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1. GİRİŞ 

Biyolojik süreçler hakkındaki mevcut anlayışımız, büyük ölçüde iki boyutlu (2D) statik 

hücre kültürü veya hayvan modeli sistemleri olarak adlandırılan çok duvarlı plakalar, 

hücre kültürü şişeleri ve petri kapları kullanılarak düz yüzeylerde kültürlenen hücrelerin 

homojen popülasyonlarının çalışmalarına dayanmaktadır. Üç boyutlu hücre kültürleri, 

hücre agregasyonunun doku sferoidleri oluşturmasına veya canlı dokularda bulunan diğer 

proteinlerin yapısal proteinlerini ve diğer biyolojik moleküllerini taklit eden tanımlanmış 

bir iskele üzerine veya içine hücreler yerleştirmesine izin vererek in vivo durumu belirli 

bir dereceye kadar taklit etmektedir. Ayrıca 3D kültür modelleri insan doku fizyolojisini 

ve patofizyolojisini in vitro incelemek için kullanılabilmektedir (Derkus vd. 2015). 

Hidrojeller, çözünmeyen polimer yapıları oluşturmak için çapraz bağlanmış hidrofilik 

homopolimerlerden veya kopolimerlerden oluşturulan üç boyutlu ağlardır. Gelişmiş 

biyouyumlulukları, esnek sentez yöntemleri ve tatmin edici fiziksel özellikleri sayesinde 

hidrojeller özellikle doku mühendisliği, kök hücre biyoteknolojisi ve ilaç dağıtımında 

birçok uygulama için en sık kullanılan malzemelerden biri olmuştur. Hidrojeller ayrıca 

hidratlanmış jel yapısı, hücreler, antikorlar, antijenler, oligonükleotitler gibi fonksiyonel 

biyolojik moleküllerin kapsüllenmesi ve immobilizasyonu için üstün bir destek tabanı 

sağlaması sebebiyle biyosensörlerin üretiminde çekici malzemelerdir (Li vd. 2013). 

Kullanım alanları, hücresel ortamların oluşturulması ve kontrol edilmesi için in vitro 

platformları oluşturmasına kadar uzanmaktadır. Hyaluronik asit (HA), cilt, bağ dokusu, 

göbek kordonu gibi birçok insan dokusunda bulunabilen doğal bir glukozaminoglikandır 

(Dong vd. 2020). Biyolojik işlevselliği nedeniyle hidrojellerin tasarımında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. HA, biyomedikal uygulamalar için hidrojeller oluşturmak üzere 

modifiye edilebilen ve işlenebilen bir biyopolimeri temsil eder. Biyouyumlulukları, 

ayarlanabilir özellikleri ve doğal biyofonksiyonları sayesinde HA'dan üretilen hidrojeller 

sayısız uygulama için kullanılmaktadırlar. HA, CD44 gibi reseptörlere bağlanması, 

parçalanma kabiliyeti, yara iyileşmesi gibi özellikleri nedeniyle doğal biyolojik öneme 

sahiptir.  
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Son yıllarda mevcut çeşitli kimyasal modifikasyonlara ve işleme tekniklerine dayanan 

çok yönlü, biyouyumlu malzemelerin sürekli geliştirilmesi için HA bazlı hidrojellerin 

avantajları kullanılmaktadır (Highly vd. 2016). 

HA’nın tiramin modifiye hali olan HA-Tyr hidrojeli, enzim etkili bir mekanizma 

sonucunda mekanik dayanıma bağlı olarak 10 saniye gibi çok kısa bir jelleşme süresine 

sahiptir. Tez kapsamında HA-Tyr biyomalzemesini seçmemizin nedenlerini; (1) daha 

kısa sürede jelleşebilme özelliğine sahip olması ve (2) biyo uyumlu olması şeklinde 

sıralayabiliriz. Peptit ampifilleri (PA), biyoaktif hidrojellerin tasarımı için büyüleyici, 

kendi kendini birleştirebilen yapı taşlarını temsil eder. Bu ampifilik moleküller, bir peptit 

omurgasına bağlı en az bir lipit zincirinden oluşur. PA molekülünün, iyi karakterize 

edilmiş, kendi kendine birleştirme mekanizmasına sahip başka bir molekül ile bir araya 

getirilmesi, yeni çok bileşenli hidrojellerin tasarlanmasında büyük ilgi çekmektedir 

(Okesala vd. 2019). Tez kapsamında HA-Tyr hidrojeli, biyoaktif ve biyoaktif olmayan 

sentetik PA nanofiberlerinin moleküler düzeydeki etkileri incelenmiştir. Bu tez 

çalışmasındaki amacımız in vivo süreçlerde yer alan endojen farklılaşma süreçlerini taklit 

etmek ve büyüme faktörlerine gerek olmadan hücresel farklılaşmayı 

yönlendirebilmelerini sağlamaktır. 

1.2 Hidrojeller 

Son zamanlarda, polimer bilimi ve biyoteknolojideki gelişmeler, mükemmel biyolojik 

özelliklere sahip biyomalzemelerin üretimini kolaylaştırmıştır. Biyohidrojellerde su, 

genellikle uygun bir doğal polimer veya doğal polimerler ve yapay polimerlerin bir 

kombinasyonu olan bir yapı iskelesinde bulunur. Polimerik matriks, biyohidrojele belirli 

özellikler vererek çeşitli alanlarda uygulamalara yol açar. Biyohidrojellerin yapısı ve 

biyolojik özellikleri, nihai uygulamalarının seçiminde son derece önemli faktörlerdir. 
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Biyohidrojeller, hazırlama yöntemlerine, iyonik yüklerine, fiziksel yapılarına ve farklı 

biyolojik özelliklerine yol açan çapraz bağlarının doğasına göre sınıflandırılabilmektedir. 

Bununla birlikte mekanik ve şişme özellikleri de son uygulamalarını belirleyen önemli 

biyolojik faktörlerdir. Hidrojeller, yüksek su tutma kapasiteleri nedeniyle biyolojik 

alanda kullanılmak üzere tasarlanır ve sentezlenir, bu da onları, özelliklerini ve 

özelliklerini değiştirmeden proteinleri ve hücreleri uygun şekilde barındırmak için 

mükemmel yapılar haline getirir. Şu anda, biyolojik özelliklere sahip hidrojeller, 

biyomedikal araştırmalarda ana odak noktasıdır.  Biyolojik özelliklere sahip doğal 

polimerlere dayalı birçok gelişmiş hidrojel geliştirilmiştir ve her biri benzersiz yapılara 

sahiptir. Bunlar, maksimum su tutma kapasitesi (şişme kapasitesi), yüksek oksijen 

geçirgenliği, iyileştirilmiş biyouyumluluk, yapısal çeşitlilik, ilaç yükleme ve salım 

kolaylığı şeklinde sıralanabilmektedir (Ramazani vd. 2020). 

Hidrojeller birçok farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedirler. Bağlı yan grupların 

yapılarına göre ayrıldıklarında, nötral hidrojeller, anyonik hidrojeller, katyonik 

hidrojeller ve amfoterik hidrojeller olarak ayrılmaktadırlar.  Fiziksel yapılarına göre 

sınıflandırıldıklarında ise, amorf, yarıkristalin, hidrojen bağlı yapılar, süper moleküler 

yapılar ve hidrokollidal yapılarak olarak ayrılırlar. Hazırlanma yöntemlerine göre ise, 

homopolimer, kopolimer, çoklu polimer hidrojelleri olarak adlandırılmaktadırlar.  

Hedeflenen organların hücre dışı matriksiyle aynı bileşenlere ve yapısal özelliklere sahip 

hidrojellerin geliştirilmesi, tıbbi araştırmalarda büyük bir zorluktur. Hidrojellerin optimal 

tasarımı, hücre yapışmasına, hücre proliferasyonuna ve hücre farklılaşmasına elverişli 

olmalıdır. Sentetik hidrojeller, ürünlerin kalitesini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. 

Hidrojeller çok yönlüdür ve tıbbi cihazlar, doku mühendisliği uygulamaları, ilaç dağıtım 

sistemleri, kozmetik ürünler ve tarım teknolojileri gibi birçok endüstriyel sektörde 

kullanılır (Chuysinuan vd. 2020).  

Hidrojeller, kovalent ve kovalent olmayan etkileşimler yoluyla monomer veya polimer 

zincirlerinin çapraz bağlanmasıyla oluşan hidrofilik polimer ağlarıdır (Wang vd. 2018).   

Hidrojeller, su içerisinde çözünmeden şişebilme yeteneği olan, çapraz bağlı, üç boyutlu 

ağsı yapıdaki polimerlerdir. Hidrojellerin üç boyutlu yapısı kimyasal bağlar ya da iyonik 
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etkileşim, hidrojen bağı, fiziksel etkileşimler, Van der Waals kuvvetleri, hidrofobik 

etkileşimler gibi kohezyon kuvvetleri aracılığıyla gerçekleşir. Fiziksel etkileşimlerde 

çapraz bağlı jellerin dış çevre koşullarına fazlaca bağlı oldukları bilinmektedir (Hofmann 

vd. 2001). 

Hidrojeller yapılarında bulunan fazla su nedeniyle, esnek ve yumuşak yapıları gibi 

özellikleriyle canlı dokularla karşılaştırıldığında büyük benzerlik göstermektedir. Üretimi 

ve uygulamaları açısından gelişmeleri nedeniyle biyomedikal araştırmacılarının ilgisini 

çeken akıllı biyomalzemelerdir. Hidrojeller uzun bir süredir birleşik hidroksietil 

metakrilat hidrojeller olarak var olmuşlardır ve günümüzde kemik ve kıkırdak doku 

mühendisliğinde iskele oluşturmak için tercih edilen biyomateryal olarak hizmet ederler. 

Hidrojel bazlı iskeleler, moleküllerin ve hücrelerin yayılmasına ve bağlanmasına izin 

vermek için viskoz ve elastik özellikler sergileyen kendi kendine yeterli, üç boyutlu 

yapılardır. Hidrojellerin başarıyla kullanıldığı çeşitli biyomedikal uygulamalar arasında 

hücre terapötikleri, yara iyileşmesi, kıkırdak veya kemik rejenerasyonu için iskeleler ve 

ilaçların sürekli salınımı bulunmaktadır (Mehrotra vd. 2020).  

Hidrojeller, kendi net ağırlıklarının yüzde 10'undan bin katına kadar çevresindeki suyu 

tutabilen, üç boyutlu çapraz bağ ağına sahip hidrofilik polimerler olarak tanımlanırlar.  

Hidrojeller genellikle fiziksel veya kimyasal olarak çapraz bağlanırlar. Fiziksel çapraz 

bağlı hidrojeller zayıf moleküller arası kuvvetleri kullanır ve çapraz bağlanma 

noktalarında rastgele düzenlenirler. Bu nedenle yapısal olarak kararsızdırlar ve zayıf 

mekanik özelliklere sahiptirler. Bununla birlikte, zayıf kuvvet ve düşük enerji bariyerleri 

özellikleri hidrojellere yüksek derecede hassasiyet ve tersinirlik sağlar (Ye vd. 2020). 

