 

hücrelerin farklılaĢma sürecinde sıklıkla kullanılan embriyonik agregatların (bodies) 

farklı evrelerde deselülerizasyonu ile elde edile ECM bileĢenleri ele alınmıĢtır. Bu 

sayede bu hücrelerin transplantasyon sonrası doku rejenerasyonuna katılma 

mekanizmalarına ait bilgilerin elde edilebileceği iĢaret edilmiĢtir.  

Ekip % 0,1 jelatin ile kaplı kültür kaplarında farklılaĢmadan çoğalmayı sağlamak adına 

lösemi inhibe edici faktör ve % 15 FBS içeren DMEM içerisinde embriyonik kök 

hücreleri kültüre etmiĢlerdir. Ardından agregat formda kültürün sürdürülmesi amacıyla 

lösemi inhibe edici faktör olmaksızın orbital karıĢtırıcı üzerinde kültür sürdürülerek 

farklı zaman noktalarında (4, 7 ve 10 gün) hücre agregatları toplanarak deselülerizasyon 

iĢlemine geçilmiĢtir. Bu amaçla, hücreler ilk olarak % 1 Triton X-100 solüsyonu ile 30 

dakika ve ardından 1 mg/mL DNaz 1 solüsyonu ile oda sıcaklığında 15 dk süre ile 

muamele edilerek deselülerizasyon tamamlanmıĢtır (Nair vd. 2008).  

Deselülerizasyon sonrası etkinlik çalıĢmaları kapsamında DNA içeriği analizleri, 

histokimyasal incelemeler, SEM analizleri, immunfloresan ECM protein analizleri vb. 

karakterizasyon çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen bulgularda yapılardan 

hücrelerin ve DNA içeriğinin önemli ölçüde uzaklaĢtırıldığı, buna karĢın kollajen IV, 

laminin ve fibronektin gibi temel proteinlerin deselülerize agregatlarda korunabildiği 

rapor edilmiĢtir (ġekil 2.3 - 2.4). 
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ġekil 2.3 Fare EKH agregatlerı ile gerçekleĢtirilen deselülerizasyon çalıĢmasının 

aĢamaları ve takiben elde edilen örneklere ait SEM analizlerine ait farklı 

büyütmelerde elde edilmi, görüntüler (Nair vd. 2008) 

 

 

 
 

ġekil 2.4 Fare EKH agregatlerının kültürün 7. gününde deselülerizasyonu sonrası iĢlem 

görmemiĢ doğal hücre agregatlarına (Native EBs) kıyasla elde edilen kollajen 

IV, laminin, fibronektin ve hiyalüran proteinlerine ait immünohistolojik 

boyama bulguları (Nair vd. 2008) 
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Xing ve arkadaĢlarının 2015 yılında gerçekleĢtirdikleri insan dermal fibroblastların 

kullanıldığı çalıĢmada, düĢük ve yüksek konsantrasyonlardaki SDS solüsyonun yanında 

ani dondurma-çözme temelli deselülerizasyon protokollerinin etkinliği karĢılaĢtırmalı 

olarak ele alınmıĢtır (Xing vd. 2015). Elde ettikleri bulgularda fibroblast membranlarda 

yüksek SDS konsantrasyonun % 90 oranında DNA eliminasyonu sağladığı 

belirlenmiĢtir. Öte yandan, uygulama sonrası ECM bileĢenlerinin ve mekanik 

mukavemetin önemli ölçülerde kaybedildiği rapor edilmiĢtir. Ani dondurma-çözme 

iĢlemi sonrasında ise SDS muamelesine kıyasla yüksek oranda ECM yapısının 

korunduğu gözlenirken hücresel bileĢenlerin yapıdan uzaklaĢtırılamadığı belirlenmiĢtir. 

Öyle ki, deselülerizasyon sonrası yaklaĢık % 88 oranında DNA‟nın halen yapılarda 

korunduğu dikkat çekmiĢtir (ġekil 2.5). 

 

 

 
 

 
 

ġekil 2.5 Ġnsan DFH temelli hücre tabakalarının deselülerizasyon öncesi ve farklı 

deselülerizasyon protokollerinin uygulanması sonrası gerçekleĢtirilen DAPI 

boyamaları, DNA içeriği analizleri ve ECM proteinlerine (Fibronektin ve 

Kollajen tip 1) ait immunfloresan boyama bulguları (Xing vd. 2015) 
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Peridontal ligament hücrelerinin konu olduğu bir diğer çalıĢmada, standart kültür 

kabında ve elektroeğrilmiĢ PCL membranlar üzerinde kültür sonrası elde edilen hücre 

tabakaları deselülerizasyona tabi tutulmuĢ ve periodontal doku mühendisliği 

uygulamalarına yönelik alternatif yaklaĢım önerilmiĢtir (Farag vd. 2014). Elde edilen 

hücre tabakaları, ECM oluĢumunu arttırmak amacıyla askorbik asit ihtiva eden 

besiyerinde 19 gün süreli kültürü sonrasında deselülerizasyona geçiĢmiĢtir. Bu amaçla 

ilk aĢamada 20 mM NH4OH/% 0,5 Triton X-100 solüsyonu 1 saat süre ile perfüzyon ile 

kültürden geçirilmiĢ ve ardından 37
o
C‟de DNaz 1 solüsyonu ile 1 saat süre ile muamele 

edilmiĢtir. Söz konusu protokolün uygulanması sonrasında yapılardan DNA‟nın % 92 

oranında uzaklaĢtırıldığı belirlenmiĢtir (ġekil 2.6).  

 

Akabinde gerçekleĢtirilen kapsamlı ECM içeriği analizlerinde ise DNA‟nın yapıdan 

uzaklaĢtırılmasının yanında kollajen tip I ve fibronektin gibi temel ECM proteinlerinin 

yapılarda korunduğu immünfloresan boyamalar ile gösterilmiĢtir (ġekil 2.7). Diğer 

yandan ELISA temelli büyüme faktörleri analizlerinde VEGF, bFGF ve HGF „nin 

deselülerize hücre membranlarında değiĢen oranlarda bulunduğu gösterilmiĢtir (ġekil 

2.6). Elde edilen bulgular ile geliĢtirilen deselülerize insan PDLF hücre katmanlarının 

periodontal doku mühendisliği stratejilerinde gelecek vadeden ürün olma potansiyeli 

iĢaret edilmiĢtir. 

 

 

 
 

ġekil 2.6 Ġnsan PDLF temelli hücre tabakalarının deselülerizasyona ait gerçekleĢtirilen 

DNA içeriği, büyüme faktörleri ve kollajen içeriği analizlerine ait bulgular 

(Farag vd. 2014) 
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ġekil 2.7 Ġnsan PDLF temelli standart kültürdeki hücre tabakalarının ve PCL membran 

üzerinde kültür sonrası deselülerize ve iĢlem görmemiĢ yapıların DAPI, 

kollajen tip I ve fibronektin boyamalarına ait bulgular (Farag vd. 2014) 

 

 

Sart ve arkadaĢlarının 2014 yılında gerçekleĢtirdikleri ve fare EKH‟lerin kullanıldığı 

çalıĢma kapsamında, farklılaĢmamıĢ EKH hücreleri ve hücre agregatları çeĢitli evrelerde 

toplanarak deselülerizasyon iĢlemine tabi tutulmuĢ ve akabinde ECM bileĢenleri detaylı 

olarak karakterize edilmiĢtir (Sart vd. 2014). Elde edilen deselülerize yapıların ayrıca 

EKH çoğalma ve farklılaĢma kapasitelerine olan etkileri ayrıca ele alınmıĢtır. Bu 

doğrultuda çalıĢma kapsamında Triton X-100, NH4OH, SDS ve DNaz 1 solüsyonlarını 

ve kombinasyonlarını kapsayan üç farklı deselülerizasyon protokolünün etkinliği ele 

alınmıĢ ve ECM karakterizasyonları gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢılan protokoller arasında 

DNA içeriğinin uzaklaĢtırılmasına yönelik en etkin yöntemin SDS kullanımını kapsayan 

deselülerizasyon yönteminin olduğu belirlenmiĢtir. Farklı protokollerin uygulanması 

sonrasında değiĢen oranlarda olmakla birlikte ECM yapılarında yüksek miktardan 

düĢüğe olacak Ģekilde fibronektin, laminin, kollajen tip 1 ve vitronektinin korunduğu 

yapılan analizler ile tespit edilmiĢtir (ġekil 2.8 ve ġekil 2.9). 
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ġekil 2.8 Fare EKH‟lerin deselülerizasyonuna yönelik farklı ajanların hücrelerin DNA 

ve ECM protein içeriğine etkilerinin belirlenmesine yönelik elde edilen 

bulgular (Sart vd. 2014) 

 

 

 
 

ġekil 2.9 Fare EKH agregatlarının ve elde edilen deselülerize ECM‟lerin yüzey 

topografik karakterizasyonuna ait SEM ve AFM ve ECM proteinlerine ait 

konfokal mikroskopi bulguları (Sart vd. 2014) 

 

 

Wei ve arkadaĢlarının 2017 yılında gerçekleĢtirdikleri deselülerize hücre kültürü temelli 

çalıĢmada adipoz doku kaynaklı kök hücrelerden (AKH) elde edilen ECM‟lerin KĠ-

MKH‟lerin proliferasyon kapasitelerine ve osteojenik farklılaĢma potansiyellerine olası 

etkilerini değerlendirmiĢlerdir (Wei vd. 2017). Ġlk aĢamada insan AKH‟leri % 10 FBS 
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içeren DMEM/F12 besiyeri içerisinde standart kültür kaplarında kültüre edilmiĢtir. 

Akabinde 8 günlük süre ile askorbik asit içeren besiyeri ile ECM üretiminin arttırılması 

amaçlanmıĢtır. Hücre kültürlerinin doluluğa ulaĢmasının ardından PBS içerisinde 

hazırlanan % 0,5 Triton X-100 ve 20 mM NH4OH solüsyonu ile 5 dk süre ile 37°C‟de 

yıkanmıĢ akabinde 100U/mL DNaz 1 ve RNaz 1 karıĢımında 37°C‟de 1 saat süre ile 

muamele edilerek hücre kültürlerinin deselülerizasyonu tamamlanmıĢtır.  

 

 
 

ġekil 2.10  A. ÇalıĢma kapsamında kullanılan AKH‟lerin immünfenotipik karakterizayon 

bulguları, B. Hücrelerin deselülerizasyon öncesi ve sonrasına ait faz 

kontrast mikroskobu görüntüleri, C. AKH temelli ECM‟lere ait kollajen tip 

1 ve DAPI boyamalarına ait bulgular (Wei vd. 2017) 

 

Standart kültür yüzeyine ek olarak çalıĢma kapsamında AKH‟ler PSeD üzerine 

tohumlanarak in-vitro Ģartlarda 15 gün süre ile kültüre edilmiĢtir. ECM oluĢumunu 

takiben AKH temelli ECM barındıran hibrit yapılar devitalize edilmiĢtir. Bu amaçla 
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toplanan örnekler ilk olarak 10 dk sıvı nitrojen ve ardından 10 dk 37
o
C‟de su 

banyosunda beklemeyi kapsayan ani dondurma çözme iĢlemine alınmıĢtır. Ġki döngü 

olarak uygulanan bu iĢlemin her bir aĢamasında hibrit yapılar steril PBS ve bidistile su 

ile yıkama iĢlemine alınarak kalan hücrelerin yapıdan tamamen uzaklaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. Elde edilen bulgularda her iki yaklaĢımda da hücrelerin önemli ölçüde 

yapıdan uzaklaĢtırıldığı ve kollajen tip 1 açısından baskın ECM‟nin elde edilebildiği 

belirlenmiĢtir. (ġekil 2.10) 

 

Elde edilen AKH temelli ECM içeren yapıların karakterizasyonu sonrasında, yapılara 

KĠ-MKH‟lerin tohumlanması ile bu hücrelerin osteojenik faklılaĢma potansiyellerin 

değerlendirildiği in-vitro çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Nitekim elde edilen sonuçlarda 

AKH temelli ECM‟lerin osteojenik belirteçleri indüklediği belirlenmiĢtir. Elde edilen 

bulgular ayrıca alkalen fosfataz aktivitesi ve alizerin kırmızısı boyamaları ile de ayrıca 

teyit edilmiĢtir. Son aĢamada ise KĠ-MKH tohumlanmıĢ ECM barındıran PSeD temelli 

iskelelerin kritik boyutta sıçan kalvarial defektlerin onarımı üzerine etkileri ele alınmıĢ 

ve onarım sürecinin önemli ölçüde hızlandırdığı ayrıca belirlenmiĢtir. (ġekil 2.11) 

 

 
 

ġekil 2.11 In-vivo çalıĢma kapsamında kullanılan KĠ-MKH tohumlanan AKH temelli 

ECM içeren ve içermeyen PSeD iskelelere ait SEM bulguları ve kritik 

boyutlu sıçan kalvarial defekt uygulamasına ait makroskobik görüntüler 

(Wei vd. 2017) 
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Thakkar ve arkadaĢlarının 2013 yılında gerçekleĢtirdikleri çalıĢma kapsamında yetiĢkin 

insan KĠ-MKH‟lerden elde edilen deselülerize ECM‟lerin osteoartritik (OA) 

kondrositlerin fenotipinin kurtarılmasında ve sağlıklı (HL) kondrositlerin 

farklılaĢmasını yönlendirmesine yönelik etkinlikleri değerlendirilmiĢtir (Thakkar vd. 

2013). Bu amaçla ilk olarak izolasyon sonrası kültüre dapte edilen KĠ-MKH‟ler standart 

besiyerinde çoğaltılmıĢ ve belirlenen yoğunluğa ulaĢtıklarının tespiti sonrası 

deselülerizasyon iĢlemine tabi tutulmuĢlardır.  

 

 
 

ġekil 2.12 Farklı tipte ECM içeren elektroeğirme yöntemi ile geliĢtirilen PCL 

membranların SEM analizleri ve pikrosirius kırmızısı boyama bulguları 

(Thakkar vd. 2013) 

A-C. PCL, D-F. PCL + KĠ-MKH/ECM, G-I. PCL + Kondrojenik ECM  

 

Bunun yanı sıra hücreler askorbik asit, pirolin, sodyum pirüvat, TGF-β3 ve 

deksametazon içeren kondrojenik farklılaĢma besiyeri içerisinde kültüre edilerek ECM 

miktarının arttırılması amaçlanmıĢtır. ECM toplama aĢamasında hücre kültürleri 20 mM 

NH4OH solüsyonu ile 3-4 dk muamele edilmiĢ ardından 10 U/mL DNaz çözeltisinde 30 

dk inkübe edilmiĢtir. Elde edilen deselülerize ECM‟ler bir kazıyıcı yardımıyla kültür 

kaplarından toplanarak ileri elektroeğirme temelli iskele üretiminde kullanılmıĢtır. 

Elektroeğirme hibrit iskele üretim aĢamasında HFIP içerisinde hazırlanan % 20‟lik PCL 
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solüsyonu içerisinde her 1 mL için 125 μg ECM eklenerek polimer hazırlanmıĢtır. 

Ardından hazırlanan ECM içeren PCL solüsyonu elektroeğirme iĢlemine alınarak 

nanofiber membranlar üretilmiĢtir. Üretilen iskeleler SEM analizleri ve kollajen 

fiberlerin varlığının/dağılımının tespitine olanak sağlayan pikrosirius kırmızısı 

boyamaları ile karakterize edilmiĢtir (Thakkar vd. 2013). Elde edilen bulgularda yapıya 

katılan ECM‟lerin iskeleler üzerinde farklı miktarlarda agregatlar/boncuklar Ģekilde 

dağıldıkları SEM analizlerinde gösterilmiĢtir. Bunun yanında histoloji analizleri ile 

kollajen tip I ve tip III‟ün degrede olmaksızın yapılarda korunduğu tespit edilmiĢtir 

(ġekil 2.12). Karakterizasyon sonrası elde edilen KĠ-MKH temelli ve kondrojenik 

ECM‟leri ihtiva eden PCL membranlar üzerinde kültüre edilen kondrositlerin 21 günlük 

in-vitro kültür sonrası gerçekleĢtirilen PCR çalıĢmalarında, hücrelerin KĠ-MKH temelli 

ECM içeren hibrit yapılar üzerinde kollajen tip II ve agrekan ifadelerinin diğer gruba 

kıyasla belirgin ölçüde yüksek olduğu dikkat çekmiĢtir.  

 

Yakın zamanda gerçekleĢtirilen bir diğer hücre temelli ECM eldesine yönelik çalıĢma 

kapsamında, ekip insan adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (AMKH) 

farklı soylara farklılaĢma sonrası elde edilen deselülerize ECM‟lerin karĢılaĢtırmalı 

karakterizasyon çalıĢmalarını gerçekleĢtirmiĢlerdir (Guneta vd. 2017). Bu kapsamda 

standart kültür ortamında çoğaltılan AMKH‟ler ayrıca osteojenik ve adipojenik soya 

farklılaĢtırılmıĢtır. Ardından hücre kültürleri ilk olarak Triton X-100 ve NH4OH ve 

akabinde DNaz, RNaz ve lipaz içeren enzimatik solüsyonu ile muamele edilmiĢtir. Seri 

yıkama sonrası ani dondurma-çözme iĢlemi sonrasında gluteraldehit ile etkileĢtirilmiĢ 

ve son aĢamada glisin içeren PBS ile yıkanarak deselülerize hücre temelli ECM‟ler elde 

edilmiĢtir.  

 

Deselülerizasyon etkinliği kapsamında gerçekleĢtirilen DNA içeriği ve hücre 

boyamalarında ilk aĢamada özellikle osteojenik farklılaĢmaya maruz bırakılan 

hücrelerde diğer gruplara kıyasla daha yüksek oranda tespit edilen DNA miktarının 

deselülerizasyon sonrası ortamdan uzaklaĢtırılabildiği belirlenmiĢtir (ġekil 2.13). Elde 

ettikleri bu bulgulara benzer biçimde deselülerizasyon sonrası gerçekleĢtirilen 

immünfloresan boyamalar sonucunda osteojenik farklılaĢma besiyerinde kültüre edilen 
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hücrelerin fibronektin, laminin, kollajen tip I ve tip III gibi ECM proteinlerini diğer 

gruplara kıyasla daha yüksek miktarda yapılarında korudukları belirlenmiĢtir (ġekil 

2.14). GerçekleĢtirilen çalıĢma kapsamındaki tüm bulgular birlikte ele alındığında hücre 

temelli ECM‟lerin hücre kaderini belirlemede ve ileri doku mühendisliği çalıĢmalarında 

kullanım potansiyeli iĢaret edilmiĢtir. 

