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Sunulan doktora tezinin amacı, osteokondral hasarların tedavisinde kullanılmak 

üzere fotoaktifleştirilmiş plateletçe zengin plazma (PRP) gradyanı ve 3B 

biyobaskılama yöntemi kullanılarak adipoz kökenli mezenkimal kök hücreleri 

(AdMSC) yüklü gradyan hidrojel sistem geliştirmektir. 

 
Doktora tez çalışmasının ilk aşamasında kemik doku mühendisliği çalışmaları 

yürütülmüştür. Öncelikle, geleneksel yaklaşımdan farklı olarak mikrodalga 

enerjisi (Mw) ile yüksek oranda metakrglatlanmış (≥%90) jelatgn (Jel-MA) sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Preosteoblastik MC3T3-E1 hücreleri Jel-MA‘ya ilave edilerek 

oluşturulan biyoçözelti 3B biyobaskılandıktan sonra kararlı hidrojel yapıyı 

oluşturmak üzere fotobaşlatıcı (Irgacure) varlığında UV (300-500 nm) ile çapraz 

bağlanmıştır. Böylelgkle mekangk dayanımı yüksek, elastgk yapıda, düşük 

biyobozunma oranına (35 günde %27±1.9) sahip ve in-vitro kemik oluşumunu 

destekleyen hidrojeller elde edilmiştir. 

 
Tez çalışmasının ikinci aşamasında ise kıkırdak doku mühendisliği çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde büyüme faktörlerini yapısında bulunduran PRP, 

kondrojenik farklılaşmayı yönlendirici ajan olarak kullanılmıştır. İlk olarak PRP, 

geleneksel aktivasyon yöntemlerinden farklı olarak polikromatik ışık kaynağı 

(PAC, 600-1200 nm) ile fotoaktive edilmiştir. Böylece, periyodik olarak fotoaktive 
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edilen PRP’den kontrollü ve uzun dönemde büyüme faktörü salımı sağlanmıştır. 

PRP’ye, Jel-MA ve ATDC5 kondrojenik hücrelerinin eklenmesiyle oluşturulan 

PRP biyoçözeltisi biyobaskılandıktan sonra, PAC ile fotoaktive edilmiştir. 

Ardından, hidrojeller, kararlı yapının elde edilebilmesi için Irgacure varlığında UV 

ile çapraz bağlanmıştır. Sonuçta, periyodik olarak PAC uygulaması ile mekanik 

dayanımı yüksek, uzun süreli ve sabit hızda büyüme faktörü salan ve in-vitro 

hiyalin kıkırdak oluşumunu destekleyen hidrojeller elde edilmiştir. 

 
Tez çalışmasının son aşamasında, adipoz kökenli mezenkimal kök hücreler 

(AdMSC’ler) Jel-MA, Jel-MA/PRP1:0.5 ve Jel-MA/PRP1:1 çözeltilerine ayrı ayrı ilave 

edildikten sonra gradyan sistemi oluşturacak şekilde aşamalı olarak 

biyobaskılanmış ve fotoçapraz bağlanmıştır. PRP’nin Jel-MA ile aşamalı olarak 

karıştırılması ile oluşturulan gradyan kompozit yapı, AdMSC’lerin kıkırdak, ara 

yüzey ve kemik fazlarına farklılaşmasında sinerjik bir etki yaratmıştır. 

Osteoindüktif ve osteokondüktif özelliklere sahip Mw-Jel-MA ve yapısında 

bulundurduğu yüksek çeşitlilikteki biyoaktif ajanların aktivasyon bağımlı 

salınması ile osteokondral rejenerasyonu arttırıcı etkisi bulunan PRP, 

AdMSC’lerin osteokondral dokuya farklılaşmaları için uygun bir ortam sunmuştur. 

Yapılan hücre canlılığı, histoloji, immünositokimya, gen ekspresyonu ve 

biyokimyasal analizler sonuçlarına göre hücre kültürü süresince periyodik olarak 

PAC uygulanan hidrojel sistemler, aşamalı olarak hiyalin kıkırdak, hipertropik 

kıkırdak, subkondral kemik ve kalsifiye kemiğe sahip in-vitro osteokondral doku 

oluşumunu desteklemiştir.  

 
İlgili literatür incelendiğinde AdMSC yüklü fotoktifleştirilmiş-Jel-MA/PRP kompozit 

biyoçözeltisi ile 3B biyoyazıcı kullanılarak oluşturulmuş gradyan sistem ve in-vitro 

koşullarda elde edilmiş osteokondral gradyan doku oluşumu bulunmamaktadır. 

Çalışma bu açıdan özgündür. Mikrodalga destekli metakrilatlama prosesi ile Jel-

MA’nın mekanik dayanımının iyileştirmesi ve PRP/Jel-MA biyoçözeltisinin 

fotoaktifleştirilmesi çalışmanın diğer özgün yanlarını oluşturmaktadır. 

 
Tezgn sahgbg Gülseren Irmak, doktora tez dönemg boyunca Tübgtak 2211-C 
Öncelikli Alanlar Tez Teşvik Bursu kapsamında desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 
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SYSTEMS INCLUDING METHACRYLATED 

GELATIN/PRP HYDROGEL AND MESENCHYMAL STEM 
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The aim of the presented doctoral thesis is to develop a gradient hydrogel system 

which loaded adipos tissue derived stem cells (AdMSCs) by using photoactivated 

platelet-rich plasma (PRP) gradient and 3D bioprinting method for using in the 

treatment of osteochondral damages. 

 
At the first stage of the doctoral thesis, bone tissue engineering studies were 

carried out. Primarily, differently from the traditional approach, synthesis of highly 

methacrylated (≥90%) gelatin (Gel-MA) was accomplished with the microwave 

energy. The bio-ink formed by the mixing of preosteoblastic MC3T3-E1 cells to 

the Gel-MA was crosslinked with UV (300-500 nm) in the presence of a 

photoinitiator (Irgacure) to form a stable hydrogel structure after 3D bioprinting. 

Thus, hydrogels with high mechanical strength, elastic structure, low 

biodegradation ratio (27%±1.9 at 35 days), and that support in-vitro bone 

formation were obtained. 

 
In the second stage of the thesis, cartilage tissue engineering studies were 

carried out. In this section, PRP which has growth factors was used as a guiding 
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agent for chondrogenic differentiation. Primarily, PRP was photoactivated by a 

polychromatic light source (PAC, 600-1200 nm) differently from the traditional 

activation methods. Thus, controlled and long-term growth factor release was 

achieved from periodically photoactivated PRP. The PRP bio-ink formed by the 

addition of Gel-MA and ATDC5 chondrogenic cells to the PRP was 

photoactivated by PAC after the printing process. Then, the hydrogels were 

crosslinked with UV in the presence of Irgacure to form a stable hydrogel 

structure. As a result, hydrogels with high mechanical strength, which release 

growth factors for long term and constant rate and support in-vitro hyaline 

cartilage formation were acquired with the periodically PAC application. 

 
In the final step of the thesis study, adipose derived mesenchymal stem cells 

(AdMSCs) were separately mixed to Gel-MA, Gel-MA/PRP1:0.5 and Gel-

MA/PRP1:1 solution, and then bio-inks gradually printed and photo crosslinked to 

form a gradient system. Gradient composite structure formed by the gradual 

mixing of PRP with Gel-MA has a synergistic effect on the differentiation of 

AdMSCs into cartilage, interface and bone phases. Mw-Gel-MA with 

osteoinductive and osteoconductive properties and PRP with activation-

dependent release of a wide variety of bioactive agents in its structure have 

provided a favorable environment for differentiation of AdMSCs into 

osteochondral tissue. According to the results of cell viability, histology, 

immunocytochemistry, gene expression and biochemical analysis hydrogel 

systems which were periodically PAC-treated during cell culture supported the 

formation of in-vitro osteochondral tissue with progressively hyaline cartilage, 

hypertrophic cartilage, subchondral bone, and calcified bone. 

 
When the related literature is examined, there is no gradient system formed by 

using 3D bioprinter and AdMSC loaded photoactivated-Gel-MA/PRP composite 

bioinks and there is no in-vitro osteochondral gradient formation. This study is 

unique in this respect. Improvement of mechanical strength of Gel-MA with the 

microwave assisted methacrylation process and photoactivation of PRP/Gel-MA 

bioink the other unique aspects of the study. 
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1.GİRİŞ 

 

Osteokondral hasarlar eklem kıkırdağını ve subkondral kemiği etkileyen hasarlar 

olup eklemin mekanik deformasyonuna ve bu nedenle gelişen osteoartrite neden 

olma riski taşımaktadır. Osteokondral hasarların klinik tedavisinde olumlu 

sonuçlar bildirilmesine rağmen, malzeme yetersizliği, verici (donör) alan 

morbiditesi, immün cevap oluşumu ve hasarlı bölge ile greftin eşleşememesi gibi 

çeşitli sorunlar yer almaktadır. Doku mühendisliği yaklaşımı ile bu sorunlara 

çözüm üretilmektedir. Osteokondral doku mühendisliğinde iki veya daha fazla 

katmanlı doku iskeleleri [1, 2] ve gradyan sistemler (gözenek, büyüme faktörü [3], 

mekanik ve mineral gradyanı [4]) üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bi-fazik ve 

multi-fazik iskeleler birden fazla sayıda farklı katmana sahip oldukları için, gerekli 

önlemler alınmadığında, bu katmanlar in-vivo’da birbirlerinden 

ayrılabilmektedirler; bu da osteokondral dokunun yeniden yapılandırılmasının 

başarısız olmasına yol açabilmektedir [5]. Osteokondral doku gibi farklı doku 

tiplerinin doku mühendisliği yaklaşımı ile elde edilmesi için gradyan sistemlerin 

daha başarılı olduğu görülmüştür. Gradyan; biyomalzemelerin fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinin kademeli şekilde değişimini tanımlar. Bu özellikler; 

bileşimsel, yapısal ve mekaniksel olabilmektedir [6, 7]. Bir doku mühendisliği 

yaklaşımı olan üç boyutlu (3B) “bioprinting” (biyobaskılama) yöntemi, dokuların 

ve organların, bilgisayar destekli fabrikasyon teknolojileri kullanılarak 

üretilmesidir. Bu yöntemde, biyomalzemeler içerisine hücrelerin ve biyoaktif 

moleküllerin homojen biçimde dağıtılması ile oluşan biyoçözelti (bioink), dokuları 

taklit eden hassas ve karmaşık yapıların oluşturulması için tabaka tabaka 

yerleştirilmektedirler. Üç boyutlu biyobaskılama yöntemi, diğer doku mühendisliği 

yöntemlerinde yer alan problemleri gidereceğinden dolayı daha başarılı ve 

kontrollü gradyan sistemlerin oluşumunu sağlayacaktır. 

 

Osteokondral hasarların tedavisine yönelik uygulanan PRP tedavisi dokunun 

iyileşmesini, yangı oluşturma, hücre çoğalmasını sağlama ve yeniden 

modellenmeyi teşvik etme aracılığıyla desteklemektedir. PRP’de bulunan 

plateletlerin granüllerinden salınan büyüme faktörleri hücre göçüne, 

anjiyogeneze, çoğalmaya, farklılaşmaya ve matriks üretimine neden olmaktadır. 
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Çok sayıdaki büyüme faktörünün etkin biçimde salınması için plateletlerin 

aktivasyon ajanı ile aktive edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda özetlenen literatür verileri ışığında tez çalışması kapsamındaki hedefler 

ve çalışmanın özgün yanları aşağıda özetlenmiştir: 

 

• Doktora tez çalışmasının ilk aşamasında kemik doku rejenerasyonunu 

destekleyici özelliğe sahip biyoçözelti hazırlanması hedeflenmiştir. Bu 

hedef doğrultusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı 

biyouyumlu ve biyobozunur bir malzeme olan jelatin biyomalzeme olarak 

seçilmiştir. Tez çalışmasının bu aşaması mikrodalga (Mw) enerjisinin 

metakrilatlanmış jelatin (Jel-MA) sentezine olan etkisinin incelendiği ilk 

çalışmadır. Geleneksel Jel-MA sentez reaksiyonunda yüksek 

metakrilatlanma derecesi elde etmek için oldukça yüksek oranda 

metakrilik anhidrit (MA) kullanılmaktadır (%10-20, v/v). Tez kapsamında 

geliştirilen sistemde Mw etkisi ile reaksiyona giren MA konsantrasyonu 

düşürülerek (%4, v/v) yüksek metakrilatlanma derecesine sahip Jel-MA 

elde edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca metakrilatlanma reaksiyonu 

sonucunda elde edilen Jel-MA’nın saflaştırılması için geçen süre 

geleneksel yöntemde 2-3 hafta iken Mw yöntemi ile bu sürenin kısaltılması 

hedeflenmektedir (1-2 gün). Bütün bunlara ek olarak geleneksel yöntem 

ile sentezlenen Jel-MA’lar ile oluşturulan hidrojeller yüksek bozunma 

hızına ve düşük mekanik özelliklere sahiptir. Mw destekli metakrilatlama 

ile bütün bu sorunlara çözüm getirilmesi beklenmektedir. Mw destekli 

metakrilatlama yöntemi, geleneksel Jel-MA sentez prosesinde var olan 

önemli sorunları giderdiğinden dolayı ve var olan ürüne göre üstün 

özelliklere sahip Jel-MA elde edilmesine olanak tanıdığından dolayı 

özgündür.  

 
• Tez çalışmasının ikinci aşamasında kondrojenik farklılaşmayı uyarıcı 

özelliğe sahip biyoçözelti geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda PRP, kondrojenik farklılaşmayı arttırıcı ajan olarak 

seçilmiştir. Geleneksel olarak platelet aktivasyonu için kullanılan hayvan 

temelli trombin veya kollajen alerjik reaksiyonlara veya PRP örneğinin 
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kontaminasyonuna neden olabilmektedir. Aktivasyon için kalsiyum 

kaynaklı kimyasalların kullanımı da dokuda toksik etki oluşturabilmektedir. 

Tez çalışmasında literatürde ilk kez platelet aktivasyonu için özel olarak 

dizayn edilmiş bir plazma ark (PAC, Collagentext, Canada) ışık kaynağı 

kullanılmıştır. Periyodik olarak gerçekleştirilen PAC uygulaması ile 

plateletlerden uzun süreli büyüme faktörü salımının gerçekleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Literatürde fotoaktivasyonun büyüme faktörü salımına olan 

etkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca, tez çalışmasının 

bir önceki aşamasında sentezlenen Jel-MA’nın PRP ile birleştirilmesiyle 

elde edilecek Jel-MA/PRP kompozit hidrojellerine periyodik olarak 

uygulanan PAC uygulaması ile büyüme faktörlerinin uzun dönemli ve 

kontrollü salımı hedeflenmiştir. Bu da çalışmanın bir diğer özgün yanını 

oluşturmaktadır. 

 
• Tez çalışmasının üçüncü aşamasında ise, fotoaktifleştirilmiş PRP 

gradyanı ve 3B biyobaskılama yöntemi kullanılarak adipoz doku kökenli 

mezenkimal kök hücre (AdMSC) yüklü Jel-MA ve PRP biyoçözeltileri ile 

oluşturulan çok fazlı yapılar, in-vitro osteokondral doku oluşumu açısından 

değerlendirilmiş ve sonuçlar istatistiki veriler ışığında,  literatürle  

karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

Bu bölümde, yapılan tez çalışmasının temel aldığı konular, glgglg lgteratür bglggsg 

kullanılarak özetlenmiştir. Öncelikle, osteokondral doku ve yapısı, ilgili literatür 

bilgisi kapsamında detaylı olarak anlatılmış ve osteokondral hasarlar 

açıklanmıştır. Ardından osteokondral doku mühendisliğine giriş yapılmıştır. İkinci 

bölümde biyabaskılama işlemi, biyoyazıcı sistemler ve biyoyazıcı sistemlerde 

kullanılan biyoçözeltiler anlatılmıştır. Bu bölümün son kısmında ise uygun 

biyoçözelti seçimi ve sahip olması gereken özelliklerden bahsedilmiş olup, 

biyoyazıcı sistemlerde kullanılan biyoçözeltiler özetlenmiştir. Son bölümde tez 

kapsamında çalışılan doğal kaynaklı jelatin ve metakrilatlanmış jelatin (Jel-MA) 

ile insan kaynaklı bir biyoçözelti olan plateletçe zengin plazma (PRP) hakkında 

bilgi sunulmuştur. 

 
2.1 Osteokondral Doku Yapısı 
Osteokondral bölge eklemin bir parçası olup, insan iskeletinin stabilitesine ve 

hareketine izin verecek şekilde düzenlenmiş kıkırdak, kemik sinoviyum ve çoklu 

bağ doku elemanlarından oluşan özel ve entegre bir yapıdır (Şekil 2.1) [6].  

 

 
 

Şekil 2.1: Osteokondral bölge. 

 
Osteokondral dokunun dört bölgesinden ilki yüzeyel (süperfisyal) bölgedir ve 

eklem kıkırdağının üst %10’luk kısmını oluşturmaktadır (Şekil 2.2). Bunun bir 

altındaki bölge orta bölgedir, burası da %40 – 50’lik kısmı oluşturmaktadır; 
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kıkırdağın kalan kısmını ise derin bölge ve kalsifiye kıkırdak oluşturmaktadır [10]. 

Osteokondral dokunun en alt kısmı ise subkondral kemik ve kalsifiye kemik 

kısımlarından meydana gelmektedir. Osteokondral dokunun yapısı aşağıdaki 

bölümlerde özetlenmiştir. 

 

 
 
Şekil 2.2: Osteokondral birim   A) osteokondral defekt   B)  osteokondral 

dokunun tabakaları ( [11]’den değiştirilerek).  

 
2.1.1. Bölgesel Kıkırdak 
Osteokondral dokunun en önde kalan kısmı kıkırdak tabakasıdır. Kıkırdak, 

vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan esnek ve destekleyici bir dokudur (Şekil 

2.3.a). Kıkırdağın üç ana tipi bulunmaktadır: hiyalin kıkırdak (Şekil 2.3.bi), fibröz 

kıkırdak (Şekil 2.3.bii) ve elastik kıkırdak (Şekil 2.3.biii). 
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Şekil 2.3: a) İnsanda kıkırdak doku dağılımı b) kıkırdak doku çeşitleri: i) hiyalin 

kıkırdak ve yapısı, ii) fibröz kıkırdak ve yapısı, iii) elastik kıkırdak ve 
yapısı ([12]’den değiştirilerek).  

 
Hiyalin kıkırdak: Işığı geçiren yarı saydam matriksi yüzünden bu isimle 

anılmaktadır. Vücutta hareketli eklemlerde bu tür kıkırdak bulunur. En yaygın 

kıkırdak tipi olan hiyalin kıkırdak, embriyoda geçici bir iskelet olarak görev 

yapmakla beraber fetustaki iskelet gelişiminde bir model olarak kullanılır.  

 
Fibröz kıkırdak; Yüksek gerilme direnci ve sert destek gereken yerlerde bulunur 

(Şekil 2.3.a). Fibröz kıkırdak, kemik dokusu ile hiyalin kıkırdak doku arasında bir 

karaktere sahiptir. 

 
Elastik kıkırdak; Hiyalin kıkırdak yapısına oldukça benzemekle beraber elastik 

lifler içermesi ile hiyalin kıkırdaktan farklılaşır. Dokusu sert ama elastiktir [13].  

 
Eklem kıkırdak dokusu homojen ve amorf bgr matrgks gle karaktergze edglmektedgr. 

Matrgks gçgnde kollajen tgp II, proteoglgkanlar, glgkoprotegnler (GAG), kollajen dışı 

protegnler ve hücre dışı sıvı bulunmaktadır. GAG’lar ve çekirdek bir proteine bağlı 

GAG’lardan oluşan proteoglikanlar hücrelerin dış ortam ile ve birbirleri ile 

aralarındaki sinyalleşme ağında ve kimyasal bağlanma olaylarında görev alırlar. 
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Hücrenin dış ortamdaki biyosinyal moleküllerine bağlanarak aktivasyonu veya 

inhibisyonu gibi kimyasal aktivitelerde rol oynarlar. Kondrositler, kollajen ve  

kollajen olmayan moleküller ile agreganlar gibi kıkırdağa özgü matriks 

işaretçilerini sentezleyip, salgılayarak hücre dışı matriks (ECM) oluşumunu 

düzenlerler. Bu büyük, yuvarlak hücreler yetişkin dönemlerinde bölünmezler ve 

postmitotik olarak adlandırılırlar. Bu sebeple kıkırdak, düşük bir dönüşüm hızına 

ve çok kısıtlı kendini onarma yeteneğine sahiptir [14]. Eklem kıkırdağında damar 

bulunmaz, bu nedenle kondrositler hipoksik bir metabolizma ile çalışırlar; bu 

hücrelerin ana besin ve oksijen kaynağı, sinoviyal sıvı ve subkondral kemikten 

bu maddelerin difüzyonudur. Yüzey kısmından en derin tabakalara doğru oksijen 

gradyanının %10’dan %1’e kadar değiştiği tahmin edilmektedir. Bu hipoksik 

koşullarda kondrositler, oksijensiz glikoliz yoluyla glikozu metabolize ederek 

enerjiye dönüştürürler . 

 
Eklem kıkırdağının yüzeyel bölgesi, kıkırdak yüzeyine paralel uzanan, küçük 

çaplı ve yoğun biçimde biraraya gelmiş kollajen fiberler ve bu fiberlere teğet 

şekilde görülen düzleşmiş hücrelerden oluşmaktadır . Bununla birlikte yüzeyel 

bölgede az miktarda proteoglikan molekülü bulunmaktadır [13]. Yüzeyel bölge, 

dokunun sahip olduğu aşınma ve sürtünme özelliklerini sağlayan özelleşmiş 

proteinleri sentezleyen hücrelerin bulunduğu eklem bölgesidir. En büyük kısım 

olan orta bölgede çok miktarda proteoglikan, kollajen fibriller ve hücre 

bulunmaktadır . Orta bölgenin bu özellikleri, onun yüksek basma modülüne sahip 

olmasına yol açar; bu da eklem yüzeylerinin darbelere karşı direncini belirler. 

Derin bölgedeki fibriller alt kısımda bulunan subkondral kemiğe bağlıdırlar. Bu 

bölge de yüksek bir basma modülüne sahiptir; bununla birlikte orta bölgeye 

kıyasla daha az miktarda proteoglikana ve diğer iki bölgeye göre daha az hücreye 

sahiptir [10]. Derin bölgenin dip kısmında “gelgit sınırı” (tidemark) diye betimlenen 

ince bir çizgi bulunmaktadır (Şekil 2.2.B). Bu sınır derin bölgeden, son küçük 

bölge olan kalsifiye bölgeye geçişin gerçekleştiği kısımdır. Bu bölgede az 

miktarda hücre vardır ve derin bölgenin kollajen fibrilleri bu bölge boyunca 

uzanmaktadır. Kalsifiye bölge, esnek kıkırdak ile sert subkondral kemik 

arasındaki geçişin olduğu bölgedir. Kalsifiye bölge aynı zamanda kıkırdak ve 

subkondral kemik arasındaki sertlik değişimini azaltan kısımdır .  
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2.1.2. Subkondral Kemik  
Osteokondral dokunun en sonda bulunan kısmı subkondral kemiktir. Subkondral 

kemik, kalsifiye kıkırdağın altında bulunan ve kemik lameli ile trabekülünden 

oluşan bölge şeklinde tanımlanmaktadır (Şekil 2.2.B) [15]. 

 
Bölüm 2.1.1’de de belirtildiği gibi, kalsifiye bölge ile subkondral kemiğin kemiksi 

lamelini ayıran çizgi gelgit sınırıdır. Bu iki bölgeyi ayırmasının yanı sıra, mikro 

yaralanmalara uyum sağlaması özelliği ile de gelgit sınırı önemli bir biyomekanik 

göreve sahiptir [13]. Bunun altında bulunan kemiksi lamel (subkondral kemik 

tabakası), insanlarda kalınlığı 0.2 – 0.4 mm arasında değişen sağlam bir kemik 

kütlesidir [15]. Subkondral kemiğin sahip olduğu iki ana görev absorbsiyon ve 

eklem şeklinin korunmasıdır. Bunun yanı sıra eklem kıkırdağının derin bölgesinde 

bulunan kollajen fibriller için de bir tutunma bölgesi sağlar [16]. Eklem kıkırdağı, 

ekleme bir miktar basınç direnci sağlasa da, daha fazla alan kaplayan ve daha 

düşük bir esneme moduna sahip olan subkondral kemik, bu direncin asıl 

kaynağıdır. Ancak subkondral kemik tabakasının kalınlığı ve yoğunluğu her 

yerinde aynı olmadığı için, eklemin farklı noktalarının o anda sahip olduğu 

mekanik kuvvet değişim gösterir. Subkondral kemiğin ikinci görevi, eklemi 

oluşturan iki kemik arasında tam olmayan bir bağ oluşturmaktadır. Doğrudan 

temas halinde olmadığından, eklemin merkezi serbest halde kalır, bu da eklemin 

daha sağlıklı olmasını sağlar [17].  

 
2.2. Osteokondral Hasarlar 
Osteokondral ara yüz, yapısal olarak kıkırdak bölgeleri arasındaki geçişlerden 

daha güçsüzdür; çünkü kalsifiye bölge ile subkondral kemik plakası boyunca 

ilerleyen ve bütünlük sağlayan kollajen fiberlerine sahip değildir. Yetişkin olmayan 

kıkırdağa kıyasla yetişkin kıkırdak damarsızdır, incedir ve daha fazla apoptoz 

geçirir. Bu sebeple yetişkin kıkırdak zaman içinde hasar görmeye daha yatkındır. 

Menopoz, diyabet ve antienflamatuar tedavilerin, kıkırdağın yapısal özelliklerini 

kötüleştirdiği, böylece kıkırdağın hasar görmesini daha olası hale getirdikleri 

bildirilmiştir [18].  

 
Eklem kıkırdağının lezyonları birkaç tipe ayrılmaktadır. Kıkırdağın sahip 

olabileceği en zararsız lezyon tipi mikrokırıklardır. Kıkırdak mikrokırıkları çıplak 

gözle görülemez, ancak tipik olarak yüzeysel GAG kaybını önlerler. Kıkırdak 
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mikrokırıkları, eklem kıkırdağının incelmesine ve kalsifiye kıkırdak tabakasının 

kalınlaşmasına yol açmaları sebebiyle zararlı lezyonlardır [19]. Bir diğer kıkırdak 

lezyon tipi kondral hasardır. Kondral hasarlar ikiye ayrılırlar: kısmi kalınlık 

hasarlar ve tam kalınlık hasarlar. Kısmi kalınlık kondral hasarında yalnızca eklem 

kıkırdağında hasar oluşurken, tam kalınlık hasarında hasar, kıkırdaktan 

başlayarak subkondral kemiğe kadar ulaşmıştır. Subkondral kemiğin açığa 

çıkması durumunda, bu durum osteokondral hasar şeklinde tanımlanmaktadır 

[15].  

 
Kıkırdak lezyonları medikal ve bilimsel amaçlara göre farklı şekillerde 

sınıflandırılabilmektedirler; bunlar arasında en popüleri Outerbridge 
Sınıflandırma Sistemi’dir. Bu basit ölçek, kıkırdak lezyonlarını beş aşamada 

derecelendirmektedir. Outerbridge sisteminde aşama 0’da bulunan bir kıkırdak, 

normal kıkırdaktır. Aşama I lezyonlar, kıkırdağın şişme ve yumuşamasını 

belirtmektedir. Çoğunlukla klinik olarak karşılaşılan aşama II, 1.5 cm’lik çapın 

altındaki kısmi kondral hasarları tanımlar [20]. Çapı 1.5 cm’nin üzerinde olan bir 

tam kalınlık kondral hasar aşama III olarak kabul edilmektedir. Son olarak, 

subkondral kemiğin ortaya çıktığı durumlar aşama IV kıkırdak lezyonu ya da 

osteokondral hasar olarak tanımlanmaktadır [13].  

 
2.2.2. Osteokondral Hasarların Tedavisi 
2.2.2.1. Cerrahi (Onarıcı) Yöntemler 
Cerrahi tedavi yöntemleri, osteokondral kusurun bulunduğu bölgeyi onarma 

seviyelerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler.  

 
Palyatif (palliative – geçici, hafifletici) bir tedavi yöntemi olan artroskopik 

debridmanda hasarlı kıkırdak ve/veya kemik uzaklaştırılır, ancak yerine yenisi 

koyulmaz.  

 
Mikrokırık, ya da subkondral sondaj sırasında subkondral kemik uyarılır ve altta 

bulunan mezenkimal kök hücrelerin (MSC’ler) ortaya çıkması sağlanır [21]. Bu 

MSC’ler daha sonra iyileşme sürecini başlatarak fibröz kıkırdağın oluşmasını 

sağlarlar. Mikrokırık tedavisi olan kişilerin operasyon sonrasında oldukça fazla 

rehabilitasyon görmeleri gerekmektedir ve genel olarak diğer yöntemlere kıyasla 

iyileşmeleri daha uzun sürmektedir [22].  
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Mikrokırıklar çoğu zaman diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır.  

 
Mozaikplasti’de ise osteokondral greftler (allografet ve otogreft) donör bölgeden 

alınarak, hasarlı bölgelere aktarılırlar. Allogreft ve otogreft kullanımı, kondral ve 

osteokondral kusurların onarımında kullanılan daha invazif bir yöntemdir. 

Klinikte, allogreft kullanımın dezavantajlarından bazıları hastalık aktarımı ve 

bağışıklık tepkileridir. Otogreft kullanımının dezavantajları ise hastanın birden 

fazla cerrahi müdahaleye maruz kalması ve donör bölgenin hasar görmesidir 

[23]. 

 
2.2.2.2. Yenileyici (Restoratif) Tedavi Yöntemleri 
Kıkırdak hasarları için kullanılmak üzere günümüzde mevcut olan yenileyici klinik 

tedavi yöntemleri otolog kondrosit aşılamasıdır (OKA). Birinci nesil OKA tekniği, 

sıvı kondrosit çözeltisinin kullanımını, periosteal dokunun elde edilmesini ve 

kondrositlerin dökülmesinin engellenmesi için “su geçirmez” bir kapatma 

yapılmasını gerektirdiği için oldukça karmaşıktır. İkinci nesil OKA tekniğinde, 

birinci nesilde gereken birçok şeye ihtiyaç duyulmamaktadır ve bu teknik, çok 

daha basit olan iki aşamalı bir yönteme sahiptir. İkinci nesil OKA tekniğinin ilk 

aşamasında, artroskopik değerlendirme yapılmakta ve biyopsi uygulanmaktadır. 

Biyopsinin elde edilmesinin ardından otolog kondrositler izole edilir, çoğaltılır, 

hastalıklı bölgeye ekilir ve ardından bir periosteal flep kullanılarak bölgeye 

sabitlenirler [24].  

 
2.2.2.3. Osteokondral Doku Mühendisliği Yaklaşımları 
Diğer doku mühendisliği yaklaşımlarında olduğu gibi osteokondral doku 

mühendisliği stratejilerinde de yapay hücre dışı matriks, hücreler ve büyüme 

faktörleri üç ana bileşen olarak görev yapmaktadır (Şekil 2.4).  

 
Doku mühendisliğinin iki temel yaklaşımından biri olan “Top Down”  (yukarıdan 

aşağıya) yaklaşımı geleneksel yöntemlerle doğal, sentetik biyomalzemelerden ya 

da deselülerize organlardan oluşan doku iskelesi tasarımı ve üretimi temeline 

dayanmaktadır. Diğer bir yaklaşım olan ‘’Bottom-up’’ (aşağıdan yukarıya) 

yaklaşımı ise, bu zorlukların aşılmasında yeni yaklaşımlar sunmaktadır ve mikro 

ölçekte doku bloklarının özel bir mikro yapıda üretimi ve sonrasında bu birimlerin 

daha büyük doku yapılarını oluşturmak üzere bir araya getirilmesi üzerine 
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yoğunlaşmıştır. Doku bloklarının üretiminde mikrojeller, biyoçözelti-hücre 

biyobaskılanması, kendiliğinden organize olabilen hücre agregatları (cell 

spheroids) ve hücre tabakaları (cell sheet engineering) gibi fabrikasyon teknikleri 

kullanılabilmektedir [25]. 

 
Osteokondral doku mühendisliğinde iki veya daha fazla katmanlı doku iskeleleri 

[1, 2] ve gradyan sistemler (gözenek [26],  büyüme faktörü [3], mekanik ve 

mineral gradyanı [4]) üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bifazik ve multifazik 

iskeleler iki farklı parçaya sahip oldukları için, gerekli önlemler alınmadığında, bu 

parçalar in-vivo’da birbirlerinden ayrılabilmektedirler; bu da osteokondral 

dokunun yeniden yapılandırılmasının başarısız olmasına yol açabilmektedir [5]. 

Osteokondral doku gibi farklı doku tiplerinin doku mühendisliği yaklaşımı ile  elde 

edilmesi için gradyan sistemlerin daha başarılı olduğu görülmüştür. Gradyan; 

biyomalzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kademeli ve süreklilik 

içerecek şekilde değişimini tanımlar. Bu özellikler; bileşimsel, yapısal ve 

mekaniksel olabilmektedir [6, 7].  

 

 

 
Şekil 2.4: Diz ekleminde doku mühendisliği uygulamaları ([27]’dan 

değiştirilerek). 
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2.3.  Biyobaskılama (Bioprinting) 
Biyobaskılama, geleneksel doku mühendisliği tekniklerindeki sınırlamaların 

üstesinden gelebilmek için, üç boyutlu (3B) karmaşık doku veya organların 

baskılama veya 3B fabrikasyon teknolojileri kullanılarak üretildiği bir doku 

mühendisliği yöntemidir [28]. Biyofabrikasyon işlemi biyoyazma, biyoçizim, 

püskürtme ve sterolitografi gibi birçok farklı tekniği içerir. Bu işlem proteinler, 

peptidler, DNA, hormonlar veya hücre dışı matriks (ECM) moleküllerini 

yerleştirerek biyomalzemelerle beraber, canlı veya cansız kompleks biyolojik 

ürünlerin üretimi şeklinde tanımlanır [29, 30]. 

 
Doku mühendisliğinde biyofabrikasyon yaklaşımlarının kullanılmasıyla iki ana 

uygulama amaçlanmıştır. Birinci amaç hastaya özel uygulama yapılabilmesidir. 

Bu uygulama, yerine geçecek dokuyla aynı biçime sahip fonksiyonel biyofabrike 

ürünlerle defektin doldurulmasıdır.  

 
Bir diğer amaç ise in-vitro doku özelliklerini inceleyen temel çalışmalar ve 

farmakolojide ilaç testleri için uygulama yapılabilmesidir. Mikroçevresel ipuçlarını 

araştırmak için hücre yüklü hidrojeller gibi farklı yapay hücre dışı matris 

türlerinden oluşan yapılar ve bunların yanı sıra çeşitli hücre desenleri 3B 

biyobaskılama aracılığı ile üretilebilir. 

 
Biyobaskılama işleminin ana basamakları: görüntüleme, dizayn, malzeme 

seçimi, hücre seçimi ve biyoyazıcıda işleme olarak sıralanabilir (Şekil 2.5). 

 



	
13	

 
 

Şekil 2.5: 3B biyobaskılama işleminin aşamaları ([31]’den değiştirilerek). 

 
Tipik biyobaskılama işlemi şu şekildedir (Şekil 2.5): (1) Tasarımcılar tarafından 

baskı geometrisi çizilir ve fizibilitesi manuel olarak doğrulanır; ya da hasarlı 

bölgenin geometrisi  bilgisayarlı tomografi (CT) veya manyetik rezonans 

görüntüleme (MRI) ile görüntülenir ve ölçümler yapılır. Elde edilen veriler 

bilgisayar destekli tasarım (CAD) modelinde dönüştürülür. Bu bilgi otomatik 

olarak 3B nesneleri üretecek olan yazıcıya transfer edilir. (2) Uygun hücre tipleri 

ve hidrojeller seçilir hemen ardından biyoçözelti biyobaskılama sistemine 

yüklenir. (3) Kontrol dili ve protokolleri, tasarlanan yollar biyobaskılama sistemine 

gönderilir. (4) Biyoyazıcı, biyoçözeltiyi bir bilgisayarın kontrolü altında biriktirerek 

hücresel yapıları oluşturur. (5) Biyobaskılanan dokular biyobaskılama sonrası 

manuel olarak mikroskop ile kontrol edilir. (6) Biyobaskılama işleminden sonra, 

başarıyla basılmış yapılar kültürleme için bir inkübatöre aktarılır. 

Biyobaskılamanın son evresi biyobaskılanan yapıların olgunlaşma aşamasıdır 

(Şekil 2.6). Canlı hücre yüklü 3B biyobaskılanmış yapılar zaman içinde gelişmeye 

devam ederek istenen dokuya özelleşebilmelidir [32]. 
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Biyobaskılama teknolojisinin başarısı 3B biyoyazıcıların verimliliğine, 

biyoçözeltinin (bioink; polimer çözeltisi ve hücrelerden oluşan çözelti) yapısal, 

fiziko-kimyasal, mekanik, termal ve biyolojik özelliklerine bağlıdır.  

 

 
Şekil 2.6. 3B biyobaskılama prosesi şematik gösterimi ([33]’den 

değiştirilerek). 

 
Biyobaskılamanın günümüzde ulaştığı son evre dört boyutlu (4B) 

biyobaskılamadır. Dört boyutlu biyobaskılama yöntemi, akıllı biyomalzemelerin 

biyobaskılanması ve sonrasında uygulanan dış uyaran ile hücre yüklü 

malzemenin zaman içerisinde şeklinde ve yapısında değişiklikler oluşturulmasına 

dayanan bir yöntemdir. Dört boyutlu biyobaskılama, ayarlanabilir şekil, özellik 

veya işlevsellik ile dinamik yapıları üretebilir. Bu yetenek esas olarak 3B uzayda 

uygun bir akıllı biyomalzeme kombinasyonuna dayanır. Yapıdaki çok sayıda 

malzemenin dağıtımı için matematiksel modelleme gereklidir. Dört boyutlu 

biyobaskılanmış bir yapıda en az iki kararlı durum vardır ve yapı herhangi bir 

uyaran altında bir durumdan diğerine kayabilir [34].  

 

Dört boyutlu biyobaskılamanın temel yapı taşları; 3B biyoyazıcılar, uyaran, 

uyarana duyarlı biyomalzeme, etkileşim mekanizması ve matematiksel 

modellemedir. 



	
15	

 
2.4. Biyoyazıcı (Bioprinter) 
Biyolojik malzemelerin düzenli bir şekilde birbirini takip ederek baskılanması için 

dört tür biyoyazıcı kullanılmaktadır: İnkjet biyoyazıcı [35], ekstrüzyon biyoyazıcı 

[36, 37], lazer destekli biyoyazıcı [38] ve sterolitografik biyoyazıcı. Biyoyazıcıların 

özellikleri bakımından  karşılaştırmalı bir analizi Çizelge 2.1’de gösterilmiştir [32, 

39].  

 
Doktora tez çalışması kapsamında ekstrüzyon tabanlı biyoyazıcı kullanılmıştır. 

Ekstrüzyon tabanlı biyoyazıcı, ekstrüzyon ve biyobaskılama için sırasıyla  akış 

dağıtıcı sistem ve otomize edilmiş robotik sistemin birleştirilmesi ile oluşturulmuş 

hibrid bir sistemdir. Bu tür sistemlerde,  enjektör içerisinde yer alan biyoçözelti ve 

canlı hücre karışımı, uygulanan dış etki sonucunda piston, vana ya da vidanın 

itilmesi ile silindirik bir filament şeklinde biyobaskılanmaktadır [40, 41].  
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Şekil 2.7:  3B biyoyazıcı çeşitlerinin  şematik gösterimi ([39]’den değiştirilerek).  
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Çizelge 2.1. Biyoyazıcıların karşılaştırılması [39, 41].	
	

 

Parametreler Ink-jet 
Biyoyazıcı Lazer Biyoyazıcı Ekstrüzyon Biyoyazıcı Sterolitografik 

Biyoyazıcı 

Maliyet Düşük Yüksek Orta Düşük 

Hücre canlılığı >85% >95% 40-99 >85% 

Baskılama hızı Hızlı Orta Yavaş Hızlı 

Çalışılabilecek 

viskozite 
3.5-12 mPa/s 1-300mPa/s 30mPa/s ve üzeri Sınır yok 

Çözünürlük Yüksek Yüksek Ilımlı Yüksek 

Yazı kalitesi Zayıf Mükemmel İyi İyi 

Hücre 

yoğunluğu 

Düşük (10
6
 

hücre/mL) 
Orta (10

8
 hücre/mL) Yüksek (hücre küreleri) Orta 

Kullanılan 

malzemeler 

Aljinat, PEGDM, 

kollajen 
Kollajen, Matrigel 

Aljinat, kitosan, Jel-MA, 

kollajen 

Jel-MA, Jel-MA-

PEGDA hibrit 

Uygulamalar 

Doku 

mühendisliği (kan, 

damar, kemik) 

Doku mühendisliği 

(kan, damar, kemik, 

deri, yağ) 

Doku mühendisliği (kan, 

damar, kemik, deri, kıkırdak, 

sinir, kas) çip-üstü organ 

Doku mühendisliği 

(kıkırdak,kan 

damarları) çip-üstü 

organ 
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2.5. Biyoçözelti (Bioink)  

Biyoçözelti (bioink), destekleyici bir hücre dışı matriks ortamı sağlamak ve 

hücrelerin biyobaskılama  sırasında maruz kaldığı kayma gerilimi gibi çevresel 

baskı yaratan etkenlerden hücreleri korumak için kullanılan biyomalzemelerdir 

[42]. Biyoçözeltiler, polimerik tabanlı, hidrojel tabanlı, seramik tabanlı, biyolojik 

molekül/ajan tabanlı ve kompozit tabanlı biyomalzemeler olmak üzere 

çeşitlendirilir. Tez kapsamında hidrojel (polimerik) tabanlı ve biyolojik molekül 

tabanlı biyoçözetiler kullanmıştır. Biyobaskılamada kullanılan doğal kaynaklı, 

sentetik ve kendiliğinden düzenlenebilen biyomalzemeler, özellikleri ve 

kullanımları Çizelge 2.2 ve Çizelge 2.3’de özetlenmiştir. 

 

HMdrojeller, sulu ortamda çözünmeyen, suyun büyük mMktarını bünyesinde tutarak 

şişme özelliği gösteren, çok sayıda hidrofilik gruplar içeren, üç boyutlu-ağ yapılı 

polimerlerdir [43]. Hidrojellerin, hidrofilik olmaları, hücreler ile biyoaktif molekülleri 

sarabilmeleri ve aynı zamanda doğal ECM’nin birçok özelliğini taklit 

edebilmelerinden dolayı hücre iletimi için uygun birer aracı oldukları anlaşılmıştır 

[44]. Enjekte edilebilir hidrojeller, tüm hidrojel sistemlerinin bir alt grubudur ve 

manüpülasyonları kolay olduğundan dolayı araştırma ve klinik biyomedikal 

uygulamalarda tercih edilmektedir. Enjekte edilebilir hidrojellerden formüle 

edilmiş hidrojel biyoçözeltilerin (1) uygun basınç altında akabilmesi (2) çabuk 

jelleşmesi ve (3) baskılandıktan sonra yeterli bütünlüğü korunması gerekmektedir 

[45]. 

 

2.5.1. Biyoçözeltinin özellikleri 
Hücredışı yapay matriksler, tasarlanan özgül dokunun gelişimine destek olacak 

geçici, biyolojik olarak aktif ve hücreleri yönlendirici mikroçevreler olarak 

tasarlanmalıdırlar. 

 

Biyoçözeltinin sahip olması gereken özellikler aşağıda açıklanmıştır: 

1) Baskılanabilirlik (Printability) ve Çapraz Bağlanma: Biyoçözelti, işleme ve 

depolama için uygun viskoziteye, jelleşme yöntemine ve uygun reolojik özelliklere 

sahip olmalıdır [46]. 
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2) Mekanik ve Termal Özellikler: Biyobaskılamada kullanılan polimerler, 

polimerizasyondan sonra hücrelerin yapışması, çoğalması ve farklılaşması için 

uygun ortamlar sağlamalı ve ayrıca istenen dokuya özgü mekanik özelliklere 

sahip olmalıdır [47, 48]. 

 

3) Biyouyumluluk ve Biyobozunurluk: Polimerlerin biyouyumlulukları, toksik 

etki yaratmadan, alerjik veya immünojenik tepkiye neden olmadan canlı dokularla 

doğrudan temas halinde kalma potansiyellerini ifade eder. Hidrojel ile oluşturulan 

yapay hücre dışı matriksin bozunma oranı dokunun kendi ECM’inin oluşum hızı 

ile aynı oranda olmalı, böylece yenilenmiş ve işlevsel bir doku eşleniği ortaya 

çıkarmaları beklenmektedir. Hidrojelin biyobozunması sonrasında açığa çıkan 

yan ürünler sitotoksik olmamalıdır.  