1.2.1 Hidrojellerin biyolojik özellikleri 

Hidrojel, hücre iletimi için çekici bir seçenek olarak tanımlanmış ve 1960'lardan beri 

hücre taşıyıcıları olarak kullanılmıştır. Hidrojel, hücreleri tekdüze bir şekilde 

kapsülleyebilir ve doğal hücre dışı matriksi (ECM) taklit edebilmektedirler. Ayrıca, 

hücreleri kusurlu veya hastalıklı dokulara iletmek, hücre yapışması ve proliferasyonu için 

biyomimetik bir mikro ortam sağlayabilmektedirler. Kimyasal çapraz bağlama, 
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hidrojellerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini kontrol etmenin etkili bir yoludur. Bir tür 

glikozaminoglikan (GAG) olan HA, olağanüstü su tutma kapasitesine sahiptir ve hücre 

etkileşimini desteklemek ve hücre davranışını düzenlemek için çeşitli hücre yüzeyi 

reseptörleriyle etkileşime girebilir (Gao vd. 2020). 

Hidrojeller aynı zamanda mükemmel özellikleri, aljinat bazlı malzemeleri kemik ve deri 

dokusu mühendisliği için jeller, ilaç dağıtımı, hücrelerin hareketsizleştirilmesi, enzimler 

ve proteinler, yara sargısı malzemeleri, paketleme ve biyoteknolojideki diğer birçok 

uygulama gibi çok çeşitli biyomühendislik alanları için uygun hale getirilmektedir 

(Gamez-Llorens vd. 2020).  

1.2.2 Hidrojellerin sentezlenmesi 

Hidrojeller, fazla miktardaki suyu tutan ve yakalayan polimerik ağlardır. Bu polimerik 

ağlar ise sulu ortamlarda hidratlanabilme özelliğine sahiptir ve bir hidrojel yapısı 

oluşturan hidrofilik gruplar içerir. Ağ terimi ile ifade edilmek istenen ise, polimer 

zincirlerinin kullanımdan önce çözülmesini önlemek için çapraz bağlantıların mevcut 

olması anlamına gelmektedir. Hidrojeller, reolojik bir yolla da araştırılabilmektedirler. 

Zincirlerin önemli ölçüde karışmadığı düşük veya orta konsantrasyonlarda suda çözünür 

polimer çözeltileri, normal olarak "newton" davranışı sergileyecektir.  Ayrıca, polimerik 

zincirler arasında oluşan çapraz bağlar viskoelastik ve bazen de tamamen elastik davranış 

göstermektedir. Hidrojellerin muhteşem su emme kabiliyetleri sebebiyle ağların 

temellerinin keşfedilmesi araştırmalara ışık tutmaktadır.  

Hidrojeller kontakt lensler, ilaçlar, kapsüllenen hücreler için kalıpların oluşması ve 

kontrollü salınım cihazları gibi birçok alanda da geniş uygulama alanlarına sahiptir.  

Hidrojellerin biyolojik olarak parçalanabilmeleri, çapraz bağlarda hidrojellere kararsız 

bağların eklenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu kararsız bağlar, fizyolojik koşullarla, 

kimyasal olarak veya enzimatik olarak, çoğunlukla ise hidroliz yoluyla 

bölünebilmektedir. Hidrojellerin en önemli iki özelliği mükemmel bir biyouyumluluğa 

ve düşük toksik etkiye sahip olmalarıdır.  Hidrojellerin suyu seven yüzeyleri, hücrelerin 

ve proteinlerin bu yüzeylere yapışabilmeleri için daha düşük bir eğilim göstermektedir. 



6 

 

Kimyasal çapraz bağlı hidrojellerin polimer zincirleri arasında kovalent bağlar 

bulunurken, fiziksel olarak çapraz bağlı jellerde polimer zincirleri arasında, kullanım 

öncesi bağların ayrılmasını önlemek için, fiziksel etkileşimler bulunmaktadır (Akhtar vd. 

2016). 

1.2.3 Akıllı hidrojeller 

Hidrojeller ile ilgili ilk çalışmalar 1894'te ortaya çıkmasına rağmen, “akıllı” kelimesi 

1948'de Kuhn ve arkadaşları tarafından tanıtılmıştır (Kuhn vd. 1949). Bildirilen ilk yayın, 

ortam pH'ına göre yapısal ayarlamalara girebilen poli (akrilik asit) polimer molekülleri 

hakkındadır. Aynı zamanda yapılan yayınlar, öncü akıllı hidrojeller dahil olmak üzere 

farklı polimerik ağlar için bu tür profilleri bildirmiştir (Richer vd 2006).  

Supramoleküler kimya, molekülün ötesindeki kimya olarak tanımlanır. Bu alan, 

supramoleküler etkileşim manipülasyonunun temel ve uygulamalı yönleri de dahil 

edilerek geliştirilmiştir (Lehn vd. 2002). 

Hidrojen bağı, hidrofobik etkileşimler ve elektrostatik etkileşimler gibi fiziksel 

etkileşimlere odaklanılmış olmasına rağmen, supramoleküler kimyanın dinamik doğası, 

onu akıllı hidrojellerin geliştirilmesini sağlamıştır. Bu anlamda, yalnızca kovalent 

olmayan bağlar değil, aynı zamanda dinamik kovalent bağlar, uyaranlara yanıt vermesi 

özelliğinin uyarlanması amacıyla araştırılmaktadır (Lehn vd. 2012).  

Akıllı hidrojeller, iyonik bağlar ve hidrojen bağları gibi supramoleküler etkileşimler 

kurarak kendiliğinden birleşebilmektedirler. Ayrıca aynı amaçla kovalent kimyasal 

bağlar da kullanılabilmektedir (Maeda vd. 2009).  

Akıllı hidrojellerin dinamik davranışlarının aksine geleneksel hidrojellerin statik 

davranışı, ilaç dağıtım sistemlerinin performansını önemli ölçüde etkileyebilen iki 

davranış biçimidir (Kuhn vd. 1949). Supramoleküler etkileşimler ile dinamik kovalent 
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bağlar arasındaki fizikokimya, biyolojik sistemlerin performansında ve sentezlenmesinde 

birincil öneme sahiptir (Yu vd. 2015). 

Akıllı hidrojeller biyolojik, kimyasal ve fiziksel uyarılara cevap verebilecek şekilde 

tasarlanmaktadırlar. Akıllı hidrojeller için beklenen son morfoloji, önemli ölçüde orijinal 

polimerlerin sentezlenmesi, monomerlerin bileşimi ve bunların oranları ile çapraz 

bağlama yöntemini içeren bir dizi farklı parametreye bağlıdır. Ayrıca, ilaçların polimerik 

modele dahil edilmesi veya birleştirilmesi, olasılıkla artan dolaşım süresine ilaveten, bir 

ilaç taşıyıcısı olarak pasif bir işlev sağlayabilir. Bunun sonucunda ise bozunma süresi 

değişebilmektedir veya toksisite en aza indirgenebilmektedir (Koetting vd. 2015). 

Son yıllarda, hidrojeller, pH, sıcaklık, elektrik alan, çözücü bileşimleri, tuz 

konsantrasyonları gibi sürekli hacim dönüşümü geçirecek şekilde tasarlanabildiklerinden, 

tıbbi alanda artan ilgi kazanmaktadırlar. Daha iyi akıllı veya uyarıcı hidrojeller olarak 

bilinen bu yüksek değişim kabiliyetine sahip ve uyarlanabilme yeteneğine sahip 

polimerler, ortamdaki değişiklikleri algılayabilir ve harici bir itici güç olmaksızın yapısal 

değişiklikleri tetikleyerek yanıt verebilmektedirler. Akıllı hidrojeller, iyileştirilmiş 

terapötik etkiye sahip, kendi kendilerini düzenleyen ilaç verme sistemlerinin 

geliştirilmesi için ideal bir aday olarak gösterilmektedir (Parodi vd. 2015).  

Sıcaklık ve pH, hidrojellerin iyileştirici etkisini tetiklemek için en yaygın olarak 

kullanılan uyarıcılardır. Bunun sebebi biyolojik ve fizyolojik öneme sahip olmalarıdır 

(Chilkoti vd. 2002). 

1.2.4 Moleküler kendiliğinden birleşme 

Son otuz yıldır, maddenin, buna canlı organizmalarda dahil olmak üzere, nasıl organize 

edildikleri, işlevsel karmaşıklıkları ve yüksek yapısal özelliklere nasıl çıktıkları 

düşünüldüğünde bu gerçek bir devrim olarak nitelendirilmişti. Charles Pedersen, Jean-

Marie Lehn ve Donald J. Cram’ın ‘’yapıya özgü yüksek seçicilikte etkileşimlere sahip 

moleküllerin geliştirilmesi ve kullanılması’’ konusundaki çalışmaları tarafından Nobel 
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Ödülü ile tanınmış ve 1987 yılında, bugün bilindiği gibi supramoleküler kimyanın 

temelleri atılmıştır. Lehn, ilerleyen yıllarda ‘’molekülün ötesinde kimya’’ bakış açısıyla 

çeşitli yapıların kendiliğinden birleştiği fikrini genişletmiştir (Lehn vd. 1990). 

Supramoleküler kimya, bir moleküldeki belirli atom dizilerinde ki bilgilerin 

depolanmasını içermektedir (Lehn vd. 2009). Moleküler yapılar, diğer yapılar ile 

etkileşimlerini, önceleri kovalent olmayan etkileşimler olarak adlandırılan hidrofobik, 

aromatik, dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol ve iyon-iyon etkileşimleri, van der Waals 

kuvvetleri, hidrojen bağları gibi tanımlanmış sıralı algoritmalar yoluyla 

belirlemekterdirler (Wilmer vd. 2009). 

Moleküler kendi kendine birleşmelerin evrimi moleküler tanıma ve kendi kendine 

organizasyon olmak üzere iki sürece daymaktadır.  Moleküler tanıma, moleküler ön 

organizasyon ve tasarıma dayanmakla birlikte, bilgileri depolama ve bilgilerin 

işlenmesini içermektedir. Kendi kendine organizasyon ise, birçok bileşenin düzen 

içierisinde sıralanmalarını, büyümelerini ve sonlanmalarını içermektedir (Lehn vd 2009). 

Çeşitli biyomateryaller, oluşumları ve kararlılıkları bakımından kendiliğinden birleşme 

fikrinden yararlanarak tasarlanmışlardır (Stephanopoulos vd. 2013). 

Kendi kendine birleşmeler aynı zamanda hidrojelleri oluşturmak içinde kullanılan bir 

yöntemdir. Bazı durumlarda ise, kendi kendine birleşmeler, hidrojel ağları oluşturmak 

için fiziksel olarak dolanabilen ve demetlenebilen yüksek görünüş oranlı yapıların 

oluşumlarını sağlamaktadır. Polimerler gibi makromoleküler yapılar, çoğu durumda 

supramoleküler veya elektrostatik etkileşimlerle de desteklenen hidrofobik etkileşimler 

yoluyla, hidrojelleri kendi kendine bir araya getirmek ve oluşturmak için tasarlanmıştır. 