 

  

ġekil 2.13 Hücre Deselülerizasyon etkinliğinin değerlendirildiği DAPI boyamaları ve 

DNA içeriği analizi bulguları (Guneta vd. 2017) 

P. Prolifere AMKH, O. Osteojenik besiyerindeki AMKH, A. Adipojenik ortamda kültüre edilen AMKH  

 

 
 

ġekil 2.14 Farklı tipteki deselülerizasyon ECM‟lerin immünfloresan boyama bulguları 

(Guneta vd. 2017) 

a. Fibronektin, b. Laminin, c. Kollajen tip I, d. Kollajen tip IV. P. Prolifere AMKH, O. Osteojenik 

besiyerindeki AMKH, A. Adipojenik besiyeri içerisinde kültüre edilen AMKH  
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Mevcut literatür çalıĢmaları göz önüne alındığında kök hücreler de dahil olmak üzere 

farklı tipteki hücrelerin konu olduğu ECM temelli çalıĢmaların sayısının giderek 

artmakta olduğu görülmektedir. Bunun yanında kök hücrelerin özellikle pluripotent 

karakterdeki hücrelerin eĢsiz özellikleri göz önüne alınarak, bu hücrelerden ECM elde 

edilmesine yönelik çalıĢmalara ilgi gösterilmeğe baĢlanmıĢsa da, halen insan kaynaklı 

pluripotent/uyarılmıĢ pluripotent hücrelerin hücre dıĢı ortamları bu kapsamda 

incelenmemiĢ ve doku mühendisliği çalıĢmalarında kullanım potansiyelleri de 

değerlendirilmemiĢtir. Bu bakımdan, insan pluripotent/uyarılmıĢ pluripotent kök 

hücrelerden elde edilebilecek ECM bileĢiminin, diğer farklı potansiyeldeki hücrelere 

göre farklılıkları ve somatik veya multipotent kök hücreler üzerindeki hücre çoğalması, 

göçü, farklılaĢması ve doku/organ rejenerasyonu üzerindeki etkileri halen çalıĢılmamıĢ 

gizemini koruyan bir alandır. Bunun yanı sıra mevcut hücre temelli ECM eldesi 

çalıĢmalarının önemli bir kısmında hücrelerin kültür süresince ek katkı maddelerine 

maruz bırakıldığı ve doğal ECM yapılarına müdahale edildiği görülmektedir. Herhangi 

bir indüklemeye maruz bırakılmaksızın hücre kültüründen ECM eldesi ve doku 

mühendisliğine yönelik çalıĢmaları literatürde oldukça sınırlı sayıdadır. 

 

Mevcut literatür bilgileri doğrultusunda tez çalıĢması bu zamana kadar 

çalıĢılmamıĢ/değerlendirilmemiĢ dört temel konu üzerine odaklanmıĢtır: Bunlar, insan 

pluripotent/uyarılmıĢ pluripotent kök hücre, multipotent mezenkimal kök hücre ve 

somatik dermal fibroblast kültürlerinden doğal ECM‟lerin elde edilmesi ve 

bileĢimlerinin belirlenmesi, farklı potansiyele sahip hücre tiplerine göre doğal ECM 

bileĢimlerinin farklılıklarının ele alınması, farklı tipteki ECM‟lerin somatik hücre 

davranıĢları üzerine iki- ve üç-boyuttaki etkilerinin analiz edilmesi ve bu ECM‟lerin 

doku mühendisliği iskelesi geliĢtirilmesinde kullanılması olarak sıralanabilir. 



31 

3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Bu tez çalıĢması kapsamında kullanılan insan primer dermal fibroblastları, insan 

multipotent kemik iliği mezenkimal kök hücreleri ve insan uyarılmıĢ pluripotent kök 

hücreleri ticari hücre hatları olup ATCC (American Type Culture Collection, Virginia, 

ABD) firmasından temin edildi. 

 

Hücre kültürü temelli çalıĢmalarda hücrelerin ilk adaptasyon aĢamalarında kullanılan 

dermal fibroblast büyüme besiyeri, mezenkimal kök hücre büyüme besiyeri ve 

pluripotent kök hücre büyüme besiyeri, ROCK inhibitörü, CellMatrix® kültür yüzeyi 

kaplama materyali ATCC (American Type Culture Collection, Virginia, ABD) 

firmasından temin edildi. Kültür süresince kullanılan penisilin-streptomisin (antibiyotik-

antimikotik), L-glutamin, PBS (Phosphate Buffered Saline (Fosfat Tamponlu Tuz 

Çözeltisi)), DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), DMEM-F12 (Dulbecco's 

Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12) ve fetal sığır serumu (FBS) 

(Biological Industries, Beit Haemek, Ġsrail) firmasından temin edildi.  

 

UyarılmıĢ pluripotent kök hücrelerin adaptasyon sonrası ileri kültür çalıĢmalarında 

zemin kaplama materyali olarak vitronektin ve kültür besiyeri olarak Essensial 8 

Medium (Gibco, Thermo Fisher Scientific - Massachusetts, ABD) kullanıldı.  

 

Hücre kültürü temelli çalımaların tamamı laminer akıĢlı biyogüvenlik kabini (Nuaire, 

Plymouth, USA) altında ve 37ºC, % 5 CO2, % 95 nem ortam koĢullarına sahip 

karbondioksitli inkübatörde (Heracell 240®, Waltham, MA, ABD) gerçekleĢtirildi. 

Hücre kültürleri süresince pasajlama iĢlemlerinde ve rutin takip aĢamalarında faz-

kontrast mikroskobu (Primovert, Zeiss, Almanya), tripan mavisi temelli hücre sayım 

cihazı (TC20™, Bio-Rad, California, ABD) ve soğutmalı santrifüj (Beckman Coulter, 

California, ABD ) kullanıldı. 
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In-vitro hücre temelli çalıĢmalarda, hücre tohumlama ve kültür çalıĢmalarının yanında 

içerik analizi ve karakterizasyon çalıĢmalarında kullanılan steril doku kültür kapları, 

serolojik pipetler, çeĢitli hacimlerdeki pipet uçları, 3B çalıĢmalarda kullanılan hücre 

kasnaklarının tamamı Corning (NY, ABD) firmasından temin edildi. 

 

Hücre kültürü temelli ECM eldesi, 3B iskele üretimi ve karakterizasyon çalıĢmalarında 

kullanılan etilen diamin tetraasetik asit (EDTA), Trizma, potasyum klorür (KCl), 

magnezyum klorür (MgCl2), Tween 20, Triton-X-100, amonyum hidroksit (NH4OH) 

tripsin, sodyum astetat, fenol, kloroform, izoamil alkol, etilalkol (EtOH), gluteraldehit 

(GA), poli(ε-kaprolakton) (PCL), diklorometan, metanol, sığır serum albümin (BSA), 

papain, DNaz-1, proteinaz K ve MTT [3-(4,5-dimetildiyazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolyum bromür] temelli hücre canlılığı analiz kiti Sigma (St. Louis, MO, 

ABD) firmasından temin edildi. 

 

Hücre kültürü temelli ECM içeriği karakterizasyonu çalıĢmalarında Blyscan sGAG 

tayin kiti (Biocolor, Newtonabbey, Ġngiltere), büyüme faktörü içeriği çalıĢmalarında 

VEGF, PDGF ve TGFB-1 tayin kitleri (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, ABD) 

kullanıldı. ELISA ve spektrofotometrik ölçümler SpectraMax M5 mikroplaka 

okuyucusu (Molecular Devices, California, ABD) yardımıyla alındı.  

 

Deselülerize ECM proteinlerin belirlenmesine yönelik immünfloresan fibronektin, 

kollajen tip I, tip III ve laminin antikorları Santa Cruz (California, ABD) firmasından 

temin edildi ve analizler ZEISS® Imager Z2 (Almanya) floresan mikroskobu 

kullanılarak gerçekleĢtirildi. 

 

Ġki boyutta gerçekleĢtirilen hücre canlılık ve proliferasyon temelli çalıĢmalarda MTT 

kiti (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, ABD) ve ve üç-boyutlu çalıĢmalarda ise 

alamarBlue® temelli sitotoksite analiz kiti (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, 

ABD) kullanılarak SpectraMax M5 mikroplaka okuyucusu (Molecular Devices, 

California, ABD) yardımıyla ölçümler alındı. 
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Deselülerizasyon etkinliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleĢtirilen DNA içeriğinin 

belirlenmesinde ve eĢ-zamanlı PCR çalıĢmalarında örneklerin hazırlanması aĢamasında 

DNA ve RNA ölçümleri Nanodrop 2000c (Thermo, ABD) spektrofotometre 

kullanılarak alındı. 

 

Ġmmünfenotiplendirme çalıĢmalarında kullanılan primer ve sekonder antikorların 

tamamı BD (Becton Dickinson, New Jersey, ABD) firmasından temin edildi ve 

ölçümler Beckman Coulter Navios (California, ABD) akım sitometri cihazı ile 

gerçekleĢtirildi. 

 

ÇalıĢma kapsamında elde edilen iki boyutlu ECM‟lerin ve ECM ihtiva eden üç-boytlu 

iskelelerin morfolojik karakterizasyonuna yönelik Evo 10 (Zeiss, Almanya) ve FEI 

Quanta 450 FEG (Oregon, ABD) taramalı elektron mikrokobu kullanıldı. 

 

RT-PCR çalıĢmalarında kullanılan primer ve kitlerin tamamı Roche (Basel, Ġsviçre) 

firmasından temin edildi ve akabinde analizler Roche LightCycler® 480 cihazı 

kullanılarak gerçekleĢtirildi. 

 

3.2 Yöntem  

 

3.2.1 Hücre kültürü çalıĢmaları 

 

3.2.1.1 Ġnsan primer dermal fibroblast hücreleri (DFH)’nin kültürü 

 

Ticarî olarak temin edilen ve 1. pasajda bulunan somatik karakterdeki insan primer 

DFH'leri (ATCC, PCS-201-012) laboratuvarımıza ulaĢmasının ardından üretici firma 

talimatları doğrultusunda 37
o
C'ye ayarlı su banyosu içerisinde çözüldü. Çözme iĢlemini 

takiben 1 mL DFH tam vasatı (DFH-TV) (Fibroblast Basal Medium, Fibroblast Growth 

Kit–Serum-Free, 10 ünite/mL Penisilin, 10 µg/mL Streptomisin) içerisinde süspanse 

edilerek önceden tripan mavisi temelli hücre sayım cihazı ile sayıldı. Sayım iĢleminin 

ardından DFH'leri 4.000-5.000 hücre/cm
2
 yoğunlukta olacak Ģekilde % 5 CO2 ve 37

o
C 
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sıcaklığa ayarlı karbondioksitli inkübatöre kaldırıldı; ideal sıcaklık/pH değerlerine 

ulaĢan 5 mL DFH-TV içeren 25 cm
2
'lik kültür kaplarına tohumlandı. Tohumlama 

sonrası hücreler % 5 CO2 ve 37
o
C sıcaklığa ayarlı inkübatöre kaldırılarak kültüre alındı. 

Kültürün 24. saatinden itibaren iki günde bir besiyerinin tamamı alınıp 5 mL taze DFH-

TV eklenmek suretiyle kültür sürdürüldü.  

 

Kültür süresince % 80 bolluğa ulaĢtığı gözlenen insan primer DFH'leri pasajlama 

iĢlemine alındı. Pasajlama aĢamasında, kültür 5-10 mL steril 0,1 M fosfat tamponlu % 

0,85‟lik NaCl çözeltisi (PBS; pH 7,4) ile yıkandıktan sonra % 0,05 Tripsin-0,53 mM 

EDTA eklenerek 37
o
C'de hücrelerin zeminden kalkması faz-kontrast mikroskobu ile 

takip edildi. Ardından, hücreler serum içeren DFH-TV ile toplama iĢlemini takiben 

1500 devir/dakika‟da 7 dakika süre ile santrifüjlendi. Elde edilen pellet, 5.000 

hücre/cm
2
 olacak Ģekilde DFH-TV ile süspanse edilerek tohumlandı ve % 80 bolluğa 

ulaĢana kadar kültür sürdürüldü. Bu süre içerisinde ileri karakterizasyon ve deselülerize 

ECM eldesi çalıĢmalarında kullanılması planlanan 6 ila 11. pasajlara ulaĢana kadar 

kültür devam ettirildi. Bu süre zarfında hücrelerin çoğalması faz-kontrast mikroskobu 

altında günlük olarak takip edilerek fotoğraflandı.  

 

3.2.1.2 Ġnsan kemik iliği mezenkimal kök hücreleri (KĠ-MKH)'nin kültürü 

 

Tez çalıĢması kapsamında ticarî olarak temin edilen, 2. pasajda dondurulmuĢ bulunan 

multipotent karakterdeki insan KĠ-MKH'leri (ATCC, PCS-500-012), laboratuvarımıza 

ulaĢtırılmasının ardından üretici firma talimatları doğrultusunda 37
o
C'ye ayarlı su 

banyosunda çözüldü. Çözme iĢlemini takiben, oda sıcaklığındaki 1 mL Ki-MKH tam 

vasatı (KĠ-MKH-TV) (Mesenchymal Stem Cell Basal Medium, Mesenchymal Stem 

Cell Growth Kit, 10 ünite/mL Penisilin, 10 µg/mL Streptomisin) içerisinde süspanse 

edilerek otomatize tripan mavisi temelli hücre sayım cihazı (TC20™, Bio-Rad) 

kullanılarak sayıldı ve 5.000 hücre/cm
2
 yoğunlukta 5 mL KĠ-MKH-TV içeren 25 

cm
2
'lik kültür kaplarına tohumlandı. Bunun ardından hücreler % 5 CO2 ve 37

o
C 

sıcaklığa ayarlı karbondioksitli inkübatöre kaldırılarak kültüre alındı. 24. saatten 

itibaren kültür süresince iki günde bir sıklıkta eski besiyeri ortamdan uzaklaĢtırılıp 5 mL 

taze KĠ-MKH-TV eklenerek kültür sürdürüldü. Bu süre boyunca hücrelerin çoğalması 
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faz-kontrast mikroskobu ile günlük olarak takip edilip fotoğraflandı.Kültür süresince 

~% 80 bolluğa ulaĢan insan KĠ-MKH'leri standart tripsinleme iĢlemi ile pasajlanarak 

ileri karakterizasyon ve deselülerizasyon çalıĢmalarında kullanılması planlanan 2. ila 5. 

pasajlar arasında stoklanarak kültür devam ettirildi. Tripsinleme aĢamasına gelen 

hücreler DFH‟lerindekine benzer standart yöntemler ile zeminden toplanarak santrifüj 

iĢlemine geçildi. Elde edilen hücre pelleti KĠ-MKH-TV ile süspanse edilerek pasajlandı 

ve ileri karakterizasyon ve deselülerize ECM eldesi çalıĢmalarında kullanılacak olan 

pasajlara ulaĢılana kadar kültür sürdürüldü. Bu doğrultuda çalıĢmalarda KĠ-MKH‟lerin 

karakteristik özelliklerini sergiledikleri 2 ila 5. pasajlar arasında hücreler kullanıldı. 

 

3.2.1.3 Ġnsan uyarılmıĢ pluripotent kök hücreleri (UPKH)’nin kültürü 

 

ÇalıĢma kapsamında ticarî olarak temin edilen pluripotent karakterdeki insan UPKH'leri 

(ATCC, ACS-1023), laboratuvarımıza ulaĢtırılmasının ardından üretici firma talimatları 

doğrultusunda kültüre adapte edildi. Bu amaçla, hücrelerin spesifik özelliklerine bağlı 

olarak ilk aĢamada uygun kültür yüzeyinin hazırlanması ve takiben hücrelerin 

çözünmesi gerçekleĢtirildi.  

 

Kültür yüzeyinin hazırlanması: Protokol talimatları doğrultusunda ilk olarak yüzeye 

kaplanacak olan CellMatrix™ (ATCC, ACS-3035) çözeltisi 2-8
o
C'de bir gece çözünme 

iĢlemine alındı. Ardından jelleĢtiği tespit edilen CellMatrix™ 150 µg/mL olacak Ģekilde 

soğuk DMEM:F-12 içerisinde buz üzerinde seyreltildi. Seyreltme sonrası 6 cm'lik yüzey 

alanı ~2 mL CellMatrix™ ile kaplandı ve takiben 1 saat süre ile 37
o
C'de bekletildi. Son 

aĢamada kalan çözelti aspire edilerek kültür yüzeyi hazırlandı. 

 

UPKH’lerin ilk tohumlanması: Hücrelerin çözülmesinden yaklaĢık 1 saat önce kültür 

yüzeyi yukarıda belirtildiği gibi kaplanıp hazır hale getirildi. Benzer biçimde 

Pluripotent Stem Cell SFM XF/FF besiyeri de hücreler için kullanılmadan 30 dakika 

önce 37
o
C'de hazır tutuldu. Çözme aĢamasında ve kültür süresince hücrelerin 

canlılığının korunması amacıyla besiyerine son deriĢimi 10 μM olacak Ģekilde Rho ile 

iliĢkili protein kinaz (ROCK) inhibitörü eklendi. Çözme iĢlemi amacıyla sıvı azot 
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içerisinde bulunan hücreler alınarak 37
o
C'de su banyosunda hafifçe karıĢtırma iĢlemi ile 

çözüldü. Ardından hücreler 15 mL'lik santrifüj tüpüne yavaĢça aktarıldı. Toplama 

sonrası hücrelere 4 mL kök hücre besiyeri yavaĢ ve özenli bir Ģekilde damla damla 

eklendi. Elde edilen süspansiyon tüpü yavaĢça karıĢtırılarak ve pipetleme ile hücrelerin 

karıĢması sağlandı. Bu aĢamada koloni formunda bulunan hücrelerin tek hücre 

süspansiyonuna dönüĢmemesine dikkat edildi. Süspansiyon 200 g'de 5 dakika süre ile 

santrifüj edildi ve süpernatan aspire edilerek uzaklaĢtırıldı. Elde edilen pellet 1 mL 

besiyeri ile süspanse edilerek hücre agregatlerı elde edildi. 37
o
C'de bekleyen Pluripotent 

Stem Cell SFM SF/FF besiyerinden 4 ml 6 cm'lik kültür kabına aktarıldı ve sonrasında 

hücre süspansiyonundan 0.5 mL alınarak kültür kaplarına paylaĢtırıldı. Son aĢamada 

kültür kapları % 5 CO2 ve 37°C ayarlı inkübatöre kaldırılarak kültür sürdürüldü. Kültür 

süresince günlük olarak besiyerinin tamamı taze besiyeri ile değiĢtirilerek kültür 

süresince belirli zaman noktalarında kültür faz-kontrast mikroskobu ile takip edilerek 

fotoğraflandı. 

 

Hücrelerin pasajlanması: YaklaĢık olarak 4 ila 5 günde bir % 60-70'e ulaĢtığı gözlenen 

UPK hücreleri 1:4 oranında bölünerek pasajlandı. Pasajlamada üretici firma talimatları 

doğrultusunda kültürden kolonileri kaldırmak üzere EDTA Dissociation Reagent 

(ATCC, ACS 3010) kullanıldı. Bu amaçla ilk olarak kültür kaplarındaki koloniler 

yaklaĢık 4 mL D-PBS ile 2 kere yavaĢça yıkandı. Ardından kültür kaplarına 2 mL 

EDTA Dissociation Reagent eklenerek 37
o
C'de 2-5 dakika süre ile bekletildi. Süre 

sonunda EDTA Dissociation Reagent aspire edildi ve 4 mL DMEM:F-12 eklenerek 

koloniler yıkandı. Takiben, kültür kaplarına 2 mL kök hücre besiyeri eklenerek 1 mL'lik 

pipet ucu ile 2-3 defa pipetleme yapılarak koloniler zeminden kaldırıldı. Elde edilen 

hücre süspansiyonu 200 g'de 5 dakika süre ile santrifüj edildi. Santrifüj sonrası 

süpernatan atılarak elde edilen pellet 1 mL kök hücre besiyeri ile süspanse edilerek 

bölünerek kültür sürdürüldü. 