 
2.5.2. Biyobaskılamada Kullanılabilen Biyoçözeltiler 
Literatürde yer alan doğal kaynaklı biyoçözeltiler Çizelge 2.2’de, sentetik kaynaklı 

biyoçözeltiler ise Çizelge 2.3’de verilmiş olup özellikleri ve kullanım alanları 

özetlenmiştir. Bu bölümde tez kapsamında çalışılan doğal biyopolimer olan jelatin 

ve insan kaynaklı plateletçe zengin plazma  (PRP)  detaylı  olarak  anlatılmıştır. 
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Çizelge 2.2. Doğal kaynaklı biyoçözeltiler [46, 49, 50]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biyoçözelti Çapraz bağlanma 
mekanizması 

Şekil 
kararlılığı 

Baskılanma 
çözünürlüğü 

(µm) 

Hücre 
destekleme 

yeteneği 
Dezavantajları/ 

avantajları 

Aljinat İyonik Orta 400-600 Düşük 

Hücre yapışma bölgeleri 
içermez, 

hızlı jelleşme/çapraz 
bağlanma 

Jelatin 
Enzimatik, 

fotopolimerizasyon, 
termal, fiziksel 

Orta 350-400 Yüksek 
Düşük viskozite ve 
mekanik bütünlük, 

mükemmel biyouyumluluk 

Kollajen I Fiziksel Düşük 1000 Yüksek 
Düşük viskozite ve 
mekanik bütünlük, 

mükemmel biyouyumluluk 

Fibrin Enzim tabanlı Yüksek - Orta 
Hızlı biyobozunma, 

tersinir jelleşme, 
mükemmel biyouyumluluk 

Kitosan Termal kovalent, iyonik Orta 400 Orta-Yüksek 
İyi biyouyumluluk,  

düşük mekanik 
bütünsellik 

Hiyaluronik asit Fiziksel, kovalent Yüksek 700 Yüksek Düşük stabilite, 
İyi biyouyumluluk 

Deselülerize 
ECM Fiziksel Düşük - Yüksek Düşük viskozite, 

mekanik bütünlük 

İpek Enzimatik, fiziksel Yüksek 300 Düşük 
Düşük hücre yapışma 
bölgeleri, düşük hücre 

canlılığı 
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Çizelge 2.3. Sentetik  kaynaklı ve kendiliğinden düzenlenen biyoçözeltiler [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PEG: Polietilen glikol, PEGDM: polietilen glikol di metakrilat, CD-HA: siklodekstrin ile modifiye edilmiş hiyaluronik asit.  

Kaynak Biyoçözelti 
Çapraz 

bağlanma 
mekanizması 

Şekil 
kararlılığı 

Baskılanma 
çözünürlüğü 

(µm) 

Hücre 
destekleme 

yeteneği 
Dezavantajları/ 

avantajları 

Sentetik PEG*, 
PEGDM* Kovalent - - Orta 

Hücre yapışma 
bölgeleri içermez 

Fotoçapraz 
bağlanabilirlik 

 Pluronik asit Kovalent Yüksek 150 Düşük 

Hücre yapışma 
bölgeleri içermez, 
düşük viskozite ve 
mekanik bütünlük. 
Biybaskılanabilirlik 

Kendiliğinden 
düzenlenen CD-HA* Fiziksel Orta 224 Orta 

Düşük mekanik 
dayanım 

Fotoçapraz 
bağlanabilirlik 
Biyouyumluluk 

 DNA-peptit Fiziksel Orta 500 Orta 

Düşük mekanik 
bütünsellik ve 

viskozite 
Biyouyumluluk 
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2.5.3. Jelatin Tabanlı Biyoçözeltiler 
Jelatin, sığır ve domuz gibi hayvanların bağ dokularından ekstrakte edilen 

kollajenin kontrollü̈ şartlarda kısm= h=drol=z= =le üret=len b=r prote=nd=r. Bu =şlem 

=le moleküller arasındak= H bağları ve d=ğer çapraz bağlar zayıfladığı g=b= bazı 

amino asitler arasındaki kovalent bağlar da kopar ve daha küçük moleküllü 

yapılar ortaya çıkar. Böylece, ortalama 300-350 kDa olan kollajen 

molekülünün ağırlığı, jelat=nde 10-65 kDa’a kadar düşmekted=r. Jelat=n=n 

protein içeriği % 85-92 arasında değişirken, jelatini oluşturan diğer maddeler 

ise mineraller, tuzlar ve sudur [51, 52]. Kollajenden jelatin elde edilmesi üç 

aşamada gerçekleşir. İlk aşama seçilen hammaddenin ön işlemidir, ikincisi 

ekstraksiyon basamağıdır ve son aşama ise malzemenin arıtılma ve 

kurutulmasıdır. 

 

Malzemenin ön-muamelesi için kullanılan yöntem, jelatinin elektrostatik 

yükünü ve böylece, elde edilecek olan jelatin tipini belirlemektedir. Kollajenin 

hidrolitik işlemi asidik koşullar altında yapıldığında üretilen jelatin tip A’dır ve 

izoelektrik noktası 9.00 civarındadır. Ön-muamele alkali ortamda yapılmışsa 

elde edilen jelatin B tipi olmaktadır ve izoelektrik noktası 5.00 civarındadır. Bir 

peptidin izoelektrik noktası, molekülün net elektrik yükünün sıfır olduğu pH 

değeri olarak tanımlanır. Çözeltinin pH değeri izoelektrik noktadan daha düşük 

olduğunda, peptitler pozitif olarak yüklenirken, daha yüksek pH değerlerinde 

negatif net yüke sahiptirler [53, 54]. Farklı izoelektrik noktalara sahip jelatin 

çeşitlerinin olması, bu biyomalzemenin biyomedikal alanda kullanımı için 

sunduğu en büyük avantajlardan biridir. Amino asit içeriği bakımından, A tipi 

jelatin ile kollajen hemen hemen birbirinin aynıdır. B tipi jelatinde ise glutam=n 

ve asparaj=n am=no as=tler=n=n neredeyse tamamı glutam=k as=t ve aspart=k as=te 

dönüşmüştür [52].  

 

Jelatin kovalent yolla çapraz bağlanarak vücut sıcaklığında kararlı hale 

getirilebilir. Jelatin hidrojellerin çapraz bağlanma yöntemleri arasında jelatinin 

kimyasal veya enzimatik olarak çapraz bağlanması  ya da jelatinin amin 

gruplarına fonksiyonel bir grup eklenmesinin ardından çapraz bağlanması 

bulunmaktadır [55].  
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Doku mühendisliğinde jelatin, gluteraldehit ile çapraz bağlanabilmektedir; ancak 

, gluteraldehitin yol açabildiği sitotoksisite yüzünden bu yöntem çok tercih 

edilmemektedir. Fonksiyonlandırılmış jelatinin çapraz bağlanma prosesi büyük 

oranda kontrol edilebildiğinden dolayı istenen tasarım ve özellikte hidrojeller elde 

edilebilmektedir. Hücre enkapsülasyonu ve çapraz bağlanmanın eş zamanlı 

yapılabildiği yöntemler, enzimatik ve fotoçapraz bağlamadır [56]. Fotobaşlatıcı 

varlığında UV ya da görünür ışıkla yapılan çapraz bağlama işlemi enzimatik 

yönteme oranla daha kontrol edilebilir bir reaksiyon ve daha kararlı hidrojel 

oluşumunu sağlamaktadır [57]. Jelatin, özellikle tiyoller ve akrilatlar gibi gruplara 

sahip bileşenler ile fonksiyonlandırılarak fotoçapraz bağlanmaktadır . 

 

İlgili literatür incelendiğinde araştırmacılar, termal olarak kararlı ve biyouyumlu 

jelatin hidrojellerin elde edilmesi amacıyla, daha çok jelatinin metakrilat grubu ile 

fonksiyonlandırılmasına odaklanmıştır. İşlem sonucu elde edilen ürün 

metakrilatlanmış jelatindir (Jel-MA). Jelatin makromolekülünün sahip olduğu 

primer amin grupları ile metakrilat zinciri 50°C’de reaksiyona girmektedir. Bulcke 

ve arkadaşları (2001) Jel-MA üretimini ve optimizasyonunu yapan ilk gruptur ve 

%40 oranında metakrilatlanma derecesine sahip Jel-MA elde etmişlerdir [55]. 

Daha sonraki bütün çalışmalarda bu yöntem temel alınarak Jel-MA üretimi 

gerçekleştirilmiştir [55, 58-61].  

 

Metakrilat grubu ile fonksiyonlandırılan Jel-MA, reaktif fonksiyonel grupların 

(akrilat) arasına serbest radikallerin yerleşmesiyle hidrojel formunu 

oluşturmaktadır. Bu reaksiyonun katalizlenmesi için, çoğunlukla UV dalga 

boyundaki ışıkla muamele edildiğinde serbest radikaller oluşturan fotobaşlatıcılar 

kullanılmaktadır. Böylece, vücut sıcaklığında kararlı hidrojeller elde edilmektedir.  

 

Metakrilik anhidrit (MA) ile jelatin'in kimyasal modifikasyonu yapıdaki fonksiyonel 

amino asit motifleri (arjinin, glisin aspartik asit, RGD ve matriks metalloproteinaz, 

MMP bozunur motifleri) önemli derecede etkilenmez. RGD motifleri spesifik 

olarak MA ile reaksiyona girmez ve yapılan reaksiyondan etkilenmezler. Bununla 

birlikte, Jel-MA hidrojellerinin tip I ve tip II kollajenazlarla (sırasıyla MMP-1 ve 

MMP-8 olarak da bilinir) in-vitro enzimatik bozunumu, Jel-MA'da MMP'ye duyarlı 

motiflerin varlığına işaret eder [62]. 
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Jel-MA, doku mühendisliğinde kalp [63], kemik, kıkırdak [64], karaciğer, 

vaskülarizasyon [65] ve nöral doku rejenerasyonlarının sağlanmasında 

hücrelerle yüklü hidrojeller olarak kullanılmaktadır. 

 

Metakrilik anhidrit, yapısında bulunan dipolar momente sahip hidroksil (–OH) 

grupları sayesinde mikrodalga enerjisini absorplamaktadır. Tez çalışması 

kapsamında, metakrilat anhidritin bu özelliği kullanılarak reaksiyon literatürde ilk 

olarak mikrodalga (Mw)  koşullarında gerçekleştirilmiştir. 

 

2.6. Plateletçe Zengin Plazma (PRP) 
Plateletler (trombositler), kemik iliğinde bulunan megakaryositlerden 

tomurcuklanarak meydana gelen küçük hücrelerdir [66]. Normal kan platelet 

miktarı 150,000-350,000 platelet/µL arası değişim gösterir. Plazma, pıhtılaşma 

faktörlerini ve diğer proteinleri içinde barındıran kanın sıvı kısmıdır. “Büyüme 

faktörünce zengin plazma” ya da “platelet bakımından zengin plazma” olarak da 

bilinen PRP’nin, sahip olduğu platelet yoğunluğu 1,000,000 platelet/µL olmalıdır  

[67, 68].  

 

2.6.1. Platelet Yapısı 
Plateletler, çapları 0.5-5 μm arasında değişen, kalınlıkları ise 5.0 μm olan oval ya 

da bikonveks disk biçimindeki, kan dolaşımında yer alan küçük hücrelerdir (Şekil 

2.8.a). Plateletlerin hem boyutu hem de granül içerikleri değişim göstermekle 

birlikte, hem hücreyi destekleyen hem de diskoid şeklini sağlayan hücre içi 

iskeleti oldukça tutarlı bir yapıya sahiptir. Ortalama hücre hacimleri de 6 ile 10 

femtolitre olarak değişim göstermektedir. Yaşam süreleri  9 ile 10 gün arasında 

değişmektedir [69]. 

 

Platelet hücre yapısı; platelet zarı, hücre =skelet=, organel bölges=/platelet 

granüller= ve yoğun tübüler s=stem olmak üzere toplam dört kısımdan oluşur. 

Platelet hücre yapısı şekil 2.8.c’de şematize edilmiştir. Aşağıda bu kısımlar 

açıklanmıştır. 
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Şekil 2.8: Plateletlerin a) dinlenme halindeki  b) aktive olmuş haldeki platelet 

görüntüleri c) Platelet membran sistemleri ve organellerinin şematik gösterimi 

([70]’den değiştirilerek). 

 
i) Platelet zarı: Platelet hücre zarı, plazma membranı ve gl=kokal=ks olmak üzere 

iki altyapıdan oluşmaktadır: Plazma membranı, çift katlı glikoprotein ve 

fosfolipitten oluşur. Membranın alt kısmında belli koşullar altında, aktin 

filamentlere benzeyen görece düzenli ince bir filament sistemi gözlemlenebilir. 

Membran altı filamentler, şekil değiştirmede ve reseptörler ile parçacıkların 

hücrenin dış yüzeyinde yerlerinin değiştirilmesinde önemli bir göreve sahiptir [71]. 

Bir yüzey membranı olan yüzey bağlantılı açık kanaliküler sistemler (OCS), 

platelet boyunca uzanan ve platelet çevresini birbirine bağlayan bir membran 
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kanallar ya da tübüler ağ yapısındadır (Şekil 2.8.c). OCS kanalları aktivasyon ile 

plateletin dolaşımdaki plazmaya maruz kalan toplam yüzey alanını büyük ölçüde 

arttırarak, kimyasalların ve parçacık halindeki maddelerin hücrenin en derin 

girintilerine kadar ulaşabilmelerini sağlar. 

 
Glikokaliks, hasar görmüş bir yüzeye plateletin tutunmasını kolaylaştırmak, 

plateletin tam aktivasyonunu tetiklemek, platelet agregasyonunu ve diğer 

hücresel bileşenler ile etkileşimini teşvik etmek ve pıhtı geri çekim sürecini 

hızlandırmak için gerekli olan majör ve minör glikoprotein reseptörleri ile kaplıdır 

[69]. 

 

ii) Platelet hücre iskeleti (Sol-jel bölgesi): Platelet hücre =skelet=; akt=n f=lament 

ve m=krotübüllerden oluşur. Ayrıca, haf=f ve ağır z=nc=rden oluşan m=yoz=n =çer=r. 

Bu yapı platelet morfolojisinin devamlılığını sağlar.  

 
iii) Organel bölgesi: Plateletler, üç ana salgı organeline sahiptir; α granülleri, 

yoğun cisimler (δ granüller) ve lizozomlar [72]. Bazen multiveziküler cisimlere 

(MVB) de rastlanılmaktadır. MVB, megakaryositlerin golgi kompleksinin trans-

golgi bölgesinden tomurcuklanan küçük veziküllerin birleşmesiyle meydana gelir 

ve α granüllerinin, yoğun cisimciklerin ve lizozomların üretimi sırasında görev 

alırlar. Alfa granüller platelette en çok bulunan organeldir ve çoğunluğu ebeveyn 

megakaryosit tarafından sentezlenmiş ya da endositoz ile edinilmiş olmak üzere 

yaklaşık 300 farklı protein içerirler. Yoğun granüller elektron bakımından yoğun 

çekirdeklere sahiptirler ve çözünür aktive edici ajanlar olan adenozin di fosfat 

(ADP) ve serotoninin yanı sıra iki değerlikli katyonlar da taşır. Platelet P-

selektin'in küçük bir miktarı da yoğun granüllerin zarı içinde depolanır. 

Plateletlerde bulunan mitokondri sayısı azdır ve bunlar yapısal olarak basit 

olmalarına rağmen plateletin enerji ihtiyacını tek başlarına sağlayabilirler. 

Plateletlerin hemostatik tepkisi sırasında, mitokondrilerin elektron bakımından 

daha yoğun hale geldikleri görülür, bu da enerji seviyesinde bir değişim 

gerçekleştiğini gösterir [73]. Platelet sitoplazmasında mitokondrilerin yanı sıra 

glikozomlar, elektronca yoğun zincirler ve kümeler ile tübüler inklüzyonlar gibi 

diğer membranla kaplı organeller ve yapılar da bulunmaktadır [72, 73]. 
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iv) Yoğun tübüler sistem: Bu sistem, elektron-yoğun materyal varlığından 

dolayı bu adı almıştır. Seçimli olarak divalent katyonları bağlar. Yoğun tübüler 

sistem ayrıca platelet siklooksijenaz ve prostaglandinlerin sentez yeridir. Bu 

sistem kalsiyum depolanması ve mobilizasyonunda rol oynar [74].  

 

2.6.2. Platelet Reseptörleri 
Plateletlerin dış dünyaları ile olan bağlantılarını oluşturan platelet reseptörleri, 

geniş bir agonist ve tutunma protein yelpazesine sahiptir ve plateletlerin tepkisini 

belirlerler [75]. Plateletlerin hücresel kimliklerini büyük ölçüde yüzey reseptörleri 

ile granülleri belirler. Plateletlerin farklı durumlara uyum sağlamak için 

"fenotiplerini" değiştirebilmelerinin bir yolu, platelet depo granül membranlarında 

bulunan ve yalnızca aktivasyonlarının ardından yüzeylerinde ifade edilen çeşitli 

reseptörlerini kullanmalarıdır. Plateletler üzerinde reseptör görevi olan membran 

glikoproteinleri tanımlanmıştır [75]. Platelet membranında 3 ayrı temel 

gl=koprote=n bulunur. Bunlar sırasıyla GP I, GP II ve GP III'dür. Gl=koprote=n I 

bölges=nde GP Ia, Ib ve Ic; Gl=koprote=n II bölges=nde GP IIa, IIb ve Gl=koprote=n 

III bölümünde =se GP IIIa ve GP IIIb bulunur. Bunlara ek olarak GP IV ve GP V’de 

membranda yer almaktadır. Glikoprotein la (GP la), plateletlerin kollajen 

tarafından aktivasyonunda görev alır. Glikoprotein Ib (GP Ib), platelet 

membranında en çok bulunan siyaloglikoprotein olup, temel görevi immobilize 

vWF aracılığı ile plateletlerin vasküler subendotelyuma adezyonuna aracılık 

etmekt=r. GPIb d=sülf=t bağlarla bağlı α ve β alt ün=telerden oluşur , aynı zamanda 

tromb=n= de bağlar. S=yal=k as=tten çok zeng=nd=r ve membran yüzey=ndek= negat=f 

yükün büyük kısmını oluşturur. GP V, tromb=n =ç=n b=r substrat görev= görür ve 

aynı zamanda GP Ib ile ilişkilidir . 

 
Selektinler, plateletlerde (P-selektin), endotel hücrelerde (E- ve P-selektin) ve 

lenfositlerde (L-selektin) bulunan önemli bir tutunma reseptör grubudur. Ana 

işlevleri, diğer hücrelerde ifade edilen karbohidrat ligandlarıyla çok sayıda geçici 

ve zayıf etkileşime girmek, bu şekilde de diğer ligand ve reseptörlerin daha kararlı 

bağlantılar kurabilmelerini sağlamaktır. P-selektin uyarılmamış platelet yapısında 

yer almazken, aktivasyon sonrasında platelet membranında gözükmektedir. Bu 

nedenle aktivasyon belirteci olarak kullanılmaktadır. 
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2.6.3. Plateletlerde Şekil Değişikliği Mekanizması  
Özellikle uyarılmadıkları sürece plateletler kan dolaşımında disksi bir yapıda, 

dinlenme halinde bulunurlar [76]. Bu uyaran fiziksel, kimyasal ya da bu ikisinin bir 

karışımı olabilir. Plateletlerin in-vivo uyarımına yol açan ana agonistler: endotel 

altı kollajen ile birlikte gerilime maruz kalma, von Willebrand faktörü (VWF), 

trombin, ADP ya da bunların bir kombinasyonudur. Deney koşullarında kollajen, 

trombin ve ADP (ve bunların sentetik karşılıkları ile kalsiyum iyonoforları), platelet 

araştırmalarında kullanılan ana agonistlerdir [76].  

 

Platelet aktivasyonunda hücre içinde iki önemli olay gerçekleşir; fosfolipaz C 

sinyalleşme dizisi ve platelet tromboksan A2 sentezlenmesi. Fosfolipaz C (PLC) 

sinyalleşme dizisi ile mitokondri, endoplazmik retikulum ve yoğun tübüler sistem 

tarafından depolanan hücre içi kalsiyumun salımı sağlanır. Platelet aktivasyonu, 

reseptör bağlanmasını takip eden sitozolik kalsiyumun geçici bir artışıyla 

tetiklenir. Bu olaylar dizisi şu şekilde gerçekleşir: 

 

Platelet agonisti ile etkileşip ilgili reseptör bağlanması gerçekleştiğinde fosfolipaz 

C, β-trimerik G proteinlerinin βγ-altbirimi tarafından aktive edilir ve ardından 

platelet yüzeyindeki serpentin reseptörlerine bağlanır. Bu reseptörler arasında, 

proteazla aktive olan reseptör (PAR) ailesi (insanlarda PAR-1, PAR-4), ADP 

reseptörleri ve serotonin reseptörü bulunmaktadır. Fosfolipaz C enzimi, ikincil 

haberci olan inositol trifosfatın (IP3) oluşturulması için, plazma membranının 

sitoplazma yüzeyinde membrana bağlı olan polifosfoinositidi (PI4,5P2) hidrolize 

eder. IP3 çözünür olduğundan, sitoplazmada serbestçe yayılır ve plateletin yoğun 

membran sistemindeki reseptörlerine bağlanarak, depolanmış kalsiyumun 

salımını başlatır [73]. Hücre içi kalsiyum, bu yolağın aktivasyonundan sonra 

neredeyse mikromolar seviyeye çıkar ve plazma membranında bulunan kalsiyum 

kanallarının açılması ile birlikte 10 µM'a kadar çıkabilir [73].  Sitoplazmik Ca
+2

’nin 

bir anda artması gelsolini (aktin bağlayıcı protein) aktifleştirir ve plateletin şekil 

değişimi mekanizmasını başlatır [76]. 

 

Platelet şekli değişimi, aktin polimerinin sitoplazmik dinamiklerine bağlı olan 

karmaşık bir süreçtir. Platelet yayılmak için hücre iskeletini yeniden düzenleyip 

oluşan yeni aktin filamentleri bir araya getirmelidir. Dolayısıyla, aktin yapısını ve 

dinamiklerini düzenleyen proteinler, şekil değişikliğini kontrol eder [73]. Platelet 



	
29	

şekil değişikliği tekrarlanabilir bir zamansal diziyi takip eder. Şekil 2.9 bir plateletin 

aktivasyon sürecini ve bir yüzeye yayılmasını göstermektedir. 

 

 
 
Şekil 2.9: Primer hemostaz ve platelet aktivasyonu şematik gösterimi  

([77]’dan değiştirilerek). 

 
Platelet hücre iskeleti aktivasyon ile birlikte 4 aşamalı büyük bir şekil değişikliği 

gösterir: küre şekline gelme, yalancı ayakların uzaması, bir yüzeye tutunma ve 

yayılma [78]. Hücre iskeleti yeniden yapılandıkça hücre içi bir protein olan talin, 

ana platelet integrini αIIß3’ün sitoplazmik kuyruğuna bağlanır [79, 80] ve integrin, 

kapalı (inaktif) durumdan, açık (aktif) duruma geçer. Aktifleşen integrin, plateletin 

fibrinojene bağlanabilmesini, “içeriden-dışarıya sinyalleşme” denilen bir yöntem 

ile sağlar [81]. Bu işlem gerçekleştikten sonra integrinler platelet yüzeyinde 

kümelenmeye başlayarak, “dışarıdan-içeriye” denilen bir şekilde hücrenin içine 

geri sinyal gönderirler. αIIß3 sitoplazma içindeki kuyruğunda fokal bağlanma 

plakları oluşturarak, dıştaki fibrin ipliği ile plateletin hücre içi aktin iskeletini 

birbirine bağlar [78]. Bu özellikler, damardaki bir deliğin kapatılmasını, birincil 

platelet tıkacının oluşmasını ve son olarak da hemostazın korunması için fibrin 

pıhtının yapılanmasını sağlar. Platelet membranında oluşan bu değişiklikler 

pıhtılaşmayı kolaylaştıran bir yüzey oluşmasını sağlar; bu da tıkaç oluşum olaylar 

dizisi için temel oluşturarak, nihai olarak tıkacın oluşumunu sağlar. Oluşmakta 
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olan tıkaç, üç ana fazdan geçer; platelet-kollajen bağı ile başlar (“başlangıç”), 

bunu diğer plateletlerin ortama çekilmesi ve aktiflenmeleri takip eder (“uzama”) 

[76, 80]. Bunun ardından protrombinaz yapısı platelet membranında biraraya 

gelir, bunun sonucunda da trombin elde edilir ve platelet PAR reseptörleri 

aracılığıyla aktifleşir. Aktifleşen plateletlerden tromboksan A2 (TxA2) salınır ve 

TxA2 platelet membranındaki reseptörüne bağlanır. Trombin, plazmada yer alan 

fibrinojen proteini ile etkileşerek fibrin polimerizasyonunu başlatır. Fibrinojen 

parçalanarak fibrin monomerlerini oluşturur; fibrin monomerleri de daha sonra 

birleşerek fibrin fiberleri oluştururlar (Şekil 2.10) [76]. Son olarak da yoğun bir 

yapıya sahip, platelet bakımından zengin fibrin pıhtı oluşur (“kararlılaşma”) 

 

2.6.4. Hemostazda  Platelet Aktivasyonu ve Pıhtı Oluşumu 
Damar hasarından birkaç saniye sonra hemostaz süreci başlar. Normal 

hemostaz, vasküler endotel yanıtı, trombosit tıkacının oluşması ve koagülasyon 

olmak üzere 3 aşamada gelişir. Vasküler yanıt ve trombosit tıkacının oluşması 

primer hemostaz, koagülasyon sistemi ise sekonder hemostaz olarak tanımlanır. 

Vasküler yanıt normalde endotel hücreler= tarafından çevrelenen bağ doku 

b=leşenler=n= tanıyan yüzey reseptörler=n=n =fades= ve/veya endotel ya da d=ğer bağ 

doku hücreler= tarafından salınan platelet çek=c= çözünür faktörler aracılığı =le 

gerçekleştirilir [83]. 

 

Dolaşımdaki plateletler, kan damarlardaki hasarın tespiti ve yaralanmanın hemen 

ardından birincil hemostaz oluşumundan sorumludurlar. Koagülasyon 

(pıhtılaşma) sistemi, pıhtılaşma faktörlerinin birbirini aktive ettiği ardışık 

reaksiyonlar zinciridir. Koagülasyon olayı ekstrinsik ve intrinsik olmak üzere 2 

yoldan başlatılır (Şekil 2.10). İntrinsik yol plateletin damar duvarındaki kollajen ile 

etkileşimi ile, ekstrinsik yol ise doku faktörleri ile başlar [84]. Sonuçta her iki yol 

da faktör X’u aktive ederek ortak yoldan kararlı pıhtı oluşumunu sağlar [85]. 
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Şekil 2.10: Sekonder hemostaz ve pıhtı oluşumu.  

 
Damar hasarı tespit edildiğinde plateletler hızla tepki verirler. Hasar gören 

bölgeye tutunur, şekil değiştirir ve yayılırlar. Aktivasyon aynı zamanda bazı 

platelet yanıtlarını başlatır, bunlar arasında [73] (a) platelet yüzeyine tutunma 

reseptörlerini yönlendirmek ve kandan ortama daha fazla platelet ve lökosit 

çekmek ve bunları aktifleştirmek için gerekli agonist bileşikleri salgılamak [86]; (b) 

bir başka güçlü platelet agonisti olan tromboksanı üreten ve salgılayan 

biyokimyasal sentez yolunun aktivasyonu; (c) platelet yüzey integrinlerinin – 

özellikle de ana platelet integrin αIIbβ3, fibrinojen ve VWF reseptörlerinin 

aktivasyonu ve granüllerdeki biyoaktif molekülleri salması bulunmaktadır [87]. 

Plateletin trombin ya da kollajen ile aktive edilmesinin sonuçlarından biri de, 

fosfatidilserin ve pıhtılaşma faktörleri IX, VIII, X, V ve II’nin (ve bunların aktif 

formları) özgül reseptörlerinin platelet yüzeyinde ortaya çıkmasıdır (Şekil 2.10) 

[88].  

 

Plazmada yer alan fibrinojen, kalsiyum veya trombin ile bağlanarak fibrin 

monomerlerine parçalanır. Fibrin monomerleri, fibrin protofibrilleri oluşturmak için 

spesifik ve sıkı şekilde kontrol edilen bağlanma etkileşimleri yoluyla polimerize 

edilir. Fibrin fiberleri, protofibrillerin agregasyonunda, birleştirici olarak görev 
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almakta ve fibrin pıhtıya kuvvet ve esneklik vermektedir. Fibrin polimerizasyonu, 

fibrinopeptidler ve trombinin katalitik konumu arasındaki hidrofobik ve yapıya 

bağlı etkileşimlerin yanı sıra fibrinopeptitlerin özellikle Arg-Gly bağlarındaki 

trombin katalizli bölünmesi ile başlatılır. Trombin, katalitik bölgeye bağlanmanın 

yanı sıra, iyonik etkileşimler yoluyla fibrinojenin merkezi bölgesine bağlanır. 

Fiberlerin çapraz bağlanması için kalsiyumun varlığı gereklidir. Faktör XIII, 

sadece kalsiyum mevcut olduğunda oluşan pıhtılarda aktive edilir. Kalsiyum, 

fibrinojen için  glisin-histamin-arjinin-prolin (Gly-His-Arg-Pro)'nun afinitesini 

arttırır, bu da protofibrilin uzunluğunun ve çapının artmasına izin verir. Son olarak, 

faktör XIIIa, pıhtıyı mekanik, kimyasal ve proteolitik hakaretlere karşı stabilize 

etmek için fibrin fiberleri kovalent olarak bağlar ve kararlı fibrin pıhtı oluşur. Bu 

pıhtı, gözeneklilik ve platelet aktivasyon durumu gibi fiziksel özellikler bakımından 

heterojen yapıya sahiptir. Pıhtının merkezinde en çok aktiflenmiş plateletler 

bulunur ve bu aktiflenme derecesi pıhtının dış kısmına doğru azalır. Pıhtının dış 

kısmında kalan plateletler geçici, geri dönüşümlü olabilen bir aktifleşme şeklinde 

bulunabilir. Ancak pıhtının merkezinde, doğrudan platelet-platelet etkileşimi, 

temasa-bağlı sinyalleşmeler aracılığıyla devam etmektedir [89]. Yakın zamanda 

yapılmış çalışmalar, platelet aktivasyonunun hızlı, hücreyi yok edici, “kamikaze” 

tipi bir süreç olduğu düşüncesinden ziyade plateletlerin pıhtının içinde hala 

yaşamakta olan hücreler olduklarını göstermektedirler [76]. Pıhtının çevre 

kısmında bulunan plateletler, bu yapıdan ayrılarak kan dolaşımına geri katılabilir 

[90]. Merkezde bulunan plateletlerin en az 24 sa daha protein sentezledikleri 

bildirilmektedir [91]. Akış engellendiğinde, plateletlerin fibrin yapıya karşı 

kasılmaları yoluyla tıkaç geri çekilir [92]. Bu şekilde tıkaç daha kararlı bir yapıya 

sahip olur ve salt yara sınırı daralır. 

 

Damar yapısına olan fiziksel etkilerinin ötesinde, plateletlerin vazoaktif etkileri 

olduğu da bilinmektedir. Plateletler, endotel hücrelerine sırasıyla P-selektin ve P-

selektin glikoprotein1 (PSGL-1) etkileşimleri ile doğrudan bağlanabilirler. Bunun 

ardından CD40L gibi yüzeylerinde ifade ettikleri ya da salgıladıkları maddeler ile 

endotel hücrelerini kimyasal olarak etkileyerek, hücre tutunma moleküllerini 

yüzeylerinde daha fazla ifade etmelerini sağlarlar. Buna ek olarak, içerdikleri çok 

miktarda serotonin ile damarların kasılmasını sağlarlar [76].  
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2.6.5 Hemostatik Olmayan İşlevler ve PRP’nin Biyoaktivitesi 
Plateletlerin hemostatik olmayan işlevlerinden en önemlileri yangı, bağışıklık ve 

doku rejenerasyonudur.  

 

Proteomiks çalışmaları plateletlerin 800’den fazla protein içerdiğini ve bunların 

fosforilasyon gibi çok sayıda translasyon sonrası modifikasyonlara sahip 

olmasıyla birlikte 1,500’ün üzerinde protein tabanlı biyoaktif faktörü 

oluşturduğunu göstermiştir [93]. Büyüme faktörlerinin, peptit hormonlarının ve 

kemoatraktanların makrofajlar, nötrofiller ve kök hücreleri üzerindeki fizyolojik 

aktiviteleri ile birlikte fibrinojen ve fibrin gibi farklı proteinlerin ve büyüme 

faktörlerinin doku rejenerasyonu üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.  

 

Plateletler kollajen (adezyon), trombin veya kalsiyum gibi güçlü uyarıcılar 

tarafından uyarılmasının ardından geniş yelpazede büyüme faktörü ve diğer aktif 

molekülleri (örn. kemokinler, araşidonik asit metabolitleri, ECM proteinleri, 

nükleotidler, askorbik asit) salarak iyileşme sürecinde aktif bir rol oynarlar [76, 93, 

94]. Fibrin, kök hücre ya da primer hücre göçü ve farklılaşması için geçici bir 

iskele görevi görürken, aynı zamanda biyolojik bir yapıştırıcı görevi de 

yapmaktadır. Plateletler aynı zamanda antibakteriyel ve antifungal etkileri 

bulunan proteinleri [95], pıhtılaşma faktörlerini ve interlökinler (IL) ile kemokinlerin 

sentezini arttırarak yangıyı etkileyen membran glikoproteinlerini de 

depolamaktadırlar [96, 97]. Plateletlerdeki yoğun granüller aynı zamanda doku 

homeostazında aktif rol oynayan ADP, adenozin tri fosfat (ATP), kalsiyum 

iyonları, histamin, seratonin ve dopamin depolanması ile birlikte salımını da 

sağlarlar [93].  
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Şekil 2.11: PRP içerisinde yer alan büyüme faktörleri şematik gösterimi 

([98]’den değiştirilerek). 

 

Platelet kökenli büyüme faktörü (PDGF), epidermal büyüme faktörü (EGF), 

insülin-benzeri büyüme faktörü (IGF-I), dönüştürücü büyüme faktörü ß-I (TGF-

ß1), vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF), hepatosit büyüme faktörü (HGF) 

ve bazik fibroblast büyüme faktörü (bFGF) plateletler tarafından salgılanan 

büyüme faktörleri arasındadır (Şekil 2.11) [76, 99]. Plateletler aynı zamanda 

ovülasyondan [100] embriyogeneze [101] ve olgunluğa kadar hem sağlık hem de 

hastalık durumunda [102, 103] yeni doku oluşumuna doğrudan katkıda 

bulunurlar. 

 

Geniş bir yelpazede olan bu büyüme faktörleri PRP’nin sahip olduğu 

anabolizmanın, kemik yeniden modellenmesinin, damar yeniden 

modellenmesinin, anjiyogenezin, yangının, pıhtılaşmanın hücre çoğalması ve 

farklılaşmasının arttırılması gibi çok çeşitli görevlerini yerine getirmesine katkı 

sağlarlar (Şekil 2.12). Bu maddeler bölgesel hücrelerle sinerjik bir şekilde 

çalışarak özgül yanıtların oluşmasını sağlarlar. Hücre çoğalmasının sağlanması, 

hücre göçü ve kollajen de dahil olmak üzere ECM proteinlerinin sentezi; ve hatta 

hücre fenotipi ile diziliminin değişimi  bu yanıtlar arasındadır. 

 

Plateletler aktive olduklarında büyüme faktörü salınımında önce hızlı bir artış, 
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ardından sürekli salınım gözlemlenmektedir. Depolanmış büyüme faktörlerinin 

büyük bir çoğunluğu ilk 1 saat içinde salınmaktadır. Platelet aktivasyonu, 

hepatosit büyüme faktörünün varlığından dolayı antienflamatuar sitokinlerin 

seviyesinin artışına yol açar. Sitokin ve büyüme faktörleri kemik yeniden 

modellenmesi ve yara iyileşmesinde fonksiyon göstermelerinin yanı sıra, kıkırdak 

matriks sentezini de uyarırlar ve IL-1, IL-4, IGF-1, osteojenik protein (OP)-1, FGF, 

TGF’ler ve PDGF gibi katabolik proteinleri de etkilerler [104].  

 

Transforme ed=c= büyüme faktörü̈ beta; 1, 2 ve 3 olmak üzere üç =zoformdan 

oluşur. Bu =zoformlardan transforme ed=c= büyüme faktörü beta 1 (TGF-β1) 

insanda en fazla bulunan formdur. TGF-β1, immünbaskılayıcı, hemostaz, 

embriyogenez, enflamasyon, çoğalma, farklılaşma, motilite, apoptoz, anjiogenez, 

m=kroçevre ve ECM’n=n yen=den yapılandırılması g=b= çeş=tl= hücresel proseslerde 

yer alan ve pol=pept=d yapıda büyüme faktörüdür [105]. TGF-β yaygın olarak in-

vitro’da kondrosit anabolizması için bir destekleyici olarak kabul edilir. Matriks 

üretiminde hücre proliferasyonunda ve osteokondrojenik farklılaşmada artış [13] 

ve intra-artiküler enjeksiyonlar ile  in-vivo kemik oluşumunda artış sağlar. 

 

 

 

Şekil 2.12: PRP’nin etki mekanizmasının şematik gösterimi ([106]’den 

değiştirilerek). 
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TGF-β, tip I kollajen (Koll I) gen ifadesinin azalmasına yol açar, bu da aynı anda 

tip II kollajen (Koll II) ve agregan gen ifadelerinin artmasını sağlar [107]. TGF-β, 

bFGF ile birlikte çalışarak kemik iliği stromal hücrelerinin (BMSC'ler) yaralanma 

bölgesine doğru göçünü ve bu hücrelerin desteklenmesini sağlar [108]. Ayrıca, 

hücre hedeflenmesini, çoğalmasını ve kondrojenik farklılaşmasını da 

uyarmaktadır. Kıkırdağa farklılaşma sürecinde TGF-β'nin sürekli olarak salınması 

gerekmektedir [107, 109]. TGF-β, hücre morfolojik özelliklerini değiştirerek hücre 

proliferasyonunu sağlar. Dolayısıyla, PRP'nin hem nicel ve hem de nitel 

bileşenleri, yumuşak doku yaralanmalarının doğal süreçlerinin taklit edilmesinde 

etkilidir. 

 

PDGF z=nc=rler= homod=mer ve heterod=mer alt ün=telerden oluşmuş olup, PDGF-

AA, PDGF-BB, PDGF-AB, PDGF-CC ve PDGF-DD olmak üzere beş farklı 

=zoformu bulunur. A=len=n bu beş üyes=, PDGFR-α ve PDGFR-β olarak 

adlandırılan ve t=roz=n k=naz akt=v=tes= gösteren =k= farklı PDGF reseptörü 

tarafından bağlanır ve aktifleştirilir [110]. PDGF’lerin birinci kaynağı, 

plateletlerdeki α granüller=d=r. 

 

PDGF, büyümeyi artırıcı, kemotaksis, dokuların şekillenmesi, yara iyileşmesi, 

anjiyogenez ve iskelet kas rejenerasyonları gibi birçok önemli fonksiyonlara 

sahiptir. Bunun yanında, artrit, aterosklerozis ve kemik iliği fibrozlarını içeren 

patolojik durumlarda PDGF’nin düzenleyici rolleri vardır. PDGF, normal ve tümör 

hücrelerini parakrin veya otokrin yolla uyararak çoğalmalarını sağlar .  

 

PRP, içerdiği büyüme faktörleri sayesinde (Şekil 2.13) kıkırdak oluşumunun 

başlatılması ve desteklenmesinde, kondrogenez oluşumunda ve hem in-vitro 

hem de in-vivo’da kondrosit fenotipinin korunmasında kullanılmak için potansiyel 

bir adaydır. Biyoaktivitesinden dolayı PRP’nin kemik, ligament, rotator kılıf tamiri 

ve deri hasarı gibi farklı alanlarda kapsamlı bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, 

operasyon sonrası komplikasyonların ve öznel ağrının azaltılmasında, aynı 

zamanda doku iyileşmesinin geliştirilmesinde de kullanıldığı görülmektedir. 
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Şekil 2. 13: Osteokondral doku hasarında PRP’nin içerdiği büyüme faktörlerinin 

etkisinin şematik gösterimi ([111]’den değiştirilerek). 

 
Bununla birlikte, farklı bireylerden kan örneği alınarak hazırlanan farklı PRP’lerin 

platelet-lökosit sayımları ve plateletlerin içerdiği büyüme faktörü kalitesi farklı 

olabilmektedir. Yaş, cinsiyet, kişinin sağlık koşulları, yaşadığı çevre ve genetik 

yapısı gibi etkenlere bağlı olarak bireyden bireye değişen bu etmenler, PRP 

tedavisinde  kişiden kişiye göre farklı sonuçlar doğurabilmektedir. 

 
2.6.6. PRP’nin Osteokondral Hasarlarda Klinik ve Doku Mühendisliği 
Uygulamaları 
PRP enjeksiyonunun kullanımı ilk olarak Sanchez ve arkadaşları tarafından, 

futbol oyuncularının eklem kıkırdaklarında görülen travmatik olmayan kırıkların 

iyileşmesinin hızlandırılması için öne sürülmüştür [112]. 

 

PRP, spor hekimliği ve ortopedi alanlarında fizyolojik iyileşmenin hızlandırılması 

ve fonksiyon geri kazanımının sağlanmasında popüler bir hale gelmiştir. PRP 

hem hemostazda hem de osteoartrit (OA) için total eklem artroplastisinde 

kullanılmaktadır [93]. PRP diz ve kalça eklemlerinde kullanılarak yangının ve 

ağrının azalmasını, fonksiyon gelişimini ve kıkırdak rejenerasyonunu 
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sağlamaktadır [113]. Dizde görülen osteoartritin tedavisinde PRP tedavisi 

uygulamasının desteklenmesi için iyi tasarlanmış klinik araştırmalardan elde 

edilecek bulgulara ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı dokuların ve patolojilerin 

tedavisinde farklı PRP ürünlerinin kullanımının daha uygun olabileceği 

konusunda da tartışmalar mevcuttur. Yangı yanıtını azaltması ve kıkırdağın 

onarımını geliştirdiği için, kıkırdak doku mühendisliğinde PRP kullanımının 

oldukça uygun olduğu görülmektedir. İki yıl takibi yapılmış bir klinik çalışmada, 

PRP’nin diz ekleminin içine enjeksiyonunun, ağrıyı azalttığı ve diz fonksiyonunu 

geliştirdiği gösterilmiş ve özellikle genç erkeklerde yaşam kalitesini arttırdığı 

görülmüştür [114]. Yakın zamanlarda yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar 

elde edilmiştir [115].  

 

PRP, osteokondral kusurlarda kök hücrelerinin kıkırdak ve kemiğe 

farklılaşmasına yardımcı olmaktadır. PRP ile birlikte ekilen MSC’lerin eklem 

kıkırdak kusurlarının onarımını geliştirdiği ilk kez Haleem ve arkadaşları 

tarafından öne sürülmüştür [116].  

 

Son yıllarda hücresiz rejenerasyon teknolojilerinde doğal ortamın taklit edilmesi 

için hiyaluronik asit (HA), hidrojel ya da PRP’nin jel formu olan plateletçe zengin 

fibrin (PRF)  kullanılmıştır. PRP eklenmiş bir poliglikolik asit (PGA) – hyalüronan 

iskele, 1 yılın sonunda hiyalin-benzeri kıkırdağın oluşumunu sağlamıştır [117]. 

Doku mühendisliğinde kollajen iskele ile birlikte kullanılan PRP, kemik iliğinin 

başlattığı kıkırdak onarımını geliştirebilmekte ve hayvan modellerindeki büyük 

eklem kıkırdağının onarımını uyarabilmektedir [118]. Bunun yanı sıra, kondrosit 

ve PRP ile birleştirilen hidrojeller, eklem kondrositlerinin çoğalmaları ve 

olgunlaşmaları için uygun çevreyi sağlayabilirler [119].  

 

2.6.7. PRP Tedavisinin Güvenilirliği 
PRP, antimikrobiyal etkiye sahiptir; PRP’nin makrofaj çoğalmasını inhibe ettiği ve 

yangı yanıtını azalttığı in-vitro çalışmalarda gösterilmiştir [120]. Klinik bir 

çalışmada 634 hastanın diz, ayak, ayak bileği lezyonları ve eklem kıkırdak 

dejenerasyonlarının tedavisinde otolog PRP’nin hiçbir yan etki göstermediği 

bildirilmiştir [121, 122]. PRP-fibrin yapıştırıcı enjekte edilmiş 261 hastada 6 aylık 

takibin ardından, diz ekleminde hiçbir yan etkinin oluşmadığı rapor edilmiştir 

[123].  