Bu sistem kendiliğinden birleştirilmiş malzemelerin kovalent bağ gibi oluşumlarını 

değiştirebilmeyi sağlamaktadır. 

Ayrıva hidrojel tarafından emilen dinamik kovalent bağlar, hidrojellerin dayanıklıklarını 

arttırır ve malzeme içerisindeki enerji dağılımlarına olanak sağlamaktadır. Bu çeşitli 

yaklaşımlar, ilaç salınımı için yeni araçlar olarak işlev görmenin dışında, viskoelastik 
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biyolojik matrislerin daha doğru yapısal taklitini mümkün kılan yeni malzemeler 

geliştirilmesine olanak tanımaktadır (Webber vd. 2020). 

1.2.5 Supramoleküler biyomalzemeler 

Moleküler kendini birleştirme ilkesi, daha dinamik, uyarlanabilir ve akıllı 

biyomateryallerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (George vd. 2002). 

Supramoleküler biyomateryaller, genellikle yapısal olarak dinamik polimerlerden 

oluşmaktadır. Kovalent polimerler mekanik ve kimyasal olarak çok kuvvetli 

polimerlerdir. Bunun aksine supramoleküler polimerlerin çoğu daha zayıf yapıya 

sahiptirler. Böylece, bahsedilen zayıf sağlamlılık, çok moleküllü polimerik malzemeleri, 

kimyasal ve mekanik stabilitenin zorunlu olarak gerek olmadığı çalışmalara 

yönlendirmektedir (Krieg vd. 2016).  

Supramoleküler biyomateryallerin tersine çevrilebilirliği, nano ve mezo yapıların 

büyümelerine, kısalmalarına hatta yeniden oluşmalarına olanak sağlamaktadır. 

Kendiliğinden organize oldukları tanımlanan işlevsel supramoleküler nano yapıların, 

kendiliğinden gerçekleşmelerine rağmen kontrollü üretimleri, biyomateryallerin nano 

fabrikasyonlarına güçlü bir alternatif sağlamaktadır (George vd. 2002). 

1.2.5.1 Çok bileşenli-kendi kendine birleşen supramoleküler sistemlerin avantajları 

Birden fazla bileşen içeren ve kendi kendine birleşen supramoleküler, fazlasıyla karmaşık 

fakat düzenli yapılar oluşturabilmektedirler (Bai vd. 2016). Bunun sonucunda, 

oluşturdukları yapı blokları ile morfoloji oluşturmalarının termodinamik olarak diğer 

moleküllere göre daha fazla avantaj sağladığı görülmektedir (Nagy-Smith vd. 2017).  

DNA gibi yapıların fosfolipid hücre duvarları, çeşitli kovalent bağlı olmayan bileşenlerin 

kendi kendine birleşmesiyle oluşmaktadırlar (Xing vd. 2018). Supramoleküller, 

uyarlanabilirlikleri, dinamikleri ve yanıt verebilmelerini, kovalent olmayan etkileşimlerin 

sonucunda kazanmaktadırlar (Li vd. 2021). 
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Supramoleküler malzemelerin tasarlanma amaçları, doğal supramoleküler yapıları, 

öngörülen moleküllerin birbirleri arasındaki etkişimlerinde gerekli olan kodları analiz 

ederek yenilikçi malzemeler tasarlamaktır (Liyanage vd. 2015, Raeburn vd. 2015, Makam 

vd. 2018). Bu tasarımlar ve tasarım stratejileri, peptit ampifiller, mühendislikte kullanılan 

pepetitleri ve molekül ağırlıkları düşük olan peptitler kullanılarak geliştirilmektedir 

(Zayed vd. 2010, Wang vd. 2012). Birden fazla yapay olarak tasarlanan ve üretilen nano 

yapılar, homojen olan aynı, zamanda ayarlanabilen çeşitliklere sahip tek bir yapı bloğu 

sınıfından oluşmaktadırlar (Wang vd. 2019). Bunun yanı sıra, çok bileşenli olarak 

tasarlanan, kendiliğinden birleşen molekküler, daha geniş ve kapsamlı bir yapı 

oluşturmada mekansal-zamansal kontrolün sağlanmasına olanak tanımaktadır. Moleküler 

dizaynlarda, Peptit-peptit (Wen vd. 2016, Truex vd. 2016), protein-peptit (Hudalla vd. 

2013), PA-polisakkarit (Capito vd. 2008), protein-protein (Thomas vd. 2018) ve protein-

peptit-DNA (Ni vd. 2014, Buchberger vd. 2020) gibi iki veya daha fazla farklı moleküler 

yapıların kulllanılması, performans arttırmak ya da karmaşık ama işlevsel moleküllerin 

tasarımları için yeni fırsatlar sağlayabilmektedir (Li vd. 2021). Tüm bu tasarlanan 

moleküler dizaynlar ve özellikleri, ilaç salınımlarında (Moquin vd. 2019) ve doku 

mühendisliklerinde (Jia vd. 2009, Chivers vd. 2020) yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Cross vd. 2018).  

Ayrıca çok bileşenli jeller, tek bileşenli jel sistemlerine göre çok daha fazla avantaja 

sahiptirler. Çünkü çok bileşenli jel yapıları, hücre davranışı (Alakpa vd. 2016) gibi 

yüksek değişkenlik gösterebilen sistemleri düzenleyebilmektedirler (Li vd. 2021). 

1.3 Hyaluronik asit 

Hyalronik Asit ilk kez 1930’lu yıllarda, Karl Meyer ve John Palmer tarafından 

keşfedilmiştir. Sığır gözlerinde buldukları yüksek molekül ağırlıklı 

polisakkarite hyaluronik asit adını vermişlerdir. Karl Meyer ve arkadaşları yapısının 

25,000 disakkaritin bir uzunluk içerisinde birbirlerini tekrarlamasından oluşan bir polimer 

olduğunu görmüş ve kararlı bir enerjiye sahip olduğunu keşfetmiştir (Mayer vd. 1934). 
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1934'te Meyer ve Palmer, asidik koşullar altında sığır vitröz mizahından izole edilen 

amukoid benzeri bir madde bildirdi ve bu, üronik asit ve amino şeker içeren ancak sülfat 

içermeyen bir asit poli sakkarit olarak tanımlandı.  Bu yeni keşfedilen doğal olarak oluşan 

polisakkarit, biyolojik kökeninden, vitrözden (hyaloid) ve ana yapısal bileşeni olan uronik 

asitten sonra HA olarak adlandırıldı. Sonraki yıllarda HA, sinoviyal sıvı, deri, göbek 

kordonu, horoz tarağı ve bir bakteri kaynağı (streptokok) gibi diğer biyolojik 

kaynaklardan başarıyla izole edildi. HA çoğu insan dokusunda fazladan selüar olarak 

bulunabilir. Deri, akciğer ve bağırsak vücuttaki HA'nın %50'sinden fazlasını içerir. 

Gözün sinoviyal sıvı, deri, göbek kordonu ve vitröz gövdesi HA içeriği bakımından 

zengindir. HA, birkaç milyon Dalton'a kadar geniş bir moleküler ağırlığa sahiptir. HA 

bağlayıcı özellik taşıyan, anyonik ve uzun polisakkaritler içeren bir glikozaminoglikan 

polimeridir.  Kimyasal olarak, glikozaminoglikan adı verilen, bağ dokusu proteinleri 

grubunun en basit ve sülfat içermeyen tek üyesidir. İnsan vücudunda yaklaşık 15-20 gram 

civarında özellikle sinir dokularında, gözün vitröz sıvısında, hyalin kıkırdakta, eklem 

sıvısında, dermis ve epidermiste bulunur. Hyaluronan olarak da bilinen HA, 0,1 ila 10 

milyon Dalton arasında değişen moleküler ağırlıklarda görünen, değişken boyutlarda 

sülfatsız disakkarit birimlerinin tekrarlanmasından oluşan, her yerde bulunan, doğal 

olarak oluşan, polianiyonik, glikozaminoglikandır (Frezer vd. 1997).  

HA’nın ilk başta yalnızca doku viskoelastisitesini korumaya yardımcı olan benzersiz 

fizikokimyasal özellikler sergilediği biliniyordu. Fakat sonraki çalışmalar hyaluronik 

asitin aynı zamanda adezyon, göç ve proliferasyon gibi hücre içi sinyallemeleri başlatan, 

hücre yüzeyi reseptörlerine ve ECM moleküllerine bağlanarak önemli biyolojik 

etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Toole vd. 2004). 

HA aynı zamanda embriyogenez ve morfogenez gibi temel gelişim süreçlerini de etkiler 

(Toole vd. 2001). 

Alt birim başına C14 H21 NO11'in kimyasal yapısı ile, çok sayıda kimyasal modifikasyona 

izin veren tek bir amid fonksiyonel grubu ile birlikte çoklu alkol ve karboksilik asit 

gruplarına sahiptir (Wang vd. 2014). 
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Şekil 1.1 Hyaluronik Asitin Kimyasal Yapısı (Wang vd. 2014) 

1.3.1 Hyalnuronik asitin biyolojik özellikleri 

Doku büyümeleri yalnızca hücre içinde gerçekleşen biyolojik bir süreç değildir. Aynı 

zamanda hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşimlerini de içermektedir (Niklason vd. 

2018). Bu durum göz önünde bulundurulduğunda hücre veya doku iskelesi yalnızca bir 

hücre dışı mikro ortam değil, aynı zamanda hücrelerin yapıştıkları bir yüzeydir (Tan vd. 

2007). Doğal bir ECM bileşeni olarak hyaluronik asit, benzersiz bir hücre dışı ortam 

sağlayabilir ve bu nedenle rejeneratif tedavide yaygın olarak kullanılır. Hidrojeller, 

hücreler için uzun vadeli hücre çoğalmasına ve hayatta kalmasına izin verecek şekilde 

ayarlanabilen doku ve benzeri üç boyutlu bir niş sağlamaktadır.  

HA'nın biyomedikal uygulamaları, yüksek hidrofilikliği, benzersiz reolojik davranışı ve 

doğal farmakolojik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Suyun emilmesi katı hacminde 

bin kata kadar genişlemeye neden olarak visko-elastik bir jel oluşturur. 

Bu jeller, rejeneratif tıpta kusurlu, dejenere veya hasarlı dokuların yerini alacak çekici 

iskele malzemeleridir. Burada HA, hücre proliferasyonu ve ECM’nin yeniden 

modellenmesi için bir sinyal molekülü görevi görür (Zhai vd. 2020). 
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Şekil.1.2 Nanotıp ve doku mühendisliği için hyaluronik asit bazlı malzemelerin şematik 

gösterimi (Rao vd. 2020) 

 

HA diğer doğal ve sentetik polimerlere göre çok daha fazla su tutma kapasitesine sahiptir. 

HA, dokuların hidrasyonu ve nemlenmesinde, dokulardan madde geçişinde, hücrelerin 

hareketinde ve farklılaşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle ortopedi, 

romatoloji, oftalmoloji, dermatoloji ve kozmetolojide kullanılmaktadır. HA ya hayvansal 

kaynaklardan ya da bakteriden fermentasyon ve doğrudan izolasyon yöntemleriyle elde 

edilmektedir. HA’nın yara iyileşmesinde olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. 