 

Ticari olarak temin edilen insan UPKH‟leri üretici firma tarafından tavsiye edilen 

standart kültür protokolü takip edilip adaptasyon sonrası çalıĢmanın devamında önem 

teĢkil eden yüzey kaplama materyalinin değiĢtirilmesi ile kültür ikinci bir besiyeri ve 

kaplama materyali ile sürdürüldü. Bu doğrultuda insan pluripotent UPKH‟leri Essential 
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8™ Medium (Gibco, A1517001) kullanılarak vitronektin (VTN-N) kaplı kaplarda 

kültüre adapte ettirilerek çalıĢmalar sürdürüldü. Bu amaçla ilk aĢamada -86
o
C‟de 

bulunan VTN-N oda sıcaklığında çözülerek steril PBS tamponu içerisinde son kaplama 

konsantrasyonu 0.5 µg/cm
2
 olacak Ģekilde kültür kaplarına eklendi. Dilüsyon sonrası 6-

kuyucuklu kültür kaplarına her bir kuyucuğa 1 mL eklenerek oda sıcaklığında 1 saat 

süre bekletildi ve ardından VTN-N solüsyonu aspire edildi. Kaplama sonrası oda 

sıcaklığında Essential 8™ Supplement içeren büyüme vasatı kaplanarak CO2 

inkübatörüne kaldırılarak 37
o
C‟ye ulaĢmasının ardından hücreler pasajlanarak transfer 

edildi. Pasajlama iĢlemi benzer biçimde 0.5 mM EDTA çözeltisi kullanılarak 

gerçekleĢtirildi ve kültür sürdürüldü. 

 

3.2.2 Hücrelerin karakterizasyonu 

 

3.2.2.1 Ġmmünfenotipik karakterizasyon (Akım Sitometri Analizleri) 

 

Hücre yüzeylerini tanımlamak için standart bir yöntem olarak kabul edilen floresan-

aktifleĢmiĢ hücre ayırma (fluorescence activated cell sorting; FACS) temelli 

immünfenotip karakterizasyon iĢlemleri, A.Ü. Tıp Fakültesi Hematoloji BD‟ndaki, 

Beckman Coulter Navios FCM cihazı ile gerçekleĢtirildi. Bu kapsamda seçilen 

antijenler çizelge 3.1‟de listelenmektedir.  

 

Çizelge 3.1 Her bir hücre tipine özgü seçilen yüzey antijen paneli 

 

Hücre Tipi Belirlenen Yüzey Antijenleri 

Ġnsan somatik DFH 
CD31, CD34, CD10 CD26, CD 90, LIN A750 ve 

CD105 

Ġnsan multipotent KĠ-MKH 
CD29, CD31, CD34, CD73, CD90, CD105, 

HLA/ABC ve LIN A750 

Ġnsan pluripotent UPKH 
Oct3/4, Nanog, Sox2, SSEA-4, TRA-1-60 ve TRA-1-

81 
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Analizin gerçekleĢtirilmesi amacıyla hücreler % 80 bolluğa ulaĢtıklarında, kültür 

yönteminde detaylı olarak bahsedilen her bir hücre tipine özgü yöntemle zeminden 

kaldırılıp cihazın yıkama tamponu çözeltisi ile yıkandı. Ardından her bir hücre için 

toplam hücre yoğunluğu 2,0-3,0x10
6
 olacak Ģekilde 5 mL tampon içerisinde süspanse 

edilerek 250 g‟de 10 dakika süre ile santrifüj edildi. Elde edilen pellet korunarak 

yaklaĢık 1 mL tampon kalacak Ģekilde üstten 4 mL süpernatan dikkatlice uzaklaĢtırıldı 

ve ardından elde edilen pelletler süspanse edilerek analize geçildi. Analiz amacıyla test 

tüplerine 100‟er µL'lik örnekler alındıktan sonra, her birine amaca yönelik antikorlardan 

5 µL eklenip vorteks ile karıĢtırıldı ve 20 dakika süre ile karanlıkta inkübasyona 

bırakıldı. Ġnkübasyon sonrası test tüplerine 1,5 mL PBS konularak 250xg‟de 10 dakika 

santrifüjlenerek iki defa yıkama iĢlemi yapıldı. Son aĢamada elde edilen pellet üzerine 

500 µL PBS ilave edilerek okumaları yapmak üzere cihaza yerleĢtirildi. Elde edilen 

veriler Kaluza (Beckman Coulter) yazılımı kullanılarak analiz edildi. 

 

3.2.2.2 Gen ifadesi analizleri (EĢ-zamanlı PCR analizleri) 

 

Akım sitometri analizlerine ek olarak çalıĢma kapsamında hücrelerin kökenlerine özgü 

gen ifadelerinin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla izlenen protokol ve çalıĢılan genler 

aĢağıda özetlenmiĢtir.  

 

mRNA İzolasyonu: Gen analizlerinde kullanılacak mRNA örnekleri, High Pure RNA 

izolasyon kiti kullanılarak standart kültürü devam eden hücrelerden izole edildi. Bu 

amaçla özetle, toplama sonrası -86
o
C‟de bekletilmiĢ olan hücre pelletleri çözme iĢlemini 

takiben 10.000 rpm‟de 5 dakika santrifüjlendi. Elde edilen pellet PBS içerisinde 

çözülerek lizis bağlanma tamponu ile muamele edildi. Ardından örnekler filtreli tüplere 

aktarılarak 8000 g‟de 15 saniye santrifüj edildi ve süpernatan uzaklaĢtırıldı. Toplanan 

örneklere DNaz inkübasyon tamponu ve DNaz eklenerek 15-25°C‟de 15 dakika süre ile 

inkübe edildi. Süre sonunda örnekler yıkama tamponu ile muamele edilerek 8000 g‟de 

15 saniye santrifüj edildi. Santrifüjleme sonrasında süpernatan uzaklaĢtırılarak 

mRNA'lar toplandı. Son aĢamada mRNA'nın ayrıĢtırılması amacıyla 50-100 µl elüsyon 

tamponu eklenerek 8000 g‟de 1 dakika santrifüj edildi. Elde edilen mRNA örneklerinin 

miktarları ve saflıkları spektrofotometrik olarak belirlendi. 
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cDNA Sentezi: mRNA örneklerinden cDNA sentezi Transcriptor High Fidelity cDNA 

sentez kiti kullanılarak gerçekleĢtirildi. Özetle, ilk aĢamada kalıp-primer karıĢımı 

hazırlandı. 20 µl‟lik bir cDNA reaksiyonu için eklenen bileĢenler ve miktarları çizelge 

3.2‟de listelenmiĢtir. 

 

Çizelge 3.2 cDNA sentezinde kullanın kalıp-primer karıĢımı bileĢenleri 

 

BileĢen Hacim Son Konsantrasyonu 

Total RNA DeğiĢken 1 ng – 4 µg 

Anchored-oligo(dT)18 Primer, 50 pmol/µl 1 µl 2.5 µM 

Random Hexamer Primer, 600 pmol/µl 2 µl 60 µM 

Su DeğiĢken  

Toplam Hacim 11.4 µl 

 

Hazırlanan kalıp-primer karıĢımı 65°C‟de, 10 dakika süre ile termal döngü cihazında 

(BioRad Thermal Cycler T100, ABD) denatüre edilerek RNA ikincil yapılarının 

denatüre olması sağlandı. Bu süre sonunda reaksiyon tüpü buz dolu kaba konularak 

reaksiyon durduruldu. Ardından kalıp-primer karıĢımına diğer bileĢenler eklenerek 

master mix hazırlandı (Çizelge 3.3).  

 

Tüpteki reaktifler dikkatli bir Ģekilde karıĢtırıldı ve ardından termal döngü cihazına 

yerleĢtirilerek 10-30 dakika, 45-55°C‟de inkübe edildi. Ġnkübasyon sonunda 

Transcriptor High Fidelity Ters Transkriptaz enzimi, 85°C‟de, 5 dakika ısıtılarak 

inaktifleĢtirildi. Ardından örnekler buza konularak reaksiyon durduruldu. Elde edilen 

cDNA örnekleri, qRT-PCR analizinde kullanıldı. 
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Çizelge 3.3 Master Mix bileĢenleri ve kullanılan miktarlar 

 

BileĢen Hacim Son Konsantrasyon 

Transcriptor High Fidelity Ters Transkriptaz 

Reaksiyon Tamponu, 5X kons. 
4 µl 1 x (8 mM MgCl2) 

Koruyucu RNaz Ġnhibitörü, 40 U/µl 0.5 µl 20 U 

Deoksinükleotit KarıĢımı, 10 mM 2 µl 1 mM 

DTT 1 µl 5 mM 

Transcriptor High Fidelity Ters Transkriptaz 1.1 µl 22 U 

Son Hacim 20 µl 

 

Kantitatif Eş Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu: ÇalıĢma kapsamında kullanılan 

insan somatik DFH, multipotent KĠ-MKH ve pluripotent UPKH‟lerinden elde edile 

cDNA örneklerinin kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu, LightCycler
®

 480 Probes 

Master protokolüne göre gerçekleĢtirildi. Özetle, PCR primerlerini ve hidroliz probunu 

içeren 10X konsantrasyonda bir çözelti hazırlandı. Bu amaçla, 20 µl‟lik bir qRT-PCR 

reaksiyonu için PCR karıĢımına eklenen bileĢenler ve miktarları çizelge 3.4‟te 

listelenmiĢtir.  

 

Çizelge 3.4 PCR karıĢımına eklenen bileĢenler ve miktarları 

 

BileĢen Hacim 

dH2O 3 µl 

Primer-prob karıĢımı, 10X kons. 2 µl 

LightCycler
® 

480 Probes Master, 2X kons.  10 µl 

Toplam Hacim 15 µl 

 

Hazırlanan PCR karıĢımı yavaĢça pipetlenerek karıĢtırıldıktan sonra, LightCycler® 480 

çok kuyulu plakanın her bir kuyusuna 15 µl PCR karıĢımı eklendi ve ardından her bir 

kuyuya 5 µl cDNA örneği eklenerek optik yapıĢkan film ile plakanın üstü kapatıldı. 

Plaka, LightCycler® 96 Real-Time PCR System (Roche, ABD) cihazına yerleĢtirildi ve 

uygun koĢullarda reaksiyon baĢlatıldı. Bu kapsamda qRT-PCR reaksiyonu için 

kullanılan döngü koĢulları çizelge 3.5‟te özetlenmiĢtir. Son aĢamada, qRT-PCR 
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reaksiyonunun sonlanması ile elde edilen veriler, LightCycler® 96 Real-Time PCR 

System cihazında bulunan yazılım ile analiz edildi. 

 

Çizelge 3.5 qRT-PCR çalıĢmasında kullanılan döngü koĢulları 

 

Program Adı Döngü Sayısı Analiz Yöntemi Sıcaklık Zaman 

Ġnkübasyon Öncesi 1 Hiçbiri 95°C 10 dakika 

Amplifikasyon 45 Kuantifikasyon 

95°C 

60°C 

72°C 

10 saniye 

30 saniye 

1 saniye 

Soğutma 1 Hiçbiri 40°C 30 saniye 

 

Ġnsan UPKH‟leri için Sox2, Oct4, Nanog ve Klf4 genleri, insan primer DF hücreleri için 

CD90, SMAD4, PCAF, FSP1 genleri ve son olarak insan KĠ-MKH‟leri için BMP-2, 

BMP-6, CD44, VCAM, COL1A1 ve vWF genleri seçildi (Kulterer vd., 2007; Dzafic, 

vd. 2014). ÇalıĢma kapsamında, belirlenen genler arasından her bir hücre tipi için en az 

4‟er adet gen çalıĢıldı (Çizelge 3.6). 

 

Çizelge 3.6 ÇalıĢma kapsamında analiz edilen genler 

 

HPRT1 BMP2 COL1A1 BMP6 

SOX2 POU5F1 (OCT4) KLF4 NANOG 

FSP1 (S1100A4) SMAD4 THY1 CD44 

VWF KAT2B (PCAF) CD106 (VCAM1)  

 

3.2.3 Hücre kültürlerinden ECM eldesi (Deselülerizasyon) çalıĢmaları 

 

ECM eldesine yönelik deselülerizasyon (hücresizleĢtirme) çalıĢmalarında, hücre kültürü 

baĢlığı altında belirtilen standart Ģartlarda % 80 bolluğa kadar çoğaltılan hücrelerin, bu 
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aĢamada herhangi bir pasajlama yapılmadan,~% 100 bolluğa (kontakt inhibisyon) 

ulaĢana kadar kültürleri sürdürüldü.  

 

Kültürde ~% 100 bolluğa ulaĢtıkları faz-kontrast mikroskobu ile belirlenen insan 

somatik DFH‟leri, insan multipotent KĠ-MKH‟leri ve insan pluripotent UPKH‟leri, 

steril tampon çözeltisi (PBS; pH 7,4) ile yıkandıktan sonra, hücre zarının parçalanması 

yoluyla nükleik asit içeriğinin serbest kalması ve ortamdan uzaklaĢtırılması için 

deselülerizasyon yönteminin optimizasyon çalıĢmasına geçildi (ġekil 3.1).  

 

 
 

ġekil 3.1 Hücre kültürü temelli ECM eldesine yönelik çalıĢma planının Ģematik 

gösterimi 

 

Optimal deselülerizasyon yönteminin belirlenmesi için, literatürde yaygın olarak 

kullanılan çeĢitli protokollerin yanı sıra, üzerinde değiĢiklikler yapılan protokoller de 

denenerek etkin yöntemin belirlenmesi yoluna gidildi.  

 

ECM eldesine yönelik deselülerizasyon çalıĢmaları kapsamında hücrelerin kültür 

kaplarındaki dağılımları ve ECM kalıntılarının elde edilmesine kadar olan süreç, faz 

kontrast mikroskobu altında takip edildi ve fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Optimal 

ECM eldesine yönelik ~% 100 bolluktaki insan DFH, UPKH ve KĠ-MKH'lerine 

uygulanmak üzere belirlenen deselülerizasyon protokolleri çizelge 3.7‟da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.7 Deselülerizasyon kapsamında çalıĢılan protokoller 
 

Protokol No Ġçeriği 

Protokol (1) 

Hücreler, ilk olarak PBS (pH 7,4) ile iki kere yıkandıktan sonra, 

steril destile su (dH2O) içerisinde hazırlanan hacimce % 1,0'lik 

Triton-X-100 çözeltisinde 20 dakika süre ile muamele edildi. Son 

aĢamada tekrarlı olarak PBS tamponu ile seri yıkama iĢlemi 

uygulandı. 

Protokol (2) 

Hücreler, PBS (pH 7,4) ile yıkandıktan sonra dH2O içerisinde 

hazırlanmıĢ olan hacimce % 1'lik Triton-X-100 çözeltisi ile 20 

dakika süre ile muamele edildi. Ġkinci aĢamada PBS tamponu ile 

yıkanıp, PBS‟de hazırlanmıĢ olan 150 U/mL DNaz-1 çözeltisi ile 

37
o
C'de 30 dakika süre ile muamele edildi. Son aĢamada tekrar PBS 

ile yıkama iĢlemi uygulandı. 

Protokol (3) 

Hücreler, PBS (pH 7,4) ile yıkandıktan sonra % 1,0'lik Triton-X-100 

çözeltisinde (PBS'de) hazırlanan 20 mM Amonyum Hidroksit 

(NH4OH) çözeltisi ile 15 dakika süre ile muamele edildi. Ardından 

PBS ile seri yıkama iĢlemi uygulandı. 

 

3.2.4 Hücre kültürü temelli ECM’lerin karĢılaĢtırmalı karakterizasyonu 

 

Her biri farklı köken ve farklı potansiyele sahip hücre tipleri kullanılarak, optimizasyon 

kapsamında çalıĢılan deselülerizasyon yöntemlerinin etkinliği ve elde edilen hücre dıĢı 

matrikslerin (ekstraselüler matriks; ECM) detaylı karakterizasyonları gerçekleĢtirildi.  

 

Bu amaçla farklı protokollerin etkinliği ve elde edilen ECM'ler, DNA içeriği analizleri, 

sülfatlanmıĢ glikozaminoglikan (sGAG) içeriği, histokimyasal boyamalar ile elektron 

mikroskopisi (SEM) ve faz-kontrast mikroskopisi analizleri ile karĢılaĢtırmalı olarak 

incelendi. 
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3.2.4.1 DNA içeriğinin belirlenmesi 

 

Deselülerizasyon iĢlemi sonrasında hücrelerinden arındırılan insan somatik DFH'leri, 

insan multipotent KĠ-MKH'leri ve insan pluripotent UPKH‟lerinin kültür yüzeyinde 

mevcut ECM kalıntıları bir kazıyıcı yardımıyla (Corning, CellScraper) steril koĢullarda 

zeminden toplanarak, DNA içeriği enzimatik yöntem ile belirlendi. Bu amaçla, kültür 

yüzeyindeki örnekler 10 mM Trizma (Tris-hidroklorik asit), 50 mM potasyum klorür 

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

içeren çözeltide 55°C‟de 48 saat süre ile veya çözelti tamamen berraklaĢana kadar 

bekletildi. Ardından çözelti +4°C‟de 3000 devir/dakika‟da 15 dk süre ile santrifüj 

edilerek süpernatan toplandı. 

 

Toplanan süpernatan üzerine hacimsel olarak 25:24:1 oranında fenol:kloroform:izoamil 

alkol eklenerek +4°C‟de, 3000 devir/dakika‟da 15 dk süre ile santrifüj edilerek 

süpernatan toplandı. Alınan süpernatan üzerine 200 μL 3 M sodyum asetat (pH 5,5) ve 

500 μL % 95‟lik etil alkol eklenerek -80°C‟de 20 dk bekletildi ve ardından 37°C‟de 30 

dk bekletilip, 25°C‟de 10000 devir/dakikada 10 dk süre ile santrifüj edilerek süpernatan 

atıldı. Kalan pelletin üzerine 100 μL destile su eklenerek spektrofotometrik yöntem ile 

(Nanodrop 2000c, Thermo) DNA içeriği belirlendi. Deselülerizasyon iĢleminin etkinliği 

DNA miktarındaki yüzde azalmaya dayalı olarak hesaplandı. Her bir ECM grubu için, 

herhangi bir iĢlem uygulanmayan insan DFH, KĠ-MKH ve UPKH kültürleri kontrol 

olarak kullanıldı. 