	
39	

 

Birçok çalışma osteoartritte PRP enjeksiyonunun güvenilirliğini, ağrıyı azalttığını 

ve fonksiyonel gelişimini arttırdığını bildirmektedir; yan etkiler ender olarak 

karşılaşılan risklerdir [93, 124]. Teşkil ettiği risk ve faydalar, herhangi diğer eklem-

içi ya da eklem çevresine yapılan enjeksiyonlarla benzerlik taşımaktadır. Ortaya 

çıkabilecek yan etkiler arasında enfeksiyon, kanama, morarma, periferal sinir 

hasarı, lokal anesteziklere alerji ve katılık ile ağrının geçici olarak 2–7 gün kadar 

artması bulunmaktadır [124]. 

 

2.7. Fotobiyouyarım (Fototerapi) 
Fotobiyouyarım ya da sıklıkla kullanılan adıyla LLLT (low level laser therapy) yara 

iyileştirme ve ağrı kontrolü gibi çeşitli tıbbi tedaviler ve temel bilimsel araştırmalar 

için kullanılmaktadır [125].  

 

Fotobiyouyarım (fotouyarım) çalışmalarında lazer, LED (L=ght-Em=tt=ng D=odes, 

ışık yayan d=yotlar) ve plazma ark ışık kaynakları olmak üzere üç farklı ışık 

kaynağı kullanılmaktadır [126]. Tez çalışması kapsamında fotobiyouyarım için 

plazma ark ışık kaynağı kullanılmıştır. Plazma ark ışık kaynaklarında, inert gaz 

dolu basınçlı bir hazne içerisinde birbirinden ayrı iki tungsten elektrot bulunur. 

Elektrotlar arasındak= boşlukta yüksek ger=l=m oluşturularak elektrotların 

çevres=ndek= ksenon gazı tarafından plazma oluşumu sağlanır. Plazma, yüksek 

sıcaklıkta, pozitif iyonlardan ve elektrotlardan oluşmuş iyonize gaz’dır. Plazma 

oluşumu =ç=n çok yüksek sev=yelerde enerj= oluşturulur. Plazma ark ışık 

kaynaklarının, morötes= (UV), görünür ve kızılötes= (IR) olmak üzere oldukça 

geniş bir enerji spektrumları vardır [127]. 

 

Fotouyarım etki mekanizması araştırmacılar tarafından farklı teorilerle 

açıklanmıştır (Şekil 2.14). Fotouyarımın etkilerinin çoğu, mitokondriyal solunum 

zincirindeki terminal fosforilasyonunda hız sınırlayıcı enzim olan ve ışık 

absorplayan sitokrom C oksidaz (COX) ile açıklanabilmektedir [128]. Fotonların 

COX tarafından emilimi, elektron transfer reaksiyonlarının ve ATP sentezinin 

hızlanmasına yol açmaktadır [126, 129]. Bu nedenle, fotobiyouyarım ile 

mitokondrinin membran potansiyelinde, proton gradiyentinde ve ATP sentezinde 

artış meydana gelebilmektedir (Şekil 2.14). 
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Fotouyarım, ATP sentezinde artışı indükler ve artan proton gradyanı, Na
+
/H

+
 ve 

Ca
2+

/Na
+
 iyonlarının ve Na

+
/K

+
 ATPaz ve Ca

2+
 pompaları gibi tüm ATP sürücü 

güçlü taşıyıcılarının iyonlarının artan bir aktivitesine yol açmaktadır [130, 131]. 

Mitokondri, kalsiyum depolanmasında ve Ca
2+

 homeostazında önemli bir rol 

oynamaktadır. Endoplazmik retikulumdan (ER) mitokondri içine kalsiyum salımı 

gerçekleşir. Mitokondride meydana gelen ATP sentezindeki artışa bağlı olarak 

plazma membranına doğru kalsiyum geçişi artar. Böylece ATP destekli hücre içi 

kalsiyum konsantrasyonu (Ca
2+

) ve hücre içi depodan kalsiyum salımı 

artmaktadır [129-131].  

 

İkinci teoride, fotobiyouyarım sırasında verilen fotonlar hücre tarafından 

emildiğinde mitokondride üretilen reaktif oksijen türlerinde (ROS) artış olduğu 

gösterilmiştir. Buradaki fikir, ROS'un bu artışının hücrelerde sitoprotektif, 

antioksidan ve anti-apoptotik etkilere yol açan bazı mitokondriyal sinyal yollarını 

tetikleyebileceğidir [132]. 

 

 

 
Şekil 2.14: Fotouyarım mekanimasının şematik gösterimi ([133]’dan 

değiştirilerek). 

 

Üçüncü teorem ise nitik oksit (NO) ile ilgilidir. Serbest radikal olan NO, mitokondri 

iç membranında yer alan nitrik oksit sentazlar (NOS) tarafından 
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oluşturulmaktadır. NO, sitokrom c oksidazın katalitik bölgesine bağlıdır [127]. 

Işınlama yapıldığı zaman mitokondriyal membran potansiyelinin değişmesi ile 

birlikte NO üretimi gerçekleşmektedir. S=nyal düzenley=c= molekül olan NO, 

m=tokondr=de ROS üret=m=n= etk=lemekte ve redoks sinyalini uyarmaktadır [132]. 

NO, çeş=tl= hücre türler= =ç=n önemli bir mesajcı olup hücresel metabolizamanın 

düzenlenmesinde rol alır [127].  

 

In-vitro veriler, düşük seviyeli lazer ışınlanmasının hücre proliferasyonunu [134-

136] kollajen sentezini [134] ve hücre farklılaşmasını [134, 136-138] uyarabildiğini 

göstermektedir. 

 

Sonuç olarak fotobiyouyarım aracılığıyla platelet hücre içi kalsiyum miktarının 

artması platelet aktivasyonunun başlamasını tetikleyebilir. Tez çalışması 

kapsamında, özel filtreler ve reflektör aracılığıyla 600 ile 1200 nm arasındaki tüm 

dalga boylarını veren polikromatik ışık kaynağı (PAC, Collagentex), platelet 

aktivasyonunu indüklemek için kullanılmıştır. 
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 

Bu bölümde, tez kapsamında gerçekleştirilen deneysel çalışmalar hakkında 

ayrıntılı b=lg= ver=lm=şt=r.  

 

Doktora tez çalışması üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezin ilk 

aşaması olan mikrodalga destekli metakrilatlanmış jelatin (Mw-Jel-MA) sentezi, 

Mw-Jel-MA hidrojel çözeltisinin hücrelerle karıştırılarak üç boyutlu (3B) b=yoyazıcı 

sistem yardımıyla baskılama işleminin gerçekleştirilmesi ve in-vitro kem=k doku 

mühend=sl=ğ= çalışmaları detaylandırılmıştır. Bu bölümde, ilk olarak Mw-Jel-MA 

üretimi ve karakterizasyonu anlatılmıştır. Daha sonra ise Mw-Jel-MA biyoçözelti 

hazırlanması, 3B biyoyazıcı ile baskılanması, foto çapraz bağlanması ve 

karakterizasyonu detaylandırılmıştır. Birinci bölümün son aşamasında ise 

MC3T3-E1 hücreleri ile karıştırılan biyoçözeltilerin 3B biyoyazıcı ile 

baskılanmasının ardından ve in-vitro kemik doku farklılaşmasına yönelik hücre 

kültürü çalışmalarına yer verilmiştir.  

 

Tezin ikinci aşamasında bir biyoçözelti olarak sunulan plateletçe zengin plazma 

(PRP)‘nın 3B biyoyazıcı ile baskılanmasının ardından fotobiyouyarım ile 

aktifleştirilmesi ve ATDC5 hücreleri ile yapılan in-vitro kıkırdak doku mühendisliği 

çalışmaları detaylandırılmıştır. Bu bölümde, ilk olarak PRP’nin fotoaktivasyon ve 

karakterizasyon çalışmalarına yer verilmiştir. Daha sonra ise PRP/Jel-MA 

biyoçözeltilerinin hazırlanması, 3B biyoyazıcı ile baskılanması ve 

karakterizasyonu detaylandırılmıştır. Ardından fotoaktifleştirilmiş PRP ve Jel-

MA/PRP hidrojellerden in-vitro kümülatif büyüme faktörü salım çalışmaları 

anlatılmıştır. İkinci bölümün son aşamasında ise ATDC5 hücreleri ile karıştırılan 

biyoçözeltilerin 3B biyoyazıcı ile baskılanması, fotoaktivasyonunun ardından in-

vitro kıkırdak doku farklılaşmasına yönelik hücre kültürü çalışmalarına yer 

verilmiştir.  

 

Tezin üçüncü aşmasında ise, in-vitro osteokondral gradyan doku modeli 

çalışmaları detaylandırılmıştır. Bu bölümde, ilk olarak gradyan sistem 

oluşturulması ve karakterizasyon çalışmalarına yer verilmiştir. Daha sonra, sıçan 

adipoz kökenli mezenkimal kök hücreleri ile karıştırılan biyoçözeltilerin 3B 
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biyoyazıcı ile aşamalı olarak baskılanarak kök hücre yüklü osteokondral gradyan 

sistem oluşturulmasına ve elde edilen gradyan sistemin etkinliğinin araştırıldığı 

in-vitro hücre kültürü çalışmalarına yer verilmiştir.  

 

Doktora tez çalışması kapsamında gerçekleşt=rilen deneysel basamaklar Şek=l 

3.1’de özetlenm=şt=r. 

3.1. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kimyasal ve Biyolojik Malzemeler 

Hidrojel üretiminde hammadde olarak kullanılan Jelatin Tip A (domuz derisinden 

elde edilmiş, jel dayanımı 300 bloom), metakrilik anhidrit (MA) ve foto başlatıcı 

olarak kullanılan 2-hidroksi-1-(4-(hidroksietoksi) fenil)-2-metil-1-propanon 

(Irgacure 2959) Sigma-Aldrich (Almanya) firmasından temin edilmiştir. 

 

Plateletçe zengin plazma izolasyonu için kullanılan kit T-Lab (Türkiye) 

firmasından tedarik edilmiş CaCl2 ise Merck (Almanya) firmasından alınmıştır. 

PRP karakterizasyon çalışmalarında kullanılan D-Luciferin ve ATP standardı 

Sigma (Almanya) firmasından, kalsiyum analiz kiti Biovision (A.B.D) firmasından, 

fiksasyon için kullanılan gluteraldehit ve paraformaldehit Sigma-Aldrich 

(Almanya) firmasından satın alınmıştır. Büyüme faktörü salım çalışmalarında 

kullanılan TGF-ß, bFGF ve PDGF Elisa kitleri Thermofischer (A.B.D) firmasından 

alınmıştır. 

 

Hücre kültürü çalışmalarında kullanılan fare osteoblast öncülü MC3T3-E1, fare 

kondros=t öncülü ATDC5 hücre hatları R=ken hücre bankasından (Tsukuba, 

Japonya) tem=n ed=lm=şt=r. M=n=mum Essential Medium Alpha Modification (α-

MEM), Dulbeco’s MEM (DMEM) HAM’S F12 ve DMEM High Glukoz, Penisilin-

streptomisin, L-glutamin ve fetal sığır serumu (FBS) Capricorn (Almanya) 

firmasından satın alınmıştır. Kemik farklılaşma ortamına eklenen β-gliserol fosfat 

ve askorbik asit ve hücrelerin yüzeyden kalkması için kullanılan Tripsin/EDTA 

(%0.01 tripsin/10 mM EDTA) çözeltisi ise Sigma-Aldrich (Almanya) firmasından 

alınmıştır.  

 

Hücre canlılığının belirlenmesinde kullanılan Presto Blue, Invitrogen (A.B.D) 

firmasından, Live&Dead analiz kiti ise Life Technologies (A.B.D) firmasından 

satın alınmıştır. RNA izolasyon kiti EurX (Polonya) ve RNA izolasyonunda 

kullanılan Trizol ise Invitrogen (A.B.D) firmalarından temin edilmiştir. cDNA 
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izolasyon kiti Thermofischer (A.B.D) firmasından satın alınmıştır. Biyokimyasal 

analizlerde kullanılan dimetil metilen blue, glizkozaminoglikan standardı ve  

papain Sigma-Aldrich (Almanya); sodyum sitrat, sodyum klorür, sistein 

hidroklorür, etilendiamintetraklorik asit (EDTA) Merck (Almanya) ve p-nitrofenil 

fosfat (pNPP) çözeltisi Invitrogen (A.B.D) firmalarından satın alınmıştır. Histoloji 

çalışmalarında kullanılan hematoksilen-eozin Histoplus (Brezilya) firmasından; 

Safranin O, Toluidin Blue ve Alizarin Red Sigma-Aldrich (Almanya) firmasından 

satın alınmıştır. İmmünositokimya analizlerinde kullanılan Anti-Aggregan antikor, 

Anti-kollajen II antikor, Anti-Kollajen X antikor, Anti-Osteokalsin antikor ve 

sekonder antikorlar olan AlexaFluor 488 ve 594  Abcam (A.B.D) firmasından bir 

diğer sekonder antikor olan AlexaFluor 568 ve hücrelerin aktin flamentlerinin 

incelenmesinde kullanılan AlexaFluor 594  Phalloidin Invitrogen (A.B.D) 

firmasından temin edilmiştir. Hücre çekirdeğinin gözlenmesi için kullanılan DAPI 

(4',6-Diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride) ve propidyum iyodür Sigma-

Aldrich (A.B.D) firmasından satın alınmıştır.  
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Şekil 3.1. Sunulan tez çalışması kapsamında yapılan çalışmaların şematik sunumu.
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3.2. Mw-Jel-MA Biyoçözeltisinin Geliştirilmesi ve Kemik Doku Mühendisliği 
Uygulamaları 
3.2.1 Metakrilatlanmış Jelatin Üretim Prosesi 
Tez çalışması kapsamında jelatinin metakrilatlama prosesi için mikrodalga 

enerjisi (Mw) kullanılmış olup, geliştirilen yöntem, geleneksel yöntemle [55] 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu proseste Tip A Jelatin (%10, w/v) 50˚C’de 

PBS (pH:7.4) içinde karıştırılarak çözülmüş ve çözelti sıcaklık-kontrollü 

mikrodalga reaktör (Milestone, İtalya) içine alınmıştır. Metakrilik anhidrit (%8 ve 

%4, v/v) enjektör pompası aracılığıyla 0.4 mL/dk akış hızında çözeltiye eklenmiş 

olup bu sırada Mw enerjisi uygulanmış ve metakrilatlama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Mw enerjisi ile sistem sıcaklığı ani olarak artacağından dolayı 

sıcaklığı sabit tutmak için güç kısa aralıklarla verilerek sistem soğuması 

sağlandıktan sonra güç uygulaması tekrarlanmıştır. Metakrilatlama prosesi için 

100-1,000 W arasında değişen güçlerde mikrodalga uygulanmıştır (Çizelge 3.1). 

Ardından çözelti diyaliz membrana alınarak farklı sürelerde diyaliz işlemine tabi 

tutulmuştur (Çizelge 3.1). Bu sayede reaksiyona girmemiş metakrilik anhidrit 

yapıdan uzaklaştırılarak çözelti saflaştırılmıştır. Diyaliz işleminden sonra çözelti 

liyofilizatörde (Christ, Almanya) kurutulmuştur. Kurutulan örnekler -80oC’de 

saklanmıştır. Analiz sonuçları değerlendirilerek metakrilatlama prosesi için 

optimum koşullar belirlenmiştir.  

 
Geleneksel yöntemde ise Tip A Jelatin (%10 w/v), PBS (pH:7.4) içinde, 50˚C 

sıcaklıkta karıştırılarak çözülmüştür. Metakrilik anhidrit (%8 ve %4, v/v) jelatin 

çözeltisine enjektör pompası aracılığıyla 0.4 mL/dk akış hızında çözeltiye 

eklenerek reaksiyon 2.5 saat 50˚C’de gerçekleştirilmiştir. Ardından çözelti diyaliz 

membrana alınarak 2 hafta boyunca diyalizleme işlemi yapılmıştır. Diyaliz 

işleminden sonra çözelti liyofilizatörde kurutulmuştur. Kurutulan örnekler                  

-80oC’de saklanmıştır. Deney şeması ve üretim basamakları Şekil 3.2.A’ da 

verilmiştir. 

Çizelge 3.1’de tez kapsamında yürütülen jelatin metakrilatlama deney koşulları, 

Şekil 3.2’de ise bu deneyler sırasında yapılan işlemler şematik olarak 

sunulmuştur. 
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Çizelge 3.1. Jel-MA sentez koşulları. 
 

Jel-MA üretim 
yöntemi 

MA 
konsantrasyonu 

(%) 
Güç 
(W) 

Reaksiyon 
süresi   

(dk) 

Diyaliz 
süresi 
(gün) 

Geleneksel 8 - 150 14 
Geleneksel 4 - 150 14 
Mikrodalga 8 100 5 (30s x10) 2 
Mikrodalga 8 600 5 (30s x 10) 1 
Mikrodalga 8 800 5 (20s x 15) 1 
Mikrodalga 8 1,000 5 (20s x 15) 1 
Mikrodalga 4 100 5 (30s x10) 2 
Mikrodalga 4 600 5 (30s x10) 1 
Mikrodalga 4 800 5 (20s x15) 1 
Mikrodalga 4 1,000 5 (20s x15) 1 

 

 
 
Şekil 3.2. Mikrodalga destekli Jel-MA sentez basamakları. 

 
3.2.2. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Analizi 

Jelatinin metakrilatlanma derecesini (MD) belirlemek için proton nükleer manyetik 

rezonans (1H-NMR) spektroskopisi kullanılmıştır. Otuz mg Jel-MA 1 mL dötriyum 

oksit içinde 40ºC’de çözünmüştür. Analiz, 40ºC sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. 

Metakrilatlanma derecesi, Eşitlik 3.1’de verilen formül ile hesaplanmıştır [61].  

 
% MD= 1- [Jel-MA’da yer alan lizin metilen fonksiyonel grupları) / Jelatin’de yer 

alan lizin metilen fonksiyonel grupları) ]x100             (Eşitlik 3.1.) 
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3.2.3.Fab@Home Biyoyazıcı Sistem ile Metakrilatlanmış Jelatin Hidrojel 
Sentezi 
3.2.3.1 Fab@Home Biyoyazıcı Sistemin Çalışma Prensibi 

Çalışma kapsamında Cornell Üniversitesi bilgisayar sentez laboratuvarının 

geliştirdiği ekstrüder-dağıtıcı tabanlı bir sistem olan “Fab@home” biyoyazıcı 

kullanılmıştır. Yöntemde öncelikle 6 mm çapa ve 1 mm yüksekliğe sahip silindir 

şeklindeki hidrojelin, Solidworks® bilgisayar yazılımı kullanılarak tasarımı 

yapılmıştır. Ardından, Jel-MA çözeltisi ve hücre karıştırılarak “biyoçözelti” elde 

edilmiştir. Elde edilen biyoçözelti, biyoyazıcının şırıngasına aktarılmıştır. Sistem, 

yüksek viskoziteli malzemelerin kullanımı için uygun olan vida tabanlı ekstrüder 

olup hücrelere uygulanan kayma gerilimini azaltmak için geniş çaplı (çap 1.2 mm) 

iğne kullanılmıştır. Uygulanan dış etki sonucu şırınga ucundaki piston itilirken 

hücre-polimer karşımı sürekli bir akışla baskılanmıştır (Şekil 3.3). 

 
3.2.3.2 Fab@Home Biyoyazıcı ile Baskılanan Jel-MA Çözeltisinin 
Fotobaşlatıcı Varlığında UV ile Çapraz Bağlanması ve Hidrojel Oluşumu 
Fotobaşlatıcı (Irgacure) PBS (pH:7.4) içinde 50°C’de çözülerek (%0.3 ve 0.05, 

v/v) hazırlanmıştır. Jel-MA (% 15, w/v) Irgacure çözeltisine eklenerek 37°C’de 

tamamen çözünmesi sağlanmıştır. Elde edilen viskoz çözelti Fab@Home 

biyoyazıcı aracılığıyla Petri kaplarına baskılanmıştır. Baskılanan Jel-MA çözeltisi 

(6mm x 1mm) UV (UV-A ışık kaynağı, 300-500 nm, 200 mW/cm2) ile çapraz 

bağlanarak hidrojel oluşumu sağlanmıştır (Şekil 3.3).  

 
Jel-MA hidrojel karakterizasyonunda hücre içermeyen 6 adet Jel-MA hidrojel 

grubu oluşturulmuştur. Grup özellikleri Çizelge 3.2.’de verilmiştir.  
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Çizelge 3.2. Hücre içermeyen Jel-MA (%15, w/v) hidrojeli için oluşturulan 

gruplar. 

 

Grup Üretim 
yöntemi 

MA içeriği  
(%,v/v) 

G/%8MA Geleneksel 8 
600W/%8MA Mikrodalga (600W) 8 

1,000W/%8MA Mikrodalga (1,000W) 8 
G/%4MA Geleneksel 4 

600W/%4MA Mikrodalga  (600W) 4 
1,000W/%4MA Mikrodalga (1,000W) 4 

 
3.2.4.Hidrojel Karakterizasyonu 
3.2.4.1 Reolojik Analiz 
Jel-MA hidrojellerinin reolojik özellikleri kapiler reometrede (Ares Instruments, 

ABD) belirlenmiştir. Dört yüz µm aralıklı ve 25 mm çapa sahip paralel dairesel 

plakalar arasına fotoçapraz bağlı Jel-MA hidrojel yerleştirilmiştir. Reolojik 

özellikler salınımlı kayma ölçümleri kullanılarak incelenmiştir. Dinamik analizler 

sonucu malzemenin depo modülü (G’), kayıp modül (G’’) ve kompleks modülü 

(G*) belirlenmiştir. Sıcaklık, biyolojik ortamı taklit etmek amacıyla 37°C olarak 

sabitlenmiştir. Dinamik frekans taramaları % 0.2 gerinim altında 0.5-200 rad/s 

aralığında değişen frekansta yapılmıştır. Jel-MA hidrojelinin gerinim taraması 

analizi için, depo modülü, sabit bir frekansta (1 Hz) ve (%) 0'dan 2'ye kadar artan 

gerinim altında belirlenmiştir. Jel-MA çözeltilerinin biyoyazıcıda kullanımlarının 

incelenmesi için viskozite ölçümü yapılmıştır. Jelleşme öncesi jelatin çözeltisi 

(%10, w/v), 1,000 W/%4 MA ve 1,000 W/%8 MA çözeltilerinin 15-45°C sıcaklık 

aralığında değişen viskoziteleri kapiler reometre ile belirlenmiştir. Ayrıca, kayma 

gerilmesi, 1,000 W/4%MA ve 1,000 W/%8 MA çözeltileri için 15 - 45°C arasındaki 

farklı sıcaklıklarda belirlenmiştir. 

 
3.2.4.2 Mekanik Analiz 
Baskılanan ve çapraz bağlanan hidrojellerin sıkıştırma modülünün belirlenmesi 

için mekanik test cihazı (Zwick, Almanya) ile örneklere tek eksenli sıkıştırma 

kuvveti uygulanmıştır. Sıkıştırma kuvveti 0.05 N yük ile 1 mm/dk sabit çapraz 

başlık hızında uygulanmıştır. Mekanik dayanım testi için, 12 mm çapına 7 mm 

kalınlığına sahip hidrojeller hazırlanmıştır (n=3 grup). Analizden önce hidrojeller, 
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PBS (pH:7.4) içinde saklanmıştır. Başlangıç sıkıştırma modülü, tüm örnekler için 

% 20-30 arasında değişen gerilim-gerinim eğrisinin doğrusal elastik bölgesinin 

eğimi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 
3.2.4.3 Morfolojik Analiz (SEM) 
Jel-MA hidrojelinin yüzey morfolojisi ve yapısı, taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) (Carl-Zeiss EVO 506P, Almanya) görüntüleri ile incelenmiştir. Analizden 

önce -20°C’de dondurulan hidrojeller, liyofilizatör (-80°C) ile kurutulmuşlardır. 

Kurutulan örnekler altın-paladyum ile kaplandıktan sonra incelemeye alınmıştır. 

 
3.2.4.4. Biyobozunurluk Tayini 
Biyobozunurluk tayini için baskılanan hidrojel diskler (6 mm x 1 mm), 24 gözlü 

doku kültürü kaplarına yerleştirilmiştir. Hidrojellere 1’er mL 2 U/mL tip I kollajenaz 

çözeltisi eklenmiştir [139]. Hidrojeller 35 gün boyunca 37ºC’de inkübe edilmiş ve 

enzim aktivitesini korumak için gün aşırı inkübasyon ortamı tazelenmiştir. 

Belirlenen zaman aralıklarında kollajenaz çözeltisi uzaklaştırılarak hidrojellerin 

fotoğrafları çekilmiştir. Sonrasında örnekler dondurularak kurutulmuş ve 

tartılmıştır. Her bir hidrojelin kütle kaybı Eşitlik 3.2 ile belirlenmiştir.  

 
Kütle kaybı  (%) = (W0-Wt)/W0 x 100     (Eşitlik 3.2) 

 
Burada W0: hidrojelin çapraz bağlandıktan sonraki kuru ağırlığı, Wt: t 

zamanındaki kurutulan hidrojelin ağırlığını göstermektedir. 

 
3.2.5. In-vitro Kemik Doku Farklılaşma Çalışmaları  
Tez çalışmasında 3B biyoyazıcı kullanılarak hazırlanan hücre yüklü hidrojellerin 

kem}k doku mühend}sl}ğinde kullanımlarının araştırılması için yapılan hücre 

kültürü çalışmalarında MC3T3-E1 preosteoblastik hücre hattı (Riken, Japonya) 

kullanılmıştır. MC3T3-E1 hücreler} fare kafatasından elde ed}lm}ş, yüzeye 

bağımlı üreyen hücrelerd}r.  

 
Hücre kültürü çalışmaları, her biri 1.5 cm çapa sahip, 24-gözlü polistiren hücre 

kültür kaplarında (TCPS, Orange Scientific, Belçika) gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalar üç deneysel hidrojel grubu (G/%8MA, 1,000 W/%8 MA ve 1,000 

W/%4MA) kullanılarak yürütülmüştür. G/%4MA hidrojel grubu ön hücre kültürü 
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deneme çalışmalarında ilk 4 gün içinde bozunduğundan dolayı çalışma 

gruplarından çıkarılmıştır. Hücre kültür çalışmaları için Jel-MA ve Irgacure 

çözeltisi 0.22 µm’lk filtreden geçirilerek, biyoyazıcı ve ekipmanları ise UV ile 

sterilize edilmiştir.  

 
Hücreler %10(v/v) FBS, %1 (v/v) penisilin-streptomisin ve %1 (v/v) L-glutamin 

içeren α-MEM besi ortamında ve CO2 inkübatöründe (Heraus Instruments, 

Almanya) kültür edilmişlerdir. Hücreler doygunluğa (confluency) ulaştıklarında 

(12. pasajda), %0.25 (v/v)’lik tripsin enzimi ile gerçekleştirilen tripsinizasyon 

işlemi ile yüzeyden kaldırılmışlardır. FBS içeren α-MEM eklenmesi ile de tripsin 

inhibe edilmiştir. Elde edilen hücre süspansiyonu 1,000 rpm’de 5 dk boyunca 

santrifüjlenerek toplanmıştır. Ardından 2x107 hücre/mL konsantrasyonundaki 

hücreler (α-MEM içinde), laminer kabinde hazırlanan hidrojel çözeltiler ile 

yavaşça karıştırılarak hücrelerin çözelti içinde homojen dağılması sağlanmıştır. 

Ardından hızlıca biyoyazıcı sistemin enjektörüne alınarak biyobaskılama işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Biyobaskılanan Jel-MA çözeltisi (6 mm x 1 mm) UV (UV-A ışık 

kaynağı, 300-500 nm, 200 mW/cm2) ile çapraz bağlanarak jel oluşumu 

sağlanmıştır. Çapraz bağlama işleminden sonra hidrojeller üzerine 1’er mL besi 

ortamı eklenerek, 37°C sıcaklığa, %95 neme ve %5 CO2’ye sahip inkübatörde 

kültür edilmiştir. 

 
Kültürün ikinci gününde hücrelerin büyüme ortamının tamamı osteojenik 

farklılaşma ortamıyla değiştirilmiştir. Ardından 2 günde bir yarı yarıya farklılaşma 

ortamı ile değiştirilerek kültüre devam edilmiştir. Farklılaşma ortamı ise  %10 (v/v) 

FBS, %1 (v/v) penisilin-streptomisin ve %1 (v/v) L-glutamin içeren α-MEM 

ortamına 10 mM β-gliserofosfat ve 50 µg/mL askorbik asit eklenmesiyle 

oluşturulmuştur. 

 
Hücre yüklü hidrojeller 21 günlük kültür süresi boyunca hücresel fonksiyonlar 

açısından takip edilmiştir. Hücre kültür çalışmalarında aşağıdaki analizler 

gerçekleştirilmiştir. 

 
3.2.5.1 Hücre Canlılığının Belirlenmesi  
Kültürün belirli günlerinde yapılan Live-Dead (canlı-ölü)  analizi ile hücrelerin % 

canlılık oranları belirlenmiştir. Canlı-ölü anal}z}nde floresan özell}ğ} olmayan 
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Calce}n-AM hücre membranından geçerek hücre }ç} esteraz akt}v}tes} sonucu 

floresan özell}ktek} Calce}n’e dönüşür ve yeş}l renk oluşturur. Canlı hücre 

membranından geçemeyen Et}dyum homod}mer-1 (Ethd-1) }se hücre 

membranının hasar görmes} durumunda hücre }ç}ne g}rer ve DNA’ya bağlanarak 

kırmızı renk oluşturur [57].  

 
Analiz için, kültürün 1., 3. ve 14. günlerinde hidrojeller, steril PBS (pH:7.4) ile  2 

kez yıkanarak  2 µM Calcein AM ve 4 µM Ethd-1 çözeltileri ile 30 dk süresince 

37°C’deki etüvde inkübe edilmiştir. Daha sonra hidrojeller üzerindeki ortam 

çekilerek 3 kere steril PBS ile yıkama yapılmıştır. Hidrojeller, PBS (pH:7.4) 

ortamında lazer taramalı konfokal mikroskobu (CLSM, Zeiss Almanya) ile 

görüntülemeye alınmıştır. Hücre yüklü hidrojellerin her iki yüzeyinden ve farklı 

kalınlıklarından görüntüler alınmıştır. Konfokal analizi sonucu elde edilen floresan 

görüntüleri “Image J” programı kullanılarak her bir görüntü için hücre canlılığı (%) 

hesaplanmıştır. 

 
3.2.5.2 Hücre Çoğalmasının Belirlenmesi 
Hücrelerin kültür süresi boyunca üreme davranışları Presto Blue analizi ile takip 

edilmiştir. Analizin belirli günlerinde, hidrojeller üzerindeki kültür ortamı 

uzaklaştırılarak her bir göz içerisinde  % 10 (v/v) oranında Presto Blue çözeltisi 

içeren 500 μL kültür ortamı eklenmiş ve hücreler,  37°C’de  2 sa boyunca inkübe 

edilmiştir. İnkübasyon sonunda  hücreler üzerinde bulunan ortamdan 250 μL 

alınarak 96 gözlü kültür kaplarına eklenmiştir ve mikroplaka okuyucu (Asys UVM 

340, Avusturya) ile 600 nm referans olmak üzere 570 nm’de spektrofotometrik 

olarak ölçüm gerçekleştirilmiştir. Her analiz sonrasında örnekler üzerine taze 

kültür ortamı eklenerek kültüre devam edilmiştir. 

 
3.2.5.3 Hücre Morfolojisi Analizleri 
Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi (SEM) 
Biyobaskılanan MC3T3-E1 hücreleri ile yüklü hidrojellerin yüzey ve kesit 

morfolojileri  SEM (Zeiss, Almanya) aracılığıyla gözlenmiştir. Kültürün 7., 14. ve 

21. günlerinde  hidrojeller üzerindeki kültür ortamı uzaklaştırılarak  hidrojeller üç 

kez PBS (pH: 7.4) ile yıkanmıştır. Ardından %2.5’luk gluteraldehit ile 4°C’de  30 

dk boyunca  fiksasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Fiksasyondan sonra hidrojeller  

PBS ile yıkanarak analiz gününe kadar PBS içerisinde 4°C’de saklanmıştır. SEM 
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analizi öncesinde hidrojeller -20°C’de dondurulduktan sonra liyofilizatörde (-

80°C) kurutulmuştur. Hücre yüklü hidrojeller, altın-paladyum ile kaplanarak SEM 

ile görüntülenmiştir. Element dağılım haritalarını kaydetmek ve hücrelerin ürettiği 

kalsiyum/fosfor (Ca/P) oranını hesaplamak için enerji dağılımlı X-ışını 

spektroskopisi (EDX) kullanılmıştır. 

 
Lazer Taramalı Konfokal Analizi (CLSM)  
Jel-MA hidrojelleri içerisine enkapsüle edilen MC3T3-E1 hücrelerinin hücre 

}skelet} organ}zasyonu konfokal m}kroskobu }le değerlend}r}lm}şt}r. Kültürün 4., 7. 

ve 14. günlerinde kültür ortamı uzaklaştırılarak hidrojeller, üç kez steril PBS (pH: 

7.4) ile yıkanmıştır. Hidrojeller hücreler}n f}ksasyonu }ç}n %4 (w/v) 

paraformaldeh}t çözelt}s}nde 10 dk süreyle beklet}lm}şt}r. Ardından h}drojeller 

%0.1 (v/v) Tr}ton-X 100 }le 5 dk süreyle muamele ed}lm}ş ve böylece hücre 

membran geç}rgenl}ğ}n}n arttırılması sağlanmıştır. H}drojeller BSA çözeltisi 

içerisinde hazırlanmış ̧%2.5’lik (v/v) Alexa Fluor 488 Phalloidin ile 20 dk süreyle 

muamele edilerek hücrelerin iskeletsel filamentöz aktinleri (F-aktin), boyanmıştır. 

Ardından hidrojeller 5 dk süreyle propidyum iyodür (10 µg/mL) ile muamele 

edilerek hücre çekirdeklerinin boyanması sağlanmıştır. Hidrojeller %1 (w/v) BSA 

içeren steril PBS (pH:7.4) ile yıkandıktan sonra üzerlerine PBS  (pH:7.4) 

eklenmiştir. Son olarak, hücre yüklü hidrojeller Konfokal Lazer Taramalı 

Mikroskopu (CLSM, Zeiss LSM 510, Almanya) kullanılarak }ncelenm}şt}r. 

 
3.2.5.4 Biyokimyasal Analizler: Hücre Farklılaşması 
ALP Analizi 
Hücreler}n, osteojen}k farklılaşması, alkalen fosfataz (ALP) akt}v}tes} tay}n} }le 

bel}rlenm}şt}r. Hücre kültür çalışmasının 7., 14. ve 21. günler}nde h}drojeller 

üzer}ndek} kültür ortamı uzaklaştırılmış ve h}drojeller Eppendorf tüpler}ne alınarak 

analiz gününe kadar -80°C’de saklanmıştır. Analiz günü, hidrojeller  üzerine 250 

μL Triton X-100 çözeltisi (%1’lik (v/v) çözelti, PBS içinde) eklenmiş ve 4°C’de 30 

dk }nkübe ed}lm}şt}r. Ardından, 4°C’de, 12,000 rpm hızda 10 dk boyunca 

santr}füjleme }şlem} gerçekleşt}r}lm}şt}r. Bu şek}lde elde ed}len Tr}ton l}zatından 50 

μL alınarak, 125 μL ALP çözeltisine (56 mM 2-amino 2-metil-1,3-propanol ve 1 

mM magnezyum klorür }çeren 10 mL p-n}trofen}l fosfat (pNPP) eklenm}ş ve 

37°C’de 30 dk boyunca }nkübasyon yapılmıştır. Oluşan tepk}me, her b}r örneğe 
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50 μL 2.5 M sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi eklenerek sonlandırılmıştır. 

Mikroplaka okuyucu (Asys UVM 340, Avusturya) kullanılarak, 405 nm dalga 

boyunda p-n}trofenolün absorbansı ölçülmüştür. 

 
Kalsiyum Analizi 

Biyobaskılanan hidrojeller içine enkapsüle edilen hücrelerin ürettiği kalsiyum 

(Ca+2) miktarını belirlemek için kolorimetrik Ca+2 analizi yapılmıştır. Kalsiyum 

miktarı, kalsiyum analiz kiti (Biovision, ABD) kullanılarak kit protokolüne göre 

yapılmıştır. Bunun için kültürün 14. ve 21. günlerinden alınan örnekler üzerindeki 

kültür ortamı uzaklaştırılarak, örnekler Eppendorf tüplere yerleştirilmiş ve analiz 

gününe kadar -80ºC’de saklanmıştır. Analiz öncesinde hidrojeller içinde yer alan 

kalsiyumu ekstrakte etmek için, örnekler üzerine %5 (v/v) trikloroasetik asit 

eklenerek 4ºC’de 1 gece inkübe edilmiştir. Ardından örnekler, sonikatörde 

homojenize edildikten sonra 4ºC ve 12,000 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Elde 

edilen süpernatandan 10 µL alınarak üzerine 90 µL kromojenik ajan ve 60 µL 

kalsiyum tampon çözelti eklenmiştir. Beş dk inkübasyon sonunda 200 µL çözelti 

alınarak 96-gözlü kültür kaplarına koyulmuş ve 570 nm’de absorbans değerleri 

spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu olarak alınan hücresiz 

hidrojeller için de analiz tekrar edilmiştir. Kalibrasyon eğrisi kit protokolüne göre 

hazırlanmış (Ek-1) ve hücrelerin ürettiği Ca+2 miktarsal olarak hesaplanmıştır. 

 
3.2.5.5. Gen Ekspresyonu Analizi: Hücre Farklılaşması 
Hücrelerin osteojenik farklılaşmasını gen ekspresyonu düzeyinde belirlemek için 

RunX2, kollajen 1, osteokalsin ve osteopontin ekspresyon seviyeleri gerçek 

zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile belirlenmiştir. 

 
Kültürün 7, 14 ve 21. günlerinde doku iskeleleri –80ºC’de muhafaza edilmiştir. 

Ribonükleik asit (RNA) izolasyonu yapılacağı zaman derin dondurucudan 

çıkartılan örneklerin üzerine 500 μL Trizol eklenerek 30 s vortekslenmiş ve 

örnekler 2 sa 4°C’ de bekletilmiştir. RNA, RNeasy® Mini Kit (Qiagen,UK) 

kullanılarak üreticinin protokolüne uygun olarak izole edilmiştir. İzole edilen 

RNA’nın konsantrasyonu ve saflaştırılma oranı Nanodrop (Thermoscientific 

2000c, A.B.D) ile belirlenmiştir. 

 



	
55	

RT-PCR analizi, Applied Biosystems Kit cDNA (A.B.D), SolisBioDyne 5 Hot 

FirePol® EvaGreen®, qPCR Mix Plus (Estonya) kitleri ile LightCycler® 

NanoInstrument (Roche, Almanya) cihazında yapılmıştır. Analiz iki adımda 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak cDNA sentezi reverse transkripsiyon ile 25ºC’de 10 

dk,  40°C ‘de 120 dk ve 85ºC’de 5 dk’da gerçekleştirilmiştir. Ardından  RT-PCR 

analizi cDNA ve  forward-reverse primerler ile gerçekleştirilmiştir. RT-PCR 

analizi, aktivasyon basamağı 95°C’de 15 dk, uzatma basamağı 95°C’de 15 s, 

60°C’de 20 s, 72°C’de 20 s ve ayrılma basamağı 60°C’de 4s ve 95°C’de 20 s 

olmak üzere 45 döngüde gerçekleştirilmiştir. 

 
“Housekeeping gen” olarak kullanılan β-aktin ve osteojenik  genlerinin (kollajen-

I, RunX2, osteokalsin ve osteopontin) primer dizileri (Qiagen, BK, Türkiye) 

Çizelge 3.3’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.3. Kemik doku farklılaşması için RT-PCR analizinde kullanılan primer 

dizileri. 

 
β-aktin 
 
 

Forward primer  
5'-GTGCTATGTTGCCCTAGACTTCG-3'  
Reverse primer 
5'-GATGCCACAGGATTCCATACCC-3' 

Kollajen I 

Forward primer 
5'-CAAGATGTGCCACTCTGACT-3'  
Reverse primer 
5'-TCTGACCTGTCTCCATGTTG-3' 

Osteokalsin 

Forward primer 
5'-CTTTCTGCTCACTCTGCTG -3'  
Reverse primer 
5'-TATTGCCCTCCTGCTTGG-3' 

Run X2 

Forward primer 
5’-GCATGGCCAAGAAGACATCC-3'  
Reverse primer 
5’-CCTCGGGTTTCCACGTCTC -3' 

Osteopontin 
 

Forward primer 
5’-CACTTTCACTCCAATCGTCCCTAC-3’ 
Reverse primer 
5’-ACTCCTTAGACTCACCGCTCTTC-3’ 
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3.3. PRP Biyoçözeltisinin Hazırlanması ve Kıkırdak Doku Mühendisliği 
Uygulamaları  
3.3.1. İnsan Kanından PRP İzolasyonu 
İnsan kanından PRP izolasyon çalışmalarını gerçekleştirebilmek için “Hacettepe 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na başvurulmuş 

ve “Etik Kurul Onay Belgesi” (Ek 2)  alınmıştır. Çalışma kapsamında sağlıklı ve 

20-25 yaşlarında gönüllü kişilerden hastane koşullarında (Beytepe Gün 

Hastanesi) sağlık personeli tarafından kan alınmıştır. Alınan kan örneği laminar 

kabin içerisinde, T-lab (Türkiye) kit protokolüne uygun olarak PRP izolasyon 

işlemine tabi tutulmuşur. Yöntem kısaca şu şekildedir: İçerisinde pıhtılaşmayı 

önleyici ajan bulunan vakumlu flebetomi tüpüne çekilen 10 mL kan 1,500 G’de 8 

dk çöktürülmüştür ve sonuçta üç katman elde edilmiştir. Bunlar, kırmızı kan 

hücrelerinin yer aldığı en alttaki katman; bu katmanın üzerinde yer alan ince 

beyaz renkli “buffy coat” katmanı (beyaz katman) ve en üstteki açık sarı renkte 

bulunan plazma katmanıdır. Beyaz katmanda beyaz kan hücreleri ve plateletler 

yer almaktadır. PRP, beyaz katman ve plazma katmanlarının kesiştiği bölgeyi 

tanımlar. PRP'nin üzerinde kalan en üst katman ise PPP olarak adlandırılır ve 

platelet bakımından fakirdir. Yaklaşık 2 mL hacmindeki PRP, kit içerisinde yer 

alan enjektör ucuna takılan uzun iğne yardımıyla toplanmıştır. PRP içerisindeki 

platelet sayısı Sysmex XN 1000 kan sayım cihazında optik analiz metoduyla 

belirlenmiştir. PRP izolasyonunun basamakları Şekil 3.4’de gösterilmiştir. 

 

3.3.2. Jel-MA/PRP  Hidrojel Oluşumu ve Karakterizasyon Çalışmaları 
Bölüm 3.2.1 ve 3.2.2. başlıklarında anlatıldığı üzere üretimi ve karakterizasyonu 

tamamlanan Jel-MA hidrojel öncül çözeltisi ile PRP (1:1, v/v) hacimlerinde 

karıştırılarak biyobaskılanmış ve aktivasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra UV 

ile çapraz bağlanarak Bölüm 3.2.3’de anlatıldığı şekilde hidrojel oluşturulmuştur.  

Hidrojellerin karakterizasyonu amacıyla reolojik analizler, biyobozunurluk ve 

taramalı elektron mikrosokobu ile morfolojik incelemeler yapılmıştır. Analizlerin 

yöntemi Bölüm 3.2.4’de Jel-MA hidrojel karakterizasyonu bölümünde anlatıldığı 

şekilde gerçekleştirilmiştir.  
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Çalışma kapsamında aşağıdaki gruplar oluşturulmuştur: 
 
i) Jel-MA/PRP hidrojel grubu (Jel-MA/PRP) 

ii) Jel-MA/PRP hidrojeline 1 kez polikromatik/plazma ark  ışık (PAC) uygulanan 

grup (Jel-MA/PRP-PAC) 

iii) Jel-MA/PRP hidrojeline 24 sa arayla iki kez PAC uygulanan grup (Jel-

MA/PRP-PAC+) 

 
3.3.3.  Platelet ve Jel-MA/Platelet Aktivasyon Çalışmaları  
Aktivasyon çalışmaları kapsamında PRP 2,200 G’de çöktürülerek plazma ve 

plateletler birbirinden ayrıştırılmıştır. Plateletler ve Jel-MA biyoçözeltisi ile 

karıştırılan plateletler, plazma ark ışık kaynağına (Collagentex®, Kanada) tabi 

tutularak plateletlerin fotoaktivasyonu gerçekleştirilmiştir. Aktivasyon çalışmaları 

kapsamında plateletler kullanılmıştır. Çizelge 3.4’de fotoaktivasyon için 

oluşturulan gruplar verilmiştir. 