HA, kozmetik amaçla yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları azaltmak için dolgu maddesi olarak 

ve nemlendirici etkisi nedeniyle cilt bakım ürünlerinde kullanılmaktadır. 

Biyolojik aktiviteleri daha çok arttırmak ve özel yapım dokular üretmek için kimyasal 

olarak modifiye edilmiş HA'lar çeşitli ECM'den türetilmiş peptitler veya protein 

fragmanları ile türevlendirilmiştir (Ghosh vd. 2006) Bu tür HA türevleri, ilaç verme, yara 

onarımı ve doku mühendisliği gibi çeşitli tıbbi uygulamalarda biyomalzemeler olarak 

kullanılmıştır (Allison vd, 2006). 
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1.4 Peptit Ampifilleri 

Peptit amfifilleri 1990'larda geliştirilmiş ve ilk olarak 1995 yılında Matthew Tirrell grubu 

tarafından tanımlanmışlardır (Ching-Ying vd. 1996). İlk olarak bildirilen peptit ampifil 

molekülleri iki alandan oluşmaktadır. PA molekülleri, bir kısmı lipofilik karakterde öteki 

kısmı ise hidrofilik özellikte olan iki alandan oluşmaktadır. Bu lipofilik alanların çözücü 

olmaksızın birleşmesinin sonucu olarak küre benzeri supramoleküler yapılarda, kendi 

kendine birleşme özellikleri vardır. Bu hidrofobik etki nano yapının çekirdeğini 

oluşturmaktadır. Hidrofilik kalıntılar suya maruz kaldıklarında çözünür bir nano yapı 

oluşturmaktadırlar. Hartgerink ve ark. Samuel I. Stupp laboratuvarında, 2000'li yılların 

başlarında, uzun nanoyapılar halinde kendi kendine birleşebilen yeni bir peptit ampifil 

tipi bulmuşlardır. Bu bulunan yeni peptit ampifiller ise üç kısımdan oluşmaktadır. İlk 

kısım hidrofobik bir kuyruk, ikinci kısım bir beta-tabakası amino asit bölgesi ve üçüncü 

kısım ise, molekülün suda çözünürlüğüne izin veren bir peptit epitopu kısmıdır 

(Hartgerink vd. 2002). Ayrıca PA’lar canlı sistemlerde hedefleme veya sinyal 

gönderimlerinde olduğu gibi birçok biyolojik süreçte de sinyalleme epitopunu 

paylaşmaktadırlar. (Hendricks vd. 2017).  

PA’nin kendiliğinden birleşme mekanizmaları beta-tabaka oluşturan amino asitler ile 

kuyrukların hidrofobik çöküşü arasındaki hidrojen bağının bir kombinasyonudur. Bu 

durum peptit epitopunu nanofiber yüzeyde son derece yüksek yoğunlukta sunan silindirik 

misellerin oluşumunu sağlamaktadır. Liflerin yüklü yüzeylerinin değişimi, pH 

değişimiyle yani karşıt iyonlar ekleyerek sağlanabilmekte ve bu sayede yeni jeller 

oluşturulabilmektedir. İn vivo olarak peptit ampifil çözeltilerinin enjeksiyonunun, 

fizyolojik çözeltilere karşı sahip oldukları iyonlardan dolayı jel oluşumuna sebep 

oldukları da gösterilmektedir.  

Bu durum, materyallerin tümüyle biyolojik olarak parçalanabildiklerini, in vitro ve in 

vivo tedavilerde de çok sayıda uygulama yapılmasına olanak sağladığını göstermektedir. 

Birçok peptit, toksin ve antibiyotik işlevlidir (Kelkar vd. 2007).  
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Antimikrobiyal peptidlerden başka, hücreye nüfuz eden peptidlerin yapımı için de benzer 

bir amfipatik mekanizma benimsenmektedir ve son yıllarda bu tür dizilerin 

hazırlanmasında bir artış olmaktadır (Rodrigues de Almeida vd. 2019).  

Amfifilik peptitlerin ilgili tasarımları, bu ampifilik peptitlerin sentezleri veya bu 

peptitlerin membranlar ile etkileşimleri, terapötik ajanların keşfedilmesinde önemli rol 

oynayabilmektedir. Bu amfifilik peptidlerin kendi kendine bir araya getirilmesi, çeşitli 

uygulamalar için potansiyele sahip yeni yumuşak malzemelerin yaratılmasının önünü 

açan bir başka önemli özelliktir. Hidrofobik ve hidrofilik kalıntıların tekrarlayan ikili 

kısımlarını içeren peptidler, genellikle β-kıvrımlı tabaka benzeri yapıları 

benimsemektedirler. Bu diziler, β-sarmalının iki yüzünü yaratır, hidrofobik olanı, tüm 

hidrofobik yan zincirlerin yönlendirildiği, diğer yüz ise amino asitlerin polar yan 

zincirlerini içermektedir. PA’lar oluşturulurken bu en yaygın platform olarak 

kullanılmaktadır (Dasgupta vd. 2019). 

Kimyanın modüler doğası, ortaya çıkan kendiliğinden birleşen liflerin ve jellerin hem 

mekanik özelliklerinin hem de biyoaktivitelerinin ayarlanmasına izin verir. Bu biyoaktif 

diziler, büyüme faktörlerini yerini belirlemek ve bu faktörleri yüksek yoğunluklarda 

hücrelere bağlamak veya endojen biyomoleküllerin işlevini doğrudan taklit etmek için 

kullanılabilmektedir. Fibronektinin yapışkan RGD halkalarını taklit edebilen etitoplar, 

laminin içindeki IKVAV sekansı ve heparin süfatı bağlayabilmek için bir konsensüs 

sekansı, sentezlenen büyük sekanslara örnek olarak gösterilebilmektedir.  Bu 

moleküllerin çok sayıda in vivo çalışmalarda, yara iyileşmeleri, minerilizasyon sağlama, 

hücrelerin farklılaşması, hücre yapışması ve hatta fonksiyonların geri kazanılmasında 

etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmektedir. Ek olarak peptit ampifiller son 

yıllarda daha gelişmiş ve potansiyal uygulamalara sahip biyoaktif malzemeleri ortaya 

çıkarmıştır. PA’lar ile  hazırlanan jellerin canlı hücrelerin kapsüllenmesine izin verdiğide 

yapılan çalışmalarda gösterilmektedir.  

Zamanla, bir ozmotik basınç farkı, polimer zincirlerinin difüzyon bariyerinden peptid 

amfifil bölmesine yeniden sürülmesini sağlar ve zamanla büyüyen arayüze dik liflerin 

oluşumuna yol açar. Biyoaktif peptit amfifilleri, hücreleri ve biyomolekülleri 
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kapsülleyebilmektedirler. Biyolojik olarak uyumludurlar ve yine biyolojik olarak 

parçalanabilmektedirler. Peptit amfifilleri, supramoleküler nanoyapılarla kendi kendine 

bir araya gelen peptit bazlı moleküllerdir; küresel miseller, bükülmüş şeritler ve yüksek 

en-boy oranlı nanofiberlerden oluşmaktadırlar. Moleküler olarak kendi kendine 

birleştirme, supramolekülerin oluşumunda son derece faydalı bir yaklaşımdır. Birçok 

farklı kimyasal bağlanma çeşidine rağmen kendiliğinden birleşebilen yapılar fazlasıyla 

kararlı bir konformasyon oluşturabilmektedir. Bu durum diğer moleküllerle olan 

etkileşimide etkileyebilmektedir. Kendiliğinden birleşmedeki zorluk ise kararlı 

makroskopik yapı oluşturabilmek için kendi kendini denetleyebilen bir yapı taşı 

tasarlamaktır. Bunun için en uygun kuruculardan biri ise amino asit molekülüdür. Amino 

asitler proteinlerin yapı taşlarını oluştururlar. Son yıllardaki bilimsel olarak kaydedilen 

ilerlemeler sonucunda bilim adamları doğal süreci taklit etmek için amino asit 

bileşenlerini ve dizisinde farklılıklar olan çok sayıda farklı peptitleri kolayca 

sentezleyebilmektedir. Mevcut olan 20 aminoasit ile bilim insanları çok sayıda farklı 

molekülü tasarlamakta ve bu moleküllerin birleştirilmelerini kolayca incelemektedirler. 

Moleküllerin kendi kendilerini birleştirme özellikleri, ilaç verme, yüzey modifikasyonları 

oluşturma, hidrojelleri oluşturma, doku onarımları ve tamiri gibi birçok uygulama alanına 

olanak sağlamaktadır. Hidrojel ve organojel gibi yapıları oluşturmada yine bir molekülün 

kendi kendini birleştirme yeteneğinden yararlanılmaktadır. Düşük molarlı bir molekülün 

kendiliğinden birleşmesinden kaynaklanan jellere supramoleküler veya fiziksel jeller adı 

verilmektedir. Supramoleküller, ısı etkisiyle tersinirdir. Ancak kimyasal olarak çapraz 

bağlanmış jellerde ki bunlara makromeleküller veya kimyasal jeller adı verilir, tersinme 

özellikler bulunmamaktadır (Irwansyah vd. 2012). 

İlaç dağıtım sistemleri (DDS'ler) son yıllarda yapılan araştırmalarda çekici bir alan haline 

gelmiştir.  İlaçların istenilen hedef alanlara taşınabilmesi için DDS’lerin biyolojik 

memranlar arasındaki göç edebilme ve ayrışma kapasitelerine sahip olmaları 

gerekmektedir. Klinik etkinin başarılı bir şekilde oluşabilmesi için, birden fazla işlevli 

fonksiyonel terapötik nano taşıyıcılara ihtiyaç vardır. Biyomimetik peptitlerin ilaç 

dağıtım sistemlerinde ayırt edici uygulamalarını mümkün kılan özellikleri vardır. 

Bunlardan ilki, doğal bir biyolojik uyumlulukları vardır ve biyolojik olarak 

parçalanabilirler. Diğer bir özellik ise iyi tasarlanmış yapı bloklarında oluşan çeşitli nano 
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yapılar oluşturmaktadırlar. Son olarak ise biyoaktivite yaşam aktivitelerinde öenmli bir 

rol oynar. Bütün bunlar sonucunda spesifik hedefleme ve yüksek ilaç yükleme etkinliğine 

sahip peptitler, terapötik ve tanısal amaçlar için çok fonksiyonlu ilaç taşıyıcıları olarak 

hizmet etmektedirler (Yin vd. 2020).   