 

3.2.4.2 Histokimyasal analizler (H&E boyamaları) 

 

DNA içeriğinin belirlenmesinin yanı sıra deselülerizasyon sonrası elde edilen DFH, KĠ-

MKH ve UPKH temelli ECM'lerde potansiyel hücre kalıntıları ve toplam ECM 

dağılımları histokimyasal boyamalar ile analiz edildi. Bu amaçla, elde edilen ECM'ler 

son aĢamada PBS ile yıkanıp soğuk metanol ile tespit edildi. Ardından ECM‟ler, 

standart protokol ile hücre çekirdeğini mavi-siyah, sitoplazma ve bağ dokusu 

elemanlarını pembe/turuncu/kırmızı renkte boyayan hematoksilin ve eosin (H&E) ile 

etkileĢtirilip örnekler ıĢık mikroskobunda incelendi. 
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3.2.4.3 SülfatlanmıĢ glikozaminoglikan (GAG) içeriğinin belirlenmesi 

 

Deselülerizasyon sonrasında elde edilen hücre kültürü-temelli ECM‟ler, zeminden 

kazınıp Blyscan sGAG tayin kiti (Biocolor, Newtonabbey, UK) kullanılarak ve üretici 

firmanın standart protokolü takip edilerek, içerdikleri sülfatlanmıĢ GAG miktarı 

spektrofotometrik olarak tayin edildi.  

 

Bu amaçla, zeminden toplanan toz formundaki DFH, KĠ-MKH ve UPKH temelli 

ECM'ler ayrı ayrı papain içeren ekstraksiyon çözeltisi ile muamele edilerek 65
o
C'de 3 

saat süre ile aksiyel karıĢtırıcı üzerinde (Mini-BlotMixer, VWR International) inkübe 

edildi. Ġnkübasyon sonunda elde edilen lizat toplanarak kitte bulunan blyscan-boyası 

eklenerek 10000 g'de 10 dakika süre ile santrifüjlendi. Son aĢamada süpernatan 

uzaklaĢtırıldı ve elde edilen pellete disosiasyon çözeltisi eklenerek sülfatlanmıĢ GAG 

miktarı 656 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak belirlendi. Herhangi bir iĢlem 

uygulanmayan hücre kültürleri kontrol olarak alınarak sGAG miktarındaki azalma 

değerlendirildi. 

 

3.2.4.4 Morfolojik karakterizasyon (SEM analizleri) 

 

Deselülerizasyon iĢlemine tâbi tutulan olan insan DFH, KĠ-MKH ve UPKH'lerden elde 

edilen ECM‟lerin yüzeydeki dağılımları ve morfolojik özelliklerinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra, deselülerizasyonun etkinliği de taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile incelendi. Bu amaçla elde edilen ECM kaplı yüzeyler son 

aĢamada PBS ile yıkandıktan sonra %  2,5‟lik glutaraldehit çözeltisi ile tesbit edilip, 

PBS ile yıkandı ve ardından etanol serilerinden (% 50, % 70, % 80, % 90 ve % 95) 

geçirilerek bulundurdukları su uzaklaĢtırıldı, kritik nokta kurutma iĢlemi sonrasında 

örnek yüzeyleri ince bir tabaka altınla kaplanıp SEM cihazı (Evo 10, Zeiss, Almanya) 

yardımıyla görüntülendi. 
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3.2.4.5 ECM proteinlerinin belirlenmesi (Ġmmünfloresan boyama çalıĢmaları) 

 

Ġnsan DFH, KĠ-MKH ve UPKH tiplerinin kültürde deselülerizasyonu ile elde edilen 

ECM‟lerin in-vitro hücre ve doku mühendisliği çalıĢmaları açısından önem teĢkil eden 

ve özellikle son yıllarda ticarî olarak sunulan hücre kültür yüzeyi kaplama 

materyallerinin aktif bileĢimleri olan fibronektin, kollajen tip I, tip III ve laminin 

proteinlerinin kültür yüzeyinde dağılımları immünfloresan teknikler ile belirlendi. Bu 

amaçla kültür yüzeyinde % 80 bolluğa ulaĢan hücreler özetle % 1'lik Triton-X-100 

çözeltisi (PBS'de) içerisinde hazırlanan 20 mM Amonyum Hidroksit (NH4OH) çözeltisi 

ile 15 dakika süre ile muamele edilerek deselülerizasyon iĢlemine tabi tutuldu.  

 

Deselülerizasyon sonrasında zeminde korunan ECM bileĢenleri soğuk metanol ile tesbit 

edildi. Boyama öncesi örnekler % 1 BSA içeren PBS ile tekrarlı yıkama iĢlemine tâbi 

tutuldu. Yıkama iĢlemlerinin ardından ECM‟ler Laminin α-1 (Santa Cruz, sc-74418), 

Fibronektin (Santa Cruz, sc-271098), COL1A2 (Santa Cruz, sc-166865) ve COL3A1 

(Santa Cruz, sc-8781) primer antikorları ile oda sıcaklığında 3 saat süre ile muamele 

edildi. Süre sonunda örnekler % 1 BSA içeren PBS ile 3 defa yıkandıktan sonra, keçi 

anti-fare IgG-TRITC ikincil antikor ile muamele edilip oda sıcaklığında 45 dakika 

inkübe edildi. Son olarak elde edilen immünfloresan boyalı örnekler floresan araĢtırma 

mikroskobu (ZEISS® Imager Z2, Germany) ile incelenerek fotoğraflandı. 

 

3.2.4.6 ECM’lerin büyüme faktörleri içerik analizi 

 

Hücreler tarafından in vitro koĢullarda salgılanan ve deselülerizasyonu takiben hücre 

temelli ECM‟lerin içerdiği düĢünülen ve hücre farklılaĢması, proliferasyonu ve doku 

rejenerasyonu süreçlerinde kritik rollere sahip olduğu bilinen büyüme faktörleri (VEGF, 

TGF-β, PDGF) ELISA yöntemi ile tayin edildi.  

 

Bu amaçla kültür yüzeyinde % 80 bolluğa ulaĢan hücreler özetle % 1'lik Triton-X-100 

çözeltisi (PBS'de) içerisinde hazırlanan 20mM Amonyum Hidroksit (NH4OH) çözeltisi 

ile 15 dakika süre ile muamele edilerek deselülerize edilen DFH, KĠ-MKH ve UPKH 
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kültürü temelli ECM‟lerin TGF-β, PDGF ve VEGF içerikleri analiz edildi. Bu amaçla, 

kültür kabı zemininde yer alan ECM‟lerin steril PBS tampon ile yıkanmasının ardından 

üre-heparin ekstraksiyon çözeltisi kültür kaplarına eklenerek orbital çalkalayıcı üzerinde 

24 saat süre ile +4
o
C‟de bekletildi. Bu sürenin sonunda toplanan örnekler tüplere 

aktarılarak 12,000 rpm‟de 10 dakika süre ile santrifüj edildi. Santrifüjleme sonrasında 

süpernatan toplanarak ELISA yöntemi ile büyüme faktörleri analizi gerçekleĢtirildi. 

VEGF (Thermo Fisher Scientific, VEGF Human ELISA Kit, KHG0111) PDGF (R&D 

Systems, Human PDGF-AB Quantikine ELISA Kit, DHD00C) ve TGFB-1 (Thermo 

Fisher Scientific, TGF beta-1 Human ELISA Kit, BMS249-4) analizleri için üretici 

firmanın kit talimatları takip edilerek ELISA ölçümleri (SpectraMax
®

 M5 Multi-Mode 

Microplate Reader, Molecular Devices, USA) alındı. 

 

3.2.5 Hücre kültürü temelli ECM’lerin DFH’ler üzerine etkilerinin 

değerlendirilmesi 

 

Farklı özelliklere ve potansiyele sahip üç farklı hücre tipinden elde edilen ECM kaplı 

2B-yüzeylerde somatik hücre özelliğindeki primer dermal fibroblast hücrelerinin 

davranıĢları incelendi. 

 

3.2.5.1 Ġnsan somatik DFH’lerin ECM kaplı kültür yüzeylerine tohumlanması 

 

Kültürü devam eden pasaj 5-7 arasındaki insan primer DF hücreleri % 80 bolluğa 

ulaĢtığında kültür ortamındaki besiyeri uzaklaĢtırıldı ve ardından PBS ile yıkama iĢlemi 

sonrası hücreler tripsin-EDTA ile muamele edilerek hücre kültürü baĢlığı altında detaylı 

açıklanan Ģekilde toplandı. Santrifüjleme iĢlemini takiben elde edilen pellet %  10 FBS, 

% 1 pen/strep içeren DMEM içerisinde süspanse edilerek belirlenen hücre sayılarında 

(yaklaĢık 3.000 hücre/cm
2
), yüzeyinde insan DFH, KĠ-MKH veya UPKH temelli 

deselülerize ECM bulunan 24 kuyucuklu kültür kaplarına tohumlandı ve standart 

besiyeri ortamında % 5 CO2 ve 37
o
C sıcaklığa ayarlı karbondioksitli inkübatöre 

kaldırılarak kültürü sürdürüldü. ÇalıĢma kapsamında herhangi bir kaplama iĢlemi 

uygulanmamıĢ standart kültür kaplarına da insan DFH‟leri tohumlanarak kontrol grubu 

olarak çalıĢıldı. 
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3.2.5.2 Hücre canlılığı ve proliferasyon kapasitesinin belirlenmesi 

 

Ġnsan somatik DFH‟lerin farklı hücre tipi-temelli ECM kaplı kültür yüzeylerine 

tohumlanmasının ardından kültürün belirli zaman noktalarında (1. gün, 3. gün ve 7. 

gün) hücrelerin canlılıkları ve proliferasyon kapasiteleri hücrelerin mitokondriyel 

dehidrogenaz aktivitesindeki değiĢimin belirlenmesine dayanan ticari MTT [3-(4,5-

dimetildiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür] kiti kullanılarak belirlendi.  

 

Kültürden besiyerinin uzaklaĢtırılmasının ardından örnekler yıkandı. Sonrasında ortama 

1/10 oranında MTT reaktifi eklendi. Akabinde 37°C‟da % 5‟lik CO2 inkübatöründe 4 

saat inkübasyonun sonunda besiyeri ortamdan uzaklaĢtırıldı ve formazan çözücü ile 

toplanıp spektrofotometre ile (SpectraMax
®

 M5 Multi-Mode Microplate Reader, 

Molecular Devices, USA) 570 nm‟de ölçümler alındı. 

 

Hücre canlılığının takibi amacıyla spektrofotometrik kantitatif tayinin yanısıra, ECM 

kaplı yüzeylerin insan DFH‟lerin canlılığı ve çoğalmaları üzerine etkisi faz-kontrast 

mikroskobu ile de takip edilerek kayıt altına alındı. 

 

3.2.5.3 Hücre sayısı ve katlanma oranının belirlenmesi 

 

Elde edilen üç farklı tipteki deselülerize hücre temelli ECM‟lerin insan primer DFH‟leri 

üzerine hücresel davranıĢlarının (çoğalma, katlanma vb.) zamana bağlı değiĢimleri 

RTCA (EĢ Zamanlı Hücre Analizi) SP sistemi ile belirlendi.  

 

Bu amaçla, öncelikle ECM kaplı yüzeyleri elde etmek üzere analiz sistemine spesifik 

olan 96 kuyucuklu elektronik (e)-plakaya insan somatik DFH‟leri, multipotent KĠ-

MKH‟leri veya pluripotent UPKH‟leri tohumlandı ve hücreler % 100 bolluğa 

ulaĢmalarının ardından deselülerizasyon iĢlemine tabi tutuldu. Sonrasında, elde edilen 

ECM kaplı e-plaka kuyucuklarına ve herhangi bir kaplama iĢlemi uygulanmamıĢ e-

plaka boĢ kuyucuklarına 100‟er µL besiyeri eklendi ve 30 dk süre ile oda sıcaklığında 

bekletildi. Süre sonunda ek olarak 15-20 dk inkübatör içerisinde bekletildi. Ardından, 
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hücresiz kültür besiyeri ile empedans ölçümü alındı ve kuyucuklardaki elektriksel temas 

kontrol edildi. Hücresiz kültür besiyeri ile ölçüm tamamlandıktan sonra, insan primer 

DFH‟leri e-plakanın farklı tipte hücre temelli ECM kaplı kuyucuklarına ve kontrol 

olarak iĢlem görmemiĢ kuyucuğuna tohumlandı. Tohumlama sonrasında e-plaka 30 dk 

oda sıcaklığında laminer kabinde bekletildi ve ardından RTCA SP analiz sistemine 

yerleĢtirilerek ölçüm baĢlatıldı.  

 

3.2.5.4 Yüzey karakterizasyonu (SEM analizleri) 

 

Ġnsan primer DF hücrelerinin farklı hücre-ECM kaplı 2B kültür yüzeyleri üzerinde 

adhezyon, yayılma ve çoğalma davranıĢlarını takip etmek amacıyla SEM analizleri 

gerçekleĢtirildi. Kontrol amacıyla ECM içermeyen standart kültür kabı yüzeyi 

belirlendi. Benzer Ģekilde, insan somatik DFH‟lerin farklı hücre tipleri temelli ECM 

kaplı kültür yüzeylerine tohumlanmasının ardından kültürün belirli zaman noktalarında 

(1. gün, 3. gün ve 7.gün) örnekler, sodyum fosfat tamponunda (pH 7.4) hazırlanmıĢ %  

2,5‟lik glutaraldehit ile tesbit edildikten sonra, PBS ile yıkanıp etanol serilerinden (% 

50, % 70, % 80, % 90 ve % 95) geçirilerek dehidrate edildi. Kritik kurutma iĢlemi 

sonrasında örnek yüzeyleri ince bir tabaka altınla kaplanıp, SEM yardımıyla incelendi. 

 

3.2.6 3B-Kompozit Doku Ġskeleleri Üzerinde DFH’lerin DavranıĢlarının 

Ġncelenmesi  

 

3.2.6.1 3B kompozit biyomimetik doku iskelelerinin hazırlanması 

 

ÇalıĢmamızda 3B kompozit biyoiskeleler elektroeğirme tekniği ile hazırlandı (ġekil 

3.2). Bu amaçla, FDA onaylı bir sentetik polimer olan poli(ε-kaprolakton) (PCL) iskele 

ana hammaddesi olarak kullanıldı. Farklı tipte ECM içeren ve kontrol grubu olarak 

ECM içermeyen % 10‟luk PCL, diklorometan (DCM):metanol (7:3) çözücü sistemi 

içerisinde hazırlandı. Ardından, elektroeğirme iĢlemi 0,5 mL/dk akıĢ hızı ve 20-25 kV 

Ģartlarında gerçekleĢtirilerek PCL-bazlı nanolif iskeleler üretildi. 
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ġekil 3.2 ECM içeren kompozit doku iskelesi hazırlanmasının Ģematik gösterimi 

 

3.2.6.2 3B kompozit biyomimetik doku iskelelerinin yüzey karakterizasyonu 

 

Elektroeğirme yöntemi ile hazırlanan 3B kompozit biyoiskeleler ilk aĢamalarda detaylı 

olarak tarif edilen standart yöntem ile tesbit edilip, yıkama iĢlemini tâkiben dehidrate 

edildi. Analiz aĢamasında örnek yüzeyleri ince bir tabaka altınla kaplanıp, SEM 

yardımıyla görüntülenerek sürece katılan ECM‟nin fiber oluĢumuna etkileri incelendi. 

 

3.2.6.3 Ġnsan DFH’lerin 3B kompozit biyomimetik doku iskelelerine tohumlanması 

ve çoğalma kapasitelerinin belirlenmesi 

 

Kültürü sürdürülen ve % 80 bolluğa ulaĢtığı gözlemlenen insan DFH‟leri tripsin-EDTA 

ile zeminden kaldırıldı ve geliĢtirilen hücre temelli ECM içeren ve içermeyen 3B doku 

iskelelerine tohumlandı. Hazırlanan 3B kompozit biyomimetik doku iskeleleri, 

tohumlama aĢamasından önce iskele üzerindeki hücre kaybını azaltabilen ve fiber 

temelli biyomalzemelerin in-vitro hücre kültürü çalıĢmalarında sıklıkla kullanılan hücre 

kasnaklarına (CellCrown™) yerleĢtirilerek biyogüvenlik kabini içerisinde UV 

yardımıyla 30 dk süre ile sterilize edildi. Sterilizasyon sonrasında ve hücre tohumlama 
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iĢlemi öncesinde iskeleler standart besiyeri ile ıslatıldı ve akabinde hücre tohumlama 

iĢlemi gerçekleĢtirildi. Sonrasında, 37°C ve % 5 CO2 değerine ayarlanan CO2 

inkübatöründe standart besiyeri ortamında kültüre alındı.  

 

Kültürün belirli zaman noktalarında (1. gün, 3. gün ve 7. gün) hücrelerin canlılıkları ve 

proliferasyon kapasiteleri floresan temelli sitotoksite analiz yöntemi (Thermo Fisher 

Scientific, alamarBlue® Cell Viability Assay) kullanılarak insan DFH‟lerin ECM içeren 

biyomimetik doku iskelelerinde canlılık ve çoğalma kapasiteleri analiz edildi. Özetle, 

ticari kit protokolüne uygun olarak hücre kültür besiyerine % 10 oranında alamarBlue® 

reaktifi eklendi ve sonra kültürler 4 saat süre ile 37°C‟da % 5‟lik CO2 ayarlı inkübatöre 

kaldırıldı. Süre sonunda reaktifi içeren besiyeri ortamdan toplanarak 570-585 nm‟de 

floresan ölçümler alınarak hücre canlılık ve proliferasyon kapasitesi belirlendi.  

 

3.2.6.4 Ġnsan DFH’leri tohumlanmıĢ 3B kompozit biyomimetik doku iskelelerinin 

morfolojik karakterizasyonu 

 

Ġnsan DFH‟leri tohumlanmıĢ olan 3B kompozit biyomimetik doku iskeleleri hücre 

canlılık ve proliferasyon testine paralel olarak belirlenen zaman noktalarında (1. gün, 3. 

gün ve 7. gün) hücrelerin iskeleler üzerindeki dağılımları taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ile incelendi. Bu amaçla, belirlenen zaman noktalarına ulaĢıldığında örnekler 

yıkama iĢleminden sonra %  2,5‟lik glutaraldehit çözeltisi ile tesbit edildi. Daha sonra 

örneklerin içerdikleri su uzaklaĢtırıldı ve örnek yüzeyleri ince bir tabaka altınla kaplanıp 

SEM cihazı yardımı ile görüntülendi.  

 

3.2.7 Ġstatistiksel değerlendirmeler 

 

Tez kapsamında gerçekleĢtirilen deneysel çalıĢmalardan elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesinde,  GraphPad Prism 7 istatistik ve grafik yazılımı kullanıldı. 