 
Çizelge 3.4. Aktivasyon çalışmaları için  oluşturulan gruplar. 

Grup ismi Aktivasyon 
yöntemi 

Kısaltma 

Uyarılmamış (Dinlenme 
halindeki ) Plateletler 

- PL 

1 dk boyunca fotouyarılan 
plateletler 

PAC PL-PAC1 

5 dk boyunca fotouyarılan 
plateletler 

PAC PL-PAC5 

10 dk boyunca fotouyarılan 
plateletler 

PAC PL-PAC10 

α- MEM içinde  24 sa boyunca 
kültürlenen uyarılmamış 

plateletler 

- PL-24sa 

α- MEM içinde  24 sa boyunca 
kültürlenen 10 dk boyunca 

fotouyarılmış plateletler 

PAC PL-PAC10-24h 

α- MEM içinde  24 sa boyunca 
kültürlenen fotouyarılmış 

plateletlerin PAC ile tekrar 
aktive edilmesi 

PAC PL-PAC10+ 

 
3.3.3.1 Fotoaktivasyon 
Fotoaktivasyon çalışmaları kapsamında ışık kaynağı olarak kullanılan 

Collagentex®, kuartz plazma ark lamba, özel filtreler ve reflektör sistemden 
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oluşmaktadır (Şekil 3.4). Plazma ark ışık kaynağından 600-1200 nm arası dalga 

boylarını kapsayan polikromatik ışık ve kızılötesi enerji sağlanmaktadır. Plazma 

ark ışık kaynağı temel olarak 600 nm’nin altındaki ve 1200 nm’nin üstündeki 

temel emisyonları bloke ederek 633, 666, 712, 812, 1018 ve 1128 nm dalga 

boylarındaki ışıkları bir arada sunmaktadır. Cihazdan yayılan ışık 0.3 m2’lik 

alanda etkilidir ve enerji yoğunluğu 90 mW/cm2’dir. 

 

 

 
Şekil 3.4. PRP izolasyonu ve fotoaktivasyon yöntem basamakları. 

 
PRP’nin fotoaktivasyonu için ışık uygulama süresi literatürde yer alan PRP 

aktivasyon çalışmaları ve fotostimülasyon çalışmalarından yola çıkılarak 1, 5 ve 

10 dk süreleri seçilmiştir [83, 140]. Işık uygulaması plateletler üzerine 10 cm 

mesafeden uygulanmıştır [134]. 
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3.3.3.4. ATP Analizi 
Plateletlerin ürettiği ATP miktarı biyolüminesan olarak ölçülmüştür. Yöntem 

kısaca şu şekildedir: Hidrojeller içerisindeki ATP trikloroastik asit ile ekstrakte 

edilmiştir. 10 µL ekstrakt  üzerine 90 µL Tris-EDTA ve  90 µL lusiferaz reaktifi 

eklenerek karıştırılmış ve hızlıca çözelti 562 nm’de biyolüminesan olarak 

okutulmuştur. Kalibrasyon için 2.0x10-6– 9.76x10-10 M konsantrasyon aralığındaki 

standart ATP çözeltisi kullanılmış ve kalibrasyon grafiği EK-3’de verilmiştir.  

 
3.3.3.5. Kalsiyum Analizi  
Plateletlerden, fotoaktifleştirilmiş plateletlerden ve Jel-MA hidrojeller içerisinde 

yer alan plateletlerden salınan kalsiyum (Ca+2) miktarını belirlemek için 

kolorimetrik Ca+2 analizi yapılmıştır. Kalsiyum miktarı, kalsiyum analiz kiti 

(Biovision, ABD) kullanılarak kit protokolüne göre ve Bölüm 3.2.5.4.’de anlatılan 

yöntemle yapılmıştır. Plateletlerin ürettiği Ca+2 miktarsal olarak hesaplanmıştır. 

 
3.3.3.6 Morfolojik Analiz 
PRP yapısında bulunan dinlenme halindeki plateletlerin, aktifleştirilmiş 

plateletlerin ve Jel-MA hidrojel öncül çözeltisi ile karıştırılmış plateletler}n 

morfoloj}ler}n}n, yapışma ve yayılma potans}yeller}n}n görüntülenmes} amacıyla  

alınan örneklerle SEM incelemesi yapılmıştır. SEM analizi Bölüm 3.2.5.3’de 

anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 
3.3.3.7 Akış Sitometrisi Analizi 
Platelet aktivasyonunu belirlemek için CD41-CD61 (GPIIb/IIIa) (platelet 

aktivasyon belirteci) ve CD62P (P-Selektin) (aktivasyon yüzey membran 

reseptörü)  monoklonal antikorlar kullanılmıştır. Uyarılmamış ve PAC ile 

fotouyarılmış plateletler antikorlar ile karıştırılarak 15 dk inkübe edilmiştir. 

Santrifüjlemeden sonra boyanmış örnekler seyreltilmiş ve akış sitometresi 

(Beckman Coulter Navious EX, ABD) ile analiz edilmiştir. 

 
3.3.4. Fotoaktifleştirilmiş  PRP’den ve Jel-MA/PRP Hidrojellerden  İn-Vitro 
Büyüme Faktörü Salım Çalışmaları 
Aktifleştirilmiş PRP ve Jel-MA/PRP hidrojeller, in-vitro koşullarda inkübe edilerek 

plateletlerin yapılarındaki büyüme faktörlerinin salım çalışması yapılmıştır. 

Büyüme faktörleri olarak TGF-b (transforme edici büyüme faktörü), bFGF 
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(fibroblastik büyüme faktörü) ve PDGF-BB (platelet kaynaklı büyüme faktörü) 

salımları araştırılmıştır.  

 
İn-vitro salım çalışmaları 1’er mL α-MEM varlığında 37ºC’de CO2 etüvünde 

yürütülmüştür. PRP grupları için örnekler aktivasyonun ardından santrifüj 

tüplerine alınmış 28 gün boyunca inkübe edilmiştir. Belirli günlerde örnekler 2,200 

G’de 10 dk boyunca santrifüjlenerek üzerlerindeki ortamın yarısı  uzaklaştırılmış 

ve yerine aynı oranda taze α-MEM eklenmiştir.  

 
PRP’den büyüme faktörü salım çalışmalarında PAC aktivasyonu CaCl2 ile 

karşılaştırmalı olarak yapılmış olup gruplar Çizelge 3.5’deki şekliyle 

oluşturulmuştur. 

 
Çizelge 3.5. PRP’den büyüme faktörü salım çalışmalarında yer alan gruplar. 
 

Grup ismi Grup açıklaması 

PRP-CaCl2 CaCl2 (%5, w/v) ile aktifleştirilen PRP grubu 

PRP-PAC PAC ile aktifleştirilen PRP grubu 

PRP-PAC++ Salım süresi boyunca gün aşırı olarak PAC ile 
aktifleştirilen PRP grubu 

 
Hidrojellerden in-vitro salım çalışmaları ise 24 gözlü Petri kaplarında 35 gün 

boyunca sürdürülmüştür. Çalışma kapsamında Çizelge 3.6’daki gruplar 

oluşturulmuştur. 

 
Çizelge 3.6. Hidrojellerden büyüme faktörü salım çalışmalarında yer alan 
gruplar. 
 

Grup ismi Grup açıklaması 

Jel-MA/PRP Jel-MA/PRP hidrojeli 

Jel-MA/PRP-PAC Jel-MA/PRP hidrojeline 1 kez PAC uygulaması 

Jel-MA/PRP-PAC++ Jel-MA/PRP hidrojeline salım süresi boyunca günaşırı 
PAC uygulaması 
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Çalışma kapsamında belirli günlerde örnekler üzerlerindeki ortamın yarısı  

uzaklaştırılmış ve yerine aynı oranda taze α-MEM eklenmiştir. Örnekler analiz 

gününe kadar -80ºC’de saklanmıştır. Salım süresi boyunca toplanan örnekler 

ELİSA kiti (Thermofischer, ABD) ile üreticinin protokolüne uygun olarak analiz 

edilmiş ve salınan büyüme faktörlerinin absorbansları mikroplaka okuyucuda 450 

nm’de okunmuştur. Kit içerisinde yer alan büyüme faktörlerinin standartları 

kullanılarak kalibrasyon eğrisi (Ek 4) çizilmiştir. Örneklerden büyüme faktörü 

salımı kümülatif olarak hesaplanmış ve salım kinetiği matematiksel olarak 

değerlendirilmiştir. Örnek salım profili,ve kinetik model hesaplaması ve eşitlikler 

Ek 5’de verilmiştir.  

 
3.3.5. Hücre Kültürü Koşulları  
Tez çalışmasında 3B b}yoyazıcı kullanılarak hazırlanan hücre yüklü h}drojeller}n 

kıkırdak doku mühend}sl}ğ}nde kullanımlarının araştırılması }ç}n yapılan hücre 

kültürü çalışmalarında ATDC5 fare kıkırdak öncül hücre hattı (Riken, Japonya) 

kullanılmıştır. Çalışmada hücreler monolayer olarak çoğaltılmıştır ve 4. pasajdak} 

hücreler hidrojel enkapsülasyon çalışmalarında kullanılmıştır. Hücreler %5 (v/v) 

FBS, %1 (v/v) penisilin-streptomisin ve %1 (v/v) L-glutamin içeren DMEM-HAM’s 

F-12 besi ortamında ve CO2 inkübatöründe kültür edilmişlerdir. Hücre kültürü 

çalışmaları, 24-gözlü polistiren hücre kültür kaplarında gerçekleştirilmiştir. Hücre 

kültürü çalışmaları beş deneysel hidrojel grubu kullanılarak gerçekleştirilmiştir: 

1) ATDC5 hücreleri yüklü  Jel-MA hidrojel grubu (Jel-MA), 

2) ATDC5 hücreleri yüklü  Jel-MA hidrojellerine kültür süresi boyunca gün 

aşırı olarak PAC uygulaması yapılan grup (Jel-MA-PAC++), 

3) ATDC5 hücreleri yüklü  Jel-MA/PRP hidrojel grubu (Jel-MA/PRP), 

4) ATDC5 hücreleri yüklü Jel-MA/PRP hidrojelinin PAC ile aktifleştirildiği grup 

(Jel-MA/PRP-PAC), 

5) ATDC5 hücreleri yüklü Jel-MA/PRP hidrojeline gün aşırı olarak PAC 

uygulaması yapılan grup (Jel-MA/PRP-PAC++). 

 
Hücre kültür ortamı (DMEM Ham’s F12) içinde yer alan 2x107 hücre/mL 

konsantrasyonundaki ATDC5 hücreleri laminar kabinde hazırlanan steril Jel-

MA/PRP hidrojel çözeltileri ile yavaşça karıştırılarak hücrelerin çözelti içinde 

homojen dağılması sağlanmıştır. Ardından hızlıca biyoyazıcı sistemin 
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enjektörüne alınarak biyobaskılama işlemi gerçekleştirilmiştir. Biyobaskılanan 

Jel-MA/PRP hidrojeli (6 mm x 1 mm) plazma ark ışık kaynağına (600-1200 nm, 

90 mW/cm2) tabi tutularak plateletlerin fotoaktivasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Ardından UV (UV-A ışık kaynağı, 300-500 nm, 200 mW/cm2) ile çapraz 

bağlanarak kararlı hidrojel oluşumu sağlanmıştır. Çapraz bağlama işleminden 

sonra hidrojeller Dulbecco PBS (DPBS) ile yıkanmışlardır. Hidrojeller üzerine 1’er 

mL besi ortamı eklenerek, 37°C sıcaklığa, %95 neme ve %5 CO2’ye sahip 

inkübatörde kültür edilmiştir. 

 
3.3.6. Hücre Kültürü Çalışmaları 
Çalışma kapsamında hücre yüklü hidrojeller 21 günlük kültür süresi boyunca 

hücresel fonksiyonlar açısından takip edilmiştir. Çalışma kapsamında PRP’nin 

içerisinde yer alan büyüme faktörlerinin hücre fonksiyonlarına olan etkisinin 

anlaşılabilmesi için hücreler büyüme ortamında kültüre edilmiştir.  

 
Hücre kültür çalışmalarında aşağıdaki analizler gerçekleştirilmiştir.  

 
3.3.6.1. Hücre Canlılığı Analizi 
ATDC5 yüklü hidrojellere kültürün 2. ve 14. günlerinde canlı-ölü analizi yapılarak 

hücrelerin hidrojeller içerisindeki % canlılık oranları belirlenmiştir. Analiz Bölüm 

3.2.5.1’de anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 
3.3.6.2. Hücre Çoğalması Analizi 
Hidrojeller içerisinde yer alan ATDC5 hücrelerinin kültür süresince çoğalma 

davranışları Presto Blue analizi ile Bölüm 3.2.5.2.’de belirtildiği şekilde 

yapılmıştır. 

 
3.3.6.3. Taramalı Elektron Mikroskobu ile Hücre Morfolojisi Analizi  
Biyobaskılanan ATDC5 hücreleri yüklü hidrojellerin  yüzey ve kesit morfolojileri  

SEM (Zeiss, Almanya) ile gözlenmiştir. Kültürün 7. ve 21. günlerinde alınan 

örnekler Bölüm 3.2.5.3’de anlatıldığı şekilde fikslendikten sonra etanol 

serilerinden geçirilerek kritik nokta kurutucusu ile kurutulmuştur. Altın palladyum 

ile kaplanan örnekler SEM ile incelemiştir.  
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3.3.6.4. Histolojik Analizler: Hücre Morfolojisi ve Farklılaşması  
Hidrojeller içerisine enkapsüle edilen hücrelerin dağılımını, morfolojilerini, 

proteoglikan ve glikozaminoglikan birikimlerini analiz etmek amacıyla histolojik 

boyamalar yapılmıştır. Kültürün 7. ve 21. günlerinde hidrojeller  üzerindeki kültür 

ortamı uzaklaştırılarak hidrojeller PBS (pH:7.4) ile yıkanmıştır. Hidrojel içerisine 

enkapsüle edilen hücrelerin fiksasyonu için %4 (w/v)’lük paraformaldeh}t çözelt}s} 

kullanılmıştır. Anal}z günü örnekler, etanol ser}ler}nden ve ks}lenden geç}r}lerek 

susuzlaştırma }şlem} yapılmıştır. Ardından paraf}n }ç}ne gömülerek 1 gece 

bekletilmiştir. Parafine gömülen örneklerden mikrotom aracılığıyla 8 μm’lik 

kesitler alınmıştır. Elde edilen kesitler, ksilen ve etanol serilerinden geçirilerek 

deparafinizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Susuzlaştırma ve deparafinizasyon 

yöntem basamakları EK 7’de detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

Hematoksilen-Eozin (H&E) Boyama 
Elde edilen kesitler deparafinizasyon işleminden sonra hücrelerin morfolojik 

incelemeleri ve dağılımları hakkında bilgi almak için H&E boyamaları 

gerçekleştirilmiştir. Boyama yöntemi detaylı olarak Ek 6’da verilmiştir. 

Hematoksilen çekirdeği boyarken, eozin ise hücre s}toplazmasını ve bağ dokusu 

elemanlarını boyar 

 
Safranin O Boyama 
Hücreler tarafından oluşturulan gl}kozam}nogl}kan b}r}k}mler} Safran}n O }le 

açıktan koyu kırmızıya kadar boyanmaktadır. Kesitler deparafinizasyon 

işleminden sonra %2 (v/w) ’lik Safranin O çözeltisinde bekletildikten sonra 3 kez 

distile su ile yıkanmış ve 2 kez ksilen çözeltisinde bekletilmiştir. 

 
Toluidin Blue Boyama 
Hücreler tarafından oluşturulan proteogl}kan b}r}k}mler} }se Tolu}d}n Blue 

boyaması ile belirlenmiştir. Toluidin Blue, proteoglikan topluluklarını açık-koyu 

mavi/mor tonlarında boyamaktadır. Kesitler deparafinizasyon işleminden sonra  

Toluidin Blue (% 0.04,w/v) çözeltisinde bekletildikten sonra 3 kez distile su ile 

yıkanmış ve 2 kez ksilen çözeltisinde bekletilmiştir. Histolojik anal}zler 

sonucunda, boyanan kes}tler ks}len bazlı kapatıcı }le kaplandıktan sonra ışık 

m}kroskobu }le görüntülenm}şt}r. 
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3.3.6.5. İmmünositokimya Analizleri: Hücre Farklılaşması 
B}yobaskılama }şlem}nden sonrak} 21. günde h}drojeller}n üzer}ndek} kültür ortamı 

uzaklaştırılmış, h}drojeller ster}l PBS (pH:7.4)  }le yıkanmış ve %4 (w/v) 

paraformaldeh}t }le f}ksasyon }şlem} yapılmıştır. H}drojeller, f}ksasyon }şlem}n}n 

ardından %0.25 (v/v) Tr}ton-X 100 }le 30 dk süreyle muamele ed}lerek hücre 

membran geç}rgenl}ğ} arttırılmıştır. Daha sonra h}drojel, oda koşullarında PBS 

(pH:7.4) }ç}nde hazırlanmış %1 (w/v)’l}k BSA }le 30 dk bloklama }şlem} 

gerçekleşt}r}lm}şt}r. Pr}mer ant}korlar aggregan ve kollajen II 4ºC’ de b}r gece süre 

ile bloklama tamponu }ç}nde uygun seyreltmelerde h}drojellerle muamele 

ed}lm}şt}r. Alexa Fluor 488 sekonder ant}kor olarak kullanılırken Alexa Fluor 594 

Phallo}d}n hücre }skelet} organ}zasyonunu gözlemlemek }ç}n kullanılmıştır. 

Hidrojeller, sekonder antikor  ve Phalloidin 594’ün bloklama tamponunun içinde 

oda koşullarında 2 sa bekletilmiştir. Ardından PBS ile yıkama işlemlerinden sonra 

hidrojeller DAPI ile 5 dk inkübe edilerek hücrelerin çekirdeklerinin boyanması 

sağlanmıştır. Biyobaskılanmış hidrojel sistemi steril PBS (pH:7.4) ile yapılan 

yıkama işleminin ardından Konfokal Lazer Taramalı Mikroskopu (CLSM, Zeiss 

LSM 780, Almanya) kullanılarak incelenmiştir.  

 
3.3.6.6. Biyokimyasal Analizler-Hücre Farklılaşması 
Glikozaminoglikan (GAG) Tayini 
Biyobaskılanmış hidrojeller içerisindeki ATDC5 hücrelerinin ürettiği GAG miktarı 

biyokimyasal olarak dimetil metilen mavisi kullanılarak belirlenmiştir. Kültürün 7., 

14. ve 21. günlerinde hidrojeller üzerindeki ortam uzaklaştırılarak  Eppendorf 

tüplere alınmış ve analiz gününe kadar -80ºC’de saklanmıştır. Analiz günü 

örnekler üzerine 1.4 mL papain çözeltisi (55 mM sodyum sitrat, 150 mM sodyum 

klorür, 5 mM sistein HCl,  5 mM EDTA ve  0.56 U papainden oluşan) eklenerek 1 

gece 60ºC’de bekletilmiş ve hidrojellerin parçalanması sağlanmıştır. Kırk 

mikrolitre hacmindeki papainli örneğin üzerine 250 µL dimetil metilen mavisi 

çözeltisi eklenmiştir. Ardından 525 nm’de spektrofotometrik ölçümler yapılmıştır.  

 

Numunelerin GAG içeriği kondrotin sülfat standart eğrisi (0-100 g/mL) (Ek 7) 

kullanılarak belirlenmiştir. 
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3.3.6.7. Gen Ekspresyonu Analizi-Hücre Farklılaşması 
Hidrojeller içerisine enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kondrojenik 

farklılaşmasını gen ekspresyonu düzeyinde belirlemek için aggregan, kollajen II, 

SOX-9 ve kollajen I ekspresyon seviyeleri RT-PCR ile Bölüm 3.2.5.6’da anlatılan 

yöntem kullanılarak belirlenmiştir. 

 
“Housekeeping gen” olarak kullanılan  β-aktin ve kondrojenik genlerin (kollajen I, 

kollajen II, aggregan ve SOX-9) primer dizileri (Oligomer, Türkiye) Çizelge 3.7’de 

verilmiştir. 

 
Çizelge 3.7. Kıkırdak doku farklılaşması çalışmalarında gerçekleştirilen RT-PCR 

analizinde kullanılan primer dizileri. 

 
β-aktin  

 

 

Forward primer  
5'-GTGCTATGTTGCCCTAGACTTCG-3'  
Reverse primer 
5'-GATGCCACAGGATTCCATACCC-3' 

Kol-I Forward primer 
5'-CAAGATGTGCCACTCTGACT-3'  
Reverse primer 
5'-TCTGACCTGTCTCCATGTTG-3' 

Kol-II Forward primer 
5'-ACTGGTAAGTGGGGCAAGAC-3' 
Reverse primer 
5'-CCACACCAAATTCTGTTCA-3' 

Aggregan Forward primer 
5'-CGCCACTTTCATGACCGAGA-3' 
Reverse primer 
5'-TCATTCAGACCGATCCACTGGTAG-3' 

SOX-9 Forward primer 
5'-GG-CAAGCTCTGGAGGCTG-3' 
Reverse primer 
5'-CCTCCACGAAGAGGGTCTCTTCT-3' 

 
3.4. İn-vitro Osteokondral Gradyan Sistem Geliştirilmesi 
Tez çalışmasının son aşamasında mezenkimal kök hücre yüklü 3B 

biyobaskılanmış gradyan osteokondral kompozit sistem geliştirilmesi amacıyla 

hidrojel tasarımı yapılmış ve optimum koşullar belirlenmiştir. 

 
Bu bölümde hidrojel karakterizasyonu ve sıçan adipoz doku kökenli mezenkimal 

kök hücreleri (AdMSC) yüklü hidrojeller ile 28 günlük in–vitro osteokondral doku 

farklılaşmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 



	
66	

 
3.4.1 3B Biyobaskılama Yöntemi ile Osteokondral Gradyan Sistem 
Hazırlanması  
Çalışma kapsamında PRP, gradyan bileşeni olarak kullanılmıştır. Aşamalı olarak 

sistemin üst kısmından alt kısmına inildikçe PRP, azalan biçimde yapıda yer 

almaktadır. Gradyan yapı üç ayrı biyoçözeltinin çoklu tabakalar şeklinde üstüste 

baskılanması ile elde edilmiştir (Şekil 3.5). Gradyan yapının kemik fazını 

oluşturan alt kısmı, Jel-MA hidrojel çözeltisinden oluşmaktadır. Bu faz ilerleyen 

bölümlerde “Jel-MA” olarak gösterilmiştir. Osteokondral arayüzeyi taklit etmek 

amacıyla oluşturulan biyoçözelti ortamı PRP ‘nin Jel-MA ile (1:0,5,v/v) oranında 

karıştırılması ile elde edilmiştir. Bu faz ilerleyen bölümlerde  “Jel-MA/PRP0,5” 

olarak gösterilmiştir. 

 
Yapılan tez çalışmasında osteokondral dokunun kıkırdak kısmını taklit etmek için 

Bölüm 3’de  detaylı biçimde anlatılan ve kıkırdak doku oluşumunda başarılı 

sonuçlar elde edilen Jel-MA/PRP (1:1, v/v) hidrojeli çözeltisi kullanılmıştır. Bu faz 

ise ilerleyen bölümlerde “Jel-MA/PRP” olarak gösterilmiştir. 

 
Hidrojel öncül çözeltileri Bölüm 3.2.3 ve 3.3.2’de anlatıldığı şekilde hazırlanmıştır. 

Biyoçözeltiler 3B biyoyazıcının enjektörü içerisinde 37ºC sıcaklıkta olup 

biyobaskılama işlemi biyoçözeltilerin 25ºC’nin altında katılaşma özelliğinden 

yararlanılmak amacıyla 25ºC’de gerçekleştirilmiştir. Biyobaskılanan hidrojeller 

25ºC’de katılaştığından dolayı üzerine baskılanan faz ile karışmamaktadır. 

 
Gradyan sistemin alt  fazı (Jel-MA) 0.5 mm x 6 mm boyutlarında baskılandıktan 

sonra  hızlıca üzerine 0.5 mm x 6 mm boyutlarında ara faz (Jel-MA/PRP0,5) 

baskılanmıştır ve en son olarak 0.5 mm x 6mm boyutlarında üst fazı oluşturacak 

biyoçözelti baskılanmış ve hızlıca UV ile 40 sn süre ile fotoçapraz bağlanma 

gerçekleştirilmiştir. 

 
PAC uygulanan grup için biyobaskılama işleminin ardından PAC uygulaması 10 

dk süre ile gerçekleştirilmiş ve hemen akabinde UV ile fotoçapraz bağlama 

reaksiyonu gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 3.5. Osteokondral kompozit hidrojel oluşumunun şematik gösterimi.  
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Bu bölümde oluşturulan hidrojel grupları Çizelge 3.8’de verilmiştir.  

 
Çizelge 3.8 Osteokondral kemik doku mühendisliği çalışmaları için oluşturulan 

gruplar. 

 
Grup ismi Grup tanımı 

Kompozit 

Üç fazlı gradyan hidrojel sistemi. 
Üst faz: Jel-MA/PRP1:1 

Ara faz: Jel-MA/PRP1:0.5 
Alt faz: Jel-MA 

Kompozit-PAC++ Gün aşırı PAC uygulaması yapılan 
kompozit grubu 

 
3.4.2. Hidrojel Karakterizasyon Çalışmaları 
Hidrojellerin karakterizasyonu kapsamında Bölüm 3.2.4’de detaylı olarak 

anlatılan reolojik analiz ve biyobozunurluk analizleri uygulanmıştır. 

 
3.4.3. In-Vitro Osteokondral Farklılaşma Çalışmaları 
Bu bölümde adipoz mezenkimal kök hücreleri (AdMSC) grubumuz tarafından 

Sprag Dawley sıçanlarının karın bölgelerindeki yağ dokudan izole edilmiştir [141].  

 
Hücreler %15 (v/v) FBS, %0.4 (v/v) penisilin-streptomisin, %0.2 (v/v) amfoterisin, 

%0.2 (v/v) gentamisin ve %1 (v/v) L-glutamin içeren α-MEM besi ortamında ve 

CO2 inkübatöründe (Heraus Instruments, Almanya) kültür edilmişlerdir. Çalışma 

kapsamında 3. ve 4. pasajdaki hücreler kullanılmıştır. Hücre kültür çalışmaları 

için Jel-MA ve Irgacure çözeltisi 0.22 µm’lk filtreden geçirilerek, biyoyazıcı ve 

ekipmanları ise etanol ve UV ile sterilize edilmiştir.  

 
Hücre kültürü çalışmaları 24-gözlü polistiren hücre kültür kaplarında 

gerçekleştirilmiştir. Hücre kültürü çalışmaları tez çalışması kapsamında yapılan 

önceki çalışmalar esas alınarak iki ana deneysel hidrojel grubu kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

 
1) AdMSC hücreleri yüklü 3 fazlı gradyan hidrojel grubu (Kompozit). 

2) AdMSC hücreleri yüklü 3 fazlı gradyan hidrojellerine kültür süresi boyunca 

gün aşırı olarak PAC uygulaması yapılan grup  (Kompozit-PAC++ ). 
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Hücre kültür ortamı (α-MEM) içinde yer alan 1x107 hücre/mL 

konsantrasyonundaki AdMSC hücreleri laminer kabinde hazırlanan Jel-MA, Jel-

MA/PRP0,5 ve Jel-MA/PRP1:1 hidrojel çözeltileri ile yavaşça karıştırılarak 

hücrelerin çözelti içinde homojen dağılması sağlanmıştır. Ardından hızlıca 

biyoyazıcı sistemin enjektörüne alınarak sırasıyla alt, orta ve üst kısımlar için 

hazırlanan biyoçözeltiler Bölüm 3.4.1’de anlatıldığı üzere biyobaskılanmıştır.  

PAC ile aktivasyon ve çapraz bağlama işleminden sonra hidrojeller üzerine 1’er 

mL besi ortamı eklenerek, 37°C sıcaklığa, %95 neme ve %5 CO2’ye sahip 

inkübatörde kültür edilmiştir. Kültürün ikinci gününde hücrelerin büyüme 

ortamının tamamı osteokondral farklılaşma ortamıyla değiştirilmiştir. Daha sonra 

hücre kültür ortamı 2 günde bir yarı yarıya farklılaşma ortamı ile değiştirilmiştir.  

 
Osteokondral farklılaşma ortamı: %50 osteojenik, %50 kondrojenik ortamının 

karıştırılması ile oluşturulmuştur. Osteojenik ortam: %10 (v/v) FBS, %0,4 (v/v) 

penisilin-streptomisin, %0.2 (v/v) amfoterisin, %0.2 (v/v) gentamisin ve L-

glutamin içeren α-MEM ortamına eklenen 10 mM β-gliserofosfat ve  50 µg/mL 

askorbik asit; Kondrojenik ortam: DMEM high glikoz, %0.4 (v/v) penisilin-

streptomisin, % 0.2 (v/v) amfoterisin, %0.2 (v/v) gentamisin, L-glutamin 

bileşenlerini içermektedir. 

 
Hücre yüklü hidrojeller 28 günlük kültür süresi boyunca hücresel fonksiyonlar 

açısından takip edilmiştir. Hücre kültür çalışmalarında aşağıdaki analizler 

gerçekleştirilmiştir. 

 
3.4.3.1. Hücre Canlılığı Analizi 
Kültürün 1. ve 14. günlerinde canlı-ölü analizi yapılarak hücrelerin hidrojeller 

içerisindeki hücrelerin, % canlılık oranları belirlenmiştir. Analiz Bölüm 3.2.5.1’de 

anlatıldığı şekilde yapılmıştır. 

 
3.4.3.2. Hücre Çoğalması Analizi 
Hidrojeller  içerisinde yer alan AdMSC hücrelerinin kültür süresince çoğalma 

davranışları Presto Blue analizi ile Bölüm 3.2.5.2’de belirtildiği şekilde yapılmıştır. 
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3.4.3.3. Histolojik İncelemeler 
Hidrojeller içerisine enkapsüle edilen hücrelerin dağılımı, morfolojik olarak 

analizi, mineralize nodüllerin belirlenmesi ve glikozaminoglikan birikimlerini analiz 

edilmesi amacıyla histolojik boyamalar yapılmıştır. Kültürün 28. gününde %4 

(w/v) paraformaldehit ile fiksasyonu gerçekleştirilen örneklerin Bölüm 3.3.6.4’de 

anlatıldığı şekilde mikrotom ile 8 µm kalınlığındaki kesitleri alınmıştır. Kesitler ile 

yapılan H&E boyaması ile hücrelerin morfolojilerindeki değişimler, Safranin O ile 

hücrelerin GAG birikimleri belirlenmiştir. Hidrojeller içerinde yer alan AdMSC 

hücrelerin oluşturduğu mineralizasyon Alizarin Red ile Kollajen dağılımı ise 

Mason Trikrom ile boyanarak belirlenmiştir.  

 
Alizarin Red 
Kesitler, deparafinizasyon işleminden sonra %2 (w/v)’lik Alizarin Red çözeltisinde 

bekletildikten sonra 3 kez distile su ile yıkanmış, aseton çözeltisinden 

geçirildikten sonra 2 kez ksilen çözeltisinde bekletilmiştir. Alizarin Red mineralize 

bölgeleri kırmızı tonlarında boyamaktadır. 

 

Mason Trikrom 

Histolojik görüntülemelerde kullanılan Mason trikrom fibrin, kas, bağ doku  gibi 

dokuları kırmızı ile boyarken kollajen’i turkuaz –yeşil boyamaktadır. Histolojik 

analizler sonucunda, boyanan kesitler ksilen bazlı kapatıcı ile kapatıldıktan sonra 

ışık mikroskobu ile görüntülenmiştir. 

 
3.4.3.4. İmmünositokimyasal Analiz 
İmmünositokimya analizi için AdMSC hücre yüklü hidrojeller kültürün 28. 

gününde paraformaldehit ile fikslenmiştir. Bölüm 3.3.6.5’de anlatıldığı şekilde 

hidrojeller hücre geçirgenliğini arttırmak için Triton X-100 ve  ardından bloklama 

için BSA ile muamele edilmiştir. Primer antikorlar aggregan,  kollajen II, kollajen 

X ve osteokalsin 4ºC’de bvr gece süre vle bloklama tamponu vçvnde uygun 

seyreltmelerde hidrojellerle muamele edilmiştir. Alexa Fluor 488 ve 568 sekonder 

antikor olarak kullanılmıştır. Hidrojeller, sekonder antikor’un bloklama 

tamponunun içinde oda koşullarında 2 sa bekletilmiştir. Ardından PBS (pH:7.4) 

ile yıkama işlemlerinden sonra hidrojeller DAPI ile 5 dk inkübe edilerek hücrelerin 

çekirdeklerinin boyanması sağlanmıştır. Biyobaskılanmış hidrojel sistemi steril 
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PBS (pH:7.4) ile yapılan yıkama işleminin ardından Konfokal Lazer Taramalı 

Mikroskopu (CLSM, Zeiss LSM 780, Almanya) kullanılarak incelenmiştir.  

 
3.4.3.5. Biyokimyasal Analizler  
Biyobaskılanmış hidrojeller içerindeki AdMSC’lerin ürettiği GAG miktarı  

biyokimyasal olarak Bölüm 3.3.6.6‘da anlatıldığı şekilde dimetil metilen mavisi 

kullanılarak belirlenmiştir.  

 

Hidrojeller içerisinde yer alan hücrelerin ürettiği kalsiyum miktarı ve ALP aktivitesi 

biyokimyasal olarak Bölüm 3.2.5.4’de anlatıldığı şekilde belirlenmiştir. 

 
3.4.3.6. Gen Ekspresyon Analizi 
Hidrojeller içerisine enkapsüle edilen AdMSC hücrelerinin osteokondral yönde 

farklılaşmasını gen ekspresyonu düzeyinde belirlemek için aggregan, kollajen II, 

SOX-9, kollajen I, osteokalsin, osteopontin ve kollajen X gen ekspresyon 

seviyeleri RT-PCR ile Bölüm 3.2.5.5’de anlatılan yöntem kullanılarak 

belirlenmiştir. “Housekeeping gen” olarak kullanılan β-aktin ve diğer tüm genlerin 

primer dizileri (Qiagen,  BK, Türkiye) Çizelge 3.9’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.9. Osteokondral doku farklılaşması çalışmalarında gerçekleştirilen  

RT-PCR analizinde kullanılan primer dizileri. 

 
β-aktin 
 
 

Forward primer 
5’-GTGCTATGTTGCCCTAGACTTCG-3' 
Reverse primer 
5'-GATGCCACAGGATTCCATACCC-3' 

Kol-I 

Forward primer 
5’-CAA GAT GTG CCA CTC TGA CT-3’ 
Reverse primer 
5’-TCT GAC CTG TCT CCA TGT TG-3’ 

Kol-II 

Forward primer 
5'-ACGCTCAAGTCGCTGAACAA 
Reverse primer 
5'-TCAATCCAGTAGTCTCCGCTCT 

Kol-X 

Forward primer 
5'-CTATTGGACCAAGGTTGGGCAT3' 
Reverse primer 
5'-GCCCATTGAGGCCCTTAGTTA3' 

Aggregan 

Forward primer 
5'-TACGACGCCATCCTGCTACAC-3' 
Reverse primer 
5'-TCGAAGATGGGCTTTGCAGT-3' 

SOX-9 

Forward primer 
5'-TCCCCGCAACAGATCTCCTA-3' 
Reverse primer 
5'-TCTGGTGGTTCGGTGGTAGTCA-3' 

Osteokalsin 

Forward primer 
5'-CTTTCTGCTCACTCTGCTG-3' 
Reverse primer 
5'-TATTGCCCTCCTGCTTGG -3' 

Osteopontin 

Forward primer  
5'-CACTTTCACTCCAATCGTCCCTAC-3'  
Reverse primer  
5'-ACTCCTTAGACTCACCGCTCTTC-3' 

 
3.5. İstatistiksel Analiz 
Çalışma sonuçları GraphPad Software Instat programı kullanılarak vstatvstvksel 

açıdan değerlendvrvlmvştvr. Vervler üç deney vçvn ortalama ± standart sapma 

değerleri ile birlikte sunulmuştur. Farklı grupların istatistiksel olarak 

karşılaştırılması için Student’s t-testi kullanılmış ve p-değerinin 0.05’den az 

olduğu durumlar anlamlı kabul edilmiştir. 
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4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

 
Sunulan tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen in-vitro çalışmalar Bölüm 3’de 

anlatıldığı üzere üç bölümden oluşmaktadır:  

1) Mikrodalga destekli metakrilatlanmış jelatin (Mw-Jel-MA) biyoçözeltisinin 

geliştirilmesi ve in-vitro kemik doku mühendisliği çalışmaları 

2) Fotoaktifleştirilmiş PRP biyoçözeltisinin geliştirilmesi ve in-vitro kıkırdak doku 

mühendisliği çalışmaları. 

3) Gradyan sistem geliştirilmesi ve in-vitro osteokondral doku mühendisliği 

çalışmaları.  

Her 3 bölümün sonuçları aşağıda sunulmuş ve literatür bilgisi dikkate alınarak 

bulgular üzerinde tartışmalar yapılmıştır.  

 
4.1. Mw-Jel-MA Biyoçözeltisinin Geliştirilmesi ve Kemik Doku Mühendisliği 
Uygulamaları 
Doktora tez çalışmasının ilk bölümünde osteokondral dokununun en alt ksımı 

olan kemik dokunun sahip olduğu özelliklere uygun hidrojel tasarımı üzerinde 

çalışılmıştır. Bu bağlamda tez çalışmasının ilk aşamasında mekanik özellikleri 

yüksek bir hidrojel malzemenin oluşturulması hedeflenmiştir. Hedefe yönelik 

olarak mikrodalga destekli metakrilatlama reaksiyonuyla jelatin metakrilat (Jel-

MA) sentezinin gerçekleştirilmesi, böylece Jel-MA hidrojelinin mekanik 

özelliklerinin arttırılması üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

 
Çalışmanın ilerleyen kısımlarında ekstrüder temelli 3B biyoyazıcı kullanılarak 

baskılanan Mw-Jel-MA hidrojellerinin karakterizasyonu yapılmıştır. Ardından, 

MCT3-E1 preosteoblastik hücreleri yüklü Jel-MA hidrojeller ile in-vitro kemik doku 

oluşumuna yönelik hücre kültürü çalışmaları gerçekleştirilmiştir. MC3T3-E1 

hücrelervnvn Mw-Jel-MA hidrojelleri vçervsvndekv üreme ve osteojenvk farklılaşma 

potansiyelleri hücre  yüklü̈ geleneksel-Jel-MA hidrojelleri ile karşılaştırmalı olarak 

belirlenmiştir. 

 
4.1.1 Mikrodalga Destekli Jel-MA Sentezi ve Karakterizasyonu 
Doktora tez çalışması kapsamında kullanılan ve ECM’nin temel elemanı olan 

kollajenin denatürasyonu sonucu oluşan jelatin, doğal ECM yapısını taklit 

edebilecek özelliklere sahiptir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir: hücre 
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yapışma bölgelerine sahip olması (arjinin, glisin, aspartik asit; RGD), bozunma 

sonucu oluşan yan ürünlerinin oldukça az toksisite göstermesi ve dolayısıyla 

mükemmel biyouyumluluğa sahip olması. Bununla beraber jelatinin en büyük 

dezavantajı düşük mekanik özelliklere sahip olması ve fiziksel olarak çapraz bağlı 

hidrojel oluşturulduğunda vücut ortamında (37ºC) kolaylıkla bozunabilmesidir. Bu 

problemin üstesinden gelebilmek için jelatin, metakrilik anhidrit (MA) ile 

fonksiyonlandırılarak kimyasal olarak çapraz bağlanabilen özelliklere sahip 

olmaktadır. Jelatin, MA ile metakrilatlanma reaksiyonu ile fonksiyonlandırıldıktan 

sonra fotobaşlatıcı varlığında çapraz bağlanarak kararlı hidrojel yapısına 

kavuşabilmektedir. Ayrıca metakrilatlanma prosesi jelatinin biyouyumlu yapısına 

zarar vermemektedir. Jel-MA hvdrojel tasarımındakv vlk aşama yüksek 

metakrilatlanma derecesine sahip Jel-MA elde edilmesidir.  

 
Tez çalışmasında A tipi jelatin kullanılmasına karar verilmiştir. Çünkü A tipi 

jelatinin B tipi jelatinden daha yüksek sayıda reaktif amino grubuna sahip 

olmasından dolayı daha yüksek metakrilatlama derecesinin elde edilmesine 

imkan sağlayacağı düşünülmüştür. 

 
Jel-MA sentezinde kullanılan geleneksel yöntem aşağıda belirtilen eksikliklere 

sahiptir: 

 
1)  Metakrilatlanma derecesinin (MD) yetersiz oluşu: Metakrilatlanma 

derecesini arttırmak için önceki çalışmalarda 2 yol izlenmiştir. Bunlardan ilki 

kullanılan MA oranını arttırmak [61], ikincisi ise pH’ı değiştirmektir [142].  

 
2) Yüksek konsantrasyonda MA kullanımının yaratacağı toksik etki:  MA 

oldukça toksik bir malzemedir. Vücut ortamında hidrojelin bozunması sonucu 

oluşan yan ürünün toksik etkisinden hücreyi korumak için MA oranın azaltılması 

hücreler açısından önemlidir. 

 
3) Yüksek MA kullanımı ve düşük MD sonucunda Jel-MA için uzun yıkama 

sürelerinin gerekli oluşu (7-14 gün) [139, 143].  

 
4) Geleneksel yöntemde prosesin manipülasyona bağımlı olması nedeniyle 

hidrojel özelliklerinin kişisel olarak değişkenlik göstermesi. 
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5) Geleneksel yöntem ile sentezlenen Jel-MA ile oluşturulan hidrojellerin 

bozunma sürelerinin kısalığı: İn-vitro çalışmalar kapsamında  özellikle kök 

hücrelerin sahip olduğu yüksek MMP aktivitesinden dolayı, hidrojeller istenilen 

süreden daha kısa sürede bozunmaktadır. 

 
6) Jel-MA’nın mekanik özelliklerinin yetersiz olması nedeniyle kararlı hidrojel 

elde edebilmek için biyoçözeltinin uzun UV sürelerine tabi tutulması ya da 

Irgacure oranının yükseltilmesi: Her iki durum da hücreler üzerinde uzun vadede 

negatif etki yaratmaktadır. 

 
Tez çalışması kapsamında  tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, mikrodalga destekli metakrilasyon yoluyla Jel-MA'nın 

mekanik özelliklerini arttırmak, dolayısıyla da Jel-MA hidrojelinin mekanik 

özelliklerini arttırmak hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında mikrodalga destekli 

metakrilatlanmış Jelatin (Mw-Jel-MA) sentezi geleneksel yöntem ile 

karşılaştırılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. MA hacimce %4 ve %8 olmak üzere 

2 farklı konsantrasyonda kullanılmış ve metakrilatlanma derecesi araştırılmıştır. 

 

Tez çalışması kapsamında Jel-MA mikrodalga destekli fonksiyonlandırma 

reaksiyonu ile başarılı bir şekilde sentezlenmiştir. Metakrilatlanma reaksiyonun 

gerçekleşebilmesi için pH’ın 5.00-7.00 arasında olması gerekmektedir. 

Geleneksel yöntemde MA yapısındaki fonksiyonel grupların jelatin 

makromolekülüne bağlanma hızı yavaştır. Dolayısıyla ortamda biriken gruplar 

ortam pH’ını düşürmektedir. Mw enerjsi MA tarafından absorplanmakta ve 

moleküllerin hareketliliği artmaktadır. Dolayısıyla metakrilat gruplarının jelatin 

makromolekülene bağlanma hızı artmaktadır. Sonuç olarak uygulanan Mw 

enerjisi ile pH düşüşlerine neden olabilecek serbest gruplar engellendiğinden  

reaksiyon yüksek verimle sonuçlanmıştır. Ayrıca, reaksiyonun gerçekleşebilmesi 

için gereken serbest enerji Mw enerjisi ile düşürüldüğünden dolayı reaksiyon kısa 

sürede  gerçekleşebilmektedir. 