PA nanoyapıları, dağılımı kontrol eder ve bu sebeple geniş potansiyalli uygulama 

alanlarına sahiptirler. PA’lar, plazma hücre membranlarına yüksek afiniteleri ve çok etkili 

hücre translokasyonu nedeniyle önemli yapılardır (Liv d. 2018).  Konjugat peptit 

ampifiller, merkezde hidrofobik segment ve dışarda hidrofilik peptit 

bulundurduklarından, misel bir yapı oluşturarak kendi kendilerine birleşme özelliği 

göstermektedirler (Chakroun vd. 2019). Bu nedenle, biyoaktif peptid dizileri ile PA 

nanoyapıları, ilaç ve gen için bir platform oluşturarak yaygın şekilde kullanılmaktadır 

(Xu vd. 2017). PA nanofiber hidrojellerin, hem fiziksel hem de moleküler sinyaller 

yoluyla hücrenin gideceği yönü belirlediği görülmektedir (Webber vd. 2011).  PA jelleri 

yalnızca hücre büyümesi için hidratlanmış yapı iskelesini oluşturmaz, bunun yanı sıra 

doğal dokularıda taklit ederek önemli bir biyoaktif peptit dizisi gösterme yeteneğine 

sahiptir (Guler vd. 2006).  

Lifleri oluşturan bileşen PA molekülleri dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak bir 

hiddrofobik grup, ikinci olarak nanofiberformasyonu destekleyen bir b-tabakasını 

oluşturan peptit, üçüncü olarak çözünürlük için iyonlaşabilir yan zincir kalıntılarını içeren 

bir peptid segmenti ve son olarak hücresel reseptörlerle etkileşime girmek ve hücresel 

aktiviteleri uyarmak için tasarlanmış isteğe bağlı bir biyoaktif sinyal epitopu. RGDS 

(Arg-Gly-Asp-Ser) epitop sekansı, doğal olarak offibronektin molekülleri üzerinde 

bulunur ve in vitro hücresel hareketliliği, proliferasyonu ve farklılaşmayı teşvik ettiğini 

göstermektedir (Zhou vd. 2019). 
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Şekil 1.3 A) C16-VVVAAAEEEGGGGGRGDS sekanslı biyoaktif PA molekülünün 

kimyasal yapısı. B) Renkli bölümler %10 biyoaktif PA moleküllerinden oluşan 

bir nanofiberin 3D çizimine karşılık gelmektedir (İyonik çapraz bağlı).  C) 

Jelin, SEM’de birbirine bağlı bir lif ağı olarak gösterilmesi, ölçek: 500nm.  

(Zhou vd. 2019) 

 

1.5  Kök Hücreler 

Tarihte ilk olarak 1960’lı yıllarda kemik iliğinden ameliyatla alınan kök hücreler lösemi 

tedavisinde kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda vücutta dolaşan kandaki kök hücrelerin 

kullanılabileceği anlaşılmıştır. 80'li yılların başında, yeni doğan bebeklerin kordon 

kanında da kök hücrelerin bol miktarda bulunduğu ve bu hücrelerin tedavide 

kullanılabilecekleri fikri ortaya atılmıştır. 1998 yılında ABD’li bilim adamı James 

Thomson ve ekibi, ilk defa “insan embriyonik kök hücrelerini” laboratuvarda 

embriyondan ayrıştırmışlar ve çoğaltmışlardır. Kök hücreler dokularda az sayıda 

bulunmakla beraber yaşam boyunca sınırsız bölünürler.  

Bölünme hızları çoğunlukla yavaştır fakat bazı durumlarda bu hız en az iki katına kadar 

çıkabilmektedir. Kök hücreler dokulardaki en uzun ömürlü ve en kalıcı hücre olmakla 
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birlikte organizma yaşlandıkça sayıları azalmaktadır. Kök hücrelerin kendilerini 

klonlayabilme yetenekleri sayesinde tek bir kök hücre birçok sayıda yeni kök hücreler 

oluşturabilmektedir. Kök hücreler daima ileri doğru farklılaşmazlar. Geriye doğru 

farklılaşmada gözlenebilmektedir. Burada önemli olan hücrelerin plastisitesidir. Kök 

hücreler yalnızca köken aldıkları dokuya değil aynı zamanda farklı dokularada 

farklılaşabilmektedirler (Ören vd. 2019). 

İnsan vücudunda üç temel hücre vardır; germ hücreleri, somatik hücreler ve kök hücreler.  

Germ hücreleri, sperm veya yumurta gibi gamet oluşumunda görev alan hücrelerdir. 

Somatik hücreler, yetişkin bir insanı oluşturan hücrelerin büyük bir kısmını içermektedir. 

Çekirdeksiz hücreler, diğer adıyla kırmızı kan hücreleri hariç bu hücrelerin herbirinin 

farklılaşmış durumda genom kopyası veya kopyaları bulunmaktadır. Kök hücreler ise, 

sınırsız olarak bölünme yeteneğine sahip, olgunlaşmış özel hücre tiplerine yol açabilme 

potansiyaline sahip hücreler olarak tanımlanmaktadırlar (Alison vd. 2002). 

Kök hücreler bölündüklerinde, yavru hücrelere veya farklılaşan özelleşmiş hücrelerin 

oluşumuna sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra kök hücreler, kendi formlarında 

kalabilmek için kendini yenileyebilmektedirler. Kök hücrelerin, bbu şekilde hücre 

bölünmeleri asimetrik şekilde olur ve organların bileşimlerini korumada gerekli bir 

fizyolojik mekanizma sağlamaktadırlar. Kök hücrelerin en önemli özelliklerinden biride, 

normalde bulundukları dokuların dışında farklılaşma yeteneklerinin olmasıdır. Bu durum 

genellikle hücre plastisitesi olarak adlandırılmaktadır (Gardner vd. 2002). 

1.5.1 Totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent ve unipotent kök hücreler 

Kök hücreler kendi içlerinde totipotenti pluripotenr ve multipotent olarak 

sınıflandırılabilmektedir. Totipotent kök hücreleri plesanta ve fetüs dahil olmak üzere 

tüm hücre tipini oluşturabilme yeteneğine sahip kök hücrelerdir.  

Bu tür hücreler sınırsız çoğalma ve her türlü hücre tipini oluşturabilme yetenekleri 

sayesinde tüm organizmayı oluşturabilmektedirler. Memeli emriyolarıda totipotent 
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hücrelerden oluşmaktadır. Pluripotent kök hücreler ise tüm organizmayı değil, yalnızca 

üç germ katmanınından yani ektoderm, mezoderm ve endoderm tabakalarındaki hücre 

türlerini oluşturma yeteneğindedirler. Teorik olarak bakıldığında, pluripotent kök 

hücreler vücuttaki yaklaşık 200 hücre tipine oluşturma yeteneğine sahiptirler. Ana 

başlıklar altında incelendiklerinde ise dört sınıfta toplamaktadırlar. Bunlar, embriyonik 

kök hücreler, embriyonik germ hücreleri, karsinom hücreleri ve yetişkin progenitör 

hücreler (Smith vd. 2001). 

Multipotent kök hücreler birçok dokuda bulunmaktadırlar. En spesifik özellikleri, tek bir 

germ katmanından hürelere farklılaşabilmeleridir (Ratajczak vd. 2012).   

Mezenkimal kök hücreler, en çok bilinen multipotent kök hücreler olarak 

bilinmektedirler. Kemik iliği, yağ dokusu, göbek kordonu kanı gibi çeşitli dokulardan 

üretilebilmektedirler (Augello vd. 2010). MKH’ler hücre kültürü plastiklerine yapışarak, 

spesifik yüzey hücre seçicileri ile karakterize edilebilmektedirler. MKH’ler aynı zamanda 

yağ dokusu, kemik ve kıkırdak dokusu veya kas dokusu gibi mezoderm kaynaklı 

dokularada farklılaşabilmektedir (Friedenstein vd. 1970).  

Oligopotent kök hücreler, kendilerini yenileyebilen ve belirli dokular içerisinde iki veya 

çok daha fazla soy oluşturabilen hücre tipidirler. Özellikle kornea ve konjuktival 

hücrelerin oluşturduğu kolonilerin oligopotent kök hücreler içerdikleri daha önceki 

çalışmalarda bildirilmektedir (Majo vd. 2008). 

Unipotent kök hücreler de kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahip olmakla birlikte 

yalnızca belirli bir hücre tipine dönüşebilmektedirler. Kas kök hücreleri gibi tek bir soy 

oluştururlar ve başka herhangi bir hücreyi değil yalnızca olgun kas hücrelerini ortaya 

çıkarabilmektedirler (Beck vd. 2012). Ayrıca akciğerlerdei alveollerin tip1 ve tip2 

pnömositlerine yol açmaktadırlar (Kolios vd. 2013).  
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1.5.1.1 Mezenkimal kök hücreler 

1960’lı yılların başlarında mezenkimal kök hücreler ilk olarak kemik iliğinde 

tanımlanmışlardır. Sonraki çalışmalar mezenkimal kök hücrelerin kemik iliği dışında 

başka hücrelerden farklılaşabildiğini ve farklı dokulardan saflaştırılabildiğini 

göstermiştir. Mezenkimal kök hücrelerin ilk klinik kullanımı 1995 tarihinde Lazarus ve 

arkadaşları tarafından HCM transplantasyonu ile onkoloji alanında hematopoietik 

iyileşmeyi hızlandırmak üzere olmuştur ve bu yayında mezenkimal progenitör hücreler 

kullanıldığı bildirilmiştir (Patel vd, 2001).  

Mezenkimal kök hücreler stromal kökenlidirler. Yağ, kıkırdak, kas, tendon, kemik ve 

ligament gibi birçok farklı hücre tipine farklılaşabilmektedirler. Mezenkimal kök hücreler 

tek başlarına homojen bir topluluk değillerdir. İçlerinde birçok hücre tipi barındırılar. Bu 

hücrelere örnek olarak multipotent erişkin progenitör hücreler ve boyutları çok küçük 

olan embriyonik hücre benzeri kök hücreler verilebilir. Mezenkimal kök hücreler 

rejeneratif tıp için en uygun hücrelerdir. İn vitro ortamlarda uygun uyarıcılar yardımı ile 

osteojenik, adipojenik, kondrojenik olarak farklılaşabilirler. Ayrıca kemik 

yenilenmelerinde ve kemik hasarlarının tamirinde de rol oynadıkları son yıllarda yapılan 

çalışmalarda gösterilmiştir (Ören vd. 2019). 

MKH'ler, doku kültürü plastiğine yapışma yeteneklerine dayalı olarak insan kemik 

iliğinden izole edilmiştir. 10.000 ila 100.000 kemik iliği mononükleer hücresinde, 1 gibi 

çok düşük bir frekansta meydana gelmesine rağmen, mezenkimal kök hücreler, önemli 

farklılaşma potansiyeli kaybı olmadan in vitro olarak çoğalabilmektedirler. Başlangıçta 

kemik iliğinden izole edilen MKH popülasyonları, daha sonraları periferik kan, sinoviyal 

membran, kemik, adipoz doku, akciğer, kas ve dermiten de izole edilmiştir. CD105, 

CD73 ve CD90 gibi yüzey belirteçleri mezenkimal kök hücreleri karakterize etmek için 

kullanılırlar. Mezenkimal kök hücrelerin üstün özelliklerinden yararlanarak, hayvan 

modellerinde in -vivo çalışmalarda doku onarımı potansiyellerini değerlendirmek için de 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Cell vd. 2009). 
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Mezenkimal stromal / kök hücreler, yetişkin dokularından kolay izole edilebildiği ve çok 

sayıda hücreye farklılaşabilme yeteneği sebebiyle en çok test edilen erişkin tip rejeneratif 

hücre çeşitidir. Çeşitli yaralanmalara, hastalıklara ve bu hastalıkların tedavisine karşı 

etkinliği bildirilen 1000'den fazla sayıda kayıtlı klinik çalışma bulunmaktadır (Tan vd. 