Parametrelere bağlı olarak tek yönlü ve çift yönlü varyans analizi (ANOVA) 

gerçekleĢtirildi. Akabinde gruplar arası farklılıklar Post-Hoc testlerinden Tukey 

kullanılarak analiz edildi. 
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4. BULGULAR 

 

4.1 Hücre Kültürünün Takibine Ait Bulgular 

  

4.1.1 Ġnsan primer DFH'lerin kültürü  

 

Ticarî olarak temin edilen ve 1. pasajda çözülen somatik karakterli insan primer 

DFH'lerin kültür süresince ileri pasajlarda (Pasaj 7) tipik fibroblastoid morfolojide 

bulundukları ve kültürde hızlı çoğalma özelliklerini korudukları görüldü (ġekil 4.1). 

 

 
 

ġekil 4.1 Ticarî olarak temin edilen ve kültürü yapılan insan primer DFH'lerin, farklı 

zaman noktalarındaki faz-kontrast mikrografları  

P. Pasaj, Boyut çubukları: 200 µm (büyük fotoğraflar), 20 µm (küçük fotoğraflar)  
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4.1.2 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'lerin kültürü  
 

Ticarî olarak temin ve 2. pasajda iken çözülüp kültüre alınan insan multipotent KĠ-

MKH'lerin kültür süresince tipik fibroblastoid morfolojilerini korudukları, diğer yandan 

insan primer DFH'lerine göre daha düĢük çoğalma hızına sahip oldukları gözlendi (ġekil 

4.2).  

 

 
 

ġekil 4.2 Ticarî olarak temin edilen ve kültürü yapılan insan multipotent KĠ-MKH'lerin, 

kültürün farklı zaman noktalarındaki faz-kontrast mikrografları  

P. Pasaj, Boyut çubukları: 200 µm (büyük fotoğraflar), 20 µm (küçük fotoğraflar) 

 

 

4.1.3 Ġnsan pluripotent UPKH'lerin kültürü  
 

Ticarî olarak temin edilen ve üretici firma talimatların göre çözülüp spesifik yüzey 

materyali ile kaplı kültür kaplarına alınan insan pluripotent UPKH'lerin kültür süresince 

ilk aĢamalarda dağınık küçük (3-5 hücreli) agregatlar Ģeklinde zemine tutundukları, 
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ancak kültürün ilerleyen günlerinde bu kolonilerin bir araya gelerek tipik UPKH 

kolonilerini meydana getirdikleri gözlendi (ġekil 4.3).  

 

 
 

ġekil 4.3 Ticari olarak temin edilen ve kültürü yapılan insan pluripotent UPKH'lerin 

farklı zaman noktalarındaki faz-kontrast mikrografları 

P. Pasaj, Boyut çubukları: 200 µm (büyük fotoğraflar), 20 µm (küçük fotoğraflar) 

4.2 Hücrelerin Karakterizasyonu Bulguları 

4.2.1 Ġmmünfenotiplendirme analizi bulguları 

4.2.1.1 Ġnsan primer DFH'lerin immünfenotipik karakterizasyon bulguları 

Ticarî olarak temin edilen ve ileri çalıĢmalarda kullanılacak pasajlara kadar kültürü 

sürdürülen insan primer DFH'lerin immünfenotiplendirme analizi bulguları çizelge 4.1 

ve Ģekil 4.4‟te verilmiĢtir.  
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Çizelge 4.1 Ġnsan primer DFH'lerin yüzey antijen paneli ve akım sitometri bulguları 

 

Antijen Oran Sonuç 

CD10FITC % 98,74 Pozitif 

CD26PE % 99,51 Pozitif 

CD105 PC7 % 98,37 Pozitif 

CD90 PC5.5 % 98,02 Pozitif 

CD29 FITC % 97,98 Pozitif  

LIN A750 % 0 Negatif 

CD31PB % 0,91 Negatif 

HLA DR ECD % 0 Negatif 

 

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere insan primer DFH'leri karakteristik özelliklerine uygun 

olarak CD10, CD26, CD105, CD29 ve CD90 antijenlerini yüksek düzeyde ifade 

etmekte, diğer yandan LIN, CD31, HLA DR antijenlerini ifade etmemektedirler. 

 

 



56 

 

 

ġekil 4.4 Kültürü sürdürülen pasaj 7'deki insan primer somatik DFH'lerin akım sitometri 

analizi bulguları 
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4.2.1.2 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'lerin immünfenotipik karakterizasyon 

bulguları 

 

Ticarî olarak temin edilen ve kültürü sürdürülen insan multipotent KĠ-MKH'lerin akım 

sitometri bulguları çizelge 4.2 ve Ģekil 4.5'te verilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.2 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'lerin yüzey antijen paneli ve akım sitometri 

bulguları 

 

Antijen Oran Sonuç 

CD73PE % 98,55 Pozitif 

CD90PC5.5 % 91,67 Pozitif 

CD105PC7 % 99,57 Pozitif 

CD29FITC % 99,66 Pozitif 

CD34APC % 0,1 Negatif 

CD31PB % 1 Negatif 

LINA750 % 0 Negatif 

CD133PE % 0,19 Negatif 

HLA DR ECD % 0 Negatif 

 

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere insan multipotent KĠ-MKH'leri karakteristik özelliklerine 

uygun olarak CD73, CD90, CD105 ve CD29 antijenlerini yüksek düzeyde ifade etmekte 

iken, CD34, LIN, CD31, HLA DR ve CD133 antijenlerini ifade etmemektedirler. 
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ġekil 4.5 Kültürü sürdürülen pasaj 2'deki insan multipotent KĠ-MKH'lerin akım 

sitometri analizi bulguları 
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4.2.1.3 Ġnsan pluripotent UPKH'lerin immünfenotipik karakterizasyon bulguları 

 

Ticari olarak temin edilen ve kültürü sürdürülen insan pluripotent UPKH'lerin akım 

sitometri bulguları çizelge 4.3 ve Ģekil 4.6'da verilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.3 Ġnsan pluripotent UPKH‟lerin yüzey antijen paneli ve akım sitometri 

bulguları 

 

Antijen Oran Sonuç 

NANOG PE % 99,93 Pozitif 

OCT 3/4 PE % 99,81 Pozitif 

SOX2 PE % 99,89 Pozitif 

SSEA 4 PE % 99,60 Pozitif 

TRA-1-81 PE % 99,80 Pozitif  

TRA-1-60 PE % 57,67 Kısmi pozitif  

CD45 KO % 0 Negatif 

 

 

Sonuçlardan görüleceği üzere insan pluripotent UPKH'leri karakteristik özelliklerine 

uygun olarak NANOG, OCT 3/4, SOX2, SSEA 4 ve TRA-1-81 antijenlerini yüksek 

düzeyde ifade etmekle birlikte, TRA-1-60 antijeni kısmi pozitiflikte ifade edilmektedir. 

Öte yandan kontrol olarak belirlenen CD45 ise negatif olarak izlenmiĢtir. 
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ġekil 4.6 Kültürü sürdürülen pasaj 21'deki insan pluripotent UPKH‟lerin akım sitometri 

analizi bulguları 

 

4.2.2 Gen ifadesi analiz bulguları 

 

4.2.2.1 Ġnsan primer DFH'lere ait eĢ-zamanlı PCR bulguları 

 

Ticarî olarak temin edilen ve standart kültürü sürdürülen insan somatik DFH'lerin eĢ-

zamanlı PCR bulguları Ģekil 4.7'de verilmiĢtir.  

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere insan somatik DFH'leri bilinen karakteristik gen ifadelerine 

uygun olarak FSP1, THY1, SMAD4 ve PCAF genlerini ifade etmektedir.  
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ġekil 4.7 Ġnsan primer DFH'lerin RT-PCR sonuçları 

 

4.2.2.2 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'lere ait eĢ-zamanlı PCR bulguları 

 

Ticarî olarak temin edilen ve standart kültürü sürdürülen insan multipotent KĠ-

MKH'lerin eĢ-zamanlı PCR bulguları Ģekil 4.8'de verilmiĢtir.  

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere insan multipotent KĠ-MKH‟leri bilinen karakteristik 

genleri arasından seçilen genlerin tamamını (BMP2, BMP6, CD44, VCAM1 ve vWF) 

ifade etmektedirler.   

 

4.2.2.3 Ġnsan pluripotent UPKH'lere ait eĢ-zamanlı PCR bulguları 

 

Ticarî olarak temin edilen ve standart kültürü sürdürülen insan pluripotent UPKH'lerin 

gerçek zamanlı PCR bulguları Ģekil 4.9'da verilmiĢtir.  

 

Sonuçlarda görüldüğü üzere insan pluripotent UPKH‟leri bilinen karakteristik genleri 

olan SOX2, OCT4, NANOG ve KLF4 genlerini pozitif ifade etmektedirler. 
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ġekil 4.8 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'lerin RT-PCR sonuçları 

 

 
 

ġekil 4.9 Ġnsan pluripotent UPKH'lerin RT-PCR sonuçları 
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4.3 Hücrelerden ECM Eldesi ve KarĢılaĢtırmalı Karakterizasyonuna Ait Bulgular 

 

4.3.1 Ġnvert (Faz-Kontrast) mikroskop bulguları  

 

Deselülerizasyon sonrasında kültürler invert (faz-kontrast) mikroskobu ile 

incelendiğinde, primer somatik DFH'lerinden deselülerize ECM elde edilmesi 

çalıĢmalarında 1 numaralı protokolün uygulanması sonrasında kültür yüzeyinde hemen 

hemen hiç birikinti veya kalıntının kalmadığı gözlemlenmiĢtir.  

 

Buna karĢın 2 ve 3 numaralı protokollerin uygulanması sonrası kültür yüzeyinde ECM 

birikinti/kalıntılarının daha yüksek oranda olduğu faz-kontrast mikroskobu 

incelemelerinde tespit edilmiĢtir (ġekil 4.10).  

 

 
 

ġekil 4.10 Ġnsan primer DFH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrasında kültürün farklı büyütmelerde 

alınan faz-kontrast mikrografları 

 

Ġnsan multipotent KĠ-MKH'lerin deselülerizasyonu kapsamında ise uygulanan 1 ve 3 

numaralı protokollerin kültür yüzeyinde birikinti ve/veya kalıntı oranlarının diğer 

protokole kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir (ġekil 4.11). 
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Bu hücrelere kıyasla benzer biçimde insan pluripotent UPKH‟lerin deselülerizasyonu 

kapsamında her üç farklı protokolün uygulanması ile kültür yüzeyinde yüksek oranda 

ECM kalıntısının olduğu faz-kontrast takiplerinde belirlenmiĢtir (ġekil 4.12) 

 

 
 

ġekil 4.11 Ġnsan multipotent KĠ-MKH temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrasında kültürün farklı büyütmelerde alınan 

faz-kontrast mikrografları 
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ġekil 4.12 Ġnsan pluripotent UPKH temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrasında kültürün farklı büyütmelerde 

alınan faz-kontrast mikrografları 

 

4.3.2 Taramalı elektron mikroskobu analizi bulguları 

 

Ġnsan somatik DFH'leri temelli deselülerize ECM eldesine yönelik çalıĢılan protokoller 

sonrası kültür zemininde ECM kalıntılarının morfolojik karakterizasyonuna yönelik 

gerçekleĢtirilen taramalı elektron mikroskopisi çalıĢmaları Ģekil 4.13'te verilmektedir. 

Farklı deselülerizasyon protokollerinin uygulanması sonrasında, kontrolle 

karĢılaĢtırıldığında kültür kabı zemininde zemininde karakteristik hücre morfolojisinin 

bozulduğu, ancak buna karĢın ekstraselüler matriksin çeĢitli oranlarda zeminde 

korunduğu görülmektedir. 
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ġekil 3.13 Ġnsan somatik DFH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrası ECM'lere ait SEM görüntüleri 

 
A. Kontrol, B. Protokol (1), C. Protokol (2), D. Protokol (3). Boyut çubukları: 20 µm 

 

Ġnsan Ki-MKH'leri temelli deselülerize ECM eldesine yönelik çalıĢılan protokoller 

sonrası kültür zemininde ECM kalıntılarının morfolojik karakterizasyonuna yönelik 

gerçekleĢtirilen elektron mikroskopisi çalıĢmaları Ģekil 4.14'te verilmektedir. 

 

Sonuçlardan görüleceği üzere deselülerizasyon protokollerinin uygulanması sonrasında, 

kontrolle karĢılaĢtırıldğında zeminde hücre morfolojilerinin bozulduğu görülmektedir. 

Öte yandan deselülerizasyon sonrasında zemindeki ECM ve/veya hücre kalıntılarına 

iĢaret eden homojen olmayan yapılar dikkat çekmektedir.  
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ġekil 4.14 Ġnsan Ki-MKH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan deselülerizasyon 

protokolleri sonrası ECM'lere ait SEM görüntüleri  
 

A. Kontrol, B. Protokol (1), C. Protokol (2), D. Protokol (3). Boyut çubukları: 10 µm 

 

Ġnsan pluripotent UPKH‟leri ile gerçekleĢtirilen deselülerizasyon çalıĢmalarına ait 

sonuçlar Ģekil 4.15‟te sunulmaktadır. Sonuçlardan görüleceği Ģekilde, benzer olarak 

deselülerizasyon sonrasında UPKH hücre kolonilerinin kontrol kültüre göre bozulduğu 

görülmektedir. 

 

Öte yandan, diğer hücre tiplerinden farklı olarak deselülerizasyon uygulaması 

sonrasında zeminde ECM kalıntıları öbek/koloni olarak homojen olmayan yapılar 

Ģeklinde korunabilmiĢtir.  
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ġekil 4.15 Ġnsan pluripotent UPKH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrası ECM'lere ait SEM görüntüleri  
 

A. Kontrol, B. Protokol (1), C. Protokol (2), D. Protokol (3). Boyut çubukları: 20 µm 
 

4.3.3 DNA içeriği analizi bulguları 

 

Ġnsan primer DFH'lerinden ECM eldesine yönelik en etkili yöntemin, sırasıyla destile su 

içerisinde hazırlanan % 1 Triton-X-100 çözeltisi ile 20 dakika ve ardından PBS 

içerisinde hazırlanan DNaz 1 (150 U/mL) çözeltisi ile 30 dakika muameleyi kapsayan, 2 

numaralı protokol olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.16).  

 

ĠĢlem görmemiĢ kontrol grubunda 8,5 ng/µl seviyelerinde tespit edilen DNA içeriğinin 

2 numaralı protokolün uygulanması ile yaklaĢık 1 ng/µl seviyesine düĢürülürken, 1 

numaralı protokol ile DNA konsantrasyonu 3,30 ng/µl ve 3 numaralı protokol ile 1,73 

ng/µl seviyesine kadar elimine edilebilmiĢtir. 
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ġekil 4.16 Ġnsan DFH'lerinden farklı protokoller ile elde edilen ECM'lerin DNA içeriği 

analizlerine ait spektrofotometrik ölçüm sonuçları 
 

*** p<0,001, **** p<0,0001, n:3 

 

Ġnsan multipotent KĠ-MKH'leri ile gerçekleĢtirilen hücre-temelli ECM elde edilmesine 

yönelik deselülerizasyon çalıĢmalarında ise, DNA içeriği analizi sonuçlarına göre en 

etkili yöntemin % 1'lik Triton-X-100 çözeltisi (PBS'te) içerisinde hazırlanan 20mM 

Amonyum Hidroksit (NH4OH) çözeltisi ile 15 dakika süreli muameleyi kapsayan 3 

numaralı protokol olduğu görülmüĢtür (ġekil 4.17). 

 

ÇalıĢılan üçüncü hücre tipi olan insan pluripotent UPKH‟lerinden deselülerize ECM 

eldesine yönelik uygulanan üç farklı protokolde KĠ-MKH temelli çalıĢmalara benzer 

biçimde DNA uzaklaĢtırılmasında en etkili yöntemin 3 numaralı protokol olduğu 

görülmüĢtür (ġekil 4.18). Sonuçlara göre 3 numaralı protokolün uygulanması ile 

UPKH‟lerde DNA konsantrasyonunun yaklaĢık 2 ng/µl düzeyine kadar düĢürülebildiği 

belirlenmiĢtir. 

 

*** 

**** 
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ġekil 4.17 Ġnsan KĠ-MKH'lerinden farklı protokoller ile elde edilen ECM'lerin DNA 

içeriği analizlerine ait spektrofotometrik ölçüm sonuçları 
 
**** p<0,0001,   n:3 

 

 
 

ġekil 4.18 Ġnsan UPKH'lerinden farklı protokoller ile elde edilen ECM'lerin DNA 

içeriği analizlerine ait spektrofotometrik ölçüm sonuçları 

 
*p<0,05, **p<0,01 *** p<0,001, n:3 

 

 

**** 

* 

*** 

* ** 
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4.3.4 Histokimyasal analiz bulguları 

 

Histokimyasal bulgularda, her üç farklı tipteki hücre kültürü için deselülerizasyon 

öncesinde hücrelerin çekirdekleri ekstraselüler matriksleri içerisinde belirgin iken, 

deselülerizasyon sonrası hücre çekirdeklerinin ortamdan uzaklaĢtırıldığı, buna karĢın 

ECM'lerin korunduğu tespit edilmiĢtir.  

 

ÇalıĢılan protokoller arasında en etkin yöntemin % 1'lik Triton-X-100 çözeltisi (PBS'de) 

içerisinde hazırlanan 20mM Amonyum Hidroksit (NH4OH) ile 15 dakika süreli 

muamelesini kapsayan 3 numaralı protokol olduğu görülmüĢtür (ġekil 4.19 - 4.21). 
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ġekil 4.19 Ġnsan primer DFH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrası elde edilen ECM'lere ait H&E 

boyama sonuçları  

Kırmızı oklar bazı hücre çekirdeklerini iĢaret etmektedir 
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ġekil 4.20 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrası elde edilen ECM'lere ait H&E boyama 

sonuçları 

Kırmızı oklar bazı hücre çekirdeklerini iĢaret etmektedir 
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ġekil 4.21 Ġnsan pluripotent UPKH'leri temelli ECM eldesine yönelik kullanılan 

deselülerizasyon protokolleri sonrası elde edilen ECM'lere ait H&E boyama 

sonuçları  

Kırmızı oklar bazı hücre çekirdeklerini iĢaret etmektedir 
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4.3.5 SülfatlanmıĢ GAG içeriği analizi bulguları 

 

Deselülerize hücre-temelli ECM elde edilmesine yönelik 3 farklı deselülerizasyon 

protokolü kullanılarak gerçekleĢtirilen optimizasyon çalıĢmalarında sülfatlanmıĢ GAG 

içeriği analizi sonuçları Ģekil 4.22, Ģekil 4.23 ve Ģekil 4.24‟te verilmektedir. 

 

Ġnsan primer DFH'lerinden ECM eldesine yönelik en etkin yöntemin destile su 

içerisinde hazırlanan % 1 Triton-X-100 çözeltisi ile 20 dakika ve ardından PBS 

içerisinde hazırlanan DNaz 1 (150 U/mL) çözeltisi ile 30 dakika muameleyi kapsayan 2 

numaralı protokol olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.22).  