 
Jel-MA sentezinin karakterizasyonu kapsamında 1H-NMR spektroskopisi 

kullanılmış olup metakrilatlanma derecesi, Bölüm 3.2.2’de verilen Eşitlik 3.1. ile 

hesaplanmış ve sonuçlar Çizelge 4.1’de verilmiştir. 
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Şekil 4.1 ve 4.2’deki 1H-NMR sonuçları incelendiğinde Jel-MA’da jelatin ve 

MA’dakinden farklı yeni sinyaller gözlenmiştir. MA yapısındaki metilen 

fonksiyonel grubundan gelen akrilik protonları (2H) δ=5.5-6.4 ppm’de; metil 

protonları (3H) δ=1.8-2.1 ppm’de görülmektedir. Şekil 4.1 ve 4.2 incelendiğinde 

bütün grupların başarılı bir şekilde metakrilatlandığı gözlemlenirken, Mw-Jel-MA 

örneklerindeki pik şiddetlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca Mw 

uygulanan gruplarda Jel-MA yapısında gözlemlenen ekstra akrilik protonlarının 

(δ=5.5.-6.27 ppm) jelatinin lizin fonksiyonel gruplarının yanı sıra hidroksilizin 

gruplarının da metakrilatlandığını göstermektedir. Mw uygulanan Jel-MA 

gruplarında 5.03-5.64 ppm’de görülen protonlar serbest hidroksil gruplarının da 

metakrilatlandığını göstermektedir. Bu durum metakrilat grubunun, serbest 

amino gruplarına tamamen bağlandığının ayrıca hidroksil gruplarına da 

bağlandığının bir göstergesidir. 

 
Metakrvlat zvncvrv, jelatvn yapısında bulunan lvzvn metvlen grupları üzervnden 

bağlanmaktadır [55]. Jelatin yapısında bulunan lizin metilen grubu sinyal 

şiddetindeki (δ=2.9-3.00 ppm) azalma MD’ni vermektedir. Şekil 4.1 ve 4.2 

incelendiğinde Mw-Jel-MA gruplarındaki lizin metilen sinyal şiddetinin önemli 

derecede azaldığı görülmektedir. Bu durum jelatin yapısındaki lizin gruplarının 

metakrilat grupları ile neredeyse tamamen bağlandığının en temel 

göstergelerinden biridir. Çizelge 4.1.’de Jel-MA yapılarının MD değerleri 

verilmiştir. 

 
Çizelge 4.1.  Jel-MA gruplarına ait metakrilatlanma dereceleri. 
 

Jel-MA 
Metakrilatlanma  

Derecesi  
(%) 

Jel-MA 
Metakrilatlanma  

Derecesi 
 (%) 

G/%8MA 76.0±2.5 G/%4MA 23.1±5.6 

100W/%8MA  77.5±2.5   

600W/%8MA 98.2±0.5 600W/%4MA 62.0±2.8 

800W/%8MA 97.8±0.7   

1,000W/%8MA 98.6±1.4 1,000W/%4MA 90.0±1.4 
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Şekil 4.1.  Jelatin ve %8 (v/v) MA kullanılarak geleneksel ve mikrodalga 

yöntemleri ile sentezlenen Jel-MA’ ların 1H-NMR spektrumları: a) Jel-

MA grupları için lizin ve hidroksilizin grupları ile birleşen  metakrilat 

grubunun akrilik protonları, b) Jel-MA yapısındaki reaksiyon girmeyen 

lizin gruplarındaki metilen protonları (2H), c) Jel-MA yapısındaki 
metakrilat grubundan gelen metil protonları (3H). 
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Şekil 4.2. Jelatin ve %4 (v/v) MA kullanılarak geleneksel ve mikrodalga 

yöntemleri ile sentezlenen Jel-MA’ların 1H-NMR spektrumları: d) Jel-

MA grupları için lizin ve hidroksilizin grupları ile birleşen  metakrilat 

grubunun akrilik protonları, e) Jel-MA yapısındaki reaksiyon 

girmeyen lizin gruplarındaki metilen protonları (2H), f) Jel-MA 
yapısındaki metakrilat grubundan gelen metil protonları (3H). 
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Sonuçlar incelendiğinde 600 W, 800 W ve 1,000 W Mw uygulamalarında MD’nin 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir (MD≈%98). Bununla birlikte 1,000W güç 

uygulanan Jel-MA‘ların akrilik protonlarının sinyalinin diğer güç uygulamalarına 

göre daha keskin olduğu gözlenmektedir (Şekil 4.2). Bu sonuç, 1,000 W gücünde 

uygulanan Mw ile jelatinin lizin metilen gruplarının tamamen metakrilatlandığını, 

bunun yanında bazı hidroksi lizin ve hidroksil gruplarının da metakrilatlanarak 

metakrilatlanma reaksiyonunun doygunluğa ulaştığı sonucu ile açıklanabilir. 

 
1H-NMR analiz sonuçlarına göre Mw-Jel-MA gruplarının MD’lerinin G/Jel-MA 

gruplarından oldukça yüksek olduğu ispatlanmıştır.  

 
Çalışma kapsamında ayrıca farklı konsantrasyonlarda kullanılan MA’nın MD’ye  

olan etkileri incelenmiştir (Şekil 4.2 ve 4.3). 1H-NMR analiz sonuçlarına göre MA 

oranı arttıkça MD artmaktadır. Analiz kapsamında alınan bir diğer sonuç ise, %4 

(v/v) MA ile sentezlenen Jel-MA’ların MD’leri, Mw uygulanan gruplarda, 

uygulanan güç arttıkça artmıştır (Şekil 4.3). 

 
Jel-MA sentez çalışmasının son kısmında reaksiyon veriminin saflaştırma 

süresine olan etkisi incelenmiştir. Yüksek reaksiyon veriminin bir sonucu olarak 

Mw uygulanan gruplarda Jel-MA reaksiyonu sonunda uygulanan saflaştırma 

prosesinin süresi 1 gün’e kadar kısaltılmıştır.  

 
4.1.2. Hidrojel Oluşumu 
Jel-MA hidrojel oluşumunda ikinci aşama, fotoçapraz bağlanma prosesidir. 

Metakrilat grubu ile fonksiyonlandırılan Jel-MA, reaktif akrilat fonksiyonel 

gruplarının arasına serbest radikallerin yerleşmesiyle bu bölgelerde kararlı 

kovalent çapraz bağlarını (çoğunlukla C=C bağları) ve sonuçta kararlı hidrojel 

formunu oluşturmaktadır. Bu reaksiyonun katalizlenmesi için, çoğunlukla UV 

dalga boyundaki ışıkla muamele edildiklerinde serbest radikaller oluşturan 

fotobaşlatıcılar kullanılmaktadır. Jel-MA’nın fotoçapraz bağlanma prosesinde, 

fotobaşlatıcı olarak kullanılan Irgacure 2959, dvğer fotobaşlatıcılara oranla daha 

düşük svtotoksvsvteye sahvp olduğundan dolayı tez çalışması kapsamında tercvh 

edilmiştir. 
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Hvdrojel oluşumunda Jel-MA ve fotobaşlatıcı konsantrasyonu, ışık yoğunluğu ve 

uygulama süresv optvmvze edvlmesi gereken parametrelerdir. Bu parametreler 

hücre canlılığı, matrvks stabvlvzasyonu, bozunması, mekanvk dayanımı ve reolojvk 

özellikleri açılarından değerlendirilerek optimize edilir.  Çalışma kapsamında Jel-

MA hidrojel çözeltisinin %0.3 (w/v) Irgacure konsantrasyonunda UV (300-500 nm, 

200 mW/cm2) ışık altında 40 sn süresinde başarılı bir şekilde çapraz bağlandığı, 

ancak %0.05 (w/v) Irgacure kullanımında 40 sn sürede fotoçapraz bağlanmadığı 

tespit edilmiştir.  

 
Hidrojel oluşumu için kullanılan geleneksel yöntemlerin aksine biyobaskılama, 

mekansal olarak kontrol edilen 3B yapıları oluşturmak için biyomalzemelerin ve 

hücrelerin hassas bir şekilde baskılanmasını sağlar. 3B bvyobaskılama 

uygulamaları vçvn uygun bvyomalzeme, hücre yaşamı ve farklılaşmasını 

destekleyebilmeli, aynı zamanda biyomalzeme çözeltisi 3B baskılanabilecek 

viskozitede olmalıdır. Bölüm 2.7.3’de anlatıldığı üzere jelatinin katılaşması 

37°C’nin altındaki sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bir biyoçözelti 

olarak jelatinin biyoyazıcıda kullanımı uygundur. Bununla birlikte, 3B baskılama 

işleminden sonra elde edvlen yapının bütünlüğü ve mekanik stabilitesi 

korunabilmelidir.  

 
Tez çalışması kapsamında uygulanan hidrojel oluşumu prosesinde, mikrodalga 

desteği ile metakrilatlanan jelatin (Şekil 4.3.A) Irgacure içinde çözünmüştür. Mw-

Jel-MA biyoçözeltisi Fab@Home biyoyazıcı aracılığıyla 6 mm çapına ve 1 mm 

yüksekliğine sahip silindirik diskler şeklinde baskılanmıştır (Şekil 4.3.B). Oldukça 

homojen ve istenen biçimde baskılanan diskler 300-500 nm UV altında 40 sn 

tutularak başarılı bir şekilde fotoçapraz bağlanmıştır. Şekil 4.4’de Fab@Home 

biyoyazıcı kullanılarak Mw-Jel-MA hidrojel çözeltisinin farklı şekilde (1mmx1mm 

içi boş kare) baskılanabilirliği gösterilmiştir.  
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Şekil 4.3.  A) Jel-MA sentez reaksiyonu, B) 3B biyobaskılama ve fotoçapraz 

bağlama reaksiyonunun şematik gösterimi. 
 

 
Şekil 4.4:  1,000W/%4MA hidrojelinin kare şeklinde (1mm x1mm) a) 3B 

baskılanmış, b) UV ile fotoçapraz bağlanmış fotoğrafı. 

 



	
82	

4.1.3. Hidrojel Karakterizasyon Çalışmaları 
4.1.3.1. Reolojik Analiz 
Jel-MA hvdrojel çözeltvsvnvn reolojvk özellvklervnvn belvrlenmesv ve çapraz 

bağlanmış ağsı hvdrojel yapının üç boyutlu reolojvk yapısının betvmlenmesv vçvn 

reolojik analiz yapılmıştır. Reolojik ölçümler genellikle iki şekilde yapılır: Hidrojelin 

elastik karakterini belirlemek için yapılan frekans taraması ve doğrusal 

viskoelastik bölgeyi belirlemek için yapılan gerinim taraması. Hidrojeller, farklı 

frekans veya gerinim aralığında salınıma maruz bırakılarak depolama modülü̈, 

kayıp modül ve kompleks modül değerleri tespit edilmiştir. Depo modülü̈ (G’), 

elastik gerilimin gerinime oranı ile belirlenir. G’ malzemenin elastik özelliği ve 

malzeme yapısında  ne kadar enerji depolandığı hakkında bilgi verir [25]. Kayıp 

modül (G’’), viskoz gerilimin gerinime oranı olup malzemenin viskoz özellikleri ile 

bir döngü̈ boyunca malzeme yapısından kaybedilen enerjiyi verir. Kompleks 

modül (G*) değeri ise, toplam gerilimin gerinime oranı ile belirlenerek hidrojelin 

deformasyona karşı gösterdiği toplam direnci gösterir. 

 
Depo ve kayıp modül değerlerv genel olarak düşük vvskozvtelv sol bölgesvnde 

düşük değerler vervrken, hvdrojel yapısının sol-jel geçiş noktasından itibaren jel 

karakterinin artmasıyla beraber hidrojel viskozitesi ve elastik özelliği artmaya 

başlar [144]. Doktora tez çalışmasında çapraz bağlı Jel-MA hidrojellerine ait 

reolojik özellikler Şekil 4.5, 4.6 ve Çizelge 4.2’de verilmiştir. Frekans tarama 

analizleri, tüm hidrojellerin kararlı olduğunu ve 1 ila 100 rad/s arasındaki salınım 

aralığında yapısal bütünlüklerini koruduğunu göstermiştir. Analiz kapsamında 

belirlenen G’ değerleri karşılaştırıldığında, hidrojellerin tamamının elastik 

karakterde olduğu ancak Mw-Jel-MA hidrojellerinin G-Jel-MA hidrojellerine göre 

daha yüksek bir esnekliğe (elastikiyete) sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Şekil 4.5.  Hidrojellerin artan frekans değerleri altındaki reolojik özellikleri: G /% 
8 MA, 600 W/8% MA ve 1,000 W/%8 MA hidrojellerinin a) depo 
modülü (G’),  b) kompleks modülü (G*).  G/%4 MA, 600 W/%4 MA ve 
1,000 W/%4 MA hidrojellerinin c) depo modülü ve d) kompleks 
modülü. 
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Çizelge 4.2. 3B baskılanmış Jel-MA hidrojellerin karakteristik özellikleri*. 
 

Jel-MA Depo Modülü 
(kPa) 

Kayıp 
Modül 
(kPa) 

Kompleks 
Modül 
(kPa) 

G/%8MA 30.6 0.6 30.7 
600W/%8MA 39.0 0.1 39.1 

1,000W/%8MA 39.1 0.1 39.2 
G/%4MA 23.0 0.5 23.5 

600W/%4MA 27.5 0.1 27.6 
1,000W/%4MA 41.1 0.1 41.2 

*Depo modülü (G'), kayıp modül (G'') ve kompleks modül (G*) değerleri, reolojik 
analizi kapsamında yapılan frekans taraması testinin 100 rad/s frekans altında 
alınan sonuçlardır. 
 
Çizelge 4.2 incelendiğinde , Mw-Jel-MA'nın depolama ve kompleks modüllerinin 

G-Jel-MA'dan önemli ölçüde daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 
Doğrusal viskoelastik aralıktaki depolama modülünün mutlak değeri, malzemenin 

mukavemetini, yani deformasyona dayanan gücünü gösterir. Şekil 4.6'da 

gösterildiği gibi, uygulanan gerinim arttıkça G/%4MA ve G/%8MA hidrojellerinin 

polimer zincirinin salınım deformasyon hızı artmış ve hidrojeller, sırasıyla % 0.1 

ve %1 gerinimde deforme olmaya başlamıştır. Bununla birlikte Mw-Jel-MA 

hidrojelleri artan gerinime karşı direnç göstermişlerdir. Bu analiz Mw destekli 

metakrilatlanma reaksiyonu ile hidrojellerin mukavemetinin arttırıldığını 

kanıtlamaktadır.  

 
Şekil 4.5 ve 4.6. incelendiğinde hidrojellerin uygulanan tüm frekans ve gerinim 

genliklerine karşılık gelen kayıp modüllerine kıyasla daha yüksek depolama 

modülü büyüklükleri sergilediği gözlenmektedir. Ayrıca artan frekansla 

hidrojellerin kayıp modül değerlerinde artış gözlenmemektedir. Bu sonuçlar 

hidrojellerin elastik karakterde olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.6.  Jel-MA hidrojellerin artan gerinim değerleri altındaki reolojik 

özellikleri: a) G/%8 MA, 600 W/8% MA ve 1,000 W/%8 MA 

hidrojellerinin b) G/%4 MA, 600 W/%4 MA ve 1,000 W/%4 MA 
hidrojellerinin depo modülü (G’) değerleri. 

 
İlgili literatürde, %62 MD’ne sahip %10 (w/v) Jel-MA hidrojelinin depo modülü, 14 

kPa [145] ve %60 MD'ye sahip olan %15 (w/v) Jel-MA hidrojelinin depo modülü 

ise 10 kPa [55] olarak bulunmuştur. Tez çalışması kapsamında 1,000 W/4%MA 

hidrojelleri ile elde  edilen reolojik özelliklerin literatürden daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 
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Bvyoçözeltvnvn vvskozvtesv, ekstrüzyon bvyoyazıcılar vçvn bvyobaskılama prosesvnvn  

en kritik aşaması olan dağıtıcı ucundan biyoçözelti akışı sırasında optimum 

akışın sağlanabilmesi adına oldukça önemlidir. Çözeltv vvskozvtesv çok yüksek 

olursa enjektör ucunda tıkanmalara sebep olmakta ve bvyobaskılama sürecv 

kontrolsüz bir şekilde devam etmektedir. Çok düşük vvskozvtelv bvyoçözeltvler 

kullanıldığı takdirde ise istenen şekilde hidrojeller elde edilememektedir [146]. 

Ekstrüder tabanlı  bvyoyazıcılarda kullanılan malzemelervn vvskozvte aralığı, 30 

mPa.s - 6x107 mPa.s aralığındadır [50, 147]. Doktora tez çalışması kapsamında 

biyoçözeltilerin jelleşme öncesi viskoziteleri kapiler reometrede, artan sıcaklık ve 

kayma değeri altında belirlenmiştir (Şekil 4.7). 

 
Viskozite ölçüm değerlerine göre beklendiği üzere sıcaklık arttıkça (18-40ºC), 

viskozite 10 Pa.s den 0.03 Pa.s düşmektedir (Şekil 4.7.b). Artan sıcaklıkla 

beraber polimer yapıdaki zincirler ayrışmaya, protein-protein etkileşimleri 

zayıflamaya başlar ve viskozite azalır. Viskozite analizi sonuçları Jel-MA hidrojel 

çözeltisinin shear thinning (kayma ile incelen) yapıda olduğunu göstermektedir. 

 
Yaklaşık 30ºC’de Jel-MA biyoçözeltisi 30 mPa.s değerindedir. Bu değer 

ekstrüder tabanlı biyoyazıcı için baskılanabilir viskozite aralığındadır. Reolojik 

incelemeler kapsamında yapılan viskozite analiz sonuçları, 1,000 W/%4MA ve % 

1,000 W/%8MA çözeltilerinin viskozitelerinin 30°C'nin altında biyobaskılama için 

uygun olduğunu göstermiştir. Çalışma kapsamında Jel-MA hidrojel çözeltisi 27-

30ºC sıcaklığında istenen şekilde baskılanmıştır. 

 
Viskozite analiz sonuçlarına göre Jel-MA hidrojel çözeltisinin viskozitesi, jelatin 

çözeltisininkinden yüksektir. Spesifik bir sıcaklıkta, dallanmış veya fonksiyonel 

gruba sahip olan polimer daha az serbest hacime sahip olduğundan daha yüksek 

viskozite sergiler [148]. Mw-Jel-MA, jelatin çözeltisine göre dallanmış molekül 

yapısına sahip olduğundan dolayı viskozite değeri daha yüksektir (Şekil 4.7.b). 
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Şekil 4.7.  a) Jelleşme öncesi biyoçözeltilerin kayma gerilmesi: 1,000 

W/8%MA ve 1,000 W/%4MA b) Biyoçözeltilerin sıcaklıkla 

olan değişimi jelatin: 1,000 W/8%MA ve 1,000 W/%4MA. 

 
4.1.3.2. Mekanik Dayanım 
Kemvk doku mühendvslvğvnde kullanılan hvdrojellervn, osteovndüktvf olmasının 

yanısıra, osteokondüktvf yanv kemvk doku oluşumu vçvn uygun desteğv sağlayacak 

mekanik özelliklere de sahip olması istenmektedir.  

Tez çalışması kapsamında hidrojellerin mekanik özellikleri sıkıştırma modülü 
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açısından değerlendirilmiştir. G/8%MA, G/%4MA, G/%8MA, 600 W/%4MA, 600 

W/%8MA, 1,000 W/%4MA, ve 1,000 W/%8MA hidrojellerinin gerilim-gerinim 

eğrileri Şekil 4.8’de yer almakta olup, bu eğrvlerden elde edvlen sıkıştırma  modül 

(E) değerleri standart sapmalarıyla birlikte Şekil 4.9’da verilmiştir. 

 

 
 
Şekil 4.8.   Jel-MA hidrojellerinin sıkıştırma analizi sonucu elde edilen gerilim-

gerinim eğrileri. 

 
Hidrojellere uygulanan gerilime karşılık gerinim kırılma gerçekleşene kadar 

azalarak devam etmektedir (Şekil 4.8). Şekil 4.8 incelendiğinde 1,000 W/%4MA 

hidrojellerinin artan gerilim altında deforme olmadıkları gözlenmektedir. Bu sonuç 

1,000W/%4 MA hidrojelinin elastik karakterinden kaynaklanmaktadır. Şekil 4.8'de 

verilen gerilim-gerinim eğrilerine göre, 1,000 W/%4MA hidrojeline kıyasla MD’nin 

daha yüksek olmasına bağlı olarak 1,000 W/%8MA hidrojel artan gerilim altında 

kırılganlaşmaktadır. 

 
Gerilim-gerinim bölgesinin %20-%30 deformasyon aralığındakv doğrusal 

bölgenvn eğvmv alınarak elastvk modül değerlerv hesaplanmıştır. Şekvl 4.9’da 

verilen sıkıştırma modülü̈ değerleri dikkate alındığında, Mw-Jel-MA hidrojellerde 

G-Jel-MA hidrojellerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Mw-Jel-MA 

hidrojellerinin sıkıştırma modül değerleri G/4%MA hidrojeline göre istatistiksel 
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olarak anlamlıdır. Anlamlılık 1,000 W/%8MA için p<0.05 ve 1,000 W%4MA için 

p<0.01 olarak bulunmuştur. 

 

 
 

Şekil 4.9.  Jel-MA hidrojellerine ait sıkıştırma modül değerleri (n=3,istatistiksel 

önemlilik * p < 0.05, ** p < 0.01, kontrol grubu G/4%MA hidrojeli) 

 
Nichol ve ark. [59], %20 (v/v) MA için Jel-MA'nın % 81 MD’ne sahip olduğunu 

belirlemişlerdir ve %15 (w/v) konsantrasyonundaki Jel-MA hidrojelinin sıkıştırma 

modülünü 30 kPa olarak bulmuşlardır. Tez çalışması kapsamında 1,000 

W/4%MA hidrojelleri ile elde  edilen mekanik özelliklerin literatürden daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 
Reolojik ve mekanik analizler, Mw destekli metakrilatlama reaksiyonu ile 

sentezlenen Jel-MA'nın geleneksel yöntemle sentezlenen Jel-MA'dan daha sert 

ve daha elastik, dolayısıyla daha güçlü hidrojel oluşumunu sağladığını 

göstermiştir. 
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4.1.3.3. Biyobozunurluk 
Jelatin vücut ortamında enzimatik olarak bozunmaktadır. Tez çalışması 

kapsamında Jel-MA hidrojellerinin biyobozunurluğu Tip I kollajenaz çözeltisinde 

35 gün boyunca gravimetrik olarak değerlendirilmiştir (Şekil 4.10).  

 

 
 
Şekil 4.10.  Mw-Jel-MA ve geleneksel Jel-MA hidrojellerinin kollajenaz 

çözeltisindeki bozunma profili (%) (n = 3). 

Metakrilatlanma derecesi düşük olan G/%4MA hidrojelleri beklenen şekilde hızla 

bozunmuştur. G/4%MA hidrojeli 5 günde % 94±2.5’lik kütle kaybına uğramış ve 

10 günden önce tamamen bozunmuştur (Şekil 4.10 ve 4.11). Ayrıca, G/%4MA 

hidrojeli, diğer bütün hidrojel gruplarından istatistiksel olarak daha yüksek 

bozunma hızına (p <0.001) sahiptir. 

 
Biyobozunma sonuçları, Jel-MA hidrojelinin bozunma oranının mikrodalga 

destekli metakrilatlama ile azaldığını göstermiştir. İstatistiksel hesaplamalar, Mw-

Jel-MA hidrojellerinin kütle kayıplarının G-Jel-MA hidrojellerinden önemli ölçüde 

daha düşük (p <0.001) olduğunu göstermiştir.  
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Mw grupları kendi içinde değerlendirildiğinde; 1,000 W/%4MA hidrojelinin, 1,000 

W/%8MA hidrojeline oranla önemli ölçüde daha düşük kütle kaybına (% 27±1.9, 

p<0.001) sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, 600 W/%4MA ve % 1,000 

W/%4MA hidrojelleri arasında ve 600 W/8%MA ve 1,000 W/%8MA hidrojelleri 

arasında biyobozunma açısından önemli bir fark bulunmamaktadır. 

 

 
 
Şekil 4.11.  Kollajenaz varlığında yapılan in-vitro biyobozunma analizinde 

hidrojellerin morfolojilerinde gözlenen değişimleri gösteren 

fotoğraflar.  
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4.1.3.4. SEM analizi 
Dondurularak kurutma sonrası biyobaskılanmış hidrojel gruplarının enine kesit 

morfolojileri SEM (Şekil 4.12.a-d) kullanılarak gözlenmiş ve gözenek çapları 

Image J kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

 
 

Şekil 4.12.  Değişen MA konsantrasyonlarında geleneksel ve mikrodalga 

destekli metakrilatlanmış Jel-MA hidrojellerinin SEM fotoğrafları a) 

G/%8MA, 250 × b) G/% 4 MA, 250 ×; c) 1,000 W /% 8 MA, 250 ×;d) 

1,000 W/% 4 MA, 250 ×. Küçük resim (1,000 × büyütme), 

hidrojellerin gözenekli yapılarını göstermektedir. 
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Jel-MA hidrojellerinin SEM görüntüleri, %4 (v/v) MA kullanılarak sentezlenen  

G/%4MA ve %1,000 W/%4 MA ile oluşturulan hidrojellerde (Şekil 4.12.b ve d) 

içsel bağlantılı gözenek yapısının oluştuğunu açıkça göstermektedir. Hidrojellerin 

ortalama gözenek çapları 50-80 µm aralığındadır. Bununla birlikte, 1,000 

W/%4MA hidrojeli, oldukça gözenekli 3B yapıya sahiptir (Şekil 4.12.d). 

 
4.1.4. Hücre Kültürü Çalışmaları 
Hücre kültürü çalışmalarında hidrojel karakterizasyon çalışmaları sonuçları 

doğrultusunda  seçilen 3 hidrojel grubu kullanılmıştır. G/8%MA (kontrol grubu), 

1,000W/%8MA ve 1,000W%4MA (mekanik özellikleri en iyi olan grup). G/4%MA 

grubu biyobozunurluk çalışmaları ve ön hücre kültürü çalışmalarında 7 günde 

bozunduğundan dolayı çalışma kapsamına alınmamıştır. Hücre kültür 

çalışmalarında, bvyoçözeltvler vçervsvne karıştırıldıktan sonra 3B bvyobaskılanan 

MC3T3-E1 hücrelerinin Jel-MA hidrojeller içerisindekv hücre canlılığı ve hücre 

yüklü̈ hidrojellerin osteojenik dokuya farklılaşma potansiyelleri araştırılmıştır. 

 
4.1.4.1. Hücre Canlılığının Belirlenmesi 
Jel-MA hidrojelleri içerisine enkapsüle edilen MC3T3-E1 hücrelerinin 

biyobaskılama prosesinden nasıl etkilendiğinin ve kültürün ilerleyen günlerinde 

canlılık oranının belirlenebilmesi için canlı-ölü analizi yapılmıştır. Kültürün 1. 3. 

ve 10. günlervnde yapılan analvz sonucunda elde edvlen floresan görüntülerv bütün 

gruplarda canlı hücre oranının oldukça yüksek olduğunu göstermvştvr (Şekvl 4.13). 

Her grup vçvn ortalama hücre canlılığı her hvdrojel örneğvnvn farklı bölgelervnden 

alınan floresan görüntülerv kullanılarak “Image J” programı aracılığıyla 

hesaplanmıştır. Canlı hücreler yeşil, ölü hücreler ise kırmızı renge boyanmıştır. 

Ortalama hücre canlılığı (%) sonuçları Şekvl 4.14’de verilmiştir.  

 
Kültürün 1. gününde tüm hidrojel gruplarında canlı hücrelervn oranı %80’vn 

üzerinde çıkmıştır. Bununla birlikte, 1,000 W/%4MA hidrojelleri G/%8MA 

hidrojellerine göre istatistiksel olarak (p<0.05) yüksek hücre canlılığına sahiptir. 

Kültürün 3. gününde 1,000 W/%4MA ve 1,000 W/%8MA hidrojelleri G/%8MA 

hidrojellerine göre istatistiksel olarak (p<0.01 ve p<0.05) yüksek hücre canlılığına 

sahiptir (Şekil 4.14).  
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Şekil 4.13.  Biyobaskılanmış hidrojel diskler içerisine (6 mm x 1 mm) enkapsüle 

edilmiş MC3T3-E1 hücrelerinin kültürün 1., 3. ve 10.gününde 

yapılan canlı/ölü analizi sonuçları. (Ölçek çubukları: 50 µm). Canlı 

hücreler yeşil, ölü hücrelerde kırmızı renkte gösterilmiştir.  

 
Kültürün 10. gününde bütün hvdrojellerde canlı hücrelervn oranı %90’dan yüksek 

çıkmıştır. Bununla birlikte, 1,000 W/%4MA hidrojellerinde kapsüllenmiş hücreler 

en yüksek (% 96 ± 3.0) hücre canlılığına sahiptir. 

 
Canlı-ölü analizi sonuçları, biyobaskılama  ve UV ile çapraz bağlama koşullarının 

kısa ve uzun vadede hücre canlılığını olumsuz etkilemediğini ve Mw-Jel-MA 
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biyoçözelti ortamının MC3T3-E1 hücreleri için biyouyumlu olduğunu 

göstermektedir. 

 

 
 
Şekil 4.14.  Kültürün 1.,3. ve 10. günlervnde yapılan hücre canlılığı analvzv 

sonucu elde edvlen floresan görüntülerv kullanılarak “Image J” 

programı aracılığıyla hesaplanan ortalama hücre canlılığı değerlerv  

(%). İstatistiksel olarak anlamlılık: kontrol grubu G/%8MA hidrojel 

olduğunda n = 3, *p <0.05, **p <0.01, *** p <0.001’dir (Her örnek 

için 10 görüntü kullanılmıştır). 

 
4.1.4.2. Hücre Proliferasyonunun Belirlenmesi  
Bvyobaskılanmış Jel-MA hvdrojeller vçervsvne enkapsüle edvlmvş MC3T3-E1 

hücrelervnvn hvdrojeller vçvndekv çoğalmaları ve metabolvk aktvvvteleri, kültürün 

1.,7.,14. ve 21. günlerinde Presto Blue analizi ile belirlenmiş ve optik yoğunluk 

Şekil 4.15’de verilmiştir.  
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Şekil 4.15.  Biyobaskılanmış hidrojeller  içerisinde tutuklanan MC3T3-E1 

hücrelerine ait Presto Blue sonuçları. İstatistiksel olarak anlamlılık: 

kontrol grubu G/% 8 MA hidrojel olduğunda n = 3, * p <0.05, ** p 

<0.01, *** p <0.001; kontrol grubu 1,000 W /% 8 MA hidrojel 

olduğunda # p <0.05, p <0.01, ### p <0.001. 

 
Analiz sonuçları MC3T3-E1 hücrelerinin çoğalmasının tüm hidrojel grupları için 

21 günlük kültür döneminde arttığını göstermiştir. Ancak, 1,000 W/%4MA 

hidrojellerinde çoğalmanın kültürün 3. gününden sonra G-Jel-MA hidrojellerinden 

daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 4.15). Mw-destekli hidrojeller için MA 

konsantrasyonunun düşürülmesi ile 14. ve 21. günlerde, 1,000 W/%8MA ve 

1,000 W/%4MA hidrojelleri arasında hücre proliferasyonu açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark (p<0.01) gözlenmiştir.  
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Metakrilat gruplarının bozunması ile ortamda karboksilik asit birikimi artar [269]. 

Yüksek konsantrasyonda karboksilik asitler, hücreler üzerinde toksik etki gösterir 

[270]. MA konsantrasyonunun düşürülmesi bozunma sonucu aşığa çıkan yan 

ürün birikimini azalttığından dolayı hücrelerin proliferasyonuna katkı sağlamıştır. 

Dolaysıyla, 1,000 W/%4MA hidrojelinin diğer hidrojel gruplarına göre daha az 

sitotoksik olduğu ve hücre proliferasyonunu daha fazla desteklediği açık bir 

şekilde gözlenmektedir. 

 
4.1.4.3. Hücre Morfolojisinin İncelenmesi 
Biyobaskılanmış hidrojeller içerisine tutuklanan MC3T3-E1 hücrelerinin 

hidrojeller içerisindeki davranışları ve morfolojik değişimleri, kültürün 7., 14. ve 

21. günlerinde SEM aracılığıyla  gözlenmiştir (Şekil 4.16, Şekil 4.17).  

 
Görüntüler, hücrelerin tüm gruplarda hidrojel içerisinde homojen olarak 

dağıldığını ve hidrojellere yapıştığını göstermiştir. Yapışmanın ardından hücreler, 

sürekli yayılma göstermişlerdir ve birbiriyle bağlantılar kurarak hidrojel içerisinde 

çoğalmışlardır (Şekil 4.16). 

 
Tez çalışması kapsamında 7 günlük kültürün sonunda, hücreler bipolar ve/veya 

tripolar yapıdadırlar (Şekil 4.16). Ayrıca, hücreler ECM'lerini üretmeye 

başlamışlardır. ECM üretimi Mw destekli hidrojellerde daha yoğun görülürken 

1,000W/%4MA hidrojel grubunda yer alan hücrelerin diğer gruplara göre en fazla 

ECM ürettiği göze çarpmaktadır. 1,000 W/%4MA hidrojelinde kapsüllenmiş 

MC3T3-E1 hücreleri, kültürün 7. gününde oldukça fazla sayıda çoğalarak 

hidrojelin  gözenekleri doğrultusunda yayılmışlardır.   

 
Kültürün 14. gününde, 1,000 W/%8MA (Şekil 4.16) ve 1,000 W/%4MA (Şekil 

4.16) hidrojelleri tamamen hücreler tarafından üretilen ECM ile kaplanırken 

G/%8MA (Şekil 4.16) hidrojel grubunda  daha az ECM oluşumu gözlenmiştir. 

Yoğun ECM ile kaplı hücreler (14.gün’de) küçük resimlerde büyütülerek 

gösterilmiştir. Küçük resimler dikkatlice incelenecek olursa Mw destekli hidrojeller 

içerisinde enkapsüle edilen hücrelerin osteojenik farklılaşmanın bir göstergesi 

olarak osteoblastik morfolojiye geçtikleri görülmektedir (Şekil 4.16). 
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Şekil 4.16.  Jel-MA hidrojelleri içinde enkapsüle edilen MC3T3-E1 hücrelerinin 

kültürün 7. ve 14. günlerine ait SEM fotoğrafları. Büyük fotoğraflar 
250×, küçük fotoğraflar  2,500x. 

 
Kültürün 21. gününde, Mw destekli hidrojeller içerisine enkapsüle edilen MC3T3-

E1 hücrelerinin (Şekil 4.17.d,e,h ve i) G/%8MA hidrojelleri içerisine enkapsüle 

edilen hücrelerle karşılaştırıldığında, daha yüksek yoğunluğa ulaştıkları ve daha 

iyi organize oldukları gözlenmektedir (Şekil 4.17.a ve b).  

 

Biyobaskılanmış hidrojeller içerisinde yer alan hücrelerin neredeyse tamamının 

mineralize nodüller içeren osteoblastik morfolojide oldukları Şekil 4.17.c,f ve j’de 

açıkça görülmektedir. 
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Şekil 4.17. Kültürün 21. gününde mineralize hücrelerin SEM görüntüleri ve 

hücreler üzerinde biriken minerallerin EDX spektrumları. SEM 
fotoğrafları: a,d,h) 250x, b,e,i) 2,500x. c,f,j) 10,000x. EDX grafikleri: 
(10,000×). k) 1,000 W/%4MA hidrojellerinde yer alan hücrelerin 
aktinleri üzerinde yer alan mineralize nodüller (50,000x); g, m) 
sırasıyla 1,000 W/8%MA ve 1,000 W/%4MA, hücreler üzerinde 
oluşan  doğal hidroksiapatit şeklinde küresel yığınların SEM 
görüntüleri (50,000x). 
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Hücreler tarafından biriktirilen mineraller kemik matriksinin ana bileşenleri olan 

Ca ve P'dan oluşur. Hücre üzerinde yer alan partiküllerin Ca ve P bileşimleri, EDX 

spektroskopisi kullanılarak değerlendirilmiş ve spektrumlar küresel yığınların Ca 

ve P varlığını doğrulamıştır (Şekil 4.17.c,f, j). G/%8MA, 1,000 W/%8MA ve 1,000 

W/%4MA hidrojelleri içerisine enkapsüllenen hücreler tarafından üretilen Ca ile 

P'un molar oranları sırasıyla 1.24 ± 0.03, 1.24 ± 0.06 ve 1.45 ± 0.10 olarak 

belirlenmiştir. Hücreler üzerinde yeralan küresel yığınlar, doğal hidroksiapatitin 

tipik şekil özelliği olan  karnabahar benzeri bir morfolojiye sahiptir (Şekil 

4.17.c,f,j,g,m ve k). 

 
SEM analizi, Jel-MA hidrojelleri içerisinde enkapsüle edilen ve biyobaskılanan 

hücrelerin, Jel-MA hidrojel içerisinde yer alan yüzey tutunma reseptörleri 

(integrinler) aracılığıyla hidrojele yapıştıklarını ve hidrojel yapı ile biyouyumlu 

olduklarını göstermiştir. Hücrelerin hidrojel içerisinde çoğalarak  kendi ECM’lerini 

ürettiklerini, osteoblastik morfolojiye dönüştüklerini ve son olarak mineralize 

olmuş, olgun osteoblast halini aldıklarını göstermiştir. 

 
Şekil 4.18, Jel-MA hidrojelleri içerisinde yer alan hücrelerin konfokal mikroskop 

görüntülerine aittir. Kültürün 4. ve 7. günlerinde, hücreler birbirleriyle tutunmuşlar 

ve hidrojeller içerisinde 3B olarak hizalanmışlardır. Şekil 4.18.a-f’de hücreler 

üzerinde gergin ve paralel şekilde hizalanmış aktinler görülmektedir. 1,000 

W/%4MA hidrojelleri (sert ve elastik yapıya sahip) içerisinde enkapsüle edilen  

hücreler, muazzam uzamış bir aktin demetine sahiptir (Şekil 4.18.c,f). Hücreler 

farklı hidrojel gruplarında farklı morfolojiler sergilemiştir. MC3T3-E1 hücreleri, 

G/%8MA (Şekil 4.18.a, d) ve 1,000 W/%8MA,  hidrojelleri içerisinde tripolar 

epitelyal morfolojide iken (Şekil 4.18.b, e) 1,000 W/%4MA hidrojellerinde bipolar 

fibroblastik morfolojiye sahiptir (Şekil 4.18.c ve f).  
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Şekil 4.18.  Biyobaskılanmış Jel-MA hidrojelleri içerisinde enkapsüle edilen 

MC3T3-E1 hücrelerinin kültürün farklı zamanlarındaki konfokal 

mikroskobu ile alınmış görüntüleri (20X). (Ölçek çubuğu: 50 µm). 

Ekler yapıların daha yüksek büyütmelerini gösterir (40x, ölçek 

çubuğu 20 μm). Alexa Fluor 488 konjuge falloidin F-aktin (yeşil)’i, 

Propidyum iyodür ise hücre çekirdeğini (kırmızı) boyamak için 

kullanılmıştır. 

 
Kültürün 14. gününde hücre-hücre iskeleti, osteojenik farklılaşmanın 

başlamasının karakteristik özelliği olan çapraz bağlanmış ağ benzeri filamentler 

formundadır (Şekil 4.18.g, h ve i). Mw destekli metakrilatlanmış hidrojellerde 
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enkapsüle edilen MC3T3-E1 hücreleri, 14. günde üç boyutlu  ve çok iyi organize 

olmuş  F-aktin hücre iskeletine sahiptir. 

 
Hidrojeller içerisinde enkapsüle edilen hücrelerin hücre iskeleti organizasyonu 

hidrojellerin mekanik dayanımı ile doğru orantılı olarak değişmiştir (Şekil 4.18). 

Mekanik olarak yüksek dayanıma ve sertliğe sahip hidrojeller içerisinde yer alan 

hücreler (1,000 W/8%MA ve 1,000 W/%4MA) aktin stres fiberlerinin artan 

birleşimi ve organizasyonu ile karakterize edilmiştir (Şekil 4.18. h ve i). 

 
MC3T3-E1 hücrelerinin kültür ortamında maruz kaldıkları mekanik streslere yanıt 

olarak hücre iskeletlerini yeniden düzenleme yetenekleri bulunmaktadır. Bu 

nedenle hücreler malzeme yapısına bağlı olarak morfolojilerini 

değiştirmektedirler. Malzemenin mekanik dayanımı, hücre yayılmasından 

bağımsız olarak hücre aktin stres fiberlerinin ve fokal yapışmaların düzenini ve 

kararlı hal organizasyonunu da denetler. Tez çalışması kapsamında, hidrojel 

sertliğinin artması sonucu (Mw destekli metakrilatlanmış hidrojellerde), hücreler 

yassılaşmış ve gerilmiştir; ayrıca  hücrelerin aktin filamentleri belirgin bir şekilde 

uzamıştır (Şekil 4.18.c, e ve f). 

 
4.1.4.4. Hücre Farklılaşmasının Belirlenmesi: Gen ekspresyonu 
Osteojenvk farklılaşma sürecvnvn en önemlv belvrteçlerv hücreler tarafından 

salgılanan tip I kollajen (Kol I); hücrelerin ürettiği osteokalsin (Ocn) ve osteopontin 

(Opn) gibi kemiğe özgü proteinlerin gen bazında ifade edilmesi ve sentezlenmesi, 

alkalen fosfataz (ALP) enziminin artması ve son olarak hücrelerin mineralize olup 

olgun osteoblast halini almasıdır. 

 
3B biyobaskılanmış ve fotoçapraz bağlanmış hidrojel sistemlerde, Mw destekli  

ve geleneksel yöntemle metakrilatlanmış jelatvn hvdrojellervnvn MC3T3-E1 

hücrelervnvn osteoblastvk farklılaşmaları üzervne etkvlervnv vncelemek amacıyla 

Runt ilişkili transkripsiyon faktörü (RunX2), Kol I, Ocn ve Opn gen 

ekspresyonlarına bakılmıştır (Şekil 4.19). 

 
ECM bileşenlerinin, özellikle tip I kollajenin sentezi, osteojenik farklılaşma ve 

mineralizasyon için gereklidir. Kemvk rejenerasyonu ve oluşumunda vlk aşama 

hücre prolvferasyonunu takvben osteojenvk hücreler tarafından tipI  kollajen 
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salgılanmasıdır. Kollajenvn ECM bütünlüğünü sağlamasının yanısıra, hücre 

apoptozunu da önledvğv düşünülmektedvr. Tez çalışması kapsamında kollajen I 

ekspresyonu zamanla tüm gruplarda artış göstervrken en yüksek sevvyesvne 14. 

günde ulaşmıştır (Şekil 4.19.a). 

 

 
 
Şekil 4.19. Kültürün 7., 14., ve 21. günlervnde Jel-MA hidrojeller içindeki  RT-

PCR gen ekspresyonları  a) Kollajen I, b) RunX2, c) Ocn, d) Opn gen 

ekspresyonları (İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol 

grubu G/%8MA * p<0.05, ** p<0.01; kontrol grubu 1,000W/%8MA  

iken # p<0.05). Y-ekseni, ß-aktine normalize edilen gen 

ekspresyonunu temsil eder. 

 
Kültürün sonuna doğru ise Kol I ekspresyonu tüm gruplarda beklendvğv üzere 

azalmıştır. Kültürün 7. gününde, Mw destekli Jel-MA hidrojellerde kollajen I 

ekspresyonu geleneksel yöntemle üretilen Jel-MA hidrojellerden 3 kat daha 

fazladır (Şekil 4.19.a). Kültürün 14. gününde Kol I ekspresyonu, 1,000 W/%4MA 

(p <0.01) (Şekil 4.19.a) hidrojeller için en yüksek seviyede gözlenirken, en düşük 

ekspresyon G/%8MA hidrojellerinde gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

1,000 W/%4MA hidrojellerinde kollajen birikiminin en yoğun olduğu açıktır. 

 



	
104	

RunX2’nin osteojenik reseptöre bağlanması, kemiğe özgü̈ genlerin 

ekspresyonunun artmasına ve osteoblast fenotipinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Erken dönem osteojenik farklılaşma belirteci olan RunX2'nin 

ekspresyonu kültürün 7. gününde en yüksek seviyededir ve beklendiği şekilde 

kültürün 7. gününden itibaren azalan bir profil sergilemiştir. 1,000 W/%8MA ve 

1,000 W/%4MA hidrojellerinde RunX2 ifadesi, kültürün 7. gününde G/%8MA 

hidrojellerinden sırasıyla 5.5 ve 6.5 kat (p<0.01) daha yüksek çıkmıştır. Kültürün 

14. gününde tüm gruplardaki RunX2 ekspresyonu azalırken en yüksek RunX2 

ekspresyonu 1,000W/%4MA hidrojellerinde belirlenmiştir (p<0.01). 