2020).  Mezenkimal kök hücreler, yara hasarlarını iyileştirmekte de kullanılır. 

Mezenkimal kök hücreler genel olarak geleneksel iki boyutlu doku kültürü şişelerinde 

kültüre edilirler. MKH'ler, doku kültürü plastiğine yapışma yeteneklerine dayalı olarak 

insan kemik iliğinden izole edilmektedir (Lastra vd. 2020). 

1.6 Çapraz Bağlanma 

Polimerler, komşu doğrusal zincirler ile birbirlerine değişik yönlerde kovalent bağ ile 

çapraz bağlanmaktadırlar. Çapraz bağlanma, sentezleme sırasında veya geri dönüşü 

olmayan kimyasal bir reaksiyon ile elde edilir.  

Genellikle çapraz bağlanma, zincirlere kovalent bağla bağlanacak atom veya molekül 

ilavesi ile sağlanır. Çapraz bağlanmalar, ısı, basınç, pH değişikliği veya ışınlama ile 

başlatılan kimyasal reaksiyonlardan oluşturulabilmektedirler. Çapraz bağlı polimerlerin 

bağlarında birden fazla ana zincir vardır ve bu zincirler birbirleriyle bağlı olduğundan ağ 

yapıda bir özellik gösterirler. Değişik uzunluktaki zincir parçalarının birbirine kovalan 

bağlar ile bağlı olduğu için sistem tek bir molekül gibi düşünülebilir. Bu polimer türü 

çözünmez, ancak uygun çözücülerde belli miktarda şişer. Çapraz bağ sayısı arttıkça 

polimerin çözücüdeki şişme miktarı azalır. Çok çapraz bağa sahip polimerler 

çözücülerden etkilenmez. Çapraz bağlanmayla polimer zincirleri hareketliliklerini 

kaybeder. Bu nedenle erimeyecekleri ya da akmayacakları için kalıpla da 

şekillendirilemezler. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Tez Çalışmasında Kullanılan Kimyasallar ve Reaktifler 

Hücre kültüründe, hücreler kültür kaplarından Tripsin-EDTA (Sigma, ABD) 

kullanılarak ayrılmışlardır. 

Hücrelerin in-vitro kültürlerinde kullanılan kültür vasatında; DMEM High Glucose 

(Biological Industries), fetal sığır serumu (Biological Industries), penisilin/streptomisin 

(Biological Industries), L-glutamin (Biological Industries), Dulbecco’s fosfat tamponu 

solüsyonu (Biological Industries), Dimetil sülfoksit (SERVA) kullanılmıştır. 

RNA izolasyonu için GeneAll/ Hybrid-R kiti kullanılmıştır. 

cDNA sentezi için BIO-RAD/ iScript cDNA sentez kiti kullanılmıştır. cDNA 

sentezinde ayrıca BIO-RAD/ iTaq Universal  SYBR Green Supermix kullanılmıştır. 

q-PCR için yapılan çalışma için gerekli olan primerler Oligomer marka kullanılmıştır. 

2.2 Tez Çalışmasında Kullanılan Cihazlar 

Tüm tartım işlemleri, RADWAG/AS 82-220.R2 marka hassas tartım cihazıyla 

yapılmıştır. 

Hücre kültüründe, hücrelerin optimum yaşama koşullarında kalmaları için, Panasonic/ 

incusafe marka inkübatör kullanılmıştır. 

 

Hücrelerin çöktürülmesi işlemleri Tehtnica/Centric-322A santrifüj cihazında 

yapılmıştır. 
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Hücre görüntülemeleri, Leica/DMIL LED Fluo-459487 mikroskobuyla yapılmıştır. 

RNA izolasyonu yapılırken santrifüj işlemleri, Eppendorf/minispin cihazı kullanılarak 

yapılmıştır. 

RNA izolasyon sonuçlarının 490nm dalga boyundaki ölçümleri, thermo scientific/ 

multiskan Sky cihazıyla yapılmıştır. 

cDNA sentezi BIO-RAD T100-Thermal Cycler cihazıyla yapılmıştır. 

RT-PCR, BIO-RAD/ CFX Connect Real-Time System cihazı kullanılarak yapılmıştır.  

TEM görüntüleme için JEOL/ JEM100CX marka kullanılmıştır. 

SEM görüntüleme C-TEM-FEI Tecnai G2 Spirit Biotwin ile yapılmıştır. 

2.3 Hyaluronik Asit (HA) Hidrojellerinin Hazırlanması 

HA-Tyr, test edilmek istenen mekanik özellikler göz önünde bulundurularak PBS 

içerisinde %1, %3 ve %6 oranlarında çözülmüştür ve optimum HA konsantrasyonu %3 

olarak belirlenmiştir. Homojenizasyon amacıyla gece boyu karıştırma işlemi 

uygulanmıştır. Daha sonra UV ışık altında 30 dakika süre ile sterilize edilmiştir. 

Enzimatik radikal polimerizasyon reaksiyonunun başlatılabilmesi için dPBS içerisine 

HRP (horse radish peroxidase, yaban turpu peroksidaz) enziminden protokole göre (2 

unite/1ml) oranında ilave edilmiştir. Son olarak ayrıyeten hazırlanan farklı 

konsantrasyonlardaki H2O2 çözeltileri kullanılmıştır.  

HA-Tyr, karakterizasyon amacı ile polidimetilsiloksan (PDMS) tabaka üzerine; hücre 

kültürü uygulamaları için ise 96-kuyucuklu plakalara enjekte edilmiş ve ardından 

hidrojen peroksit enjeksiyonu yapılarak hızlı jelleşme/çapraz bağlanma sağlanmıştır. 
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Çapraz bağlanma süresi konsantrasyonlara bağlı olarak 10 saniye ile birkaç dakika 

arasında değişkenlik göstermiştir. 

2.4 Peptit Ampifillerinin (PA) Hazırlanması 

Peptit ampifiller, Dr. Babatunde Okesola (Quenn Mary Üniversitesi, İngiltere) tarafından 

sentezlenmiş ve tarafımıza yollanmıştır. 

IKVAV (İzolösin-Lizin-Valin-Alanin-Valin) 

VKIVA (Valin-Lizin-İzolösin-Valin-Alanin) 

Deneyde kullanılacak olan peptit ampifil oranları şu şekildedir; 

%0.1 IKVAV, %0.1 VKIVA 

%1 IKVAV, %1 VKIVA 

%2 IKVAV, %2 VKIVA  

Bu oranları hazırlamak için gerekli olan PA’lar tartılmış ve HEPES içerisinde 

çözünmüştür. Ardından 30 dakika UV ışık altında bekletilerek sterilizasyonları 

sağlanmıştır. 
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2.5 TEM Örneklerinin Hazırlanması 

 TEM örnekleri % 0,1 ile %1 arasında bir konsantrasyonda hazırlanmaktadır.  

Hazırlanan %1’lik Uranil Asetat Çözeltisi: 10 mg uranil asetat tartılmış ve 1 ml saf su 

içerisinde çözülmüştür. 

Totalde 1 ml çözelti hazırlamak için 5 mg hyaluronik asit tartılmış ve üzerine 1ml   

%96’lık etanol ilave edilmiştir. Etanol, hyaluronik asit üzerine ilave edilmeden önce 

0.22µm’lik şırınga filtreden geçirilmiştir. Daha sonra hazırlanan çözelti 5 saniye kadar 

vortekslenmiştir. Ardından %1’lik uranil asestat ile boyama yapılmış ve gridlerin karbon 

kaplı tarafına örnekler hazırlanmıştır. Bunun için hazırlanan 1 ml’lik hyaluronik asit-

etanol/uranil asetat karışımından 10 µL çekilmiş ve gridin karbon kaplı yüzeyine 

eklenmiştir.  

5 dakika oda sıcaklığında bekletilmiş ve gridin üzerindeki fazla sıvı bir peçete yardımıyla 

üstten çekilmiştir. Ardından örneklerin 1-2 saat kurumaları beklenmiş ve örnekler TEM 

görüntüleme için hazır hale getirilmiştir. 

2.6  HA-Tyr/PA Biyomalzemesinin Hazırlanması 

HA-Tyr/PA sisteminin hazırlanması için ilk olarak Dr. Babatunde Okesola’dan (Quenn 

Mary Üniversitesi, İngiltere) temin edilmiş olan nörojenik ve inert peptit ampifil 

molekülleri PBS içerisinde farklı konsantrasyonlarda çözülmüş ve asit ilavesi ile tam 

çözülme sağlanmıştır.  

 

Çözülme işleminin ardından tekrar pH 7.4’e getirilmiştir. PDMS tabaka ya da 96-

kuyucuklu plaka içerisine HA-Tyr /PA molekülleri 5-10 uL hacimlerinde ilave edildikten 

sonra PA’ların kendiliğinden düzenlenerek çapraz bağlanması için, H2O2 ile birlikte 

kalsiyum klorür (CaCl2) enjekte edilmiştir. Daha önce yapılan hücre kültürü 
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çalışmalarında 100 mM CaCl2 konsantrasyonunun hücrelerde herhangi bir toksik etkiye 

sebep olmadığı görülmüştür. 

2.7 SEM Örneklerinin Hazırlanması 

Üzeri kaplanmış lameller liyafilizatör ile kurutularak SEM analizine kadar oda 

sıcaklığında bekletilmiştir. Lamelin yüzeyi, elektriksel iletken 5nm kalınlığında olan bir 

altın-paladyum alaşımı olan Prescession Etching Coating sistemi kullanılarak vakumlu 

sprey ile kaplanmıştır.  Görüntüler, taramalı elektron mikroskobu ile düşük voltajda (-1 

kV) ve 30° bir eğimle düşük vakum altında kaydedilmiştir. 

2.8 Hücre Kültürü 

Mezenkimal Kök Hücreler (MKH’ler), Sigma tarafından önerilen protokollere göre ve 

web sitesinde önerilen besi yerlerine göre T75 flasklarda kültüre edilmiştir. Bu besi yeri 

T75 kültür kabında, %10 Fetal bovin serum (FBS), %1 P/S (penisilin streptomisin), %1 

L-glutamin ve DMEM High Glikoz içermektedir.  

Hücre kültürüne pasaj 3 (P3)’te başlanmış ve kültür işlemi pasaj 5 (P5) olana kadar devam 

etmiştir. Hücreler hazırlanan besi yeri içerisinde resüspanse edilmiştir. Ardından 1200 

rpm’de 5 dakika santrifüjlenmiş ve hücrelerin freezing mediumdan (dondurma çözeltisi) 

kurtulmaları sağlanmıştır. Hücreler bu işlemin ardından T75 kültür kabına alınmıştır. 