 

 
 

ġekil 4.22 Ġnsan DFH'lerinden farklı protokoller ile elde edilen ECM'lerin sGAG içeriği 

analizlerine ait spektrofotometrik ölçüm sonuçları  
 

* p<0,05, n:3 

 

Söz konusu 2 numaralı protokolün uygulanması ile kontrole göre sGAG içeriğinin % 90 

oranında korunduğu, ve insan somatik DFH‟leri temelli ECM‟lerdde 0,90 µg/mL 

oranında sGAG bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 

* 
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Ġnsan multipotent KĠ-MKH'ler üzerinde çalıĢılan protokoller arasında sülfatlanmıĢ GAG 

içeriğinin korunmasında en etkili yöntemin % 1,0'lik Triton-X-100 çözeltisinde 20 

dakika süreli inkübasyonu kapsayan 1 numaralı protokol olduğu görülmüĢtür (ġekil 

4.23). 

   

 
 

ġekil 4.23 Ġnsan KĠ-MKH'lerinden farklı protokoller ile elde edilen ECM'lerin sGAG 

içeriği analizlerine ait spektrofotometrik ölçüm sonuçları 
 

** p<0,01, *** p<0,001, n:3 

 

Uygulama sonrası herhangi bir iĢleme maruz bırakılmamıĢ insan multipotent KĠ-

MKH‟lerinde yaklaĢık 1,12 µg/mL konsantrasyondaki sGAG içeriğinin 1 numaralı 

protokol ile deselülerizasyon sonrası hücre kültürü temelli ECM‟lerde 0,977 µg/mL 

konsantrasyon düzeyinde korunduğu belirlenmiĢtir 

 

Son aĢamada çalıĢılan insan pluripotent UPKH'ler üzerinde çalıĢılan protokoller 

arasında sülfatlanmıĢ GAG içeriğinin korunmasında en etkili yöntemin % 1'lik Triton-

X-100 çözeltisi (PBS'te) içerisinde hazırlanan 20 mM Amonyum Hidroksit (NH4OH) ile 

15 dakika süreli muamelesini kapsayan 3 numaralı protokol olduğu görülmüĢtür (ġekil 

4.24). 

 

** 

*** 
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ġekil 4.24 Ġnsan UPKH'lerinden farklı protokoller ile elde edilen ECM'lerin sGAG 

içeriği analizlerine ait spektrofotometrik ölçüm sonuçları 
 

* p<0,05, ** p<0,01, n:3 

 

4.3.6 ECM Proteinlerinin Belirlenmesine Yönelik Ġmmünfloresan Boyama 

Bulguları 

 

Elde edilen bulgular doğrultusunda hücre temelli ECM eldesine yönelik geliĢtirilen ve 

etkinlik bakımından karĢılaĢtırılan deselülerizasyon protokolleri arasından seçilen 3 

numaralı protokol ile hücreler deselülerizasyon iĢlemine tâbi tutularak elde edilen 

deselülerize ECM'ler protein içerikleri bakımından immünfloresan teknikler ile analiz 

edilmiĢtir.  

 

Analiz aĢamasında görsel değerlendirmelere paralel olarak elde edilen bulgular 

doğrultusunda, insan somatik DFH'lerin kültür Ģartlarında yüksek oranda sırasıyla 

Fibronektin > Kollajen tip 1 > Kollajen tip 3 > Laminin içerdiği belirlenmiĢtir (ġekil 

4.25, ġekil 4.26, ġekil 4.27 ve ġekil 4.28). Seçilen deselülerizasyon protokolünün 

uygulanması sonrasında kültür hücrelerinden arındırılırken fibronektin içeriği yüksek 

oranda kültürde korunabilmiĢtir (ġekil 4.25).  

 

 

* 

** 
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ġekil 4.25 Ġnsan somatik DFH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası elde 

edilen ECM'e ait Fibronektin immünfloresan boyama sonuçları  

 
A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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ġekil 4.26 Ġnsan somatik DFH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası elde 

edilen ECM'e ait COL1A2 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 

 

Bir diğer ECM proteini olup kontrol grubunda da düĢük düzeyde gözlenen laminin, 

deselülerizasyon sonrasında düĢük oranda da olsa kültürün bazı bölgelerinde tespit 

edilebilmiĢtir (ġekil 4.28).  

 

Buna karĢın kollajen tip 1 ve tip 3 proteinlerinin deselülerizasyon sonrası kültürden 

önemli ölçüde uzaklaĢtığı tespit edilmiĢtir (ġekil 4.26 - 4.27). 
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ġekil 4.27 Ġnsan somatik DFH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası elde 

edilen ECM'e ait COL3A1 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 

 

Ġnsan somatik DFH'lerine benzer 1'lik Triton-X-100 (PBS'te) içerisinde hazırlanmıĢ 

olan 20mM Amonyum Hidroksit (NH4OH) çözeltisi ile 15 dakika süre ile muameleyi 

kapsayan 3 numaralı protokol ile deselülerizasyona tâbi tutulan insan multipotent KĠ-

MKH'lerinden elde edilen ECM, immünfloresan teknikler ile detaylı karakterize 

edilmiĢtir. 

 

Elde edilen bulgular doğrultusunda insan somatik DFH'lerinden farklı olarak insan 

multipotent KĠ-MKH'lerin kontrol grubunda özellikle kollajen tip 1 ve kollajen tip 3 

proteinlerini DFH'lere göre daha yüksek oranda ifade ettiği belirlenmiĢtir (ġekil 4.29 - 

4.32).  
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ġekil 4.28 Ġnsan somatik DFH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası elde 

edilen ECM'e ait Laminin α-1 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
 

Deselülerizyon sonrası insan somatik DFH'lere kıyasla KĠ-MKH'lerde kontrol grubunda 

daha düĢük oranda tespit edilen fibronektin proteinin deselülerizasyon sonrasında 

kültürde bir miktar korunabildiği ancak düzeyinde DFH'lere kıyasla belirgin bir azalma 

olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.29).  

 

Öte yandan baĢta yüksek oranda tespit edilen kollajen tip 1 ve kollajen tip 3 

proteinlerinin deselülerizasyon sonrasında ortamdan uzaklaĢtığı, ancak bazı bölgelerde 

parçalar halinde mevcut olduğu gözlemlenmiĢtir (ġekil 4.30 - 4.31). Son olarak laminin 

içeriğinin deselülerizasyon sonrasına kontrole kıyasla belirgin ölçüde azalmıĢ olduğu, 

ancak bazı bölgelerde yüksek oranda korunabildiği de belirlenmiĢtir (ġekil 4.32). 
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ġekil 4.29 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon 

sonrası elde edilen ECM'e ait Fibronektin immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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ġekil 4.30 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon 

sonrası elde edilen ECM'e ait COL1A2 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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ġekil 4.31 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon 

sonrası elde edilen ECM'e ait COL3A1 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 

 



85 

 
 

ġekil 4.32 Ġnsan multipotent KĠ-MKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon 

sonrası elde edilen ECM'e ait Laminin α-1 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
 

Üç numaralı protokol ile deselülerizasyona tâbi tutulan insan pluripotent UPKH'lerinden 

elde edilen ECM kaplı 2B kültür yüzeyleri immünfloresan teknikleri kullanılarak 

karakterize edilmiĢtir. 

 

Elde edilen bulgular doğrultusunda insan pluripotent UPKH'lerin herhangi bir iĢleme 

maruz bırakılmamıĢ olan kontrol grubunda seçilen ECM proteinlerinin (COL1A, 

COL3A, Fibronektin ve Laminin) yüksek oranda yer aldığı elde edilen sonuçlarda 

görülmektedir (ġekil 4.33, ġekil 4.34, ġekil 4.35 ve ġekil 4.36). Her bir ECM proteini 

detaylı olarak incelendiğinde, analiz aĢamasında görsel değerlendirmelere paralel olarak 

kontrol grubunda kollajen tip 1 > kollajen tip 3 > Fibronektin > Laminin oranlarında 

tespit edilmiĢtir. Deselülerizayon sonrasında kültürde kollajen tip 3‟te ve lamininde 

(ġekil 35 ve ġekil 36) biz azalma görünmekle birlikte Kollajen tip 1 ve Fibronektin 

proteinlerinin yüksek oranda korunduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.33 - 34). 
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ġekil 4.33 Ġnsan pluripotent UPKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası 

elde edilen ECM'e ait Fibronektin immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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ġekil 4.34 Ġnsan pluripotent UPKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası 

elde edilen ECM'e ait COL1A2 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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ġekil 4.35 Ġnsan pluripotent UPKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası 

elde edilen ECM'e ait COL3A1 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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ġekil 4.36 Ġnsan pluripotent UPKH'leri temelli ECM eldesinde deselülerizasyon sonrası 

elde edilen ECM'e ait Laminin α-1 immünfloresan boyama sonuçları  
 

A-B. IĢık mikroskobu, C-D. Floresan mikroskobu görüntüleri 
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4.3.7 Büyüme faktörlerinin belirlenmesine yönelik ELISA bulguları 

 

Kültürü sürdürülen ve yaklaĢık % 100 bolluğa ulaĢan hücrelerin, deselülerizasyonu 

sonrasında ELISA yöntemi ile gerçekleĢtirilen büyüme faktörleri içeriği analizi 

sonuçları Ģekil 4.37 - 4.39‟da yer almaktadır.  

 

Sonuçlardan görüleceği üzere analiz edilen TGFβ1 bakımından maksimum düzeyin 

iĢlem görmemiĢ hücre kültürlerinde DFH‟lerinde olduğu, buna karĢılık en düĢük TGFβ1 

düzeyinin insan pluripotent UPKH‟lerinde olduğu görülmektedir.  

 

Deselülerizasyon sonrasında hücre temelli ECM yapılarında korunabilen maksimum 

TGFβ1 miktarının 323,34±17,58 pg/mL ile deselülerize KĠ-MKH temelli ECM‟lerde 

olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.37). 

 

 
 

ġekil 4.37 Farklı hücre tiplerinden elde edilen deselülerize hücre temelli ECM'lerin 

TGFβ1 analizlerine ait ELISA ölçüm sonuçları 
 

*p<0,05, n:3 

* 
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Bir diğer büyüme faktörü olan PDGF analizi sonuçlarında, maksimum miktar 

DFH‟lerde iken KĠ-MKH‟lerde 32,84±6,39 pg/mL ve UPKH‟lerde 14,85±0,99 pg/mL 

konsantrasyonlarında tespit edilmiĢtir.  

 

Deselülerizasyon sonrasında, DFH temelli ECM‟lerde 9,81±4,32 pg/mL. KĠ-MKH 

temelli ECM‟lerde 13,13±1,86 pg/mL ve son olarak UPKH temelli ECM‟lerde 

7,76±3,27 pg/mL olduğu belirlenmiĢtir (ġekil 4.38). 

 

 
 

ġekil 4.38 Farklı hücre tiplerinden elde edilen deselülerize hücre temelli ECM'lerin 

PDGF içeriği analizlerine ait ELISA ölçüm sonuçları 
 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, n:3 

 

Ġncelenen diğer büyüme faktörü olan VEGF, KĠ-MKH temelli ECM‟de 18,02±5,14 

pg/mL, UPKH temelli ECM‟de 7,18±5,14 pg/mL konsantrasyona sahip iken, DFH 

temelli ECM‟de 6,24±1,14 pg/mL konsantrasyon düzeyinde belirlenmiĢtir. 

Deselülerizasyon sonrasında benzer olarak en yüksek konsantrasyonun KĠ-MKH temelli 

ECM‟lerde olduğu tespit edilmiĢtir (ġekil 4.39). 

 

*** 

** 

* 

* 
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ġekil 4.39 Farklı hücre tiplerinden elde edilen deselülerize hücre temelli ECM'lerin 

VEGF içeriği analizlerine ait ELISA ölçüm sonuçları  
 

**p<0,01, ***p<0,001, n:3 

 

4.4 Ġnsan DFH’lerin Hücre Temelli ECM Kaplı Yüzeylerde DavranıĢlarının 

Ġncelenmesine Ait Bulgular 
 

4.4.1 Hücre canlılığı ve proliferasyon kapasitesine etkileri 

 

Farklı potansiyele sahip hücre tiplerinden elde edilen ECM kaplı yüzeylerde insan 

DFH‟lerin çoğalma davranıĢlarının belirlenmesine yönelik analizlerin sonuçları ve 

paralelindeki faz-kontrast mikroskobu bulgularında görüleceği üzere, 1. günde insan 

DFH‟lerin çoğalma kapasitelerinde gruplar arasında belirgin farklılık bulunmamaktadır.  

 

Öte yandan spektrofotometrik ölçüm sonuçlarında ve faz-kontrast mikroskopi 

bulgularında insan KĠ-MKH temelli ECM‟ler üzerinde kısmi bir artıĢın olduğu 

görülmektedir (ġekil 4.40 ve ġekil 4.43). 

 

*** ** 
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ġekil 4.40 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki çoğalma 

kapasitelerinin spektrofotometrik tayinine ait ölçüm sonuçları (1.gün) 
 

*p<0,05, , ***p<0,001, ****p<0,0001, n:3 

 

Çoğalma davranıĢının takip edildiği 3.günde, kontrole göre insan DFH‟lerin 

çoğalmasının KĠ-MKH temelli ECM‟ler üzerinde diğer gruplara kıyasla belirgin bir 

artıĢ gösterdiği görülmektedir (ġekil 4.41 - 4.44). Bunun yanında DFH temelli ve 

UPKH temelli ECM‟ler üzerinde ise insan DFH‟lerin çoğalma kapasiteleri arasında 

belirgin bir farklılık görülmemektedir. 

 

7. gün çoğalma kapasitesi sonuçlarında ise önceki zaman noktalarındaki çoğalma 

kapasitesi oranlarına benzer biçimde hücrelerin canlılıklarını koruyarak çoğalmalarını 

sürdürdükleri spekstroskopik ve faz-kontrast mikroskobu bulgularında tespit edilen 

formazan kristallerine ait görüntülerle belirlenmiĢtir (ġekil 42 - 45).  

 

* 

*** 

**** 

* 

*** 
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ġekil 4.41 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki çoğalma 

kapasitelerinin spektrofotometrik tayinine ait ölçüm sonuçları (3.gün) 
 

*p<0,05, n:3 

 

 
 

ġekil 4.42 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki çoğalma 

kapasitelerinin spektrofotometrik tayinine ait ölçüm sonuçları (7.gün) 
 

**p<0,0”, ***p<0,001, n:3 

* 

* * 

*** 
*** ** 
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ġekil 4.43 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki çoğalma 

kapasitelerinin spektrofotometrik tayinine yönelik MTT analiz formazan 

kristalleri görüntüleri (1. gün)  

 
Boyut çubuğu: 100 µm 
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ġekil 4.44 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki çoğalma 

kapasitelerinin spektrofotometrik tayinine yönelik MTT analiz formazan 

kristalleri görüntüleri (3. gün)  
 

Boyut çubuğu: 100 µm 
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ġekil 4.45 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki çoğalma 

kapasitelerinin spektrofotometrik tayinine yönelik MTT analiz formazan 

kristalleri görüntüleri (7. gün)  
 

Boyut çubuğu: 100 µm 
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4.4.2 Hücre sayısı ve katlanma oranına etkileri 

 

Ġnsan somatik DFH‟lerin elde edilen ECM‟ler üzerinde proliferasyon kapasitesi ve 

katlanma sayısına yönelik RTCA SP sistemi ile gerçekleĢtirilen analizlere yönelik 

bulgular Ģekil 4.46‟de yer almaktadır.  

 

 

 
 

ġekil 4.46 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki deselülerize ECM'ler üzerinde katlanma 

oranlarının belirlenmesine ait bulgular 

 

Elde edile bulgularda hücrelerin deselülerize ECM‟ler üzerinde ikinci günden itibaren 

adapte olarak canlılıklarını sürdürdükleri belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra, yüzde 

katlanma oranları esas alındığında, katlanma oranlarının ECM bileĢiminden değiĢen 

oranlarda etkilendiği özellikle KĠ-MKH temelli ECM üzerinde yaklaĢık % 20‟lik bir 

hızlanma ile daha kısa sürede katlanabildikleri görülmüĢtür. 
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4.4.3 Kültürde yüzey dağılımlarına ait SEM bulguları 

 

Farklı potansiyele sahip hücre tiplerinden elde edilen deselülerize ECM‟ler üzerine 

tohumlanan insan somatik DFH‟lerin zamana bağlı olarak kültür yüzeyinde dağılımları 

MTT ve faz-kontrast mikrskobu bulgularına ek olarak elektron mikroskopisi ile de 

incelenmiĢtir (ġekil 4.47).  

 

 
ġekil 4.47 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'ler üzerindeki kültür 

süresinde 1., 3. ve 7. gündeki morfolojik dağılımlarına yönelik elektron 

mikroskobu görüntüleri  

 
Boyut çubuğu: 200 µm 

 

Elde edilen SEM bulgularında, hücrelerin kültürün belirlenen ilk zaman noktasında 

(1.gün) sayılarının az olduğu ve kültür kabında dağınık Ģekilde oldukları 

gözlemlenirken, kültürün ilerleyen aĢamalarında (3. gün ve 7.gün) sayılarının giderek 

arttığı ve 7. güne ulaĢıldığında yaklaĢık % 80 doluluk oranına ulaĢtıkları ve kültür kabı 

zemininin özellikle KĠ-MKH temelli ECM içeren grupta hemen hemen tamamen 

kaplandığı elektron mikrograflarında görülmektedir (ġekil 4.47). 
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4.5 3B Kompozit Doku Ġskelelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu Bulguları 

 

4.5.1 3B kompozit doku iskelelerin morfolojik karakterizasyon bulguları (SEM) 

 

ÇalıĢmada, 3B kompozit biyomimetik doku iskelelerinin hazırlanması kapsamında 

seçilen PCL polimerinin çözeltisi uygun çözücü sisteminde hazırlandı ve sonrasında 

elektroeğirme yöntemi ile nanofiber-membran formunda iskeleler oluĢturuldu.  

 

ECM ihtiva eden yapıların oluĢturulması öncesinde, ana iskeledeki nanofiber 

formasyonu ve dağılımlarının incelendiği elektron mikroskobu analizi bulguları Ģekil 

4.48‟de sunulmaktadır.  

 

 
 

ġekil 4.48 3B Biyomimetik kompozit iskele polimeri olarak elektroeğirme tekniği ile 

üretilen PCL-temelli nanolif doku iskelesinin farklı büyütmelerdeki elektron 

mikroskobu görüntüleri  

Boyut çubukları: 10 µm 
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SEM bulgularında, homojen dağılımlı nano/mikro ölçeklerde fiberlerden oluĢan yapılar 

açıkça görülmektedir. 

 

Kontrol grubunun yanında farklı tip hücrelerden elde edilen ECM‟lerin polimere 

entegre edilmesi ile 3B kompozit biyomimetik doku iskeleleri elde edilmiĢ ve elektron 

mikroskobu ile detaylı olarak karakterize edilmiĢtir. 

 

SEM bulguları, kontrol grubunda tespit edilen homojen nanofiber yapının bozulduğunu 

ve yapıya katılan ECM‟nin farklı alanlarda fiber oluĢumunu önemli ölçüde 

değiĢtirdiğini ortaya koymaktadır (ġekil 4.49). 