 
Osteokalsin ve osteopontin, hidroksiapatit (HAp) kristal morfolojisi oluşumu ve 

büyümesini arttırarak  mineralize matriksin oluşumunda önemli rol oynarlar . Geç 

dönem osteojenik farklılaşma belirteçleri olan Ocn ve Opn ekspresyonları kültür 

boyunca artan bvr profvl sergvlemvş ve en yüksek sevvyelervne 21. günde 

ulaşmıştır. Yimibirinci günde tüm gruplar arasındaki en yüksek Ocn ve Opn 

ekspresyonu 1,000 W/%4MA hidrojellerinde gözlenmiştir (Şekil 4.19.c). Kültürün 

14. gününde Mw-Jel-MA hidrojellerdeki Opn ekspresyonu G/8%MA 

hidrojellerden istatistiksel olarak anlamlı biçimde (p<0.05) fazladır. Yirmibirinci 

günde ise, 1,000 W /%4MA hidrojellerinde görülen Ocn ve Opn ekspresyonları 

G/%8MA hidrojellerine göre istatistiksel olarak anlamlı (p <0.05) biçimde fazladır. 

 
4.1.4.5. Hücre Farklılaşmasının Belirlenmesi: Biyokimyasal Analizler 
Alkalen fosfataz (ALP), kemik oluşumunda osteoindüktör olarak kullanılan bir 

metalloenzimdir ve osteojenik farklılaşmanın karakteristik bir göstergesidir. 

Hidrojeller içerisinde enkapsüle edilen MC3T3-E1 hücrelerinin ALP aktiviteleri 

kültürün 7., 14. ve 21. günlerinde biyokimyasal olarak analiz edilmiş ve sonuçlar 

Şekil 4.20.a'da gösterilmiştir.  

 

ALP aktivitesi tüm hidrojel grupları için kültürün 7. gününde yüksektir. Kültürün 

21. gününe gelindiğinde hücrelerin ALP aktivitesi azalmıştır. Hücrelerin 1,000 

W/8%MA ve 1,000 W/%4MA hidrojellerindeki ALP aktiviteleri, 7. ve 14. günlerde 

kontrol grubu olarak kullanılan G/%8MA hidrojellerinden anlamlı olarak daha 

yüksektir (p <0.01). 
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Şekil 4.20. a) 7, 14 ve 21. gün kültürlerinde MC3T3-E1 hücrelerinin ALP 

değerleri; b) Kültürün 14. ve 21. günlerinde MC3T3-E1 hücrelerinin 

Ca+2 içeriği. (İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu 

G/%8MA * p<0.05, **p<0.01; kontrol grubu 1,000W/%8MA iken # 

p<0.05). 

 
Hidrojeller içerisinde enkapsüle edilen hücrelerin ürettiği kalsiyum miktarı 

kültürün 14. ve 21. günlerinde alınan örnekler ile yapılan kolorimetrik kalsiyum 

analizi ile belirlenmiş ve Şekil 4.20.b’de gösterilmiştir. Analiz sonuçları 

hücrelerdeki kalsiyum birikiminin en fazla Mw-Jel-MA hidrojelleri ile 

enkapsülasyonda elde edildiğini göstermiştir.  
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Kültürün 14. günde, en yüksek Ca+2 miktarı (~50 mg/g hidrojel) 1,000 W/%4MA 

hidrojellerinde belirlenmiştir (p<0.001). Jel-MA hidrojellerinde Ca+2 birikimi 

kültürün 21. gününe gelindiğinde en yüksek değerlere ulaşmıştır. Yirmibirinci 

günde Ca+2'nın en yüksek birikimi, 1,000 W/%4MA hidrojelinde gözlenmiş olup 

hidrojeldeki Ca+2 miktarı 130 mg/g hidrojel olarak hesaplanmıştır (p <0.001).  

 
Matriks mineralizasyonu osteojenik farklılaşmanın son adımıdır ve kemik 

dokusunun mekanik bütünlüğünün korunmasında kritik bir rol oynar. Çalışma 

kapsamında mineralizasyon, biyokimyasal olarak hücrelerin ürettiği kalsiyum 

miktarı ve Ocn, Opn gen ekspresyonlarındaki farklılıkların kültür süresince 

değişiminin analizi ile belirlenmiştir. Artan Ocn ve Opn gen ekspresyon seviyeleri 

(Şekil 4.19.c ve d) ve hücrelerin ürettiği kalsiyum miktarı (Şekil 4.20.b) kemik 

mineral yoğunluğunun arttığını göstermiştir. 

 
Sonuç olarak, tez çalışmasının ilk aşaması kapsamında Mw destekli hidrojellerin 

sert ve elastik, dolayısıyla güçlü hidrojel yapısının ve daha yavaş bozunma 

profilinin, preosteoblastların proliferasyonunun, farklılaşmasının ve 

mineralizasyonunun, geleneksel yöntemle metakrilatlanmış Jel-MA 

hidrojellerinden daha yüksek olmasına neden olduğu gösterilmiştir. Bununla 

birlikte, düşük MA içeriği (%4, v/v), yüksek mekanik özelliklere ve  içsel bağlantılı  

gözenekli yapıya sahip 1,000 W/%4MA hidrojelinin, hücresel etkileşimler 

açısından en uygun biyoçözelti formülasyonuna sahip olduğu belirlenmiştir. 

 
4.2. PRP Destekli Biyoçözelti Geliştilmesi ve Kıkırdak Doku Mühendisliği 
Uygulamaları 

Doktora tez çalışmasının ikinci bölümünde kıkıdak doku oluşumuna yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Kıkırdak onarımı ve rejenerasyonu, kıkırdak dokunun 

sınırlı rejenerasyon kapasitesi ve avasküler yapısı nedeniyle oldukça güçtür. 

Kıkırdak doku mühendisliği çalışmaları için kıkırdak dokuyu çok iyi taklit 

edebilecek biyomimetik malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Doktora tez 

çalışması kapsamında plateletçe zengin plazma (PRP) bir biyoçözelti (bioink) 

olarak sunularak PRP’nin 3B biyoyazıcı aracılığıyla baskılanabilirliği, 

fotoaktivasyonu ve kıkırdak doku mühendisliğinde kullanımı araştırılmıştır.  
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Çalışmanın ilk kısmında PRP’nin polikromatik ışık kaynağı (PAC) ile 

fotoaktivasyonu ve karakterizasyon çalışmaları yapılmış olup fotoaktifleştirilmiş 

PRP yapısından büyüme faktörü salım profili incelenmiştir. Ardından PRP’nin 

biyoyazıcıda kullanımına ve hidrojel çalışmalarına yer verilmiştir. Biyobaskılama, 

fotoçapraz bağlama ve fotoaktivasyonun hidrojel karakterizasyonuna olan etkileri 

araştırılmış olup, hidrojel yapıdan in-vitro büyüme faktörü salım çalışmalarının 

sonuçları sunulmuştur. Son olarak ATDC5 hücreleri ile yapılan in-vitro hücre 

kültürü çalışmalarının sonuçları yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar detaylı 

olarak aşağıda anlatılmıştır. 

 
4.2.1. PRP İzolasyon ve Aktivasyon Çalışmaları 
Kararlı platelet aktivasyonu ve büyüme faktörlerinin kontrollü  olarak salınması, 

rejeneratif tıp ve doku mühendisliği uygulamalarında PRP'nin etkili bir şekilde 

kullanılması için şarttır. Kollajen, trombin ve ADP, platelet aktivasyon 

araştırmalarında kullanılan aktivasyondan sorumlu ana platelet agonistleridir. 

Bununla beraber aktivasyon CaCl2 gibi kalsiyum kaynakları kullanılarak da 

gerçekleştirilebilmektedir. Mevcut kullanımda hayvan kaynaklı trombin ve 

kollajen pahalı olmasının yanı sıra hastalarda alerjik ve immün reaksiyonlar 

oluşturabilmektedir [149, 150]. Kalsiyum kaynaklı kimyasallar ise yine kişide 

alerjik yanıt uyarabildiği gibi dokularda toksik etki yapabilmektedir. PRP’nin 

yukarıda bahsedilen agonistler ve kalsiyum kaynakları ile aktivasyonu sonucu 

salınan büyüme faktörü oldukça sınırlı olup, PRP, doku rejenerasyonu için uzun 

dönemde etkisini kaybetmektedir. Tüm bunlara ek olarak Bölüm 2’de anlatıldığı 

üzere PRP kişiden kişiye göre değişen platelet sayısı ve büyüme faktörü 

miktarından dolayı farklı etkiler göstermektedir. 

 
Doktora tez çalışması kapsamında mevcut kullanımda görülen bu problemlere 

çözüm olarak PRP’nin plazma ark ışık kaynağı (PAC) aracılığıyla fotoaktivasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Tez çalışması kapsamında PRP’nin, doku mühendisliği ve 

klinik kullanımında uzun dönemde daha etkin kullanılabilmesi için PRP, 

fotobiyouyarım ile aktifeştirilerek doku oluşumu süresi boyunca PRP yapısından 

kontrollü ve uzatılmış büyüme faktörü salımı hedeflenmiştir. 
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Bu amaçla ilk olarak PRP kandan başarılı bir şekilde izole edilmiş ve içerisindeki 

plateletlerin sayısı kan sayım cihazında sayılarak 1.1x106 platelet/µL olarak 

belirlenmiştir. 

İlerleyen çalışmalarda fotouyarımın platelet aktivasyon mekanizması üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır. Bu bağlamda, plateletlerden ATP sekresyonu, platelet 

kalsiyum salımı ve aktivasyon bağımlı platelet şekil değişimi incelenmiştir. Akış 

sitometrisi aracılılığıyla platelet aktivasyon belirteçleri tanımlanmıştır. 

Fotoaktivasyon çalışmalarının son basamağında ise aktive olan PRP’den in-vitro 

büyüme faktörü salımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 
Bu çalışmada kullanılan plazma ark ışık kaynağı 600-1200 nm dalga boyu 

aralığında polikromatik ışınlar yaymaktadır. Uygulanan ışık süresi ve mesafesi, 

fotouyarımda önemli parametrelerdir. Tez çalışması kapsamında ışık uygulama 

mesafesi grubumuz tarafından yapılan önceki çalışmalar [134] göz önüne 

alınarak 10 cm olarak belirlenmiştir. Işık uygulama süreleri ise, ile ilgili literatür 

araştırması sonucunda 1, 5 ve 10 dk olarak seçilmiştir. 

 
4.2.1.1. ATP ve Kalsiyum Analizi 
Polikromatik ışığın, mitokondride hücre içi kromoforlar tarafından emiliminin 

ardından hücresel ATP seviyeleri artar. ATP seviyesinde artış, tüm ATP sürücü 

güçlü taşıyıcılar ve Ca+2 pompalarının aktivitelerinin artmasına  yol açar [130]. 

Platelet aktivasyon sürecinde, plateletler agonist ile etkileştiğinde, agonist 

platelet zarındaki ilgili reseptöre bağlanır ve platelet aktivasyonu başlatılır. 

Ardından, platelet endoplazmik retikulumunda ve granüllerinde depolanmış Ca+2, 

yoğun tübüler sistemden plazma membranına geçer. Platelet Ca+2 

seviyelerindeki artış, agonistin gücüne bağlı olarak aktive edilmiş plateletlerdeki 

bazal seviyelerden yaklaşık mikromolar düzeylere kadar çıkabilmektedir [151]. 

Tez çalışması kapsamında yapılan spektrofotometrik ölçümler, PAC uygulaması 

ile plateletlerdeki ATP ve Ca+2 aktivitesinin değişiminin aydınlatılması için 

kullanılmıştır (Şekil 4.21). Plateletlerden ATP ve Ca+2 salgılanması, 1, 5, 10 dk 

boyunca fotobiyouyarım ile indüklenmiştir.  
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Şekil 4.21.  Plateletlerden ATP ve kalsiyum salımı: a) ATP c) Ca+2 salımın PAC 

uygulama sürelerine göre değişimi (İstatistiksel olarak anlamlı 
farklılık, n=3, kontrol grubu PL ***p<0.001, kontrol grubu PL-PAC 
(1 dk)  iken ppp p<0.001, kontrol grubu PL-PAC (5 dk) iken ♠♠♠ 
p<0.001). Tekrarlanan aktivasyon ile plateletlerde gözlenen b)ATP, 
d) Ca+2 salımı (İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol 
grubu PL ***p<0.001, kontrol grubu PL-PAC (10dk) iken pp 
p<0.05,ppp p<0.001), ###: kontrol pL-24 sa iken.. 

 
Biyolimünesan ATP ve kolorimetrik Ca+2 analizi sonuçlarına göre, plateletlerin 

fotouyarımı ATP ve Ca+2 sekresyonunu oldukça yüksek biçimde (p<0.001) 

arttırmıştır (Şekil 4.21). Ayrıca ATP ve Ca+2 sekresyonunun, artan ışık 

uygulaması ile arttığı gözlenmektedir. ATP sekresyonunun artışı, 10 dk boyunca 

PAC ile uyarıldıktan sonra yüksek seviyeye (38.32 µmol) ulaşmış olup, bu değer 

diğer gruplara göre oldukça (p<0.001)  yüksektir (Şekil 4.21.a). Hücre içi Ca+2 

artışı, 10 dk boyunca PAC ile uyarılan plateletlerde en yüksek seviyeye (17.11 

µg /µL) ulaşmış olup, bu değer uyarılmamış plateletlerden oldukça (p<0.001) 

yüksek; PL-PAC1 (p<0.05)  ve PL-PAC5 (p<0.05) gruplarından ise anlamlı 

biçimde yüksektir.  (Şekil 4.21.c). 
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ATP ve kalsiyum analizinin ikinci çalışmasında, fotoaktivasyonun 

tekrarlanabilirliği analiz edilmiş olup aktivasyonun ardından uyarılmamış ve 

fotouyarılmış plateletler 24 sa CO2 etüvünde inkübe edilmiştir. İnkübasyonun 

ardından fotoaktivasyon grubuna tekrar ışık uygulaması yapılarak uyarılmamış 

plateletlerden ve fotoaktivasyonlu plateletlerden salınan ATP ve Ca+2 miktarı 

değerlendirilmiştir. Tüm grupların ATP ve Ca+2 sekresyonu 24 sa sonra artmıştır 

(Şekil 4.21.b,d). Bununla birlikte, tekrar ışık uygulanan plateletlerden ATP 

sekresyonu anlamlı olarak artmış ve diğer gruplardan istatistiksel olarak daha 

yüksek bulunmuştur (p <0.001). 

 
ATP ve kalsiyum analizlerinin sonuçları doğrultusunda, fotouyarımın ATP 

sekresyonu ve dolayısıyla plateletler üzerindeki aktif kalsiyum kanallarını artırdığı 

ve hücre içi depodan kalsiyum mobilizasyonunu artırdığı sonucuna varılmıştır. 

 
4.2.1.2. Morfolojik Analiz  
Uyarılmamış  ve PAC ile fotouyarılmış platelet morfolojisi değişimlerinin detaylı 

analizi için SEM çalışmaları yapılmıştır. Şekil 4.22 uyarılmamış ve fotouyarılmış 

plateletlerin morfolojilerinde gözlenen değişimi ve platelet aggregasyon 

oluşumunu göstermektedir. 

 
Dinlenme halindeki plateletler küresel morfolojidedir ve sayıları oldukça azdır 

(Şekil 4.22.a,b). Plateletlerin PAC ile fotouyarımı filopod oluşumunu ve  hücre 

yayılmasını sağlamıştır. Platelet aktivasyonunun karakteristik özelliklerinden biri 

olan plateletlerin birbirleriyle olan etkileşimleri de Şekil 4.22’de görülmektedir. 

SEM görüntüleri, fotouyarılmış plateletlerin uzun ve zengin filopod oluşumu ile 

yüksek oranda aktive olduğunu göstermiştir (Şekil 4.22.e,h,k). Filopod uzaması 

ve incelmesi, 10 dk boyunca PAC ile fotouyarılmış plateletlerde belirgin bir 

şekilde artmıştır (Şekil 4.22.k).  
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Şekil 4.22. Plateletlerin SEM görüntüleri. a,b: Uyarılmamış plateletler; 
d,e,g,h,j,k: PAC ile farklı sürelerde uyarılmış plateletler; c: 
uyarılmamış plateletlerin 30 dk inkübasyon sonrası görüntüleri; f,i,l: 
aktivasyondan 30 dk sonra alınan görüntüler. Plateletlerin PAC ile 
aktivasyonu sonucunda lamelipod (yeşil ok), filopod (kımızı ok), 
mikropartikül (turuncu ok), açık kanaliküler sistem (mor ok) PAC 
oluşturdukları gözlenmiştir. 
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Bu sonuçlar, aktivasyonun 10 dk boyunca PAC uygulaması ile kararlılığa 

ulaştığını göstermektedir. Platelet içerisindeki granüllerin plateletlerden 

çıkmasına izin veren açık kanaliküler sistemler (OCS), PAC ile 10 dk fotoaktive 

edilen plateletlerde tespit edilmiş ve mor ok ile gösterilmiştir (Şekil 4.22.k mor ok). 

 

Uyarılmamış ve fotouyarılmış plateletlerin 30 dk’lık inkübasyonu sonrasında, 

platelet filopodları kaybolmuş ve plateletler küresel morfolojiye dönmüştür. Bu 

durum, plateletlerin fotoaktivasyon sürecinin bitiminde tekrar dinlenme haline 

geçtiklerini göstermektedir (Şekil 4.22. f,i,l).  

 

SEM analizinin 3. aşamasında 10 dk boyunca fotoaktive edilmiş plateletlere 24 

sa sonra tekrar ışık uygulanmış ve plateletlerin tekrar aktive olduğu gözlenmiştir 

(Şekil 4.23). SEM görüntülerinde çok sayıda filopod ve lamelipod oluşumu ile 

platelet-platelet etkileşimleri gözlenmiştir (Şekil 4.23.a,b). Çalışma kapsamında 

ayrıca PRP’ye 24 sa sonra tekrar PAC uygulandıktan sonra SEM görüntüleri 

alınmıştır. Fibrin ağları kalın (yeşil oklar) ve ince (kırmızı oklar) uzun liflerden 

oluşmuştur (Şekil 4.23.c,d). 
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Şekil 4.23. Fotoaktifleştirilmiş plateletlere 24 sa sonra tekrar PAC uygulaması 

ile aktifleştirilen plateletlerin a (5,000X), b (20,000X); 

Fotoaktifleştirilmiş PRP’ye 24 sa sonra tekrar PAC uygulaması ile 

aktifleştirilen PRP’nin c (5,000X), d (20,000X) SEM fotoğrafları 

(Kalın fibrin fiberler yeşil, ince fiberleri ise kırmızı ok ile 

gösterilmiştir). 

Tez çalışması kapsamında PRP’nin fotoaktivasyon aracılığıyla fibrin oluşturma 

potansiyeli araştırılmış ve fotoaktivasyon sonucu oluşan fiber ağ SEM ile 

incelenmiştir (Şekil 4.24). Deneyler, PRP aktivasyonu için literatürde oldukça sık 

kullanılan CaCl2 ile karşılaştırmalı olarak yürütülmüştür.  
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Şekil 4.24. Uyarılmamış PRP’lerin a (5,000X), b (20,000X), c (40,000X); CaCl2 

ile aktive edilmiş PRP’lerin d (5,000X), e (20,000X), f (40,000X) ve 

PAC ile fotoaktive edilmiş PRP’lerin g (5,000X), h (20,000X), i 

(40,000X) farklı büyütmelerdeki SEM fotoğrafları (Kırmızı ok ince, 

yeşil ok kalın fiber oluşumunu göstermektedir). 

 
Fibrin fiberlerin yapısı fiber kalınlığından, dallanma noktalarının sayısından, fiber 

gözenekliliğinden ve geçirgenliğinden etkilenir. PRP’nin CaCl2 ile aktivasyonu ile 

fibrin ağ oluşumu düşük oranda gerçekleşirken PAC ile 10 dk boyunca fotoaktive 

edilen grupta fibrin ağ oluşumu daha yoğundur (Şekil 4.24.d,e,f). PRP'nin 10 dk 

boyunca fotoaktivasyonu ile platelet yüzey alanının yüksek oranda artması 

sonucunda oluşan fibrin fiberlerinin üretimi de büyük ölçüde artmıştır (Şekil 

4.24.g,h,i). İnce ve uzun majör fiberlere (Şekil 4.24.h,i kırmızı ok) sahip iyi 
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organize edilmiş fibrin ağları, PRP'nin PAC aktivasyonu ile sağlanmıştır. Bununla 

birlikte, CaCl2 aracılığıyla aktifleştirilen PRP, kısa fibrin fiberleri ile düzensiz fibrin 

ağ yapısını oluşturmuştur. Ortalama fiber uzunluğu Image J ile hesaplanmış olup 

PRP-CaCl2 için 1.92± 0.69 µm, PRP-PAC için 7.85 ± 3.59 µm, PRP-PAC+ için 

8.77± 3.44 µm olarak bulunmuştur. Fibrin fiberlerin bir kısmı kalın fibrin fiberleri 

(Şekil 4.24.h yeşil ok) oluşturan “protofibril” formunda görülmektedir. Ortalama 

fiber çapı Image J ile hesaplanmış olup PRP-CaCl2 için 180 ± 49 nm, PRP-PAC 

için 165 ± 72 nm, PRP-PAC+ için 184 ± 100 nm olarak bulunmuştur. 

 
Her iki grupta da plateletlerin fibrin ağ içerisinde gömülü ve kümeler halinde yer 

aldıkları görülürken, plateletler ayrıca fiber uç noktalarında yer alarak fiberler 

arası bağlantıyı sağlamaktadırlar. 

 
Fibrin fiber mimarisi, doku rejenerasyonu ile ilişkili hücrelerin yapışması ve 

plateletlerle etkileşimini etkiler. Ağ oluşumu için fibrin fiberlerden türeyen iki tip 

dal vardır. İlk tip dallanmada, çift şeritli protofibriller birleşerek yoğun fiber 

demetlerini ve yüksek mukavemete sahip fibrin ağ oluştururlar. İkinci dallanma 

tipi ise kısa iplikçilik protofibriller tarafından oluşturulur. Düşük iyonik bağ 

mukavemeti, artan CaCl2 konsantrasyonları ve fibrinin yavaş polimerizasyonu 

gibi faktörler bu ikinci tip dallanmayı desteklemektedir [152]. SEM 

fotoğraflarından PRP+CaCl2 gruplarında daha çok ikinci tip dallanma olduğu 

gözlemlenirken PAC ile fotoaktive edilen PRP fibrin ağında yer alan fiberlerin 

daha çok birinci tip dallanma gösterdikleri anlaşılmaktadır (Şekil 4.24.e,h). Bu da 

fibrin ağın mukavemetinin CaCl2 ile oluşturulan fibrin ağdan daha yüksek 

olduğunu göstermektedir. Buna ilave olarak, hizalanmış fibrin fiber düzeni PAC 

aktivasyon yöntemi ile elde edilmiştir (Şekil 4.24). Düzenli fiberler içeren fibrin 

jelin, dokuya özgü spesifik rejenerasyonu destekleyebileceği öngörülmektedir. 

 
4.2.1.3. Akış Sitometrisi Analizi 
P-selektin, dinlenme halindeki (uyarılmamış) plateletlerin yüzeyinde tespit 

edilemezken platelet aktivasyonundan sonra platelet membranında yer alır. 

Platelet yüzeyinde inaktif olarak bulunan GPIIbIIIa kompleksi fibrinojene 

bağlanma yoluyla platelet aktivasyonunda ve agregasyonda yer alır. Analiz 

kapsamında platelet aktivasyonuna bağlı olarak GPIIbIIIa kompleksindeki 

konformasyonel değişimi ve platelet membran P-selektin ekspresyonunu 
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belirlemek için akışı sitometrisi kullanılmış ve sonuçlar Şekil 4.25, Şekil 4.26 ve 

Şekil 4.27’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.25. Akış sitometrisi analizi sonuçları: uyarılmamış plateletlere ve farklı 
sürelerde PAC uygulanan plateletlere ait CD62 P-selektin ve 
GPIIbIIIa ekspresyonları. Antikor ile pozitif işaretlenen plateletler 
yeşil, negatif işaretlenenler ise kırmızı renkte gösterilmiştir. 
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Analiz sonuçları, platelet aktivasyonunun başlıca göstergeleri olan platelet yüzey 

P-selektin (p<0.001) ve GPIIbIIa ekspresyonlarının, fotouyarımdan sonra anlamlı 

olarak arttığını göstermektedir (Şekil 4.26).  

 

 
 
Şekil 4.26.  Akış sitometrisi sonuçlarından elde edilen  a,c) uyarılmamış ve 

farklı sürelerde PAC uygulanan plateletlerin P-selektin ve GPIIbIIIa 

ekspresyonları,  b,d) plateletlerin zamanla değişen  P-selektin ve 

GPIIbIIIa ekspresyonları. İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, 

kontrol grubu PL ** p<0.01, ***p<0.001, kontrol grubu PL 24sa iken 

♠, p<0.05, kontrol grubu PL-PAC 24sa iken, ♠♠♠ p<0.001, kontrol 

grubu PL-PAC 24sa iken ### p<0.001. 

 
Fotoaktifleştirilmiş plateletlere 24 sa sonunda tekrar PAC uygulandığında P-

selektin pozitif platelet yüzdesi ve pozitif GPIIbIIIa yüzdesi PL, PL-24sa ve PL-

PAC-24sa gruplarına göre oldukça (p<0.001) artmıştır (Şekil 4.26).  
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Şekil 4.27. Akış sitometrisi sonuçları: 10 dk PAC uygulanan plateletlerin 24 sa 

sonra ve tekrar PAC uygulandığında elde edilen CD62 P-selektin 

ve GPIIbIIIa ekspresyonları. Antikor ile işaretlenen plateletler yeşil, 

negatif işaretlenenler ise kırmızı renkte gösterilmiştir. 

 

Sonuç olarak, fotouyarımdan sonra gözlemlenen P-selektin ekspresyonu ve 

GPIIbIIIa seviyesindeki artış, fotouyarım kaynaklı platelet agregasyonunun ve 

platelet aktivasyonunun göstergeleridir. Ayrıca, tekrarlanan fotoaktivasyon 

sonucunda P-selektin ve GPIIbIIIa seviyelerindeki artış aktivasyonun ışık 

uygulaması ile tekrarlanabilirliğini kanıtlamaktadır (Şekil 4.27). 
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4.2.2. PRP’den İn-Vitro Büyüme Faktörü Salım Çalışması 
Plateletler, granüllerinde depoladıkları farklı içerikteki büyüme faktörünü 

hormonları ve proteinleri aktivasyonun hemen ardından kalsiyum bağımlı 

ekzositoz mekanizması ile platelet membranındaki açık kanaliküler sistem 

aracılığıyla platelet dışına salarlar. Doktora tez çalışması kapsamında PRP 

yapısındaki plateletlerin PAC ile fotoaktivasyonu sağlanarak platelet 

depolarından büyüme faktörü salımı sağlanmıştır (Şekil 4.28). 

 

 
Şekil 4.28. Fotoaktivasyon süreci ve platelet yapısından büyüme faktörlerinin  

salımının şematik gösterimi. 

 
İn-vitro salım çalışmaları kapsamında PAC ile aktive edilen PRP’den büyüme 

faktörü salımı CaCl2 ile karşılaştırmalı olarak yürütülmüş ve kıkırdak doku 

rejenerasyonunda etkin olan TGF-β1, b-FGF ve PDGF-BB büyüme faktörlerinin 

salımı incelenmiştir. PRP'nin in-vitro salım çalışması 28 gün boyunca 

gerçekleştirilmiş olup büyüme faktörlerinin kümülatif salım profilleri Şekil 4.29’da 

salım miktarları ise Çizelge 4.3’de verilmiştir. Salım ortamı olarak plateletlerin 

canlı hücreler olmasından dolayı salım boyunca canlılıklarını korumaları için α- 

MEM kullanılmıştır.  
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Şekil 4.29. PRP-CaCl2, PRP-PAC ve PRP-PAC++ gruplarına ait in-vitro a) TGF-

b , b) bFGF ve c) PDGF büyüme faktörü salım grafikleri.  
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Çizelge 4.3. Aktifleştirilmiş PRP'nin kümülatif büyüme faktörü salım miktarları,  

büyüme faktörü salım kinetikleri ve mekanizmaları. 

 

 
Büyüme 
faktörleri 

 Gruplar  

 PRP-CaCl2 PRP-PAC PRP-PAC++ 

 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

46.59 118.87 104.94 300.00 104.94 469.18 

TGF-b  Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 
Kinetik model 

 
Korsmeyer 

 

 Higuchi 
R2=0.88 

n=0.1 
R2=0.99 

Higuchi 
R2=0.92 

n=0.20 
R2=0.81 

First order 
R2=0.99 

n=0.56 
R2=0.90 

 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

251.53 448.55 443.43 733.00 438.51 963.75 

bFGF  Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 
Kinetik model 

 
Korsmeyer 

 

 Higuchi 
R2=0.89 

n=0.2 
R2=0.88 

Higuchi 
R2=0.90 

n=0.20 
R2=0.89 

Higuchi 
R2=0.98 

n=0.30 
R2=0.85 

 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

1.saatin 
sonunda 
(ng/µL) 

 
Toplam 
salım 

(ng/µL) 
 

58.09 65.00 59.00 148.00 59.00 197.00 

PDGF-
BB 

Kinetik 
model Korsmeyer Kinetik 

model 

 
Korsmeyer 

 
Kinetik model 

 
Korsmeyer 

 

 Higuchi 
R2=0.85 

n=0.2 
R2=0.89 

Higuchi 
R2=0.98 

n=0.20 
R2=0.96 

Higuchi 
R2=0.99 

n=0.40 
R2=0.99 

 

CaCl2 aracılığıyla aktifleştirilmiş PRP'den büyüme faktörü salımı ani patlama 

etkisi göstermiştir. Plateletlerin yapısındaki büyüme faktörlerinin ~%50’si ilk 1 sa 

sonunda salınmıştır. Kümülatif salım değerleri 1.günde en yüksek seviyeye 

ulaşmış ve 5 ile 7. günler arasında sabitlenmiştir. Fotoaktive edilen PRP’den 

büyüme faktörü salımı ilk 1 saatte ani patlama (burst) etkisi göstermiş ve daha 
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sonra kontrollü biçimde artarak ~15. günde zirveye çıkmıştır. Gün aşırı olarak 

fotoaktive edilmiş plateletlerden salınan büyüme faktörlerinin salımı ise ani 

patlama etkisinin ardından 28 günlük inkübasyon periyodu boyunca artarak 

devam etmiştir.  

 
Salım çalışmalarının son kısmında büyüme faktörlerinin salım profilleri 

kullanılarak salım kinetikleri ve mekanizmaları belirlenmiş ve Çizelge 4.3'de 

verilmiştir. Kinetik hesaplamalar sonucunda PRP-PAC++ grubunda TGF-b 

salımının 1.derece kinetik modeline uygunluk gösterdiği belirlenmiştir. Korsmeyer 

modeline ve 1. derece kinetik modele göre PRP-PAC++ grubunda TGF-b salım 

mekanizması (0.5<n<1 olduğundan dolayı) difüzyon ve şişme ile 

gerçekleşmektedir. Tüm gruplara ait  bFGF ve PDGF-BB salım kinetikleri ise 

Higuchi modeline uygunluk göstermektedir. Bu modele ve Korsmeyer teoremine 

göre salımlar difüzyon mekanizması ile gerçekleşmektedir.  

 
Sonuç olarak, doktora tez çalışmasının ikinci bölümünde herhangi bir dış uyaran 

olmadan plateletlerin PAC aracılılığıyla fotoaktivasyonu gerçekleştirilmiştir. PAC 

aktivasyonu ile elde edilen PRP fibrin jeli yumuşak /sert doku rejenerasyonu için 

gerekli olan fibriler elemanlardan ve plateletlerden oluşmaktadır. Ayrıca, 28 gün 

boyunca gün aşırı olarak PAC uygulaması ile platelet depolarından in-vitro 

koşullarda kontrollü ve uzatılmış büyüme faktörü salımı sağlanmıştır.  

 
İlgili literatür incelendiğinde bir ön klinik çalışmada, osteoartritik tedavi için ticari 

bir ürün (Adilight) tarafından düşük enerjili ışık uygulanmış PRP, hastalara 

enjekte edilmiş ve hastalarda ağrıların azaldığı bildirilmiştir [153]. Bununla birlikte, 

PRP'nin in-vitro fotoaktivasyon karakterizasyonu çalışmaları ve PAC aracılığıyla 

PRP'den sürekli büyüme faktörü salımı bilimsel literatürde tanımlanmamıştır. 

 
4.2.3. Jel-MA/PRP Hidrojel Oluşumu  
Doktora tez çalışmasının bu bölümünde kıkırdak doku mühendisliğinde ve 3B 

biyobaskılama teknolojilerinde kullanılabilecek özelliklere sahip biyoçözelti 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Bölüm 4.2.1’de  aktivasyon ve 4.2.2’de 

salım çalışmaları gerçekleştirilen PRP’nin bu bölümde biyoçözelti olarak 

kullanımı araştırılmıştır. PRP’nin biyobaskılanabilirliğinin ve fotoaktivasyon 

sonucu elde edilen PRP fibrin jelinin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla 
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Bölüm 4.1’de özellikleri açıklanan Mw-Jel-MA (1,000W/%4 MA), polimerik bileşen 

olarak kullanılmıştır. PRP ve Jel-MA hidrojel öncül çözeltileri Bölüm 3.3’de 

anlatıldığı şekilde hazırlanarak biyoyazıcı aracılığıyla 6 mm x 1 mm boyutlarında 

silindirik disk ve 1 mm x 1 mm boyutlarında kare şeklinde baskılanmıştır (Şekil 

4.30). 

 
Çalışma kapsamında Jel-MA yapısında bulunan integrin reseptörleri aracılığıyla 

Jel-MA yüzeyine tutunan plateletler kollajen (jelatin) bağımlı aktive oldukları gibi  

PAC ile fotouyarılarak da aktive edilmişlerdir. 

 

Jel-MA ile karıştırılan PRP, biyobaskılandıktan sonra gerçekleştirilen 

aktivasyonun ardından fibrin jel oluşturmuştur. Fibrin jel ve Jel-MA iyonik ve 

kimyasal etkileşimler yoluyla birbirlerine bağlanmışlardır. Kompozit hidrojel daha 

sonra UV ile fotoçapraz bağlanarak kimyasal olarak kararlı kompozit hidrojel 

formuna ulaşmıştır. 

 

 
Şekil.4.30. Jel-MA/PRP hidrojelinin kare  şeklinde (1mm x 1mm) baskılanmış 

(a), UV ile fotoçapraz bağlanmış fotoğrafı (b), silindirik disk şeklinde 
(6mm x 1mm) baskılanmış ve UV ile fotoçapraz bağlanmış Jel-
MA/PRP hidrojelinin fotoğrafı (c). 
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4.2.4. Hidrojel Karakterizasyon Çalışmaları 
4.2.4.1. Reolojik Analiz 
Biyoçözelti yapısına PRP’nin katılmasının ve fotoaktivasyonun hidrojelin reolojik 

yapısına olan etkilerinin araştırıldığı reolojik analiz sonuçları Şekil 4.31 ve Çizelge 

4.4’de verilmiştir.  

 
Fibrin viskoelastik bir malzeme olup, elastik modül ve viskoz modül ile karakterize 

edilir. Jelatin ve Jel-MA ise elastik karakterli malzemelerdir. Elastik malzemelerde 

artan frekans ile malzeme yapısında değişiklikler olmazken viskoleastik 

malzemelerde kayıp modül derecesi kadar değişiklikler olmaktadır.  

 
Tez çalışması kapsamında yapılan frekans taraması analizi ile Jel-MA’nın elastik 

karakterinin PRP katkısı ile bir miktar azaldığı görülmektedir (Şekil 4.31). 

Buradaki etkenin PRP’nin aktivasyon bağımlı fibrin jel  oluşturmasıdır. Hidrojele 

ertesi gün tekrar PAC uygulandığında depo modülü değerlerinin artması da fibrin 

jelin PAC uygulaması ile kalınlaştığının bir göstergesidir. 

 
Şekil 4.31.a incelendiğinde Mw destekli Jel-MA hidrojel çözeltisine PRP’nin 

katılması ile elde edilen (Jel-MA/PRP) ve bir kez PAC uygulanan kompozit 

hidrojellerin (Jel-MA/PRP-PAC) reolojik özellikleri Jel-MA hidrojeline göre  daha 

düşüktür. Jel-MA/PRP ve Jel-MA/PRP-PAC benzer reolojik özelliklere sahiptir. 

Yirmidört  sa arayla iki kez PAC uygulamasının ise hidrojelin reolojik özelliklerini 

arttırdığı görülmüştür. Bu durum, fotouyarımın kompozit hidrojelin stabilitesinin 

korunmasında pozitif yönde etki ettiğini göstermektedir. 
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Şekil 4.31. Jel-MA/PRP hidrojellerin a,b) artan frekans değerlerindeki c) artan 

gerinim değerleri reolojik özellikleri: hidrojellerin a) depo modülü 
(G’),  b) kompleks modülü (G*). c) depo modülü. 
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Şekil 4.31.b’den anlaşılacağı üzere tüm hidrojellerin kayıp modül değerleri depo 

modül değerlerinden oldukça düşük miktardadır. Dolayısıyla, Jel-MA/PRP 

hidrojelleri artan frekans ile bir süre viskoelastik davranış gösterirken, frekans 

daha da arttırıldığında elastik davranışa sahip bir hidrojel karakterinde 

davranmaktadır.  

 
Çizelge 4.4.  Frekans taraması analizi sonuçlarına göre, 200 rad/frekansında, 

ve gerinim taraması analizine göre %20 gerinim altındaki  

hidrojellerin reolojik özellikleri. 

 

Hidrojel 
Depo 

Modülü 
(kPa) 

Kayıp 
Modül 
(kPa) 

Gerinim 
altında  

Depo Modülü  
(kPa) 

Jel-MA 41.1 0.1 33.7 

Jel-MA/PRP 31.2 2.7 28.0 

Jel-MA/PRP-PAC 33.1 2.3 30.0 

Jel-MA/PRP-PAC+ 39.5 0.2 39.3 

 
Hidrojellerin mekanik dayanımlarının belirlenebilmesi için gerinim taraması 

analizi yapılmıştır. Artan gerinim altında hidrojellerin yapılarında herhangi bir 

deformasyon gözlenmemiştir. Fibrin hidrojelinin eşsiz bir özelliği, gerinim 

sertleşmesidir. Şekil 4.31.c verilerine göre Jel-MA hidrojeli Bölüm 4.1’de de 

anlatıldığı üzere artan gerinime karşı direnç göstermiş ve depo modülü 

değerlerinde bir değişiklik olmamıştır. Bununla birlikte PRP katkısı ile oluşturulan 

ve PAC uygulanan kompozit hidrojellerin ise artan gerinim karşısında depo modül 

değerleri belli bir değere kadar artış göstermiş olup, hidrojel yapı kararlılığa 

ulaştığında depo modül değerleri sabitlenmiştir. Jel-MA/PRP-PAC+ 

hidrojellerinde ise artan gerinim ile depo modül değerleri sürekli artış göstermiştir. 

Bu durum PRP’nin PAC ile aktivasyonu sonucunda oluşan kararlı yapıdaki fibrin 

jelin karakteristik özelliği olan gerinim sertleşmesinden kaynaklanmaktadır.  

 
Gerinim taraması sonuçlarına göre kompozit sistem, artan gerinim altında 

deforme olmamış, aksine kararlı hidrojel yapısını korumuştur. 
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Shah ve Janmey, çalışmalarında fibrin pıhtı üzerine uygulanan kayma 

gerilmesinin ilk aşamada depo modülü (G’)’ne etkisinin olmadığını, ancak bir 

noktadan sonra artan gerinim ile beraber G’ değerinin keskin bir şekilde arttığını  

gözlemlemişlerdir. G’, %50 gerinim altında %20 gerinimdeki değerine göre  

yaklaşık 20 kat daha yüksek çıkmıştır. Tez çalışmasında alınan sonuçlar ilgili 

çalışma verileri ile uyumludur.  

 
Fibrin pıhtıların mekanik sertliği trombin, kalsiyum, fibrinojen ve dolayısıyla ağ ve 

çapraz bağ yoğunluklarının konsantrasyonuna bağlıdır. PAC uygulamasının 

tekrarlanmasıyla fibrin polimerizasyonu için plateletlerden kalsiyum salımı 

artmaktadır. Dolayısıyla jelin çapraz bağlanma derecesi artmaktadır. Bu nedenle 

PAC uygulaması ile elastik modül değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. 

  
Şekil 4.32’de biyoçözeltiler için viskozite değerlerinin sıcaklıkla değişimi 

gösterilmiştir. Yaklaşık 30ºC’de Jel-MA ve Jel-MA/PRP biyoçözeltisi 30 mPas 

değerindedir. Bu değer ekstrüder tabanlı biyoyazıcı için baskılanabilir viskozite 

aralığındadır.  

 

 
 
Şekil 4.32. Jel-MA ve Jel-MA/PRP biyoçözeltilerinin sıcaklıkla viskozite değişimi.  

 
4.2.4.2. Biyobozunurluk Tayini 
Je-MA/PRP hidrojellerinin bozunma oranı, zamanla kütle kaybı (Şekil 4.33) 

ölçülerek belirlenmiştir. Hidrojellerin morfolojilerinde görülen değişim Şekil 

4.34’de verilmiştir. 
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Şekil 4.33. Jel-MA, Jel-MA/PRP-PAC ve Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojel gruplarının  

biyobozunma profili (%) (n = 3).  

35 günlük in-vitro biyobozunurluk çalışmaları sonucunda mekanik özellikleri en 

yüksek değerlerde olan Jel-MA hidrojeli %26±3 kütle kaybı ile en düşük 

biyobozunurluk profili sergilemiştir. Jel-MA/PRP ve Jel-MA/PRP-PAC gruplarının 

kütle kayıpları ise  sırasıyla %39±1.6 ve  %38±2.5’dir.  Jel-MA/PRPPAC++ grubu 

ise % 28±2.3 kütle kayıpları göstermiştir. Kompozit hidrojel grupları kendi 

aralarında karşılaştırıldığında gün aşırı PAC uygulanan grubun kütle kaybının 

kompozit hidrojel gruplarına göre oldukça (p<0.001) düşük olduğu görülmüştür. 

 
Fibrin, yapısındaki plazmin ve MMP’lerin varlığından dolayı oldukça kısa sürede 

bozunmaktadır [154]. Fibrinin hızlı bozunma profili ortama atropinin  gibi 

fibrinolitik inhibitörlerin eklenmesiyle veya peptitlerle çapraz bağlanmasıyla  

engellenebilmektedir. Çalışma kapsamında fibrin bozunması PAC yoluyla 

herhangi bir kimyasal ajan kullanımına gerek olmaksızın azaltılmıştır. Jel-

MA/PRP yapısındaki fibrin jel, gün aşırı PAC uygulaması ile sürekli olarak 

aktivasyonunun uyarılması sonucunda kararlılığını korumuştur. Hidrojel 

bozunması çapraz bağlanma yoğunluğundan etkilenmektedir. PAC 

uygulamasının tekrarlanmasıyla çapraz bağlanma derecesi arttığından dolayı 

yapının bozunurluğu oldukça düşürülmüştür. 
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Şekil 4.34. Enzimatik ortamda yapılan in-vitro biyobozunma analizinde Jel-

MA/PRP hidrojellerinin morfolojilerinde gözlenen değişimlerin 

fotoğrafları.  

 
4.2.5. Jel-MA/PRP Hidrojellerde Aktivasyon Çalışmaları 
Tez çalışması kapsamında Jel-MA hidrojel çözeltisi ile karıştırılan plateletlerin 

aktivasyonu iki farklı şekilde karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

1) Hidrojel 10 dk boyunca CO2 etüvünde bekletilerek aktivasyon sağlanmıştır. 

Plateletler Jel-MA yapısındaki integrin reseptörlerine bağlanarak Jel-MA yüzeye 

tutunur ve aktifleşirler. 

2) Hidrojellere 10 dk boyunca yapılan PAC uygulaması ile plateletlerin 

fotoaktivasyonu sağlanmıştır. 

 



	
130	

4.2.5.1. ATP ve Kalsiyum Analizi 
Biyolimünesan ATP ve kolorimetrik Ca+2 analizleri sonuçlarına göre, plateletlerin 

Jel-MA ile inkübe edilmeleri ve buna ek olarak fotouyarılmaları sonucunda ATP 

ve Ca+2 sekresyonu artmıştır (Şekil 4.35). Bununla birlikte Jel-MA biyoçözeltisi ile 

karıştırılıp fotoaktive edilen plateletlerin ATP (p<0.05) ve Ca+2 (p<0.01) 

sekresyonu kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 
Yirmidört sa sonra tekrarlanan aktivasyon sonucunda tüm grupların ATP ve Ca+2 

sekresyonları artmıştır (Şekil 4.35). Bununla birlikte, Jel-MA/PL-PAC+ grubundaki 

ATP ve Ca+2 salımı, uyarılmamış plateletlere göre oldukça anlamlı olarak 

artarken (p<0.001), 24 sa inkübe edilen uyarılmamış plateletlerden de anlamlı 

oranda (p<0.01) yüksek bulunmuştur. 