Hücreler %95 bağıl nem, %5 CO2 ve 37℃ sıcaklık ortamında kültüre edilmiştir. 

Hücrelerin bir üst pasaja geçmeleri sağlanmış ve hücre sayısı istenilen miktara gelene 

kadar aşağıdaki işlemler tekrarlanmıştır. Bu işlemler için izlenilen protokol aşağıdaki 

şekildedir; 

3 gün aralıklarla hücrelerin tam vasatı çekilmiş ve yerine taze hazırlanan besi yeri 

eklenmiştir. 7.günün sonunda bağıl bolluğa gelen hücrelerin besi yerleri çekilmiştir.  
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Daha sonra 3 kez 10 ml dPBS ile yıkanmıştır.  Ardından 1 ml Tripsin-EDTA eklenerek 

37℃’de 5 dakika inkübasyonu sağlanmıştır.  

Kültür kabındaki hücrelerin mikroskoptan bakılarak kültür kabından ayrıldıkları 

gözlemlenmiştir. Tripsin-EDTA aktivesini inhibe etmek için Tripsin-EDTA hacminin 4 

katı kadar besi yeri eklenip 1200 rpm’de 5 dakika santrifüj edilmiştir. 

Santrifüjden sonra oluşan peletin süpernatantı uzaklaştırılmış ve hücreler 1 ml besi 

yerinde süspanse edilerek deney için hazır hale getirilmiştir. 

Hücre kültürü işlemi bitene kadar hücre kültürleri, vasat değişimleri sırasında gün aşırı 

olarak mikroskop ile hücrelerin takibi yapılmış ve gelişmeler fotoğraflandırılarak not 

edilip kaydedilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 T75 flasklarda kültüre edilen MKH’lerin 1.gün, 3.gün, 5.gün ve 7.gün 

görüntüleri 

 

Kültüre edilen hücreler, 96 kuyucuklu plakalar içerisinde hazırlanan HA-Tyr/PA 

jellerinin içerisine GM ve N2B27 farklılaştırma mediumları kullanılarak herbir 
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kuyucukta 150.000 hücre olacak şekilde ekilmiştir. Ekilen hücrelerin nörojenik 

farklılaşma kapasiteleri belirli günlerde incelenmiştir. 

2.9 Canlı/Ölü Hücre Testi 

96 kuyucuklu plaka üzerinde çalışılmıştır. DPBS (4 milimolar) 10 ml DPBS içerisinde 

2µL Ethidium ve 1 µL Calcein çözülmüştür. Kuyucuklardan besi yerleri çekilmiş ve 

hazırlanan çözeltiden 100 µL istenilen oranda herbir   kuyucuğa eklenmiştir. Ardından 5-

10 dakika inkübatöre bırakılıp inkübasyonu sağlanmıştır. Son olarak İmmünfloresan 

mikroskobunda hücre canlılıkları gözlemlenmiştir. 

2.10 MTS 

Kuyucuklardaki besi yeri çekilmiştir. Taze medium hazırlanarak her kuyucuğa 100µL 

eklenmiştir. Ardından kuyucuklara 20µl MTS boya eklenmiştir. 30 dakika inkübasyon 

sağlanmıştır. Tüm bu işlemler karanlık ortamda gerçekleştirilmiştir.  

Daha sonra 490nm’de UV spektrofotometre cihazıyla ölçüm alınmıştır Bütün bu işlemler 

sonucunda birinci, üçüncü ve yedinci günlerdeki hücre sayıları gözlemlenmiş ve hangi 

günlerde ki hücre sayısının en fazla ve en düşük olduğuna bakılmıştır. 

2.11 RNA İzolasyonu 

RNA, GeneAll Hybrid-R Kiti kullanılarak kitte yer alan protokollere göre izole edilmiştir. 

İzole edilen RNA çalışmanın devamı için -20℃’de saklanmıştır. 

Dokudan RNA İzolasyon Protokolü: 

- Doku 1 mL RiboEx enzimi ile parçalanmıştır. 

- 5 dakika boyunca oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. 

- 10 dakika 12.000 G’de santrifüjlenmiştir. 
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- 200 µL kloroform eklenir. 15 saniye ters-düz edilerek 2 dakika boyunca oda 

sıcaklığında bekletilmiştir. 

- 15 dakika 12.000 G’de santrifüjlenmiştir. 

- Süpernatant alınarak, pelet atılmıştır. 

- Süpernatant miktarıyla aynı miktarda RBI buffer eklenmiştir. 

- Karışım 10.000 G’de 30 saniye santrifüjlenmiştir. 

- 500 µL SWI buffer eklenmiştir. 

- 10.000 G’de 30 saniye santrifüjlenmiştir. 

- 500 µL RNW buffer eklenmiştir. 

- 10.000 G’de 30 saniye santrifüjlenmiştir. 

- Pelet kısmı atılır ve tekrar 10.000 G’de 1 dakika santrifüjleme yapılmıştır. 

- Alttaki kısım tamamen atılır ve membran yeni ependorfa takılmıştır. 

- Üzerine 50-100 µL Nuclease-free water eklenir ve 1 dakika oda sıcaklığında 

bekletilmiştir. 

- 10.000 G’de 1 dakika santrifüjlenmiştir. 

- Nanodrop cihazında A260/A280 aralıklarında ölçüm alınmıştır. 

 

2.12 cDNA Sentezi 

cDNA sentesi için RNA konsatrasyonu hesaplanmıştır. RNA İzolasyonu sonucunda elde 

ettiğimiz miktar üzerinden cDNA sentezi yapılmıştır. UV Spektrofotometre analizinde 

ölçülmüş olan µg/ µL konsantrasyonu kullanılmış ve cDNA için gerekli olacak miktar 

(µL) belirlenmiştir. 

cDNA Sentez Protokolü: 

1. Total hacim 10µL olacak şekilde; 

- 4 µL 5x Isotranskript Master Mix 

- 1 µL Reverse Transkriptase Enzyme ependorfa eklenmiştir. 

2. 6 µL RNA, hazırlanan karışıma eklenmiştir. 

3. Herbir qPCR tüpüne de hazırlanan karışımdan 10 µL eklenmiştir. 
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Hesaplama yapılırken konsantrasyonu en düşük değer baz alınır ve diğer örnekler için 

kullanılacak RNA hacimleri baz alınan örneğe göre hesaplanmıştır. 

 

I. Kontrol grubu dışındaki en küçük değer baz alınmıştır ve bu numuneden 6 µL 

çekilmiştir. 

II. Baz alınacak örnek dışında, en yüksek miktarlar seçilmiştir. 

III. Bütün örneklerin konsantrasyon miktarlarını eşitlemek için baz alınan değere göre (6 

µL) diğer örneklerden alınacak RNA hacmi hesaplanmıştır. Eksik olan hacim örnek 

miktarı 6 µL olacak şekilde nükleaz içermeyen su ile seyreltmiştir. 

 

Konsantrasyonlarını eşitlemek için RNA örneklerinden alınması gereken hacim miktarı: 

µL seçilen örnek= baz alınan RNA ng (sabit) / çalışılmak istenen örnek (ng/mL) 

 

2.13 qPCR  

Çizelge 2.1 7. Gün ve 14. Gün için hazırlanan PCR Düzeneği (n=2 çalışılmıştır.) 

 A B C D E F G H I J K 

Nestin           su 

Sox2           su 

Map2           su 

GAPDH           su 

            

Nestin           - 

Sox2           - 

Map2           - 

GAPDH           - 

A: %3 HA- %1 PA / Büyüme Faktörü 

B: %3 HA-%1 PA / N2B27 Besi Yeri (Nöral farklılaştırma mediumu) 

C: %3 HA / Büyüme Faktörü (Negatif Kontrol Grubu) 

D: %3 HA / N2B27 Besi Yeri (Nöral farklılaştırma mediumu) 

E: %3 HA-%2 PA / Büyüme Faktörü 

F: %3 HA-%2 PA / N2B27 Besi Yeri (Nöral farklılaştırma mediumu) 

G: %3 HA-%2 RGDS / Büyüme Faktörü 

H: %3 HA-%2 RGDS / N2B27 Besi Yeri (Nöral farklılaştırma mediumu) 

I: %3 HA-%1 VKIVA / Büyüme Faktörü 

J: %3 HA-%1 VKIVA / N2B27 Besi Yeri (Nöral farklılaştırma mediumu) 

K: Nükleaz İçermeyen Su 
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Primerlerin Hazırlanması: 

Kullanılan Primerler: GAPDH, Nestin, SOX2, MAP2  

Her bir primer 100 µM olacak şekilde nükleaz içermeyen su ile seyreltilmiştir.  

cDNA Örneği Seyreltme: 

Her bir cDNA 1/40 oranında seyreltilir. Bunun için 4 µL cDNA örneği 76 µL nükleaz 

içermeyen su ile tamamlanmıştır. 

MasterMix Hazırlanması: 

Toplam hacim 10 µL olacak şekilde hazırlanmıştır: 

- 5 µL SYBR MasterMix  

- 0,5 µL Forward Primer 

- 0,5 µL Reverse Primer 

 

Bu protokol seçilen her bir primer için tekrarlanmıştır. 

Numunelerin Hazırlanması: 

- Hazırlanan MasterMix karışımlarından belirli numuneleri içeren q-PCR tüpüne 6 

µL eklenmiştir. 

- Üzerine seyreltilmiş cDNA örneklerinden 4 µL eklenerek cihaza verilmiştir. 
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3. BULGULAR  

3.1 SEM Görüntüleme Sonuçları 

 

 

    A 

 

B 

Şekil 3.1   SEM görünütleme; A) %3 HA/ 72x ve 600x görüntüleme, B) %3 HA-PA/ 20x 

ve 74x görüntüleme 

 

 

HA ve HA-PA’ların SEM görüntüleri Şekil 3.1’de gösterilmektedir. SEM görüntüleri, 

yüzey gözenek boyutu ve birbirine bağlı gözenek yapısı, gözenek franksiyonu ve 

ortalama gözenek çapı görünümü açısından analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.  
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Bunun sonucunda yalnızca hyarunok asit olan SEM görüntüsü ile hyalurunoik asit-peptit 

ampifilin jelinden alınan SEM görünlerinde; HA-PA jelinin yüzey alanın HA jeline göre 

fazlasıyla arttığı ve bunun sonucunda da hücreler içi daha geniş bir tutunma yüzeyi 

sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

3.2 TEM Görüntüleme Sonuçları 

                                                                             

                                      A                                                                  

B 

Şekil 3.2 A) PA/VKIVA B) PA/IKVAV 

 

Peptit ampifillerinin hücreler üzerinde nöroindüktif etkisinin araştırıldığı bu çalımada, 

hyaluronik asit jellerinin üzerine çapraz bağlanan karışık aminoasit dizilerinden oluşan, 

nöroindüktif olmayan ve birbirlerinin izomerleri olan IKVAV VE VKIVA’nın TEM 

görüntülemeleri yapılmıştır. Hyaluronik asit yapısına bakıldığında ise peptit ampifillerin, 

fibröz yapıya sahip olmayan hyaluronik asite nanofibröz özelliği kazandırdığı 

gözlemlenmiştir. 
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3.3 Mekanik Dayanlıklılık/ Stres Gerilim Verileri 

     

Çizelge 3.1 A) 1% HA-Tyr 0,21 MPa, B) 3% HA-Tyr 1.66 MPa, C) 6% HA-Tyr 4.29 

MPa (Stres=Kuvvet/Yüzey Alanı, Gerinim= Yer Değişimi / örnek uzunluğu, 

Stres/Gerinim=N/mm2=Mpa) 

 

 

 A                                                                       B 

 

 

 

                                      C                                                        
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%1, %3 ve %6 konsantrasyonlarında Hazırlanan HA hidrojellerinin, mekanik 

dayanıklılık testleri (Hacettepe Teknokent) yapılmıştır. Mekanik dayanıklılık/stres 

gerilim verileri grafiği (Çizelge 3.1) göz önünde bulundurulduğunda optimum hyaluronik 

asit konsantrasyonu %3 olarak belirlenmişir.  