 

4.6 Ġnsan DFH’lerin 3B Kompozit Doku Ġskeleleri Üzerinde DavranıĢlarının 

Değerlendirilmesine Ait Bulgular 

 

4.6.1 Ġnsan DFH’lerin 3B iskeleler üzerinde dağılımlarına yönelik SEM bulguları  

 

GeliĢtirilen farklı hücre tiplerinden elde edilen ECM‟leri içeren 3B kompozit 

biyomimetik doku iskelelerine insan somatik DFH‟leri tohumlanmıĢ ve standart kültür 

Ģartlarında kültür sürdürülmüĢtür.  

 

Kültür süresince belirlenen zaman noktalarında hücrelerin adhezyonu ve yayılmasının 

izlenmesi amacıyla örnekler elektron mikroskobu ile incelenmiĢtir. Sonuçlardan 

görüleceği üzere kültürün ilk zaman noktalarında nanolif iskeleler üzerine tutunduğu 

tespit edilen hücrelerin 7. günde lifsi yapı üzerine yayıldıkları ve yapıyı yüksek oranda 

kapladıkları tespit edilmiĢtir (ġekil 4.50 - 4.52).  
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ġekil 4.49 Farklı tipteki hücre temelli ECM içeren 3B kompozit doku iskelelerine ait 

elektron mikroskobu görüntüleri  

Boyut çubuğu: 2 µm 
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ġekil 4.50 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'leri içeren 3B kompozit 

iskeleler üzerinde kültürün 1. günündeki elektron mikroskobu görüntüleri 

Boyut çubuğu: 5 µm 
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ġekil 4.51 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'leri içeren 3B kompozit 

iskeleler üzerinde kültürün 3.günündeki elektron mikroskobu görüntüleri  

Boyut çubuğu: 5 µm 
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ġekil 4.52 Ġnsan DFH'lerin farklı tipteki hücre temelli ECM'leri içeren 3B kompozit  

iskeleler üzerinde kültürün 7. günündeki elektron mikroskobu görüntüleri  

Boyut çubuğu: 5 µm 
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4.6.2 Ġnsan DFH’lerin 3B iskeleler üzerinde çoğalma kapasitelerinin 

belirlenmesine ait bulgular 

 

GeliĢtirilen farklı tipte hücre temelli ECM içeren 3B kompozit biyomimetik doku 

iskeleleri üzerine tohumlanan insan somatik DFH‟lerin çoğalma ve canlılık düzeyleri 

floresan temelli yöntem ile (AlamarBlue) kültürün farklı zaman noktalarında 

izlenmiĢtir.  

 

Kontrol olarak, herhangi bir ECM katkısı içermeyen, standart yöntemle üretilen PCL 

membranlar kullanılarak yüzde (%) canlılık/çoğalma oranları karĢılaĢtırılmıĢtır. Elde 

edilen bulgular incelendiğinde, her 4 grupta da kültür süresine bağlı olarak canlılık ve 

proliferasyon oranında artıĢın olduğu ve kültürün 7. gününe gelindiğinde maksimum 

seviyeye ulaĢtıkları görülmektedir (ġekil 4.53).  

 

Öte yandan gruplar kendi arasında incelendiğinde, maksimum hücre çoğalma oranının 

KĠ-MKH ECM içeren 3B kompozit biyomimetik yapılarda olduğu belirlenmiĢtir. Ġlk 

zaman noktalarında ECM içeren grupların %  oran olarak kontrol grubundan geride 

kaldığı, ancak substrata adaptasyon sonrasında kontrole göre yaklaĢık % 200‟lük bir 

çoğalma artıĢı gösterdiği yapılan ölçümlerde belirlenmiĢtir (ġekil 4.54). 
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ġekil 4.53 Ġnsan primer DFH'lerin farklı tipte hücre temelli ECM içeren 3B kompozit 

biyomimetik iskeleler üzerinde çoğalma kap qasitelerinin zamana bağlı 

olarak değiĢimi 
 

*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001, n:3 

 

 
 

ġekil 4.54 Ġnsan primer DFH'lerin farklı tipte hücre temelli ECM içeren 3B kompozit 

biyomimetik iskeleler üzerinde canlılıklarının %  değiĢimi 
 
*p<0,05, **p<0,01, n:3 

*** 

**** 

* 
**** 

** 

*** 

* 

** 

* 
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5. TARTIġMA ve SONUÇ 

 

Bu tez çalıĢması kapsamında farklı potansiyele sahip insan hücrelerinden 

hücresizleĢtirme tekniği ile in vitro Ģartlarda hücre kültürü temelli ECM‟ler elde 

edilmiĢtir. Bu amaçla farklı deselülerizasyon protokolleri çalıĢılmıĢ ve kapsamlı etkinlik 

çalıĢmaları ile her üç hücre tipi için de kullanılabilecek optimal hücresizleĢtirme 

protokolü belirlenmiĢtir. Farklı potansiyeldeki hücrelerden elde edilen ECM‟ler 

karĢılaĢtırmalı olarak karakterize edildikten sonra, somatik hücreler üzerindeki etkileri 

2B kültür ve 3B kompozit/hibrit formdaki kültür Ģartlarında incelenmiĢtir. 

 

ÇalıĢma kapsamında kullanılan “somatik” hücre tipi olan dermal fibroblastlar (DFH) 

insan vücudunda geniĢ alana yayılmıĢ bulunan ve diğer çoğu hücre tiplerine göre daha 

kolay kültürü yapılabilen hücrelerdir. DFH‟ler temelde derinin dermal kısmında lokalize 

olan ve dermisin organizasyonu ve bağ dokunun onarımında kritik roller üstlenen 

embriyonik mezoderm stromal hücrelerinden köken alırlar. GeçmiĢte, insan geliĢimi 

sürecinde tamamen farklılaĢmıĢ olduğu kabul edilen bu hücrelerin yakın zamanlarda 

DFH‟lerin farklı hücre tiplerine dönüĢtürülebileceğini rapor eden çalıĢmalar 

yayınlanmıĢtır (Han vd. 2011, Chen vd. 2016). Bu hücrelerin karakteristik özellikleri ele 

alındığında spesifik morfolojik özelliklerinin yanısıra, CD10, CD26, CD105, CD90 ve 

CD73 gibi yüzey antijenlerini yüksek düzeyde ifade ettikleri, buna karĢın CD34, CD31, 

CD106 ve CD45 gibi yüzey antijenlerini ifade etmedikleri bilinmektedir (Halfon vd. 

2011). Ġmmünfenotipik özelliklerinin yanında bu hücreler FSP1, THY1, SMAD4, 

PCAF, PPAR ve KLF4 gibi özgün gen ifadelerine sahiptirler (Lorenz vd. 2008). 

ÇalıĢmamızda kullandığımız insan somatik DFH‟leri, akım sitometri ve RT-PCR 

analizleri ile tanımlanmıĢ olup spesifik özelliklerine uygun yüzey antijenlerine ve 

beklenen gen ifadelerine sahip oldukları teyit edilmiĢ, sonuçların literatür ile uyumlu 

olduğu görülmüĢtür. 

 

ÇalıĢılan ikinci hücre tipi olan mezenkimal kök hücreler (MKH) kendini yenileyebilen, 

bunun yanısıra adipojenik, osteojenik ve kondrojenik soy baĢta olmak üzere farklı hücre 

tiplerine farklılaĢma özelliği gösteren “multipotent” karakterde kök hücrelerdir. Bu 

hücreler, baĢta kemik iliği olmak üzere vücudun çok çeĢitli dokularından izole 
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edilebilebilmekte ve in-vitro kültür Ģartlarında çoğaltılabilmektedirler (Baghaei vd. 

2017). MKH‟ler günümüzde çeĢitli hastalıkların tedavisinde rutin olarak 

kullanılmaktadırlar. ISCT‟nin 2006 yılında belirlemiĢ olduğu ve günümüzde de 

geçerliliği bulunan “kemik iliği mezenkimal kök hücreleri” için üç tanımlama kriteri 

mevcuttur. Bu temel minimum kriterlere göre; MKH‟ler plastik kültür kap yüzeylerine 

yapıĢarak çoğalabilmeli, belirli bir immünfenotipte olmalı (CD105, CD73 ve CD90‟ı 

ifade ederken, CD45, CD34, CD14 ve HLA-DR gibi yüzey antijenlerini ifade etmemeli) 

ve üç farklı hücre nesline ile farklılaĢabilmelidir (tri-lineage özelliği). Ġmmünfenotipik 

özelliklerinin yanısıra, yapılan moleküler karakterizasyon çalıĢmalarında MKH‟lerin 

BMP-2, BMP-6, CD44, VCAM, COL1A1 ve vWF gibi genleri ifade ettikleri de rapor 

edilmiĢtir (Dzafic vd. 2014). ÇalıĢma kapsamında kullanılan insan multipotent KĠ-

MKH‟lerin kültür kaplarına tutunup çoğaldıkları, özel fibroblastoid morfolojilerini 

korudukları görülmüĢtür. Ġmmünfenotip tanımlama çalıĢmalarında bu hücrelerin CD73, 

CD90, CD105 ve CD29 yüzey antijenlerini yüksek düzeyde ifade ettikleri, CD34, 

CD31, CD133 ve HLA DR antijenlerini ifade etmedikleri belirlenmiĢtir. 

GerçekleĢtirilen RT-PCR çalıĢmalarında, insan KĠ-MKH‟lerinin hücre kültürlerinde 

özelliklerini korudukları ve yine özelliklerine uygun olarak BMP2, BMP6, CD44, 

VCAM1 ve VWF genlerini ifade ettikleri tespit edilmiĢtir. 

 

Tez çalıĢması kapsamında kullanılan üçüncü hücre tipi ise, tamamen farklılaĢmıĢ 

yetiĢkin somatik hücrelerin yeniden programlanması yoluyla elde edilen “pluripotent” 

özellikteki uyarılmıĢ pluripotent kök hücrelerdir (UPKH‟ler). Bu hücreler, kısaca 

“Yamanaka faktörleri” olarak adlandırılan ve pluripotent özelliği belirleyen Oct3/4, 

Sox2, Klf4 ve c-Myc genlerinin somatik dermal fibroblast hücrelerine aktarılması ile 

elde edilmiĢlerdir (Wakao vd. 2012). ÇalıĢmada, somatik hücreleri temsilen insan 

dermal fibroblastları belirlenmiĢ olduğundan, pluripotent hücre kaynağı olarak insan 

dermal fibroblastlarından türetilmiĢ olan UPKH‟leri kullanılmıĢtır. Bu Ģekilde, 

çalıĢmanın ilgili bölümlerinde daha sağlıklı karĢılaĢtırmalar yapılması sağlanmıĢtır. 

Bugüne kadar pluripotensin teyidine yönelik çeĢitli yöntem ve referans belirteçler 

kullanılmıĢtır. Bunlar arasında, SSEA3, SSEA4, TRA-1-60, TRA-1-80, Nanog, Sox2, 

OCT3/4 ve Klf4 gibi pluripotens genlerinin ve yüzey belirteçlerinin UPKH‟leri 

tanımlamada yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir (Ohnuki vd. 2009, Abujarour vd. 
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2013) ÇalıĢma kapsamında kültürü sürdürülen insan pluripotent UPKH‟lerin, 

beklenildiği Ģekilde kültür süresince koloni formunda çoğaldıkları görülmüĢtür. Bunun 

yanısıra, yine beklenildiği üzere SSEA4, TRA-1-60, TRA-1-80, Nanog, Sox2, OCT3/4 

ve Klf4 genlerini ve paralel olarak yüzey antijenlerini pozitif olarak ifade ettikleri, RT-

PCR ve akım sitometri sonuçları ile ortaya konulmuĢtur. Bu bulgular, UPKH‟leri 

tanımlayan ilgili literatür ile paralellik göstermekte olup, pluripotensin teyit edilmesini 

sağlamıĢtır. 

 

Üç farklı potansiyele (“potens”) sahip hücrelerin detaylı karakterizasyonu yapıldıktan 

sonra, bu hücrelerden in-vitro Ģartlarda biyouyumlu ve biyoaktif hücre-temelli hücre 

dıĢı ortamın (ECM) elde edilmesi amacıyla hücresizleĢtirme (deselülerizasyon) 

çalıĢmalarına geçilmiĢtir. Bu kapsamda, farklı tipteki hücre, doku ve organların 

deselülerizasyonunda kullanılmıĢ bulunan literatürdeki protokoller ele alınmıĢ ve 

seçilenlerin “hücresizleĢtirmedeki etkinliği” karĢılaĢtırmalı çalıĢmalarla incelenmiĢtir. 

 

Deselülerizasyon iĢleminin birincil amacı hücre veya dokulardan hücresel bilenlerin 

tamamen uzaklaĢtırılmasıdır. Öte yandan bu iĢlem sırasında ECM bileĢenlerinin 

kaybının minimumda tutulması büyük önem taĢımaktadır. Doku ve organ 

deselülerizasyon çalıĢmaları incelendiğinde, yaygın olarak çok basamaklı protokollerin 

uygulandığı görülmektedir Deselülerizasyon protokollerinde dondurma-çözme, 

kimyasal muamele, ozmotik Ģok ve mekanik parçalama gibi çeĢitli iĢlemlerin 

kullanıldığı görülmektedir (Parmaksiz vd. 2016, Parmaksiz vd. 2017). Çoğunlukla tam 

doku veya organların deselülerizasyonunda kullanılan bu çok basamaklı yaklaĢımın iki-

boyutlu hücre kültürlerinde uygulanması, kültürlerin ECM ve DNA içerikleri göz önüne 

alındığında pek uygun görünmemektedir. Alternatif olarak, hücre kültürü temelli 

çalıĢmalarda ve ince dokularda deterjanların ve amonyum hidroksit (NH4OH) gibi alkali 

reaktiflerin hücresel bileĢenleri uzaklaĢtırmada enzimatik yöntemlere göre daha etkin 

olduğu görülmektedir (Meyer vd. 2006). Ayrıca Triton X-100 gibi etkisi daha zayıf 

detarjanların kullanılmasıyla, sülfatlanmıĢ glikozaminoglikanlar (sGAG), büyüme 

faktörleri ve kollajen gibi ECM bileĢenlerine zarar verilmeden, hücresel materyalin 

elimine edilebildiğini gösteren çalıĢmalar rapor edilmiĢtir. Alkali ve hafif deterjanların 

yanında, son aĢamada DNaz ve RNaz çözeltileri de kullanılarak kalan DNA ve 
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RNA‟nın ortamdan uzaklaĢtırılabileceği de farklı doku ve hücre tipleri için 

gösterilmiĢtir (Chen vd. 2007, Zhang vd. 2016). 

 

Literatürde yer alan hücre kültürü temelli deselülerizasyon çalıĢmalarından 

faydalanılarak, çalıĢma kapsamında üç farklı protokol her bir hücre tipi için çalıĢılarak 

etkinlikleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Diğer yandan, bu zamana kadar “insan pluripotent 

UPKH‟leri için rapor edilmiĢ olan herhangi bir deselülerizasyon protokolü 

bulunmadığı” göz önüne alınarak karĢılaĢtırmalı çalıĢmalar sonunda her üç hücre tipi 

için optimal kabul edilebilecek protokol belirlenmiĢtir. Deselülerizasyon etkinliği 

analizlerindeki DNA içeriği bulguları ele alındığında; insan somatik DFH‟leri için en 

etkili yöntemin yaklaĢık % 90 oranında azalma ile % 1 Triton X-100 ve DNaz 1 (150 

U/mL) kullanımını kapsayan 2 numaralı protokolün olduğu ve hemen ardından 3 

numaralı protokolün de yakın etkinliğe sahip olduğu gözlenmiĢtir. Multipotent KĠ-

MKH‟leri ve pluripotent UPKH‟leri için ise, % 1'lik Triton-X-100 çözeltisi (PBS'te) 

içerisinde hazırlanan 20mM Amonyum Hidroksit (NH4OH) kullanımını kapsayan 3 

numaralı protokol ile daha etkin DNA eliminasyonu gerçekleĢtirilebilmiĢtir (Sart vd. 

2014). DNA‟nın uzaklaĢtırılması açısından her ne kadar 1 numaralı protokolün DNA 

içeriğinin azaltılmasında etkin sonuç vermekte ise de, hücre çekirdeklerinin 

uzaklaĢtırılmasının belirlenmesi ve ECM kalıntılarının analizine yönelik yapılan 

histokimyasal incelemeler (H&E), SEM ve faz-kontrast gözlemleri birlikte 

değerlendirildiğinde, maksimum ECM kalıntısının elde edilerek etkin 

hücresizleĢtirmenin 3 numaralı protokol ile sağlandığı görülmüĢtür. 

 

Deselülerizasyon etkinliğinin belirlenmesi kapsamında, ECM‟lerin sülfatlanmıĢ 

glikozaminoglikan (sGAG) içerikleri de incelenmiĢtir. Kollajenin yanısıra, sülfatlanmıĢ 

glikozaminoglikanlar ve proteoglikanlar, temel olarak hücre adhezyonu, göçü ve 

farklılaĢması gibi temel hücresel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için elveriĢli bir 

mikroçevre oluĢturmaktadırlar (Mikami vd. 2017). Bulgular, deselülerizasyon 

sonrasında her üç hücre tipi için de ECM yapısında yüksek oranda sGAG içeriğinin 

korunabildiğini göstermektedir. Öte yandan, 3 numaralı protokol ile deselülerizasyon 

sonrası hücre kültürü ECM‟lerinde sGAG içeriğinin maksimum düzeyde korunabildiği 

tespit edilmiĢtir. Her bir grup kendi içerisinde ele alındığında insan multipotent KĠ-
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MKH‟lerin kendi doğal ECM‟lerinden kaynaklanan yüksek sGAG içeriğine sahip 

oldukları, öte yandan geliĢimin ilk evre hücreleri olarak kabul edilebilecek olan 

pluripotent UPKH‟lerin minimum sGAG içeriğine sahip oldukları dikkat çekmiĢtir.  

 

Hücre iskelet proteinleri, protein sentezi, sinyal iletimi, hücre hareketliliği ve hücre 

bölünmesi gibi çeĢitli biyolojik süreçlerde önemli roller üstlenen temel hücresel 

bileĢenlerdir (Nishio vd. 2005). Hücreleri çevreleyen ECM, hücreler için fiziksel bir 

substrat görevini üstlenmesinin yanısıra kollajen tipleri, elastin gibi yapısal proteinlere 

ek olarak fibronektin laminin ve vitronektin gibi hücre adhezyon proteinlerini de 

bünyesinde barındırmaktadır (Wei vd. 2017). ÇalıĢma kapsamında deselülerize edilen 

farklı tipteki hücre temelli ECM‟ler, hücresel davranıĢlarda önemli roller üstlenen temel 

proteinlerden olan fibronektin, laminin, kollajen tip 1 ve kollajen tip 3 bakımından 

immünfloresan teknikler ile analiz edilmiĢtir. Fibronektin birçok hücre tipinin 

adhezyonunda kilit roller üstlenen bir ECM proteinidir. Bu zamana kadar yapılan 

çalıĢmalar, hücre adhezyon özelliğinin hücrelerin matrikse bağlı fibronektin ile 

etkileĢime girme yeteneği ve aynı zamanda hücreleri çevreleyen çözünür olmayan bir 

matrikste sentezlenmiĢ fibronektinin birikimi ile ilgili olduğunu göstermektedir 

(Ruoslahti 1984, Kinsey vd. 2008). 