 

 
 

Şekil 4.35. Jel-MA/PL hidrojellerinden salınan ATP ve kalsiyum miktarı. 

İstatistiksel  olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu PL *p<0.05, 

***p<0.001, kontrol grubu Jel-MA/PL iken �� p<0.001, kontrol 

grubu PL-24sa iken ◼ p<0.05, kontrol grubu Jel-MA/PL-24 sa iken  

▲ p<0.05). 
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Şekil 4.36. Jel-MA/PL hidrojellerinden salınan kalsiyum miktarı. İstatistiksel  

olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu PL *p<0.05, ***p<0.001, 

kontrol grubu Jel-MA/PL iken, � p<0.05, kontrol grubu PL-24sa ��� 

p<0.001, kontrol grubu PL-24sa iken ◼ p<0.05, kontrol grubu Jel-

MA/PL-24 sa iken  ▲ p<0.05). 

 
4.2.5.2. Morfolojik Analiz 
Jel-MA biyoçözeltisi ile karıştırılan plateletlerin (Şekil 4.37) ve PRP’nin (Şekil 

4.38) morfolojilerinde meydana gelen değişimlerin incelenmesi amacıyla  SEM 

analizi yapılmıştır. 

 
Filopod uzaması ve incelmesi, Jel-MA ile karıştırıldıktan sonra 10 dk boyunca 

PAC ile fotoaktifleştirilmiş  olan plateletlerde belirgin bir şekilde artmıştır (Şekil 

4.37.b). Fotoaktive edilmiş plateletlere 24 sa sonra tekrar ışık uygulaması yapılan 

hidrojel grubunda fibrin ağ oluşumu gözlenmiştir. Fibrin ağları kalın ve ince 

fiberlerden oluşmuştur (Şekil 4.37.c). 

 



	
132	

 
 
Şekil 4.37. a) Jel-MA/PL, b) Jel-MA/PL-PAC ve c) Jel-MA/PL-PAC+   

gruplarına ait  SEM görüntüleri (20,000X).  
 

Şekil 4.38.a,b’de plateletlerin Jel-MA/PRP hidrojeli içerisinde bir araya gelerek 

fibrin ağı oluşturdukları gözlenmektedir. Jel-MA/PRP hidrojellerine PAC 

uygulandığında ince ve uzun fiberlere sahip fibrin ağ oluşumu gözlenmiştir (Şekil 

4.38.c,d). Jel-MA/PRP-PAC hidrojeline ertesi gün tekrar PAC uygulandığında 

fibrinin fiber üretimi büyük ölçüde artmıştır (Şekil 4.38.e,f). Şekil 4.28.e,f’de ince 

ve uzun majör fiberlere sahip iyi organize edilmiş fibrin ağları görülmektedir. 

Bölüm 4.2.1 kapsamında yapılan PRP fotoaktivasyon çalışmalarında da 

görüldüğü biçimde Jel-MA/PRP-PAC+ hidrojellerinde de fibrin fiberlerin 

hizalanmış düzende yapıda yer aldığı görülmektedir. 
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Şekil 4.38. PRP yüklü Jel-MA hidrojellerinin farklı büyütmelerde çekilmiş SEM 

görüntüleri. Jel-MA/PRP  hidrojellerinin a (5,000X), b(20,000X);  

Jel-MA/PRP-PAC hidrojelinin c (5,000X),d (20,000X); Jel-MA/PRP-
PAC+ hidrojellerinin e (5,000X), f (20,000X) SEM görüntüleri. 
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4.2.6. Hidrojellerden İn-Vitro Büyüme Faktörü Salım Çalışmaları 
Hidrojel gruplarından in-vitro salım çalışması 35 gün boyunca gerçekleştirilmiş 

olup büyüme faktörlerinin kümülatif salım profilleri Şekil 4.29’da verilmiştir.  

 

 
Şekil 4.39. Jel-MA/PRP, Jel-MA/PRP-PAC ve Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerine 

ait in-vitro kümülatif: a) TGF-b, b) bFGF ve c) PDGF büyüme faktörü 
salım grafikleri.  
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Jel-MA/PRP hidrojel gruplarında büyüme faktörleri salımında 1.günde gözlenen 

ani patlama etkisinin ardından 35 gün boyunca kontrollü olarak artan bir salım 

profili gözlenmiştir. Hidrojellerden salınan büyüme faktörleri miktarları ve salım 

kinetikleri Çizelge 4.5’de verilmiştir. 

 
Çizelge 4.5. Jel-MA/PRP hidrojellerinden kümülatif büyüme faktörü salım , m 

kinetikleri ve büyüme faktörü salım mekanizmaları. 

 
Büyüme 
faktörleri 

 Gruplar  

 Jel-MA/PRP Jel-MA/PRP-PAC Jel-MA/PRP-PAC++ 

 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

8.5 49.5 9.4 52.5 14.8 59.3 

TGF-b 
Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

 0.derece 
R2=0.98 

n=0.42 
R2=0.62 

0.derece 
R2=0.98 

n=0.39 
R2=0.74 

0.derece 
R2=0.99 

n=0.44 
R2=0.96 

 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

9.1 56,0 9.0 55.6 9.2 65.0 

bFGF Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

 0.derece 
R2=0.98 

n=0.43 
R2=0.99 

0.derece 
R2=0.99 

n=0.37 
R2=0.99 

0.derece 
R2=0.99 

n=0.45 
R2=0.99 

 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.gün 
sonunda 
(ng/mL) 

Toplam 
(ng/mL) 

1.5 14.0 3.9 23.2 4.0 35.9 

PDGF-
BB 

Kinetik 
model Korsmeyer Kinetik 

model 

 
Korsmeyer 

 

Kinetik 
model 

 
Korsmeyer 

 

 0.derece 
R2=0.98 

n=0.50 
R2=0.95 

0.derece 
R2=0.98 

n=0.61 
R2=0.95 

0.derece 
R2=0.98 

n=0.79 
R2=0.97 

 

Hidrojellerden büyüme faktörü salımında 0.derece kinetik salım profiline 

ulaşılmıştır. 0.dereceden salım kinetiği, büyüme faktörlerinin hidrojelden salım 

hızının zamandan bağımsız biçimde ilerlediğini göstermektedir. Korsmeyer 
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modeline göre TGF-b, bFGF salım mekanizmaları difüzyon kontrollü iken PDGF 

salım mekanizması anamolous salım, yani şişme ve difüzyon kontrollüdür. 

 
Bölüm 4.2.2’de anlatılan PRP’den büyüme faktörü salım çalışmaları ile 

hidrojelden salım çalışmaları karşılaştırılacak olursa, Jel-MA/PRP hidrojellerden 

daha kontrollü ve baskılanmış bir salım profili elde edildiği anlaşılmaktadır. 

Hidrojel yapıdan salınan büyüme faktörlerinin salım profili incelendiğinde ani 

patlama etkisinin PRP salım profiline göre azaldığı ve salım profilinin 

yavaşlatılarak uzatıldığı görülmektedir.  

 

Çalışma kapsamında hidrojellerden salınan büyüme faktörü salım profilin 

etkileyen iki temel faktör vardır: 

 
1): Aktivasyona bağlı plateletlerden büyüme faktörü salımı: plateletler içerisinde 

depolanmış büyüme faktörleri Bölüm 2 ve 4.2’de anlatıldığı üzere sadece 

aktivasyon ile salınmaktadır. Tez çalışması kapsamında plateletler, Jel-MA ve 

PAC ile aktive edilmenin yanı sıra inkübasyon süresi boyunca gün aşırı olarak 

PAC uygulaması ile aktivasyonun devamlılığı sağlanmıştır. 

 
2): Hidrojelden büyüme faktörü salımı: PRP’nin kovalent bağlanmış 3B hidrojel 

yapıda olması büyüme faktörlerinin difüzyon mesafesinde bir artış meydana 

getirmiştir. Bu nedenle Jel-MA/PRP hidrojellerinden  gerçekleşen büyüme 

faktörleri salımının, doğrudan PRP’den gerçekleşen salıma oranla daha kontrollü 

ve daha uzun sürede olması beklenen bir durumdur. 

 
İlgili literatürde PRP’nin trombin ile aktivasyonu soncunda büyüme faktörlerinin 

salım profilinin 7 gün süresince devam ettiği bildirilmiştir [155].  Lif ve ark [156], 

hiyaluronik asit ile karıştırarak fotoçapraz bağlı hidrojel formuna getirdikleri 

PRP’den 14 gün boyunca kontrollü büyüme faktörü salımı elde etmişlerdir. Tez 

çalışması kapsamında alınan sonuçların literatür verilerinden üstün olduğu 

görülmekte olup bilimsel literatürde 35 gün boyunca PRP temelli yapıdan 

kontrollü büyüme faktörü salımı verileri bulunmamaktadır. 

 



	
137	

 
4.2.7 Hücre Kültürü Çalışmaları 
Hücre kültür çalışmalarında bvyoçözeltvler vçervsvne karıştırıldıktan sonra 3B 

bvyobaskılanan ATDC5 hücrelervnvn Jel-MA ve Jel-MA/PRP  hvdrojellerv ve gün 

aşırı PAC uygulanan hvdrojeller vçvndekv hücre canlılığı ve hücre yüklü hidrojellerin 

kondrojenik farklılaşma potansiyelleri araştırılmıştır. 

 
 4.2.7.1. Hücre Canlılığının Belirlenmesi 
Kültürün 2. ve 14. günlervnde yapılan canlı-ölü analvzv sonucunda elde edvlen 

floresan görüntülerv bütün gruplarda canlı hücre oranının oldukça yüksek 

olduğunu göstermektedvr (Şekvl 4.40). Ortalama hücre canlılığı (%) sonuçları 

Şekil 4.41’de verilmiştir.  

 
Şekil 4.40 incelendiğinde Jel-MA ve Jel-MA/PAC++ gruplarında hücrelerin bir 

araya gelerek kümeler oluşturdukları ve kültürün 14. gününde de hidrojel 

içerisinde bu şekilde bulundukları görülmüştür. Bununla birlikte PRP içeren 

hidrojel gruplarında ise hücrelerin homojen olarak hidrojelin her yerine yayıldıkları 

ve kültürün ilerleyen günlerinde de aynı şekilde devam ettikleri gözlenmiştir. 

ATDC5 hücrelerinin karakteristik bir özelliği çoğalma ve farklılaşma için bir araya 

gelerek kümelenmeleridir. PRP içeren gruplarda hidrojelin her yerine homojen 

dağılan PRP’nin varlığından dolayı hücrelerin de hidrojelin içerisinde homojen 

dağılma eğilimine girdikleri düşünülmektedir. Bu durum platelet granüllerinde 

depolanan büyüme faktörlerinin aktivasyon bağımlı olarak hidrojel içerisine 

salınması ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmek için büyüme 

faktörlerinden ve hidrojel ortamından daha fazla yararlandıklarını göstermektedir. 

 



	
138	

 
 

Şekil 4.40. Biyobaskılanmış hidrojeller içerisine enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 2. ve 14.gününde yapılan canlı/ölü 

analizi sonuçları (Ölçek: 50 µm). Canlı hücreler yeşil, ölü hücreler kırmızı renkte gösterilmiştir.  
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Floresan görüntüleri kullanılarak yapılan Image J hesaplamalarının sonucuna 

göre tüm gruplarda canlılık %90’nın üzerindedir (Şekil 4.41). Bu sonuçlar, 

biyobaskılama, UV ile çapraz bağlama ve gün aşırı PAC uygulama koşullarının 

kısa ve uzun vadede hücre canlılığını olumsuz etkilemediğini ve Jel-MA/PRP 

biyoçözelti ortamının ATDC5 hücreleri için biyouyumlu olduğunu göstermektedir.  

 

 
 
Şekil 4.41. Kültürün 2. ve 14. günlerZnde yapılan hücre canlılığı analZzZ sonucu 

elde edZlen floresan görüntülerZ kullanılarak “Image J” programı 

aracılığıyla hesaplanan ortalama ATDC5 hücre canlılığı değerlerZ 

(%) (Her örnek için 10 görüntü kullanılmıştır).  

 
4.1.7.2.Hücre Proliferasyonunun Belirlenmesi  
Presto Blue analizi, ATDC5 hücrelerinin çoğalmasının tüm hidrojel grupları için 

21 günlük kültür döneminde arttığını göstermiştir (Şekil 4.42). 
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Şekil 4.42.   Biyobaskılanmış hidrojeller  içerisinde yer alan ATDC5 hücrelerine  
ait Presto Blue sonuçları. İstatistiksel olarak anlamlılık (n = 3), kontrol 
grubu Jel-MA hidrojel olduğunda *p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001; 
Kontrol grubu Jel-MA-PAC++ hidrojel olduğunda # p <0.05, p <0.01, 
### p <0.001, kontrol grubu Jel-MA/PRP olduğunda �p<0.05, 
kontrol grubu Jel-MA/PRP-PAC olduğunda � p<0.05.  

 
Presto Blue analizi sonuçlarına göre; Mw destekli metakrilatlanan Jel-MA 

hidrojelleri içerisinde enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin 21 günlük kültür 

süresi boyunca yüksek oranda canlılık gösterdikleri ve çoğaldıkları belirlenmiştir.  

 

Jel-MA hidrojellerine gün aşırı olarak PAC uygulanması ATDC5 hücre 

proliferasyonunu kültürün 7. ve 14. günlerinde Jel-MA hidrojeline göre anlamlı 

biçimde (p<0.05) arttırmıştır. Kültürün 21.gününde gruplar arasında istatistiksel 

olarak anlamlılık bulunmamıştır.  

 
3B biyobaskılanan ve gün aşırı olarak PAC uygulanan Jel-MA/PRP-PAC++ 

hidrojelleri içerisinde yer alan ATDC5 hücreleri, kültürün 7. gününden itibaren 

diğer gruplara göre en yüksek çoğalma oranını sergilemiştir (Şekil 4.42).  
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Jel-MA biyoçözeltisine eşit oranda PRP katılmasıyla hazırlanan kompozit 

hidrojel, ATDC5 hücrelerinin proliferasyonunu Jel-MA ve Jel-MA-PAC gruplarına 

göre önemli derecede arttırmıştır. 

 
Jel-MA/PRP kompozit hidrojeline gün aşırı olarak PAC uygulanması ile PRP 

aktivasyonu kültür boyunca tetiklenmiş ve PRP  yapısında bulunan büyüme 

faktörü salımının devamlılığı sağlanmıştır. Kontrollü olarak kültür boyunca 

salınan büyüme faktörleri sayesinde hücre proliferasyonu kültür süresince 

anlamlı biçimde artarak (p<0.001) devam etmiştir. 

 
Hücreler, PRP varlığında enkapsüle edildiklerinde çoğalma,  ECM üretimini ve 

farklılaşmalarını yönlendirici bileşenlere maruz kalmaktadırlar. Platelet yapısında 

bulunan bFGF ve PDGF büyüme faktörleri hücre çoğalmasını arttırıcı yönde 

TGF-b ise hücre farklılaşmasını arttırıcı yönde etki etmişlerdir. Ayrıca, bFGF’in 

in-vivo kıkırdak oluşumunu [157] ve kondrogenezi [158] arttırdığına yönelik 

çalışmalar da bulunmaktadır. bFGF, TGF-ß gibi hücre-hücre etkileşimlerini 

arttırmak ve SOX9 gen ekspresyonunu ve aktivitesini arttırmak suretiyle 

kondrogeneze dahil olmaktadır [158]. Dolayısıyla PRP yapısından kontrollü 

salınan bFGF’in de ATDC5 hücrelerinin kondrojenik farklılaşmasını 

arttırmaktadır. 

 
Bölüm 4.2.6’da anlatılan in-vitro salım çalışmaları sonucunda elde edilen 

kümülatif salım profili incelendiğinde (Şekil 4.39) Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojelleri 

için ortamda bulunan plateletlerden salınan bFGF konsantrasyonu kültürün 

başında ~9 ng/mL olup kültür süresi boyunca ~10ng/mL oranında devam 

etmektedir. Bu değer hücrelerinin proliferasyonu için gerekli olan aralıkta yer 

almaktadır. Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojelleri için ortamda bulunan plateletlerden 

salınan     TGF-b konsantrasyonu ise kültürün başında ~10 ng/mL olup, bu değer 

hücrelerin kondrojenik yönde farklılaşması için gerekli olan konsantrasyon 

değeridir. Bunun yanı sıra plazma içerisinde bulunan selenyum ve transferrin ise 

kondrojenik farklılaşma için önemli bileşenlerdir. Normal büyüme ortamında 

kültüre edilen hücreler bu önemli bileşenlerden yararlanamazken, Jel-MA/PRP 

hidrojel ortamı hücreler kondrojenik farklılaşma gereken ortamı sunmaktadır.  

 

 



	
142	

4.2.7.3. Morfolojik Analiz  
Biyobaskılanmış hidrojellere enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin hidrojeller 

içerisindeki davranışları ve morfolojik değişimleri, kültürün 7. ve 21. günlerinde 

SEM aracılığıyla  gözlenmiştir (Şekil 4.43 ve 4.44).  

 
Şekil 4.43’de görüldüğü gibi, Jel-MA hidrojellerinde yer alan hücrelerin 

yapışmalarını henüz tamamlayıp yayılma evresinde oldukları gözlenmektedir. 

Hücreler ECM'lerini üretmeye başlamışlardır. Bunun yanında Jel-MA-PAC++ 

grubunda ECM üretimi Jel-MA grubuna göre daha yoğun görülürken, PRP içeren 

hidrojellerde yer alan hücrelerin diğer gruplara göre en fazla ECM ürettiği göze 

çarpmaktadır. PRP içeren hidrojeller, hücreler tarafından üretilen ECM ile 

tamamen kaplanmıştır. 

 
Kültürün 7.gününde hücre morfolojilerinin epitel, fibroblastik ve/veya küresel 

kondrosit morfolojilerinde oldukları görülmektedir (Şekil 4.43).  

 
PRP içeren hidrojel gruplarında hücrelerin plateletler ve PRP fibrinleri ile 

doğrudan etkileşimde oldukları görülmektedir. Şekil 4.43.g,j,m’de (kırmızı ok ile 

fibrin fiberler gösterilmiştir) görüldüğü gibi hücreler PRP fibrin ağlarının arasında 

yer almaktadır. Ayrıca plateletlerin hücrelerin etrafında veya üzerinde de 

kümelendikleri görülmektedir (Şekil 4.43.g,j,m yeşil ok).  
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Şekil 4.43. Hidrojeller içinde enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 7. 

gününe ait SEM fotoğrafları. a,c,e,h,k) 500x, b,f,i,l) 5,000x, g,j,m) 

10,000X. Yeşil ok: platelet, kırmızı ok: fibrin fiberleri göstermektedir. 
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Kültürün 21. gününde, Jel-MA hidrojellerinin tamamı hücrelerin ürettiği ECM ile 

kaplanmıştır. Hidrojeller içerisinde yer alan hücrelerin sayısının 21. günde 7.güne 

oranla arttığı görülmektedir (Şekil 4.44). Yirmibirinci günde Jel-MA hidrojelleri 

içerisinde yer alan hücrelerin fibroblast ve kondrosit morfolojilerine sahip oldukları 

görülmektedir (Şekil 4.44.a,g). Jel-MA/PRP kompozit hidrojelleri içerisinde yer 

alan hücrelerin ise neredeyse tamamı kültürün 21. gününde olgun kondrosit 

morfolojisindedir ve kıkırdak dokusunu oluşturmak üzere daha iyi organize 

olmuşlardır (Şekil 4.44.c-f,i-k).  

 

Kültürün 21. gününde Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojelin iç-orta kısımlarında hücreler 

lakün adı verilen boşluklarda bulunmaktadırlar (Şekil 4.44.f,k). Hidrojelin 

yüzeyinde ise daha sıkışık ve biraradadırlar. SEM görüntüleri doğrultusunda Jel-

MA/PRP-PAC++ hidrojellerinde ATDC5 hücrelerin in-vitro hiyalin kıkırdak benzeri 

yapı oluşturdukları görülmektedir.  

 

Şekil 4.44.e‘de Jel-MA/PRP-PAC++ grubunda plateletlerin ve PRP fibrin ağların 

hücrelerin etrafında oldukları görülmektedir. Kültürün 21. gününde dahi fibrin 

ağların görülmesi plateletlerin fibrin ağ üretiminin devam ettiğinin ve fibrin 

ağlarının yapısının kararlı olarak sürdürüldüğünün bir göstergesidir. 
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Şekil 4.44. Jel-MA, Jel-MA-PAC++, Jel-MA/PRP, Jel-MA/PRP-PAC ve Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojelleri içinde enkapsüle edilen  
kültürün 21. gününe ait SEM fotoğrafları: a,b,c,d,e,f) 5,000X; g,h,i,,j) 500X. 



	
146	

 
4.2.7.4. Histoloji Analizleri 
ATDC5 hücreleri yüklü hidrojellere histoloji analizi kapsamında hücre 

morfolojisinin belirlenebilmesi için hematoksilen- eozin analizi; kıkırdak matriks 

molekülleri olan glikozaminoglikanların ve proteoglikanların belirlenebilmesi için 

Safranin O ve Toluidin Blue analizleri yapılmıştır. 

 
Hematoksilen ve Eozin (H&E) Boyaması 
Kültürün 21. gününde yapılan H&E analizi (Şekil 4.45) ile tüm hidrojel gruplarında 

hücrelerin yuvarlak kondrosit morfolojisine sahip olduğu ve hücrelerin ürettiği 

ECM’nin hidrojelin her yerinde oluştuğu gözlenmektedir. Jel-MA/PRP kompozit 

hidrojel gruplarında PRP içermeyen Jel-MA hidrojel gruplarına göre daha fazla 

sayıda hücre ve daha yoğun ECM oluşumu göze çarpmaktadır. Lakün oluşumu 

Jel-MA-PAC++ ve tüm Jel-MA/PRP gruplarında gözlenmektedir.  
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Şekil 4.45. Biyobaskılanmış Jel-MA, Jel-MA-PAC++, Jel-MA/PRP, Jel-

MA/PRP-PAC ve Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojeller içerisinde 

enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 21. gününde optik 

mikroskop ile alınmış H&E boyama görüntüleri. Sol sütun bar: 200 
µm, orta sütun bar: 100 µm ve  sağ sütun bar: 25 µm. 
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Proteoglikan Analizi 
Kıkırdak ECM’sinin temel bileşenlerinden olan ve kondrotin 4,6 sülfat, keratin 

sülfat ve hiyaluronik asit gibi çeşitleri bulunan glikozaminoglikanların oluşturduğu 

proteoglikanlar, kıkırdak ECM’sinin mekanik dayanıklılığından, hücre büyüme ve 

farklılaşma süreçlerinin modülasyonundan ve eklemlerde yer alan sinoviyal 

sıvının tedariğinden sorumludur. Tez çalışması kapsamında hidrojeller içerisine 

enkapsüle edilen hücrelerin ürettiği proteoglikan, Safranin O (Şekil 4.46) ve 

Toluidin Blue (Şekil 4.47) boyaları ile belirlenmiştir.  

 

 
 

Şekil 4.46. Biyobaskılanmış  Jel-MA, Jel-MA-PAC++, Jel-MA/PRP, Jel-
MA/PRP-PAC ve Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojeller içerisinde 
enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 7. ve 21.günlerinde 
optik mikroskop ile alınmış Safranin O boyama görüntüleri.   
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Safranin O ve Toluidin Blue boyamalarının yoğunluğu kıkırdak dokusundaki 

proteoglikan içeriğiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Şekil 4.46 ve Şekil 4.47 

incelendiğinde tüm hidrojel gruplarının 7. ve 21. günlerde Safranin O ve Toluidin 

Blue ile boyandıkları görülürken, hücrelerin ürettiği proteoglikan miktarı 7. günden 

21. güne geçildiğinde tüm gruplarda artmıştır (Şekil 4.46, Şekil 4.47). PRP içeren 

gruplarda proteoglikan birikiminin diğer gruplara göre kültür boyunca fazla olduğu 

koyu kırmızı tonlarındaki Safranin O ve mor tonlarındaki Toluidin Blue boyanması 

ile tespit edilmiştir. 

 

 
 
Şekil 4.47.  Biyobaskılanmış  Jel-MA, Jel-MA-PAC++, Jel-MA/PRP, Jel-

MA/PRP-PAC ve Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojeller içerisinde enkapsüle 
edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 7. ve 21. günlerinde optik mikroskop 
ile alınmış Toluidin Mavisi boyama görüntüleri.  
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4.2.7.5. İmmünositokimya Analizi 
Hidrojeller içerisine enkapsüle edilen hücrelerin oluşturduğu agregan ve kollajen 

tip II proteinleri kültürün 21. gününde yapılan immünositokimya analizi ile 

karakterize edilmiş ve Şekil 4.48 (aggregan), Şekil 4.49 (kollajen II) ve Şekil 4.50 

(genel görüntü)’de verilmiştir.  

 
Şekil 4.48. Hidrojeller içerisinde enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 

21.gününde konfokal mikroskobu ile alınmış immünositokimya görüntüleri 
(40X). Ölçek çubuğu: 20 µm. Alexa Fluor 488  sekonder antikor (yeşil) 
olarak anti aggregan primer antikoru ile işaretlenen hücre aggreganını 
boyamak için, Alexa Fluor 594 konjuge falloidin F-aktin (kırmızı)’i, DAPI 
ise hücre çekirdeğini (mavi) boyamak için kullanılmıştır. 
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Şekil 4.49. Hidrojeller içerisinde enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin 
kültürün 21.gününde konfokal mikroskobu ile alınmış 
immünositokimya görüntüleri (20X). Ölçek çubuğu: 50 µm. Alexa 
Fluor 488  sekonder antikor (yeşil) olarak anti kollajen II primer 
antikoru ile işaretlenen hücre kollajenini boyamak için, Alexa 
Fluor 594 konjuge falloidin F-aktin (kırmızı)’i, DAPI ise hücre 
çekirdeğini (mavi) boyamak için kullanılmıştır.  
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Şekil 4.50. Hidrojeller içerisinde enkapsüle edilen ATDC5 hücrelerinin kültürün 21. gününde konfokal mikroskobu ile alınmış 

görüntüleri (10X)  a) aggregan b) kollajen II. Ölçek çubuğu: 100 µm.                           . 
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Proteoglikanların merkez protein etrafında kovalent bağlarla bağlanarak 

oluşturdukları agregan, kıkırdak yapısındaki en büyük protein olup kıkırdak 

yapısının oluşumunda ve korunmasında görev alır. İmmünositokimya analizi ile 

tüm gruplarda pozitif aggregan boyanması görülürken (Şekil 4.48, 4.50), 

boyanmanın PRP içeren gruplarda oldukça yoğun olduğu görülmektedir. PRP 

içeren hidrojellerde tutuklanan hücrelerin neredeyse tamamı aggregan proteinini 

yoğun biçimde üretmişlerdir.  

 
Jel-MA hidrojelleri içerisine enkapsüle edilen hücrelerin PRP’li gruplara göre 

daha az boyandığı gözlenirken hücrelerin fibroblast ve kondrosit olmak üzere her 

iki morfolojide de yer aldıkları görülmüştür. PRP içeren hidrojellerde, hücrelerin 

kondrosit yapıda oldukları da ayrıca analiz ile tespit edilmiştir. Analiz kapsamında 

çıkarılan bir diğer sonuç ise  Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerinde yer alan 

hücrelerin diğer gruplara göre sayıca üstün olduklarıdır. 

 
Tip II kollajen, kıkırdak ECM’sVnVn matrVks bütünlüğünü sağlar, kıkırdağın gerVlVm 

gücünü arttırarak mekanVk açıdan kıkırdak bütünlüğünü korur. Şekil 4.49 ve 4.50 

incelendiğinde tüm gruplarda, kıkırdak ECM ana bileşenlerinden olan Kollajen tip 

II’nin pozitif olarak boyandığı görülürken, PRP içeren hidrojellerde kollajen tip II 

birikiminin PRP içermeyen hidrojellerden oldukça  yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Hücrelerin ürettiği kollajen II proteini Jel-MA/PRP ve Jel-MA/PRP-PAC 

hidrojellerinde hücre çekirdekleri boş kalacak şekilde hücre sitoplazması ve 

hidrojel matriksin her yerini kaplamıştır. Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojelinde ise 

hidrojelin tamamında hücrelerin yoğun olarak kollajen II proteinini ürettikleri 

gözlenmiştir.  

4.2.7.6. Gen Ekspresyonu Analizi 
Çalışma kapsamında kıkırdak dokuya özgü genler olan aggregan, SOX9, kollajen 

II ve kollajen I ekspresyonları incelenmiştir. Kültürün 7.,14. ve 21. günlerine ait 

aggregan ve SOX9 gen ekspresyonları Şekil 4.51’de, kollajen genleri ise Şekil 

4.52’de verilmiştir.  

 



	
154	

 
 

Şekil 4.51. Kültürün 7., 14., ve 21. günlerVnde yapılan RT-PCR analVzV sonucu 

elde edVlen ve hVdrojeller VçVnde yer alan ATDC5 hücrelerVne aVt 

aggregan ve SOX9 ekspresyonları (İstatistiksel olarak anlamlı 

farklılık, n=3, kontrol grubu Jel-MA *** p<0.001, ** p<0.01 * p<0.05; 

kontrol grubu Jel-MA-PAC++  iken # p<0.05, Jel-MA/PRP iken ▲ 

p<0.05, Jel-MA/PRP-PAC iken ◼ p<0.05). Y-ekseni, ß-aktine 

normalize edilen gen ekspresyonunu temsil eder. 

 
SOX9 geni, SOX gen ailesinin bir üyesi olup kıkırdak farklılaşmasında hücreler 

tarafından eksprese edilir.  
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SOX9, agregan sentezini arttırırken, kıkırdağa özgü̈ ECM bileşeni olan tip II 

kollajenin gen ekspresyonunu düzenler [159].  

 
Birincil kıkırdak belirteçlerinden olan aggregan ve SOX9 tüm gruplarda 21 günlük 

kültür süresi boyunca artan bir profil sergilemiştir (Şekil 4.51). Kültürün 21. 

gününe gelindiğinde PRP içeren grupların aggregan ekspresyonu Jel-MA 

(p<0.001) ve Jel-MA-PAC++ (p<0.01) gruplarına göre önemli derecede yüksektir. 

Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojelleri içerisinde yer alan hücrelerin ürettiği aggregan ve 

SOX9 genleri, Jel-MA ve Jel-MA-PAC++ gruplarına göre oldukça fazla (p<0.001) 

eksprese edilmiştir. Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerdeki aggregan ekspresyonu 

ayrıca Jel-MA/PRP ve Jel-MA/PRP-PAC gruplarına göre anlamlı olarak fazladır 

(p<0.05).  

 
Kıkırdak ECM’sinin ana bileşenlerinden olan kollajen II ekspresyonu tüm 

gruplarda kültürün 14. gününde belirgin bir artış göstermiş olup kültür boyunca 

artan bir eğilimde devam etmiştir (Şekil 4.52). PRP içeren hidrojel grupları Jel-

MA hidrojel gruplarından kültür boyunca yüksek kollajen II ekspresyonu 

göstermiştir. Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerindeki kollajen II ekspresyonu 

kültürün 14. ve 21. günlerinde tüm gruplardan önemli derecede (p<0.001)  

fazladır. 

 
Kıkırdak matriksinde tip I kollajen çok az gözlenir ya da hiç gözlenmez. Tip I 

kollajen ekspresyonu yüksek olduğunda hipertropik-fibröz kıkırdak oluşumu 

gözlenmektedir. Kollajen I gen ekspresyonu kültürün 7. gününde tüm gruplarda 

gözlenmiştir. Kültürün 21. gününde Jel-MA ve Jel-MA/PAC++ hidrojellerinden 

kollajen I ekspresyonunda artış gözlenirken PRP içeren gruplarda ekspresyon 

seviyesinin aynı kaldığı görülmüştür. Jel-MA/PRP hidrojellerinde gözlenen 

kollajen tip I'in artan ekspresyonuna rağmen, genin upregülasyonu 0.9-1.4  katlık 

artıştan daha ileri gitmezken, kollajen tip II ifadesi için değerler yaklaşık 26 kata 

kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla Jel-MA/PRP kompozit hidrojellerinde yer alan 

ATDC5 hücrelerinin sadece kıkırdak doku oluşumuna  yönlendikleri tespit 

edilmiştir. 
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Şekil 4.52. Kültürün 7., 14., ve 21.  günlerVnde yapılan RT-PCR analizi sonucu 

elde edVlen ve hVdrojeller VçVnde yer alan ATDC5 hücrelerVne aVt 

kollajen II ve kollajen I gen ekspresyonları (İstatistiksel olarak 

anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu Jel-MA *** p<0.001, ** p<0.01 * 

p<0.05,; kontrol grubu Jel-MA-PAC++  iken ### p<0.001 ,## p<0.01, 

# p<0.05, Jel-MA/PRP iken ▲ p<0.05, Jel-MA/PRP-PAC iken ◼ 

p<0.05). Y-ekseni, ß-aktine normalize edilen gen ekspresyonunu 

temsil eder.  
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4.2.7.7. Biyokimyasal GAG Tayini  
Hidrojeller içerisine enkapsüle edilen hücrelerin ürettiği GAG miktarları 

biyokimyasal olarak belirlenmiş olup Şekil 4.53’de verilmiştir. 

 
PRP içeren hidrojellerde, hidrojel başına GAG miktarı kültür boyunca sürekli 

artan bir profil göstermiştir. Kültürün 7. ve 14. gününde PRP içeren hidrojellerde 

GAG miktarı Jel-MA ve Jel-MA-PAC++ hidrojellerinden oldukça fazladır 

(p<0.001). Kültürün 21. gününde tüm gruplarda GAG miktarı artarken, Jel-

MA/PRP-PAC++ gruplarındaki GAG miktarı tüm gruplardan daha fazladır (59 

µg/hidrojel). Bu değer Jel-MA hidrojellerine göre p<0.001, Jel-MA-PAC++, Jel-

MA/PRP, Jel-MA/PRP-PAC hidrojellerine göre p<0.01 değerleri ile istatistiksel 

olarak önemli derecede yüksektir.  

 

 
 

 
Şekil 4.53.  Kültürün 7., 14., ve 21. günlerVnde hVdrojeller VçerVsVndekV ATDC5 

hücrelerVne ait biyokimyasal analiz sonucu elde edilen GAG miktarı 

(İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu Jel-MA *** p<0.001, 

** p<0.01 * p<0.05,; kontrol grubu Jel-MA-PAC++  iken ### p<0.001 ,## 

p<0.01, # p<0.05, Jel-MA/PRP iken ▲▲ p<0.01, ▲p<0.05, Jel-MA/PRP-

PAC iken ◼◼ p<0.01, ◼p<0.05).  
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Bu bölüm kapsamında, büyüme ortamının Jel-MA hidrojeller içerisine enkapsüle 

edilen ATDC5 hücrelerinin kıkırdak dokuya farklılaşmalarında  yetersiz kaldığı 

tespit edilmiştir. Gün aşırı PAC uygulaması ile hücrelerin ürettiği büyüme faktörü 

ve sitokin oranı arttırılmış olmasına rağmen hücrelerin kondrojenik farklılaşması 

Jel-MA/PRP grubuna göre düşük değerdedir. Jel-MA/PRP kompozit hidrojeli 

içerisinde yer alan ATDC5 hücreleri ise kültür boyunca kontrollü olarak ortama 

salınan biyoaktif ajanlar sayesinde kondrojenik yönde farklılaşmışlardır.  Gün 

aşırı PAC uygulanan Jel-MA/PRP hidrojellerinde in-vitro hiyalin kıkırdak yapısı 

elde edilmiştir.  

 

İlgili literatürde ITS varlığında ve yokluğunda ortama hiyaluronik asit eklenmesiyle 

ATDC5 hücrelerinin kondrojenik farklılaşmasının nasıl değiştiğinin gözlemlendiği 

bir çalışmada hiyaluronik asitin kondrojenik farklılaşmayı arttırdığı sonucunun 

yanısıra ITS yokluğunda kondrojenik farklılaşmanın hiyaluronik asite rağmen 

daha düşük olduğu gözlenmiştir [160]. Tez çalışması kapsamında ITS 

kullanımına gerek olmadan Jel-MA/PRP hidrojel ortamının hücrelerin kondrojenik 

farklılaşması için yeterli olduğu tespit edilmiştir.   

 

4.3. Osteokondral Gradyan Sistemlerin Geliştirilmesi ve İn-vitro 
Osteokondral Gradyan Doku Oluşumu  

Doktora tez çalışmasının son aşamasında ilk iki bölümde elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda gradyan kompozit hidrojel sistem geliştirilmesi ve adipoz kökenli 

mezenkimal kök hücrelerin (AdMSC) bu sistemlere enkapsüle edilerek in-vitro 

koşullarda gradyan osteokondral doku oluşumu üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Geliştirilen gradyan sistemin etkinliği ise, mekanik özelliklerin belirlendiği reolojik 

ve bozunurluk analizleri, hücre canlılığının kontrolü ve osteokondral 

farklılaşmanın gelişiminin takip edildiği in-vitro hücre kültürü çalışmaları ile 

belirlenmiştir. 

 

4.3.1.Kompozit Osteokondral Sistemlerin Geliştirilmesi  
Bu bölüm kapsamında PRP gradyanı kullanılarak önceki aşamalarda geliştirilen 

Jel-MA (alt faz), Jel-MA/PRP1:0.5 (ara faz) ve Jel-MA/PRP1:1 (üst faz) 

biyoçözeltileri AdMSC’ler ile ayrı ayrı karıştırıldıktan sonra gradyan sistemi 

oluşturacak şekilde aşamalı biçimde Fab@Home biyoyazıcı aracılığıyla 
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biyobaskılanmıştır. PAC ve UV uygulamalarının ardından sistem fotoaktifleştilmiş 

ve kararlı hidrojel yapıya ulaşmıştır (Şekil 4.54).  

 

 
 
Şekil 4.54. Kompozit hidrojelin kare şeklinde (1mm x 1mm) baskılanmış 

fotoğrafı (a), silindirik disk şeklinde (6 mm x 1.5mm) baskılanmış 

fotoğrafı (b) ve UV ile fotoçapraz bağlanmış üç fazlı hidrojelin üstten 

(c), alttan görünüşü (d).  

4.3.2. Karakterizasyon Çalışmaları 
4.3.2.1.Reolojik Analiz 
Tez çalışması kapsamında yapılan kompozit sistem ve kompozit sistemi 

oluşturan fazlar reolojik açıdan araştırılmış ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak 

Şekil 4.55 ve Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

 
Kompozit sistemin depo modül değeri artan frekans ile önce artmış sonra sabit 

değerde ve alt faz ile aynı değerde devam etmiştir. Bununla birlikte ertesi gün 

PAC uygulanan kompozit sistemin depo modülü değeri tüm fazlardan ve 

kompozit sistemden oldukça yüksek değere (66 kPa) çıkmıştır. Bu durum fibrin 

tabakanın PAC uygulaması ile kalınlaştığının bir göstergesidir.  

 
Üç fazlı hidrojel sistemler viskoelastik hidrojel yapısına sahip olup, kompozit yapı 

içerisinde yer alan ve elastik özellik gösteren Jel-MA’nın PRP’ye göre miktarının 

fazla olması nedeniyle elastik yönünün daha fazla olduğu görülmüştür. 
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Şekil 4.55. Kompozit ve kompozit-PAC++ sistemlerinin reolojik özellikleri: a,b) 

artan frekans değerleri altında hidrojellerin a) depolama modülü 

(G’), b) kompleks modülü (G*), c) artan gerinim değerleri altında 

hidrojellerin depolama modülü değerleri. 
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Geliştirilen hidrojel sistemlerinin mekanik dayanımının belirlenebilmesi için 

gerinim taraması analiz yapılmıştır. Artan gerinim altında hidrojellerin yapılarında 

herhangi bir deformasyon olmadığı belirlenmiştir (Şekil 4.55.c). Gerinim taraması 

analizinde Kompozit-PAC+ grubu en yüksek depo modül değeri gösterirken, artan 

gerinim altında depo modül değerleri artmıştır. Bu durum Bölüm 4.2 kapsamında 

anlatıldığı üzere fibrin jelin gerinim sertleşmesi özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

Kompozit-PAC+ hidrojellerinde 24 sa arayla iki kez PAC uygulanması elastik 

modül değerlerinde artışa sebep olmuştur. 

 
Çizelge 4.6. Frekans taraması analizi sonuçlarına göre, 200 rad frekansında, 

ve gerinim taraması analizine göre %20 gerinim altındaki 

hidrojellerin reolojik özellikleri. 

 

Grup ismi 
Depo 

modülü 
(kPa) 

Kayıp 
modül 
(kPa) 

Gerinim altında 
depo modülü 

(kPa) 
Kompozit 41.2 1.2 47.0 

Kompozit-PAC+ 66.4 4.6 69.0 

 
4.3.2.3. Biyobozunurluk Analizi 
Kompozit ve gün aşırı PAC uygulanan kompozit hidrojel sistemlerin 

biyobozunurluğu enzimatik olarak 35 gün boyunca değerlendirilmiştir. Bozunma 

oranı, zaman içinde oluşan kütle kaybının (Şekil 4.56) ölçümü ile belirlenmiştir. 

 

35 günlük biyobozunma çalışmaları sonucunda kompozit (%32.3±1.8) ve 

kompozit-PAC++ (% 36.9±1.3)  hidrojel sistemleri oldukça düşük bozunma profili 

göstermişlerdir (Şekil 4.56). Gün aşırı PAC uygulanan grubun kütle kaybı ise PAC 

uygulanmayan gruba göre önemli derecede (p<0.01) düşüktür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
162	

 
Şekil 4.56.  Kompozit ve kompozit-PAC++ hidrojel gruplarının bozunma profili 

(%) (n = 3). 

 
Şekil 4.57. Hidrojellerin in-vitro bozunurluk çalışmaları boyunca 

morfolojilerinde gözlenen değişimlerin fotoğrafları. 
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4.3.3. Hücre Kültürü Çalışmaları 
4.3.3.1. Hücre Canlılığının Belirlenmesi 
Kültürün 1. ve 14. günlerVnde yapılan canlı-ölü analizi sonucunda elde edVlen 

floresan görüntülerV bütün gruplarda canlı hücre oranının oldukça yüksek 

olduğunu göstermektedir (Şekil 4.58). Kültürün 1. gününde hidrojel sistemlerin 

hücre canlılığı Çizelge 4.7’de verilmiş olup, hidrojel sistemler arasında anlamlı bir 

fark gözlenmemiştir. 

 
Çizelge 4.7. Kompozit ve Kompozit-PAC++ osteokondral hidrojel sistemlerinde  

hücrelerinin kültürün 1. ve 14.günündeki % AdMSC canlılık 

değerleri. 

 
Grup ismi 1.gün canlılık (%) 14.gün canlılık (%) 

Kompozit 79.0±1.1 91.0±1.2 

Kompozit-PAC++ 82.0±1.4 95.0±0.9 

 

Kültürün 14. gününde her VkV grupta da canlı hücrelerVn oranı önemlV derecede 

(p<0.001) artmıştır (Çizelge 4.7). Bununla birlikte, gün aşırı PAC uygulanan 

kompozit hidrojellerde enkapsüllenen kök hücreler daha yüksek canlılık değerine 

sahiptir.  

 
Analiz kapsamında hidrojel sistemin farklı katmanlarından alınan görüntüler 

karşılaştırıldığında hücrelerin her iki grupta da hidrojelin her katmanına homojen 

olarak dağıldıkları gözlenmektedir (Şekil 4.58, Şekil 4.59).  
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Şekil 4.58. Kompozit ve Kompozit-PAC++ hidrojel sistemleri içerisinde yer alan 

AdMSC’lerin  canlı/ölü analizi sonuçları. Kültürün 1. gününde 

konfokal mikroskobu ile  osteokondral sistemin üst (kıkırdak), ara 

(ara yüzey) ve alt (kemik) fazlarından alınan örnek floresan 

görüntüleri (Ölçek: 50 µm). Canlı hücreler yeşil, ölü hücreler kırmızı 

renkte gösterilmiştir.  
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Şekil 4.59.  Kompozit ve Kompozit-PAC++ hidrojel sistemleri içerisinde yer alan 

AdMSC’lerin canlı/ölü analizi sonuçları. Kültürün 14.gününde 

konfokal mikroskobu ile  osteokondral sistemin üst (kıkırdak), ara 

(ara yüzey) ve alt (kemik) fazlarından alınan örnek floresan 

görüntüleri (Ölçek: 50 µm). Canlı hücreler yeşil, ölü hücreler kırmızı 

renkte gösterilmiştir.  
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Canlı-ölü analiz sonuçları göz önüne alındığında kompozit hidrojel ortamının 

AdMSC hücreleri için biyouyumlu olduğu ve gün aşırı PAC uygulamasının hücre 

canlılığını pozitif yönde etkilediği artan canlılık  oranlarından anlaşılmaktadır. 