 

3.4 Peptit Amfillerle Modiye Edilmiş Hyaluronk Asit Jellerinde Hücre 

Yaşayabilirlikleri 

 

Şekil 3.3 2.gün için hücresel yaşayabilirlik için calcein/ eth boyamaları  A) ethidium 

boyamaları, B) calcein boyamaları 

 

Canlı hücreler güçlü bir yeşil floresan ışık yayarak kalsein ile boyanırken, ölü hücreler 

etidyum ile boyanır ve kırmızı floresan ışık yayarlar. Bu testte 2.gün için en fazla canlılık 

oranı % 0.1 PA’da ve en az canlı hücre oranı ise %1 lik PA’da gözlemlenmiştir. Canılılık 

ölülük testi sonuçlarına bakıldığında, %2 PA jellerinde kullanılan MKH’lerin canlılık 

oranının %1 PA kullanılan jellere göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu da %1’lık 

PA içeren jellerin bizim tasarladığımız nöranal farklılaşma için hazırlanan jellere göre 

yeterli hücre canlılık yüzdesini sergilemediğini göstermektedir. Hücrelerin ölüm 

oranlarına bakıldığında ise her üç peptit ampifil için aynı seviyede ve çok az sayıda hücre 

ölümü gözlemlenmiştir. 
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İkinci gün için alınan bu sonuçlar da ölüm oranın çok az olması dizaynladığımız HA-PA 

jelinin hücrelerin yaşayabilirliği için elverişli olduğunu göstermiştir. MKH’lerin canlılık 

oranlarına bakıldığında ise %1 lik peptit ampifili içeren jelin hücre yaşayabilirliğinde 

yeterli olmadığı %0.1’lik PA ve bizim belirlediğimiz %2 lik PA’da hücrelerin 

yaşabilirliklerinin yeterli olduğu gözlemlenmiştir.  

Şekil 3.4  7.gün için hücresel yaşayabilirlik için calcein eth A) ethidium boyamaları, B) 

calcein boyamalrı 

 

7.gün için alınan verilerin sonucunda, %2 PA içeren hidrojelin hücresel yaşayabilirlik 

testine bakılarak, hücrelerin 2.güne kıyasla çoğaldığı ve yaşam oranlarının yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Ancak %1 PA içeren hidrojel için aynı durum söz konusu olmamıştır. 

Hücresel yaşayabilirlik 7.günde azalmıştır. Etidyum boyaması görünütülerine 

bakıldığında da %2 PA jeline kıyasla hücrelerin canlılıklarını azda olsa yitirdikleri 

gözlemlenmiştir. 
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Şekil 3.5 Hücresel yaşayabilirliklerin sayısal verilerinin, toplam hidrojel alanına karşılık 

hücre sayısı 

 

Şekil 3.5.’de gösterilen grafiklere bakılarak hücresel yaşayabilirliklerin sayısal 

verilerinin, toplam hidrojel alanına karşılık hücre sayısı grafiği çizlmiştir. Hücre 

yaşayabilirlik testlerinde alınan görüntüler sayısal olarak karşılaştırılmış ve birbirini 

desteklemiştir.  
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3.5 HA-PA Optimizasyon sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6 UV Spektrofotometre 490nm sonuçları 

 

Kantitatif olarak MKH’lerin çoğalma verilerine bakıldığında %1PA ve %2 PA içeren 

jellerin hücresel çoğalabilirlikler içi uygun jeller oluşturdukları görülmüştür.  
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3.6 qPCR Analiz Sonuçları 

 

 

Şekil 3.7 PA’ların hücresel farklılaşmaya etkisi: Nestin, SOX2 ve MAP2 gen ekspresyonlarındaki değişim 

 

 

 

 

4
0
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Dizayn edilen peptit ampifillerin, istenilen nöroindüktif etki gösterme potansiyallerini net 

olarak inceleyebilmek için, 14. Günde MAP2, SOX2 ve Nestin’nin gen ekspresyonlarının 

analizleri qPCR ile yapılmıştır. 

Bu nöroindüktif nöral kök hücre (SOX2, Nestin) ve nöron (MAP2) belirteçler, MKH ‘ler 

farklı malzemelerin içinde (3D) ve GM+ ve N2B27 dahil olmak üzere farklı koşullarda 

kültüre edildikten sonra incelenmişlerdir. 

Negatif kontrol grubu olan ve yalnızca %3 HA içeren jele bakıldığında, GM içerisinde 

nestin belirteci için anlamlı bir ekspresyon gözlemlenmemiştir. Fakat N2B27 içerisinde 

kültür edilen MKH’lerde Nestin belirteci için GM’ye göre 4 katlık bir ekspresyon 

gözlemlenmiştir.  

3 HA-%1 IKVAV ile GM+ kullanılarak hazırlanan jeller ve %3 HA-%1 IKVAV ile 

N2B27 faklılaştırma mediumu içeren jeller kıyaslandığında, %1 IKVAV eklenen iki jel 

içinde nöroindüktif etki gözlemlenmesine rağmen, N2B27 içerisinde kültüre edilen 

MKH’lerde nestin belirteci daha fazla ekspre olmuştur. 

%3 HA-%2 IKVAV içeren jellere bakıldığında ise, hidrojellerin nöral farklılaşma 

faktörlerine ihtiyaç duymadan her iki medium (GM ve N2B27) içinde %2 IKVAV peptit 

ampifilinin Nestin+ antikoru için yüksek ekspresyon seviyesi gösterdiği görülmüştür. 

%3 HA-%2 RGDS içeren jellere bakıldığında, GM içerisinde kültüre edilen MKH’lerde 

herhangi bir Nestin ekspresyonu gözlemlenmemiştir. N2B27 içerisinde kültüre edilen 

MKH’lerde ise, ekspresyonun beklenildiği gibi artttığı gözlemlenmiştir. 

%3 HA-%2 VKIVA jeline bakıldığında, GM ile kültüre edilen MKH’lerde anlamsız bir 

Nestin ekspresyonu gözlemlenmişken, N2B27 ile kültüre edilen MKH’lerde 

ekspresyonun arttığı gözlemlenmiştir.  
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Yukarıda elde edilen tüm sonuçların doğruluğu SOX2 belirteci ile desteklenmiş ve benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. 

MAP2 nöron belirteci için bakıldığında ise yine en yüksek ekspresyon seviyesi %3 HA-

%1 IKVAV olarak belirlenmiştir. Fakat ekspresyon seviyeleri genel olarak olgun nöron 

oluşmadığını işaret etmektedir. 
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4. SONUÇLAR 

Bu tez çalışması sonucunda, hücre poliferasyonu, nöroindüktif farklılaşma ve ortak kültür 

oluşumlarını desteklemek için hidrojeller tasarlanmıştır. Alınan TEM görüntüleri (Şekil 

3.2.) PA nanofiber yapı bloklarının oluşumunu ve PA içeren HA-Tyr hidrojellerinin, PA 

içermeyen HA-Tyr jeline fibröz bir yapı kazandırdığı doğrulanmıştır. SEM sonuçlarına 

göre (Şekil 3.1.), HA-PA jelindeki yüzey alanı farkının HA jeline göre MKH’ler için daha 

iyi bir niş oluşturdukları tespit edilmiştir. Stres gerilim/mekanik dayanıklılık verilerine 

(Çizelge 3.3.) bakıldığında %1 konsantrasyonda hazırlanan HA jelinin fazla yumuşak 

olduğu ve fiziksel dayanıklılık için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. %6 HA 

konsantrasyonunda hazırlanan jelin ise yüksek sertlikte olması, ani kırılmaya sebep 

olabileceğinden biyouyumluluğu ve tersinir hidrojeller olma yapısına uygun 

bulunmamıştır. Bu sebeple %3 HA ‘nın mekanik dayanımının ideal olduğu belirlenmiştir. 

Bütün bu testler farklı mPa seviyelerinde değerlendirilmiştir. Hücre yaşayabilirlik 

testlerinde (Şekil 3.4.1. ve Şekil 3.4.2.), HA-Tyr ve farklı konsantrasyonlar PA bağlanan 

jellerde, MKH’’lerin yaşayabilirliklerinde 7. Ve 14. Gün arasında 4 katlık anlamı bir fark 

bulunmakta ve bu fark bize dizayn ettiğimiz jelin, hücrelerin yaşayabilmesi için uygun 

bir ortam oluşturduğunu göstermiştir. 490nm’de alınan UV spektrofotometre sonuçlarına 

bakıldığında (Şekil 3.4.), %1 PA’nın hücrelerin çoğalmasında daha yüksek etki gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. qPCR sonuçlarına bakıldığında (Şekil 3.6.), RGDS ve VKIVA 

PA’larının nöroindüktif etkisi olmadığı, GM ile kültüre edilen MKH’lerin düşük Nestin 

ekspresyon seviyeleri ile gösterilmiştir. N2B27 mediumunda kültüre edilen MKH’lerde, 

Nestin ekspresyonun artması N2B27’nin nöral farklılaştırma mediumu olmasından 

kaynaklanmaktadır. Negatif kontrol grubu olan %3 HA’da IKVAV olmamasına rağmen, 

N2B27 de Nestin ekspresyonu gözlemlenmesi yukarıdaki bilgiyi desteklemektedir. %3 

HA-1% IKVAV ve %3 HA-%2 IKVAV jellerinin gen ekspresyonuna bakıldığında, daha 

yüksek Nestin, SOX2 ekspresyon seviyeleri gösterdiği ve IKVAV’ın nöroindüktif 

özelliğini kanıtlamıştır. Elde edilen bu sonuç, %1 IKVAV ve %2 IKVAV içeren jellerde 

kültüre edilen MKH’lerin, N2B27 farklılaşma mediumu kullanılmadan GM içerisinde 

yüksek Nestin, SOX2 ekspresyonu vermesinden çıkarılmıştır. %2 IKVAV’da 

ekspresyonun %1 IKVAV’a göre daha yüksek olması, nöral farklılaşma için %2 

IKVAV’ın daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu tez çalışmasında HA-Tyr/PA 
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hidrojelinin, MKH’leri nörojenik olarak farklılaşmaya nasıl teşfik edilebileceği 

gösterilmiştir.  
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