 

Deselülerizasyon bulguları, herhangi bir deselülerizasyon iĢlemi uygulanmamıĢ olan 

kontrol grupları ile beraber ele alınmıĢtır. Farklı hücre tiplerinin ECM‟leri arasında, 

insan somatik DFH‟lerinin en yüksek miktarda fibronektin bulundurduğu belirlenmiĢtir 

(Lorenz vd. 2008). Öte yandan insan pluripotent UPKH‟lerde ECM oranına bağlı olarak 

diğer hücrelere göre belirgin ölçüde daha düĢük düzeyde fibronektin içerdiği tespit 

edilmiĢtir (Gattazzo vd. 2014). Özetle, kontrole benzer biçimde somatik insan DFH 

temelli ECM‟lerde diğer gruplara kıyasla daha yüksek oranda fibronektinin 

korunabildiği ve hemen ardından insan pluripotent UPKH‟lerde göreceli yüksek oranda 

korunduğu gözlemlenmiĢtir.  

 

Ġmmünfloresan teknikler kullanılarak incelenen diğer ECM proteinleri ise, kollajen tip 1 

ve kollajen tip 3‟tür. Kollajen, ECM bileĢimindeki en baskın protein konumunda 
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olmasının yanısıra, hücre yapıĢmasında etkin adhezyon molekülleri için bağlanma 

bölgeleri içerir (Vieira vd. 2017). ECM yapısındaki kollajen tip 1 ve tip 3 lifsi (fibril) 

formda iken, kollajen tip 4 ve tip 7 ağ yapısına sahiptir. Tip 1 kollajen proteininin, diğer 

kollajen tiplerine göre daha baskın durumda olduğu bilinmektedir. Yapılan çalıĢmalarda 

kollajen tip 1‟in hücre çoğalma ve farklılaĢmasında etkin roller üstlenen çok yönlü bir 

substrat olduğu rapor edilmektedir (McIntosh ve Walle 2011). Tez çalıĢması 

kapsamında analiz edilen tüm hücreli kontrol gruplarında (DFH‟leri, KĠ-MKH‟leri ve 

UPKH‟leri) beklenildiği üzere yüksek oranda kollajen tip 1 ve kollajen tip 3 tespit 

edilmiĢtir (Wei vd. 2017). Gruplar arasındaki baĢlıca belirgin fark insan pluripotent 

UPKH‟lerinde dikkat çekmiĢtir. Öyle ki, diğer hücrelerde gözlenen fibroblastoid 

yayılımdan farklı olarak koloniler halinde çoğalan UPKH‟lerdeki ECM kolonilerin 

içerisinde yoğunlaĢmaktadır. Dolayısıyla, kollajen tip 1 miktarı bakımından belirlenen 

farkın koloni birikmelerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. (Chen vd. 2015). 

Deselülerizasyon sonrasında ise insan somatik DFH‟ler ve multipotent KĠ-MKH‟lerde 

belirgin kollajen tip 1 ve tip 3 kaybı gözlemlenirken kontrol sonuçlarına paralel olarak 

pluripotent UPKH‟lerde daha yüksek oranda kollajen tipleri tespit edilebilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma kapsamında ele alınan dördüncü ECM proteini ise laminin proteinidir. 

Laminin, bazal membranın ana bileĢeni olması bakımından hücreleri yapısal bileĢen 

olarak desteklemektedir; ayrıca hücre iĢlevlerini ayarlayan bir mikro-ortam 

özelliğindedir. Lamininin yapısında üç benzersiz polipeptit zinciri bulunmakta olup, 

RGD motifi içeren bu alt birimlerin birleĢmesiyle temel iĢlevlerini sergiler (Kumada ve 

Zhang 2010, McIntosh ve Walle 2011). Bulgular, diğer ECM proteinlerine göre 

lamininin her üç hücre tipinde de diğer ECM proteinlerine kıyasla daha düĢük düzeyde 

ifade edildiğini göstermektedir. Zaten düĢük miktarlardaki laminin, deselülerizasyon 

sonrasında daha da azalmıĢtır. Hücre temelli ECM‟lerde 2B kültür zemininde çeĢitli 

bölgelerde çok düĢük miktarlarda laminin tespit edilebilmiĢtir. Bazı deselülerizasyon 

çalıĢmalarında lamininin korunabildiğini rapor edilmekte ise de, bu çalıĢmalarda ECM 

biriktirmek amacıyla ek iĢlemlerin (askorbik asit kullanımı vb) ve çapraz bağlama 

iĢlemlerinin uygulandığı görülmektedir (Köllmer vd. 2012, Atyabi vd. 2016, Wei vd. 

2017). 
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Bilindiği üzere birçok büyüme faktörü, GAG zincirlerine bağlı olarak ECM ve 

membran proteinlerinde yer almaktadır. Bunun yanısıra, büyüme faktörlerinin özel 

olarak proteinlere tutunduğunu gösteren çalıĢmalar literatürde bulunmaktadır. Örneğin, 

fibronektin ve vitronektinin, hepatosit büyüme faktörüne (HGF) ve integrinlere 

bağlandığı ve bu sayede hücre göçünü de arttırdığı bilinmektedir. Benzer biçimde 

vasküler endotelyal büyüme faktörünün (VEGF) tip 3 fibronektin‟e ve tenaskin C‟ye 

özel olarak bağlanarak hücre çoğalmasını uyardığı rapor edilmiĢtir (Hynes 2009, Wei 

vd. 2017). Normal Ģartlarda ECM‟ye bağlı oldukları bilinen bFGF, VEGF, TGFβ1 ve 

PDGF gibi büyüme faktörlerinin karĢılıklı etkileĢim ile (sinerjik olarak) hücre göçünü, 

çoğalmayı ve farklılaĢmayı düzenledikleri bilinmektedir (Badylak vd. 2009, Xing vd. 

2015). 

 

Elde edilen hücre temelli ECM‟lerin hücre davranıĢlarına olan etkisinin 

incelenmesinden önce, önem teĢkil eden büyüme faktörlerinin analizleri ELISA yöntemi 

ile yapılmıĢtır. Bu amaçla her biri hücre davranıĢları üzerinde önemli etkileri bulunan 

büyüme faktörlerinden, VEGF, TGFβ1 ve PDGF‟nin ECM‟lerdeki miktarları 

incelenmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde, literatür ile uyumlu olarak PDGF ve TGFβ1 

konsantrasyonlarının kontrol gruplarından insan somatik DFH‟lerinde ve multipotent 

KĠ-MKH‟lerinde yüksek düzeyde bulunurken, pluripotent UPKH‟lerde daha düĢük 

seviyelerde olduğu tespit edilmiĢtir. Öte yandan, insan multipotent KĠ-MKH‟lerde 

VEGF‟nin diğer gruplara kıyasla belirgin ölçüde yüksek olduğu dikkat çekmiĢtir. 

Deselülerizasyon sonrasında, bu oranlara paralel olarak özellikle KĠ-MKH temelli 

ECM‟ler baĢta olmak üzere hücre temelli ECM‟lerde değiĢen oranlarda büyüme 

faktörlerinin korunduğu tespit edilmiĢtir (Kagiwada vd. 2008, Prewitz vd. 2013, Xing 

vd. 2015). UPKH temelli ECM‟lerde diğer hücre tiplerine kıyasla büyüme faktörü 

içeriklerinin daha düĢük düzeyde kaldığı gözlemlenmiĢtir. Bu bulgular, insan 

UPKH‟lerin deselülerizasyonu ve sonrasında büyüme faktörleri analizi bakımından ilk 

olma niteliğindedir. 

 

Bu aĢamaya kadar irdelenen bulgular birlikte ele alındığında, sonuçların kendi içlerinde 

belirli bir uyum içerisinde olduklarını göstermektedir. Öyle ki, büyüme faktörlerinin 

temelde sGAG‟lara ve ECM proteinlerine bağlı olarak bulundukları bilinmektedir. 
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Matriks metaloproteazlar (MMP), kollajenazlar ve stromelisin gibi ECM‟de yer alan 

enzimlerin, büyüme faktörlerine bağlı bulunan sGAG moleküllerini parçalayarak 

serbest kalmalarını sağladıkları bilinmektedir (Li vd 2007, Cheng vd. 2014). 

Spektroskopik sGAG, immünfloresan boyama sonuçları ile büyüme faktörleri analizleri 

birlikte incelendiğinde sonuçların paralellik gösterdiği ve KĠ-MKH‟lerin söz konusu 

büyüme faktörlerini multipotent özelliklerine bağlı olarak yüksek oranda içerdikleri 

Ģeklinde değerlendirilmektedir. 

 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, etkin biçimde hücresel içeriğinden arındırılan ve aktif 

ECM içeriği önemli ölçüde korunan üç farklı tipteki hücre temelli ECM‟lerin insan 

somatik DFH‟leri üzerindeki etkileri ele alınmıĢtır. Her biri farklı miktarlarda 

sGAG‟lar, ECM proteinleri ve büyüme faktörleri içeren hücre temelli ECM‟ler üzerine 

insan somatik DFH‟leri tohumlanarak, hücrelerin morfolojik özellikleri, canlılıkları, 

çoğalma özellikleri/hücre katlanma sayıları (doubling number) ve bunların yanısıra gen 

ifadelenme düzeylerindeki değiĢim ve yüzey antijen özellikleri ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır.  

 

In vitro canlılık ve çoğalma davranıĢlarının belirlenmesine yönelik olarak 

gerçekleĢtirilen ve 7 gün süren kültür çalıĢmasından elde edilen MTT ve SEM analizi 

bulgularında, insan somatik DFH‟lerin kültürün 1. gününde kontrol olarak alınan 

standart kültür kabındaki çoğalma/canlılık oranlarında hücre temelli ECM içeren 

yüzeyler üzerindekine kıyasla belirgin farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢılan tüm 

gruplarda hücrelerin canlılıklarını koruyarak çoğaldıkları ve 7. günde maksimum 

seviyeye ulaĢtıkları MTT ve SEM analizleri ile belirlenmiĢtir. Gruplar kendi içinde 

değerlendirildiğinde, insan somatik DFH‟lerin, multipotent KĠ-MKH temelli ECM‟ler 

üzerinde diğer gruplara kıyasla yüksek seviyede canlılık ve proliferasyon özelliği 

gösterdiği dikkat çekmiĢtir. Ġmmünfloresan boyamalarda ve sGAG içeriği analizlerinde 

diğer hücre temelli ECM‟lere kıyasla belirgin bir farklılık taĢımadığı gözlenen 

multipotent KĠ-MKH temelli ECM‟nin hücrelerin çoğalmasına olan etkisinin, 

yapısındaki büyüme faktörlerini deselülerizasyon sonrasında daha yüksek oranda 

korumasına bağlanabilir (Yang vd. 1997, Murill vd. 2008, Windmolders vd. 2014, Xing 

vd. 2015, Xu vd. 2015). 
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Tez çalıĢmasının son bölümünde, farklı hücre tiplerinden elde edilen hücre temelli 

ECM‟ler kültür kabı zemininden toplanarak elektroeğirme tekniği kullanılarak 3B fiber 

yapıların bileĢimine dahil edilmiĢtir. GeliĢtirilen yapıların karakterizasyonu sonrasında, 

bu hibrit yapılara benzer biçimde insan somatik DFH‟leri tohumlanarak hücrelerin 

iskeleler üzerine adhezyon, yayılma ve çoğalma özellikleri incelenmiĢtir. 

 

Elektroeğirme, doku mühendisliği uygulamalarına yönelik olarak gözenekli ve fiber 

formunda biyouyumlu yapı iskelelerinin üretiminde yaygın olarak kullanılan bir 

tekniktir. Bu teknik ile PCL, PLGA, kollajen gibi biyouyumlu doğal veya sentetik 

polimerler kullanılarak mikro ve nano ölçekte, arzu edilen boyutlarda ve mekanik ya da 

biyoaktif özelliklerde yapı iskeleleri üretilebilmektedir (Wang vd. 2013). 

 

ÇalıĢma kapsamında yapı iskelesi hammaddesi olarak, özellikleri iyi bilinen bir 

biyouyumlu sentetik polimer olan poli(kaprolakton) kullanılmıĢtır. Ön optimizasyon 

çalıĢmaları sonucunda, nano/mikro fiberlere sahip gözenekli membran formunda 

iskelelerin elde edilebildiği SEM bulguları ile gösterilmiĢtir. Yukarıda özellikleri 

sıralanan poli(kaprolakton), üretim mimarisi bakımından düzenlenebilmekte ise de, 

doku mühendisliğinde asıl hedef olan doğal ECM bileĢenlerinin taklit edilmesi 

yönünden yetersiz kalmaktadır (Thakkar vd. 2013).  

 

Bu amaçla çalıĢmada deselülerize somatik DFH, multipotent KĠ-MKH ve pluripotent 

UPKH temelli ECM‟ler, polimer ekstrüzyon çözeltisinin hazırlanması aĢamasında 

bileĢime ayrı ayrı dahil edilerek elektroeğirme tekniği ile lif yapılı iskeleler üretilmiĢtir. 

Elde edilen hibrit iskelelerin morfolojik özellikleri incelendiğinde, kullanılan ECM 

katkısına bağlı olarak PCL temelli yapıların fiber çaplarında farklılıklar ortaya çıktığı ve 

bazı gruplarda lifli yapılar yerine küresel yapıların oluĢtuğu SEM analizlerinde 

görülmüĢtür. ECM içermeyen kontrol PCL nanofiberlerle karĢılaĢtırıldığında, fiber 

çapındaki en büyük değiĢiminin ve lifli yapıda bozulmanın UPKH temelli ECM içeren 

hibrit yapılarda gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Bu oluĢumlar arasındaki farklılıklar, mevcut 

ECM proteinlerinin PCL çözeltisinde homojen olarak süspanse olma durumu ile 
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iliĢkilendirilebilir (Zeugolis vd. 2008, Thakkar vd. 2013). Bir baĢka açıklama olarak, 

polimer ekstrüzyon çözeltisinde süspanse edilen ECM materyalinin, polimer 

çözeltisinin viskozitesini arttırmak suretiyle oluĢan fiberlerin kalınlığını arttırmıĢ olması 

da mümkündür (Deitzel vd. 2001).  

 

Elektroeğirme iĢlemi sonucunda elde edilen hibrit yapıların fiber oluĢturma durumu ve 

fiber kalınlığının yanısıra, fiberler arası gözenekliliğin de önemi bulunmaktadır. 

OluĢturulan elektroeğirilmiĢ yapı iskelelerinde elde edilen mikro/makro düzeydeki 

gözenekliliğin, bu substratlar üzerine tohumlanacak hücrelerin adhezyonu, yayılması ve 

besin/gaz transferi konularında etkisi de söz konusudur (Wang vd. 2013).  

 

Ġnsan DFH‟lerin geliĢtirilen hibrit yapılara tohumlanması sonrasında, sürdürülen kültür 

süresince hücrelerin substratlara tutundukları ve çoğaldıkları gözlenmiĢtir. Her üç 

grupta da, kültürün 7. gününe gelindiğinde, gözenekli yapıların büyük ölçüde hücreler 

ve üretmiĢ oldukları ECM tarafından kaplandıkları SEM incelemeleri sonucunda 

belirlenmiĢtir.  

 

ECM içermeyen kontrol fiberleri üzerinde hücrelerin tutunduğu ve yayıldığı 

gözlenmiĢtir. Benzer Ģekilde, ECM içeren hibrit fiberler üzerinde de hücre adhezyonu 

ve yayılması olduğu belirlenmiĢtir. Bunun yanısıra, bazı tip ECM içeren iskelelerde 

karĢılaĢılan fiber ve küre benzeri yapılar söz konusu olduğunda, hücrelerin daha çok 

küresel yapılar etrafında lokalize oldukları da dikkat çekmiĢtir. 

 

Hücre canlılığının takip edildiği çalıĢmalarda, hücrelerin ECM içeren yapılarda kontrol 

iskelelere kıyasla daha yüksek oranda çoğaldıkları belirlenmiĢtir. Bu durumun iskele 

yapısına dahil edilen ECM içeriğinden kaynaklanmıĢ olduğu düĢünülmektedir. Hibrit 

yapı iskelelerinde tespit edilen fiber çaplarındaki değiĢimlerin ya da, diğer çoğu 

elektroeğirme uygulamaları için istenmeyen bir durum olarak nitelenen lifli yerine 

küresel yapı oluĢumlarının, etkileĢtirilen hücre tipine ve/veya kültür Ģartlarına bağlı 

olarak hücre çoğalması veya farklılaĢmasına katkı sağlama potansiyeli bulunabilir (Li 

vd. 2006, Christopherson vd. 2009, Francis vd. 2012). 
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Nakil için ihtiyaç duyulan uygun insan doku ve organlarının temininde önemli 

sınırlamalar bulunmaktadır. Diğer yandan, allojenik doku ve organların immün yanıt 

oluĢturma riski her zaman mevcuttur. Daha kolay temin edilebilen zenojenik dokuların 

da immün yanıt oluĢturma ve ayrıca zoonosis gibi riskleri vardır. Daha yakın 

dönemlerde ise, deselülerize doku veya organların, rejeneratif tıp alanında uygulanması 

yeni bir yaklaĢım olararak ortaya çıkmıĢtır. Bu teknolojinin bir adım ilerisi olarak, hücre 

kültürü temelli deselülerize ECM yapılarının, biyoaktif doku mühendisliği iskelelerinde 

kullanılması ise rejeneratif tıp için yeni imkanlar yaratabilir. Bu kapsamda, farklı 

potansiyele sahip hücre kültürü temelli ECM‟lerin in-vitro Ģartlarda hücreler üzerine 

farklı etkilerinin incelenmesi önem taĢımaktadır. 

 

Hücre kültürü ECM‟lerinin, uzun zamandır kullanılmakta olan Matrigel veya jelatin 

gibi kültür kabı zemini kaplama materyallerine alternatif olması da mümkündür. 

Hücrelerin farklı hücre tiplerinden elde edilen ECM‟lere karĢı çoğalma, canlılıklarını 

sürdürme ve fenotip gibi temel özelliklerinin yanında moleküler değiĢimler göstermesi 

de muhtemeldir. En nihayetinde, hücre kültürü ECM‟lerinin farklılaĢma ve yeniden 

modelleme çalıĢmalarında herhangi bir gen transferine veya ikincil bir farklılaĢma 

ajanına ihtiyaç duyulmaksızın kullanılması hususu, yeni bir yaklaĢım olarak 

öngörülebilir. Bu yeni yaklaĢımı irdeleyen tez çalıĢmasında özgün bulgular elde 

edilmiĢtir. Elde edilen bulguların altında yatan mekanizmaları aydınlatmaya yönelik 

çalıĢmaların sürdürülmesi planlanmaktadır. 
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