 
RGD ile modifiye edilmiş PEG hidrojelleri içerisine enkapsüle edilen MSC’lerin 

osteojenik ve kondrojenik ortam bileşenlerinin verilerek biyoreaktörde kültüre 

edildiği  bir çalışmada yapılan canlı-ölü analizi sonucu kültürün 1. günü %95 

hücre canlılığı alınırken 14.günde %55 hücre canlılığı elde edilmiştir [161]. Tez 

çalışmasının 3. Bölümü kapsamında yapılan canlı-ölü analizi sonuçlarının, ilgili 

çalışma ile karşılaştırıldığında Jel-MA ve PRP’den oluşan kompozit hidrojel 

ortamının kök hücreler için sentetik polimer tabanlı hidrojel ortamlarına göre 

oldukça biyouyumlu olduğu anlaşılmaktadır.  

 

4.3.3.2. Hücre Proliferasyon Analizi 
Presto Blue analizi, AdMSC’lerin çoğalmasının her iki hidrojel grubu için 28 

günlük kültür dönemi boyunca arttığını göstermiştir (Şekil 4.60).  

 

 

 
Şekil 4.60. Biyobaskılanmış kompozit sistemler içerisinde yer alan AdMSC’lere 

ait Presto Blue sonuçları. İstatistiksel olarak anlamlılık (n = 3), 

kontrol grubu kompozit hidrojel (1.gün) olduğunda *** p <0.001; 

Kontrol grubu kompozit-PAC++ (1.gün) olduğunda ### p <0.001, 

kontrol grubu kompozit 14.gün olduğunda ♠♠ p<0.05.  
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KompozVt-PAC++ hVdrojel sVstemV VçerVsVnde yer alan AdMSC’lerVn kompozVt 

grubuna göre kültürün 14. ve 28. günlerVnde daha fazla çoğaldıkları görülmüştür 

(ŞekVl 4.60). Kompozit hidrojel sisteme gün aşırı olarak PAC uygulanması ile PRP 

aktivasyonu kültür boyunca tetiklenmiş ve PRP yapısında bulunan büyüme 

faktörü salımının sürekliliği sağlanmıştır. Kontrollü ve baskılanmış biçimde 

salınan büyüme faktörleri sayesinde hücre proliferasyonu kültür boyunca anlamlı 

biçimde artarak devam etmiştir. Bununla beraber PAC uygulaması ile 

mezenkimal kök hücreler de uyarılmış ve kendi büyüme faktörlerini salgılamaları 

tetiklenmiştir.  

4.3.3.3.Hücre Morfolojisi Analizi (H&E) 
Hematoksilen-eozin (H&E) boyaması sonucunda, AdMSC hücrelerinin kompozit 

hidrojel sistemlerin her bölgesine homojen olarak dağıldıkları görülmektedir 

(Şekil 4.61). 

 
Hücre morfolojileri incelendiğinde her iki grupta yer alan AdMSC’lerin kıkırdak 

fazında açık bir şekilde tanımlanmış lakünler içerisinde yer aldığı ve kondrosit 

morfolojisinde oldukları görülmektedir. Kompozit grubunda kıkırdak fazının en üst 

tabakasında hücrelerin bir kısmının fibroblastik morfolojide oldukları 

gözlenmektedir. Bu durum kıkırdak dokunun en üst kısmında yer alan bağ doku 

oluşumuna işaret etmektedir. Hücreler her iki grupta da kıkırdak fazında sayıca 

diğer fazlara göre üstün ve sıkışık bir düzende yer almaktadırlar. Literatür bilgileri 

doğrultusunda tez çalışması kapsamında oluşturulan kompozit sistem içerisinde 

yer alan AdMSC hücrelerinin morfoloji ve kompozit yapıdaki yerleşimleri 

açısından hiyalin kıkırdak benzeri yapı oluşturdukları anlaşılmaktadır.  
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Şekil 4.61. Osteokondral hidrojel sistemlerin kültürün 28.gününde ai,bi (4x) ve aii, bii (20x) optik mikroskop ile alınmış H&E 
boyama görüntüleri; a-iii kompozit ve b-iii kompozit-PAC++ ara yüzeyine ait hücre çapı dağılımı grafikleri. 
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Osteokondral ara yüzey hipertropik bölge olarak adlandırılır. Ara yüzey, 

subkondral kemik ile kıkırdak arasında olup kıkırdak, kalsifiye kıkırdak ve 

subkondral kemik bölgelerinin özelliklerini taşıyan geçiş bölgesidir. Dolayısıyla 

bölgede kondrositler, hipertropik kondrositler ve osteoblastlar birarada yer alır. 

Kondrositler ve hipertropik kondrositleri birbirinden ayıran en temel özellik 

çaplarıdır. Kondrositler kıkırdak bölgesinde yaklaşık 13 µm çapındadırlar ve 

yüzey alanları 821-1748 µm2 arasında değişmektedir. Bununla birlikte kondrosit 

çapı hipertropik bölgede, kollajen X varlığında 20 kata kadar artabilmektedir [162, 

163]. Arayüzeyi kıkırdak fazından ayıran bir diğer özellik ise bu fazda yer alan 

hücre sayısıdır. Hücre sayısı kıkırdak fazına oranla daha azdır.  

 
Tez çalışması kapsamında alınan sonuçlar literatür bilgileri ile örtüşmektedir. 

Şekil 4.61 a-i ve b-i incelendiğinde hücre yoğunluğunun kıkırdak fazında daha 

fazla iken, ara yüzeyde daha az olduğu görülmektedir.  

 
H&E analizi kapsamında alınan görüntülerden hücrelerin çapları Image J 

programı ile belirlenmiş ve ortalama hücre çapları Çizelge 4.8’de verilmiştir. 

Sonuçlara göre hücre çapı kıkırdak fazında en küçük olarak belirlenirken ara 

yüzeye geçildiğinde arttığı görülmüştür. Ara yüzeyde farklı çaplarda hücreler yer 

almaktadır. Bu bölgedeki hücrelerin çap dağılımı ise Şekil 4.61.iii’de verilmiştir. 

Hücre çap dağılımları dikkate alındığında bölgede AdMSC hücrelerinin 

hipertropik kondrosit, kondrosit ve osteoblast morfolojilerinde oldukları 

görülmektedir. 

 
Osteoblast morfolojisi yuvarlak veya kübik şekilde olup hücre çapı 15-20 µm 

arasında değişmektedir. Ayrıca, osteoblast hücre çekirdekleri kondrosit 

hücrelerininkine oranla daha büyük olabilmektedir. H&E analizi görüntüleri 

incelendiğinde (Şekil 4.61.ii) kemik fazında yer alan AdMSC’lerin çekirdekleri 

diğer fazlardaki hücrelere göre daha büyüktür. Sonuçta kemik fazında yer alan 

ADMSC’lerin daha çok osteoblast morfolojisinde oldukları görülmektedir.  
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Çizelge 4.8. Osteokondral gradyan sistem içerinde  hücrelerin ortalama hücre 

çapları. 

 
Ostekondral 

doku bölgeleri 
Kompozit grubundaki 

hücre çapları 
(µm) 

Kompozit-PAC++ 
grubundaki hücre çapları 

(µm) 
Kıkırdak 13.6 ± 3.6 

 

12.6 ± 1.2 
 

Ara yüzey 25.4 ± 9.0   23.2 ± 10.0 
Kemik 19.9 ± 4.5 20 ± 3.5 

 
4.3.3.4. İmmünositokimya ve Histoloji ile Hücre Farklılaşması Sonuçları 
Proteoglikan-aggregan  
Histolojik ve immünositokimyasal olarak yapılan proteoglikan ve aggregan 

analizleri AdMSC hücrelerinin osteokondral yapıda üst fazdan alt faza doğru 

gradyan bir şekilde azalan proteoglikan ve aggregan ürettiklerini göstermiştir.  

 
Safranin O boyamasında hücrelerin morfolojik olarak osteokondral dokudaki 

düzende yerleştikleri ve hiyalin kıkırdak dokusu benzeri morfolojide oldukları 

belirlenmiştir. 

 
Şekil 4.62 incelendiğinde her iki grupta da gradyan sistemlerinin üst 

katmanlarında (kıkırdak fazlarında) yoğun biçimde proteoglikan ve aggregan 

sentezlendiği görülmektedir. Dolayısıyla analizler her iki grubun da kıkırdak 

fazında sülfatlanmış proteoglikanlar ve aggregan açısından zengin bir ECM 

oluştuğunu göstermektedir. Aggregen ve proteoglikan üretimleri beklendiği üzere 

alt katmanlara inildikçe aşamalı biçimde azalmaktadır. En alt katmanda, yani 

kemik fazında, beklenen şekilde proteoglikan miktarının azaldığı ve aggregan 

üretiminin olmadığı görülmektedir. 

 
Gün aşırı PAC uygulanan hidrojel sistemde yer alan AdMSC’lerin PAC 

uygulanmayan sisteme göre daha yüksek proteoglikan ve aggregan 

sentezleyerek daha yüksek benzerlik ile osteokondral dokuya özelleştiği analizler 

sonucunda tespit edilmiştir.  

 
Şekil 4.62 a-ii ve b-ii incelendiğinde hücrelerin H&E analizi ile uyumlu olarak 

osteokondral sistemin üst kısmında (kıkırdak fazında) yığın oluşturdukları 
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gözlenmektedir. Osteokondral doku göz önüne alındığında hücrelerin kıkırdak 

dokuda daha sıkışık düzende yer aldıkları bilinmektedir. 

 
 

Şekil 4.62. Osteokondral hidrojel sistemlerin kültürün 28. gününde ai,bi (4x) 
ve a-ii,b-ii (20x) optik mikroskop ile alınmış Safranin O boyama 
görüntüleri; a-iii ve b-iii (20X) konfokal mikroskobu ile alınmış 
immünositokimyasal boyama görüntüleri Alexa Fluor 488  
sekonder antikor (yeşil)  olarak anti aggregan primer antikoru ile 
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işaretlenen hücre aggreganını boyamak için, DAPI ise hücre 
çekirdeğini (mavi) boyamak için kullanılmıştır.  

Tez çalışması kapsamında alınan sonuçlardan AdMSC hücrelerinin ürettiği 

proteoglikan ve aggregan miktarlarının gerçek osteokondral doku ile uyumlu 

olacak şekilde dağıldığı görülmüştür. 

 
Mineralizasyon-Osteokalsin  
Matriks mineralizasyonu osteoblastik farklılaşmanın son noktasıdır ve kemik 

dokunun mekanik bütünlüğünü sağlamada kritik bir öneme sahiptir. Kompozit 

hidrojeller içerisine enkapsüle edilen AdMSC hücreleri tarafından üretilen 

mineralizasyonun araştırılması amacıyla Alizarin Red boyaması ile mineralize 

bölgeler ve immün işaretlemeler ile hücrelerin ürettiği osteokalsin protein miktarı 

belirlenmiştir (Şekil 4.63).  

 
Yapılan histoloji ve immünositokimya analizlerinden alınan sonuçlara göre her iki 

grupta da hücrelerin osteokondral doku düzene uygun biçimde mineralize 

oldukları ve osteokalsin proteinini ürettikleri gözlenmiştir (Şekil 4.63). Hidrojeller 

içerisinde yer alan AdMSC hücreleri kültürün 28. gününde gradyan biçimde 

osteokalsin proteinini üretmişler ve mineralize olmuşlardır. Her iki grupta da 

kıkırdak fazında hücreler tarafından osteokalsin üretimi görülmezken mineralize 

bölgeler de çok azdır. Ara yüzeyde osteokalsin üretimi ve mineral bölge birikimi 

artmış ve kemik kısmında osteokalsin üretimi katmanın tamamına yayılmıştır. 

Alizarin Red boyaması, her iki grupta da kemik bölgesinin yoğun biçimde 

kalsiyum bakımından zengin nodüller içerdiğini ortaya çıkarmıştır (Şekil 4.63 i,ii). 

	
Kompozit-PAC++ grubunda, osteokalsin üretimi ve mineralizasyon artışının ara 

yüzeyde ve kemik bölgesinde kompozit grubuna göre daha yoğun olduğu 

gözlenmiştir. Kompozit-PAC++ hidrojel sisteminde kemik fazında hücrelerin 

neredeyse tamamının osteokalsin proteinini ürettikleri ve matriks 

mineralizasyonun sağlandığı görülmektedir. 
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Şekil 4.63. Biyobaskılanmış AdMSC hücreleri yüklü kompozit ve kompozit-
PAC++ osteokondral hidrojel sisteminin kültürün 28. gününde a-i,bi 
(4x), a-ii,b-ii (20x) optik mikroskop ile alınmış Alizarin Red boyama 
görüntüleri; a-iii,b-iii (20X) konfokal mikroskobu ile alınmış 
immünositokimyasal görüntüler Alexa Fluor 568  sekonder antikor 
(kırmızı) olarak anti osteokalsin primer antikoru ile işaretlenen 
hücre osteokalsin proteinin boyamak için, DAPI ise hücre 
çekirdeğini (mavi) boyamak için kullanılmıştır.  
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Grubumuz tarafından yapılan çalışmalar PAC uygulamasının osteoblastik hücre 

hattı olan MC3T3-E1 hücrelerinin [127] ve hBMSC hücrelerinin [137] osteojenik 

farklılaşmasını arttırdığını göstermiştir. Tez çalışmasında alınan sonuçlar önceki 

çalışmamızla uyumlu olmakla birlikte PRP gradyanlığında oluşturulan Jel-

MA/PRP gradyan hidrojel sistemine gün aşırı PAC uygulamasının ADMSC 

hücrelerin mineralizasyonunu ve kalsifiye olmasını arttırdığını göstermiştir. 

 
Osteokondral Sistemde Kollajen Dağılımı 
Osteokondral dokunun kıkırdak fazında kollajen II proteini sentezlenirken, ara 

yüzeyde kollajen II, kollajen I ve kollajen X sentezlenmektedir. Kemik fazında ise 

yoğunlukla kollajen I sentezlenirken kollajen X sentezi de görülmektedir. 

Hipertropik kıkırdak bölgesinin ana matriksini oluşturan kollajen X varlığı 

mineralize doku oluşumunun başladığını ve matriks sertliğinin arttığını 

göstermektedir. 

 
Histolojik analiz kapsamında yapılan Mason trikrom boyaması, AdMSC hücreleri 

tarafından gradyan sistemin her bölgesinde homojen kollajen sentezi 

gerçekleştirildiğini göstermiştir. Kıkırdak ve ara yüzeyde görülen yoğun kırmızı 

boyanmaların PRP’nin oluşturduğu fibrin tabakadan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 
İmmünositokimyasal analiz sonuçlarına göre AdMSC hücreleri osteokondral yapı 

içinde gradyan biçimde farklı kollajen türlerini sentezlemişlerdir. Her iki grupta da 

kıkırdak matriksinin ana bileşeni olan kollajen II, kıkırdak fazında yer alan AdMSC 

hücreleri tarafından üretilirken, kemik fazındaki AdMSC hücreleri tarafından 

üretilmediği görülmüştür (Şekil 4.64 aiii,biii). Kollajen II proteini hipertropik 

kıkırdak yapısının da bileşenlerinden olup ara yüzeyde  beklendiği üzere AdMSC 

hücreleri tarafından üretilmiştir. Ara yüzey matriksini oluşturan kollajen X ise ara 

yüzde her iki gruptaki AdMSC hücreleri tarafından üretilirken kompozit-PAC++ 

hidrojellerinde daha yoğun kollajen X üretimi olduğu görülmektedir. 

 
İmmünositokimyasal kollajen X boyanması her iki grupta kemik fazında da yer 

alırken, gün aşırı PAC uygulanan kompozit hidrojellerde kollajen X proteinin 

kompozit grubuna göre daha az olduğu görülmüştür (Şekil 4.64 aiii,biii). 
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Şekil 4.64. Osteokondral hidrojel sistemde kültürün 28. gününde kollajen 

dağılımı ai, bi (4X), aii, bii (20X) optik mikroskop ile alınmış Mason 
Trikrom boyama görüntüleri; aiii,biii (20X) konfokal mikroskobu ile 
alınmış immünositokimyasal görüntüler. Alexa Fluor 488 sekonder 
antikor (yeşil) olarak anti kollajen II antikoru ile işaretlenen hücre 
kollajen II proteinin boyamak için; Alexa Fluor 594, sekonder antikor 
(kırmızı) olarak anti kollajen X primer antikoru ile işaretlenen hücre 
kollajen X proteinin boyamak için; DAPI ise hücre çekirdeğini (mavi) 
boyamak için kullanılmıştır.  
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Histolojik ve immünositokimyasal analizlerden elde edilen görüntüler 

doğrultusunda kompozit ve kompozit-PAC++ grupları karşılaştırıldıklarında 

AdMSC hücrelerinin ürettiği kollajenin gün aşırı PAC uygulanan hidrojel sistemin 

her bölgesinde daha yoğun üretildiği görülmüştür. Bununla beraber kollajen 

dağılımının da bu grupta daha dengeli olduğu anlaşılmaktadır. Kollajen X proteini 

gün aşırı PAC uygulanan gradyan sistemde AdMSC’lerin ara yüzey fazında 

hipertropik kıkırdak matriksini oluşturduklarını göstermektedir. Hipertropik 

kıkırdak matriksinin bir diğer bileşeni olan  kollajen II varlığı da ara yüzeyde net 

olarak görülmüştür. Matriks kollajen bileşenlerine göre ara yüzey ayrımı gün aşırı 

PAC uygulanan grupta daha net biçimde oluştuğu anlaşılmaktadır.  

	
İlgili literatürde yapılan osteokondral farklılaşma çalışmalarında bifazik sistemler 

[164-167] kullanıldığı takdirde ara yüzey oluşumunun gerçekleşmediği 

görülmüştür. Tez çalışması kapsamında PRP gradyanı kullanılarak oluşturulan 

kompozit sistemde ADMSC hücrelerinin hidrojel ortamında ara yüzey bölgesini 

oluşturdukları tespit edilmiştir .  

	
4.3.3.5. RT-PCR Analizi 
RT-PCR analizinde, kıkırdak dokuya özgü genler olan aggregan, SOX9 ve 

kollajen II ekspresyonları, ara yüzey matriks bileşeni  kollajen X ve kemik dokuya 

özgü genler olan osteopontin, osteokalsin ve kollajen I ekspresyonları 

incelenmiştir (Şekil 4.65 ve 4.66). Ayrıca kültürün 28. gününde osteokondral 

yapıdaki kollajen ekspresyonlarının birbirlerine oranı belirlenmiştir (Şekil 4.67). 

 
Şekil 4.65. incelediğinde kültürün 7.gününde kıkırdak özgü genler neredeyse yok 

denecek kadar az iken, 28. günde kıkırdak özgü genlerin AdMSC hücreleri 

tarafından oldukça fazla bir şekilde eksprese edildiği görülmektedir. Kültürün 28. 

gününde kompozit-PAC++ grubu kompozit grubundan anlamlı biçimde fazla 

(p<0.05) aggregan ve SOX9  ekspresyonu göstermiştir. 
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Şekil 4.65.  Kültürün 7., 14. ve 28. günlerinde hidrojeller içerisindeki 

AdMSC’lere ait RT-PCR analizi sonucu elde edilen aggregan, 

SOX9 ve kollajen II ekspresyonları (İstatistiksel olarak anlamlı 

farklılık, n=3, kontrol grubu kompozit 7.gün, *** p<0.001, ** p<0.01 

* p<0.05; kompozit-PAC++ 7.gün  iken ### p<0.001; kontrol grubu 

kompozit ▲ p<0.05,) y-ekseni, ß-aktine normalize edilen gen 

ekspresyonunu temsil eder.  

	
Kompozit hidrojel sistemler içerisine enkapsüle edilen AdMSC’lerin kollajen II 

ekspresyonları kültürün 14. gününde en yüksek seviyededir. Kültürün 14. ve 28.  

günlerinde kompozit-PAC++ grubundaki kollajen II ekspresyonu kompozit 

grubundan anlamlı biçimde (p<0.05)  fazladır.  

	
Şekil 4.66 incelediğinde kültürün 7. gününde osteokalsin ve osteopontin 

ekspresyonları neredeyse yok denecek kadar az iken, kültürün 28. gününde 

osteopontin ve osteokalsin ekspresyonları her iki grup için de 7. güne oranla 

oldukça anlamlı biçimde (p<0.001) artmıştır. Kültürün 28. gününde kompozit-
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PAC++ grubu, kompozit grubundan önemli derecede (p<0.01) fazla osteokalsin 

ve osteopontin ekspresyonları göstermiştir. 

 

 
 

 
Şekil 4.66. Kültürün 7., 14., ve 28. günlerinde hidrojeller içindeki AdMSC’lere 

ait RT-PCR analizi sonucu elde edilen osteopontin, osteokalsin ve 

kollajen I  ekspresyonları (İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, 

kontrol grubu kompozit 7.gün, *** p<0.001, ** p<0.01 * p<0.05; 

kompozit-PAC++ 7.gün  iken### p<0.001; kontrol grubu kompozit ▲ 

p<0.05,) y-ekseni, ß-aktine normalize edilen gen ekspresyonunu 

temsil eder.  

	
Kompozit sistemler içerisinde yer alan AdMSC hücrelerinin ürettiği kollajen I 

kültürün 7. gününde eksprese edilirken, kültürün 14. gününde her iki grupta da 

ekspresyon artmıştır (p<0.001). Kollajen I ekspresyonu kültürün 28. gününde 

kompozit grubunda azalırken kompozit-PAC++ grubunda değişmemiştir. Gruplar 

arasında kültür boyunca anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Şekil 4.67 incelendiğinde AdMSC hücrelerine ait kollajen X ekspresyonu kültür 

süresi boyunca artarak devam etmiştir. Kompozit-PAC++ grubundaki kollajen X 



	
179	

ekspresyonu kültürün 14. ve 28. gününde kompozit grubuna göre istatistiksel  

olarak  anlamlı biçimde fazladır (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05). 

 
Gradyan sistemdeki kollajen dağılımını gen bazında incelemek için kompozit 

hidrojel sistemler içerisine enkapsüle edilen AdMSC hücrelerinin ürettiği kollajen 

ekspresyonlarının birbirlerine oranları belirlenmiştir (Şekil 4.67).  

	

	
	
Şekil 4.67. Kültürün 7., 14., ve 28. günlerinde hidrojeller içindeki AdMSC’lere 

ait RT- PCR analizi sonucu elde edilen kollajen X, kollajen I/X,  

kollajen II/X ve kollajen I/I gen ekspresyonları (İstatistiksel olarak 

anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu 7.gün, *** p<0.001, ** p<0.01 * 

p<0.05,; kontrol grubu kompozit ▲p<0.05, ▲▲:p<0.01) y-ekseni, 

ß-aktine normalize edilen gen ekspresyonunu temsil eder.  

 
Şekil 4.67 incelendiğinde beklendiği üzere kollajen I’in kollajen X’a oranı ve 

kollajen II’nin kollajen X’a oranı kültürün 7. gününde oldukça yüksek iken kollajen 

X’un ekspresyonunun artmasına bağlı olarak kültür süresince düşmektedir. RT-

PCR sonuçları doğrultusunda kültürün 28.gününde özellikle gün aşırı PAC 

uygulanan grupta hücreler tarafından eksprese edilen kollajen gen ekspresyonu 

dağılımının osteokondral gradyan sistemde neredeyse eşit olduğu görülmektedir. 
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İlgili literatür incelendiğinde bir çalışmada PLGA mikrokürelere gradyan olarak 

kondrotin sülfat ve trikalsiyum fosfat (TCP) enkapsüle edilmiştir. Mikroküre 

tabanlı doku iskelelerine ekilmiş BMSc hücrelerinin osteokondral dokuya 

farklılaşmasının incelendiği in-vitro çalışmada 6.haftada gradyan sistemlerde 

gözlenen aggregan, kollajen II ekspresyonlarının kondrotin sülfat yüklü 

PLGA’lara göre; osteokalsin ve kollajen I ekspresyonlarının ise, TCP yüklü 

PLGA’lara göre oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir [168].  

	
4.3.3.6. Biyokimyasal Analizler 
Osteokondral gradyan sistemlerde yer alan AdMSC hücrelerinin ürettiği  kalsiyum 

miktarı, ALP aktivitesi ve GAG birikimi biyokimyasal analizler ile belirlenmiş olup 

Şekil 4.68’de verilmiştir. 

 
AdMSC hücrelerinin ALP aktivitesi ve kalsiyum içeriği kültürün 7.gününden 28. 

gününe gelindiğinde oldukça artmıştır (Şekil 4.68). Kültürün 28. gününde gün 

aşırı PAC uygulanan hidrojellerden elde edilen Ca+2 miktarının (2.92 mg/hidrojel) 

kompozit grubuna (1.82 mg/hidrojel) göre istatistiksel olarak önemli derecede 

yüksek olduğu (p<0.001) belirlenmiştir. 
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Şekil 4.68. Kültürün 7., ve 28. günlerinde kompozit hidrojel sistemler içerinde 

yer alan AdMSC hücrelerinin ürettiği ve biyokimyasal analizler 
sonucu elde edilen ALP aktivasyonu, kalsiyum miktarı ve GAG 
miktarı (İstatistiksel olarak anlamlı farklılık, n=3, kontrol grubu 
kompozit sistem olduğunda *** p<0.001, ** p<0.01 * p<0.05). 

 
GAG analizi sonuçlarına göre osteokondral gradyan sistem içerisinde yer alan 

AdMSC hücrelerinin kültür süresince ürettikleri GAG miktarı artan bir profil 

sergileyerek kültürün 28. gününde en yüksek değere ulaşmıştır (Şekil 4.68). 

Kültürün 28. gününde GAG miktarı kompozit grubunda 20 µg/hidrojel iken 

kompozit-PAC++ grubunda 32 µg/hidrojeldir (p<0.001) .  

 
Doktora tez çalışmasının bu bölümünde gün aşırı PAC uygulanan kompozit 

hidrojel sistemler içerisinde yer alan AdMSC hücrelerinin kültürün 28. gününde 

gradyan biçimde hiyalin kıkırdak, hipertropik kıkırdak, subkondral kemik ve 

mineralize kemik  dokusunu başarılı bir şekilde oluşturdukları tespit edilmiştir. 

Kültürün 28. gününde ADMSC hücreleri yüklü gradyan osteokondral sistemin 

sahip olduğu kıkırdak, ara yüzey ve kemik bölgeleri açık bir şekilde 

tanımlanmıştır. 
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Kompozit hidrojel sistemin ana bileşeni olan Mw destekli metakrilatlanmış Jel-MA 

hidrojeli sahip olduğu yüksek biyouyumluluk, dayanıklı ve elastik hidrojel yapısı 

ve bunun doğal sonucu olan yüksek bozunurluk direnci özellikleri ile AdMSC 

hücrelerine osteokondral farklılaşmaları uygun bir yaşama ortamı sunmaktadır. 

Bu özellikleri ile Mw-Jel-MA hidrojeli AdMSC hücrelerinin in-vitro ostekondral 

doku oluşturmasında pozitif yönde katkı sağlamıştır. Kompozit sistemlerin üst ve 

ara fazında yer alan PRP yapısından kontrollü uzun süreli salınan büyüme 

faktörleri AdMSC’lerin osteokondral olarak farklılaşmaları için gerekli bileşenleri 

sağladığından dolayı farklılaşmayı yönlendirmiştir.  

 
Osteokondral sistemde PRP’nin Jel-MA ile aşamalı olarak karıştırılması ile 

oluşturulan gradyan kompozit oluşumunun AdMSC hücrelerinin kıkırdak, ara 

yüzey ve kemik fazlarına farklılaşmasında sinerjik bir etki yarattığı 

düşünülmektedir. Osteokondral sistemin üst fazı olan Jel-MA/PRP1:1 fazı, Bölüm 

4.2 kapsamında alınan sonuçlar ile uyumlu olarak bu fazda yer alan AdMSC’lerin 

kondrojenik yönde farklılaşmasını teşvik etmiştir. AdMSC’lerin farklılaşması için 

herhangi bir dış ajan kullanılmaması PRP’nin etkin biçimde farklılaşmayı 

yönlendirdiğini kanıtlamaktadır.  

 
Arayüzeyi oluşturmak için tasarlanan Jel-MA/PRP1:0.5  fazında ise PRP oranı 

düşürülerek bölgenin mekanik gücü arttırılmış ve ortamın kollajen I içeriği 

yükselmiştir. Sonuç olarak bu fazda yer alan AdMSC’ler osteokondral dokunun 

ara yüzey bölgesine başarılı biçimde farklılaşmışlardır.  

 
Osteokondral sistemin kemik fazının matriksi olan Mw-Jel-MA hidrojeli yüksek 

mekanik özelikleri ve kollajen I ile yapısal olarak benzerliği sebebiyle AdMSC 

hücrelerinin kemik dokuya farklılaşmasını teşvik etmiştir. Gün aşırı PAC 

uygulanan grupta ise bu bileşenlere ek olarak PAC uygulaması ile ADMSC 

hücrelerinin kollajen I sentezi ve sahip olduğu büyüme faktörleri ve sitokinlerin 

salımı arttırılmıştır. 

 

Bununla birlikte osteokondral hidrojel sisteminde yer alan tüm AdMSC ‘ler üst ve 

ara katmanlarda yer alan PRP’den kültür ortamına salınan IGF, VEGF, bFGF, 

PDGF ve TGF-ß büyüme faktörleri ve sitokinleri kullanmaktadır. 
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5. GENEL SONUÇLAR 

 
 
Sunulan tez çalışması kapsamında elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

 
• Tez çalışması kapsamında geliştirilen mikrodalga (Mw) destekli 

metakrilasyon yöntemi ile geleneksel yöntemde var olan problemler 

giderilmiş ve yüksek MD’e (%≥90) sahip Jel-MA  sentezlenmiştir. MA 

konsantrasyonu ve Mw'nin gücü değiştirilerek, Jel-MA'nın fiziksel ve 

biyolojik özelliklerinin etkili bir şekilde kontrol edilebileceği belirlenmiştir. 

Ayrıca, geliştirilmiş malzeme sertliği ve bozunma direncine sahip Mw-

destekli Jel-MA hidrojellerinin, preosteoblastik hücre göçünü, 

proliferasyonunu ve farklılaşmasını G-Jel-MA hidrojeline göre daha fazla 

teşvik etmiştir. Mw-Jel-MA hidrojelleri, sert ve elastik yapıyı ve düşük 

bozunurluğu sağlayarak in-vitro kemik oluşumunu desteklemiştir. Mw-Jel-

MA, in-vitro ve in-vivo sert veya yumuşak doku modelleri için bir biyoçözelti 

olarak kullanılabilir. 

 
 

• PRP yapısında bulunan plateletlerin, plazma ark ışık kaynağı (PAC) ile 

fotoaktivasyonu gerçekleştirilmiştir. Fotobiyouyarım, platelet depolarında 

yer alan kalsiyumun plazma membranına göçünü sağlayarak platelet 

aktivasyonunu başlatmıştır. Fotouyarım ayrıca, aktin hücre iskeletindeki 

konformasyonel değişime, aktivasyon belirteci olan P-selektin 

ekspresyonuna ve GPIIbIIIa'nın aktivasyonuna neden olmuştur. 

Fotoaktivasyona tabi tutulmuş PRP, 21 gün boyunca in-vitro büyüme 

faktörü salımı göstermiştir. Ayrıca, 28 gün boyunca gün aşırı olarak PAC 

uygulaması ile platelet depolarından in-vitro koşullarda kontrollü ve 

uzatılmış büyüme faktörü salımı sağlanmıştır.  

 
• PRP’yi hastanın kendi kanından izole ettikten sonra uygulanan 

fotoaktivasyon yöntemi, diğer aktive edici ajanlardan kaynaklanan 

potansiyel yan etkileri ortadan kaldırması, PRP tedavisinde klinikte henüz 

ulaşılamayan uzun vadeli etkiye periyodik PAC uygulamaları ile 
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ulaşılabilecek olması ve kişiden kişiye göre değişen PRP etkisini azaltacak 

olması nedeniyle avantajlı ve özgündür. 

 

• Tez çalışması kapsamında alınan sonuçlar terapötik PRP’nin bir kez veya 

periyodik olarak gerçekleştirilen fotoaktivasyonunun doku mühendisliği 

uygulamalarında ve klinik çalışmalarda enjekte edilebilir formda ya da 

fibrin jel olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Çalışma kapsamında 

ulaşılan sonuçlara dayanarak fotoaktivasyon yaklaşımı kullanılarak 

gelecekteki doku rejenerasyonu çalışmalarına yön verebileceği 

öngörülmektedir. 

 

• Tez çalışmasının sonraki aşamasında kıkırdak doku mühendisliğinde ve 

3B biyobaskılama teknolojilerinde kullanılabilecek özelliklere sahip 

fotoaktifleştirilmiş PRP biyoçözelti geliştirilmiştir. 

 

• Mw-Jel-MA ile karıştırılan ve biyobaskılanan PRP hidrojellerinde bulunan 

plateletler, Jel-MA yapısında bulunan integrin reseptörleri aracılığıyla, Jel-

MA/PRP-PAC hidrojellerinde bulunan plateletler ise hem Jel-MA hem de 

PAC indüklemeli aktivasyona uğramıştır. 

 

• Gün aşırı PAC uygulanan Jel-MA/PRP hidrojellerden 35 gün boyunca 

sabit hızda büyüme faktörü salımı gerçekleşmiştir.  

 

• Tez çalışması kapsamında ATDC5 hücrelerinin kondrojenik 

farklılaşmasının literatürden farklı biçimde herhangi bir dış uyaran 

(farklılaşma ajanı) olmadan sadece Jel-MA/PRP hidrojel ortamında 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olması çalışmanın bir diğer özgün 

kısmıdır. Sonuç olarak plateletlerde bulunan granüllerden biyomoleküllerin 

(TGF-ß, bFGF, PDGF, IGF, sitokinler) ve plazmadan ortama aktarılan 

selenyum, transferrin gibi önemli bileşenlerin salımını sağlamıştır. Aktive 

olmuş plateletlerden salınan büyüme faktörleri  hidrojel yapının içinde yer 

aldığı gibi kontrollü ve baskılanmış bir şekilde hücrelerin kültüre edildiği 

büyüme ortamına da salınmış ve hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını 
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sağlamıştır. Gün aşırı PAC uygulanan Jel-MA/PRP hidrojellerinde 

enkapsüle edilen ATDC5 hücreleri 21 günlük in-vitro kültür süresi sonunda 

hiyalin  kıkırdak yapısını oluşturmuşlardır. 

 

• Doktora tez çalışmasının üçüncü aşamasında PRP gradyanı ve 3B 

biyobaskılama yöntemi kullanılarak adipoz kökenli mezenkimal kök hücre 

(AdMSC) yüklü Jel-MA ve PRP biyoçözeltileri ile in-vitro gradyan sistem 

geliştirilmiştir. 

 

• PRP’nin Jel-MA ile aşamalı olarak karıştırılması ile oluşturulan gradyan 

kompozit yapı, AdMSC hücrelerinin kıkırdak, ara yüzey ve kemik fazlarına 

farklılaşmasında sinerjik bir etki yaratmıştır. Osteoindüktif ve 

osteokondüktif özelliklere sahip Mw-Jel-MA ve yapısında bulundurduğu 

yüksek çeşitlilikteki biyoaktif ajanların aktivasyon bağımlı salınması ile 

osteokondral rejenerasyonu arttırıcı etkisi bulunan PRP, ADMSC 

hücrelerinin osteokondral dokuya farklılaşmaları için uygun bir ortam 

sunmuştur.  

 

• AdMSC’lerin kondrojenik farklılaşması için herhangi bir kimyasal ajan 

kullanılmaması fotoaktifleştirilmiş PRP biyoçözeltisinin  etkin biçimde 

farklılaşmayı arttırdığını kanıtlamıştır.  

 

• Gün aşırı PAC uygulanan kompozit hidrojel sistemler içerisinde yer alan 

AdMSC hücreleri kültürün 28. gününde gradyan biçimde hiyalin kıkırdak, 

hipertropik kıkırdak, subkondral kemik ve mineralize kemik dokuyu 

içerecek şekilde osteokondral doku benzeri farklılaşmışlardır. 

 

• İlgili literatürde PRP ve 3B biyobaskılama kullanılarak oluşturulmuş kök 

hücre yüklü gradyan sistem bulunmamaktadır. Çalışma kapsamında elde 

edilen sonuçlar bilimsel literatüre yenilikçi bir yaklaşım getirmiş 

olduğundan ve osteokondral hasarların klinik tedavisine yönelik var olan 

sorunlara önemli çözümler sunması açısından özgündür. 
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• Doktora tez çalışması kapsamında geliştirilen yöntem ile osteokondral 

hasarların tedavisi için kişinin kendisinden alınan adipoz kökenli kök 

hücrelerin (AdMSC) ve kendi kanından elde edilen PRP’nin kullanımı ve 

3B biyoyazıcı teknolojilerinin yardımı ile kişiye özel bir tedavi 

uygulanabilmesi öngörülmektedir. Çalışma bu açıdan özgündür. 
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EK-1 Kalsiyum Analizi Kalibrasyon Grafiği 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0,6407x + 0,273
R² = 0.988

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5

A
bs

or
ba

ns
 

Kalsiyum Miktarı (μg) 



	
198	

EK 2 Etik Kurul Belgesi 
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EK 3 ATP Analizi Kalibrasyon Grafiği 
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EK 4 İn-Vitro Salım Çalışmalarında Kullanılan TGF-ß, bFGF, PDGF  
Kalibrasyon Grafikleri 
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EK 5 Örnek Kümülatif Salım Profilleri ve Salım Kinetik Modelleri 

 
 

A) Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerinden salınan TGF-B örnek salım profili 
 

 
 

B) Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerinden salınan PDGF-BB örnek salım profili 
 

 
 

C) Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerinden salınan bFGF örnek salım profili 
 

 

 

t 
(gün) O.D C (pg/mL) Seyreltme Salınan 

TGF-B(Pg) 
Atılan TGF-

B(pg) 
Toplam 

TGF-B (pg) 
Kümülatif 

Salım 
(ng/mL) 

1 0.28 316.78 9503.4 9503.4 14255.1 23758.5 23.7585 
7 0.193 210.3355 6310.065 6310.065 9465.0975 20565.165 20.565165 

14 0.167 178.5245 5355.735 5355.735 8033.6025 29075.9325 29.0759325 
21 0.309 352.2615 10567.845 10567.845 15851.7675 42321.645 42.321645 
28 0.21 231.135 6934.05 6934.05 10401.075 54539.6175 54.5396175 
35 0.235 261.7225 7851.675 7851.675 11777.5125 65858.3175 65.8583175 

t (gün) O.D C (pg/mL) Seyreltme Salınan 
TGF-B(Pg) 

Atılan TGF-
B(pg) 

Toplam 
TGF-B (pg) 

Kümülatif 
Salım (ng/mL) 

1 0.41 213.2127 4264.254 4264.254 2132.127 4264.254 4.264254 

7 0.403 208.62441 4172.4882 4172.4882 6258.7323 6304.6152 6.3046152 

14 0.371 187.64937 3752.9874 3752.9874 5629.4811 12143.8467 12.1438467 
21 0.535 295.14645 5902.929 5902.929 8854.3935 19923.2694 19.9232694 
28 0.346 171.26262 3425.2524 3425.2524 5137.8786 26299.9863 26.2999863 
35 0.385 196.82595 3936.519 3936.519 5904.7785 31949.1315 31.9491315 

t 
(gün) O.D C (pg/mL) Seyreltme Salınan 

TGF-B(Pg) 
Atılan TGF-

B(pg) 
Toplam 

TGF-B (pg) 
Kümülatif 

Salım 
(ng/mL) 

1 0.33 436.494 8729.88 8729.88 13094.82 8729.88 8.72988 

7 0.29 328.87 6577.4 6577.4 9866.1 19672.22 19.67222 

14 0.23 255.49 5109.8 5109.8 7664.7 28070.72 28.07072 
21 0.568 668.864 13377.28 13377.28 20065.92 44002.9 44.0029 
28 0.315 359.445 7188.9 7188.9 10783.35 57880.44 57.88044 
35 0.222 245.706 4914.12 4914.12 7371.18 66389.01 66.38901 
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Salım kinetik modelleri için eşitlikler: 

Higuchi salım modeli: Qt =kH. t1/2                                                           

Qt: t zamanındaki ilaç miktarı , kH : salım sabiti, t1/2: zamanın karekökü 

1.derece kinetik salım modeli : lnQt = lnQ0  + k1.t  

0.derece kinetic model: Qt = Q0  + k1.t  

Qt: t zamanındaki ilaç miktarı, Q0.salım ortamındaki başlangıç ilaç miktarı 

(genellikle Q0 =0), k: salım sabiti. 

Korsmayer Peppas eşitliği: lnM/Mµ =k.tn  

Mµ: t zamanındaki kümülatif salım miktarı, n: salım üssü, k. sabit. 

n<0.5 salım fick benzeri kinetik 

0.5<n<1: salım profili fick yasasına uygun difüzyon ile gerçekleşir. 

n≥1: anomalous salım profili, salım mekanizması. difüzyon ve şişme ile 

gerçekleşir. 

D) Jel-MA/PRP-PAC++ hidrojellerinden salınan büyüme faktörlerinin  0.derece 

kinetik modeline uygun grafiği 
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EK 6 Histoloji Yöntemi 

Fiksasyon Protokolü 
• Hidrojeller histolojik kasetler içerisine yerleştirilir. 

• Hidrojelleri içeren kasetler %70’lik (v/v) etanol içerisinde 30 dk bekletilir. 

• Kasetler, daha sonra %95’lik (v/v) etanol içerisine alınır ve 30 dk bekletilir. 

• %95’lik (v/v) etanol yenisiyle değiştirilir ve kasetler 30 dk daha bekletilir. 

• Kasetler, %100’lük etanol içerisine alınır ve 30 dk bekletilir. Bu basamak 

%100’lük yeni etanol çözeltisiyle iki kere daha tekrarlanır. 

• Kasetler, etanol basamaklarından sonra ksilen içerisine transfer edilir ve 

ksilen içerisinde 30 dk bekletilir. Bu basamak yeni ksilen çözeltisiyle bir 

kez daha tekrarlanır. 

• Kasetler, ksilen basamağından sonra parafin içerisine koyulur ve bir gece 

bekletilir. 

 

H&E Boyama Protokolü 

• Hidrojelleri parafin içerisine gömülür ve -20°C’de parafinin sertleşmesi 

beklenir. 

• Parafin sertleştikten sonra mikrotom ile doku iskelelerinin 8 μm’lik kesitleri 

alınır. 

• Kesitleri içeren lameller sırasıyla aşağıdaki işlemlere tabi tutulurlar; 

 

1. Ksilende 4 dk bekleme  

2. Ksilende 4 dk bekleme  

3. Mutlak etanolde 2 dk bekleme  

4. Mutlak etanolde 3 dk bekleme  

5. %95’lik (v/v) etanolde 1 dk bekleme  

6. %70’lik (v/v) etanolde 1 dk bekleme 

7. Deiyonize suda 2 dk bekleme 

8. Mayer’s hematoksilin boya çözeltisinde 10 dk bekleme 

9. Musluk suyunda 1 dk bekleme  

10. Asit alkolde (%70’lik (v/v) etanol içerisinde %5 (v/v) asetik asit) 20 s 

bekleme  

11. Musluk suyunda asit hızlı bir şekilde uzaklaştırılır 
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12. Lameller, Scott’s tamponuna (Sigma, MO, ABD) 10 kez hızlıca batırılıp 

çıkarılır (Kesitlerin rengi mor-mavi renge dönüşür). 

13. Kesitler, musluk suyuna hızlıca batırılıp çıkarılır  

14. Kesitler, %70’lik (v/v) etanole hızlıca batırılıp çıkarılır  

15. Eozin (Sigma, MO, ABD) boya çözeltisinde 1 dk bekleme 

16. %95’lik (v/v) etanolde 1 dk bekleme  

17. %95’lik (v/v) etanolde 1 dk bekleme 

18. Mutlak etanolde 2 dk bekleme  

19. Mutlak etanolde 3 dk bekleme  

20. Ksilende 3 dk bekleme  

21. Ksilende 3 dk bekleme 

 

• Boyanmış kesitler üzerine ksilen bazlı kapatıcı damlatılır ve lamel ile 

kapatılır. 

• Kapama işlemi sonunda kesitler kurumaya bırakılır ve daha sonra 

mikroskop altında görüntüleme yapılır. 

Not: Scott’s tamponu- sodyum hidrojen karbonat (10 g) + magnezyum sülfat 

(100 g) + distile su (5 L)  
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EK 7 GAG Analizi Kalibrasyon Grafiği 
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