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ÖNSÖZ
Kemik

doku

mühendisliği

için

kemik

doku

rejenerasyonu

hızlandırabilecek

osteokondüktif ve osteoindüktif özellikleri barındıran, yeterli mekanik desteği sağlayan ve aynı
zamanda biyobozunurluk özelliğini de içeren taşıyıcılarına ihtiyaç vardır. Projede, daha
önceden denenmemiş, Glucanoacetobacter xylinum tarafından üretilmiş ve saflaştırılmış
bakteriyel selüloz (BS) ve ticari pullulan (PULL) polisakkaridlerinin birlikte elektroeğirilmesi ile
yeni, üç boyutlu ve gözenekli BS/PULL taşıyıcılar geliştirilmesi ve karakterizasyonlarının
yapılması amaçlanmıştır.
Projede bakteriyel seluloz İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Genetik ve Biyoloji
Bölümü’nde Prof. Dr. Ayten Karataş’ın Laboratuvarında Glucanoacetobacter xylinum ile
üretilmiş ve saflaştırılmıştır. Taşıyıcılar Mühendislik Bilimler Bölümü’nün Biyomalzeme ve
Doku Mühendisliği Laboratuvarı ve grubumuzun MODSIMMER Koza Laboratuvarı’nda
hazırlanmıştır. Projede gerçekleştirilen karakterizasyonlar ODTU Merkezi Laboratuvarı ve
ODTÜ Malzeme ve Metalurji Bölümü’nün nano Taramalı Elektron Mikroskobi Laboratuvarında
hizmet alımı karşılığında yaptırılmıştır. Proje dahilinde ön denemeler ticari bitki kökenli seluloz
asetat (SA) ve ticari pullulan (PULL) kullanılmış ve sonuçları da final raporunda paylaşılmıştır.
Projede BS başarıyla üretilmiş, PULL ile birlikte elektroeğrilebilmiştir. Elektroeğrilen BS/PULL
taşıyıcıların çapraz bağlamadan sonra yapısal bütünlüklerini korunmadığı için yapıya ipek
kozasından izole edilmiş fibroin katılmış ancak süre yetersizliği nedeniyle optimizasyon
çalışmaları tamamlanamamıştır. Proje ekibi BS üretiminde, işlenmesinde, elektroeğrime ile üç
boyutlu yapılar hazırlanmasında deneyim kazanmıştır.
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ÖZET
Kemik doku mühendisliği için geliştirilecek taşıyıcılarda aranan temel özellikler, kemik
doku rejenerasyonu hızlandırabilecek, osteokondüktif ve osteoindüktif özellikleri barındıran,
yeterli mekanik desteği sağlayan ve aynı zamanda biyobozunurluk özelliğini de içeren
taşıyıcıların geliştirilmesi gelmektedir. Projede Glucanoacetobacter xylinum tarafından
üretilmiş ve saflaştırılmış bakteriyel selüloz ve ticari pullulan polisakkaridlerinin birlikte
elektroeğirilerek üç boyutlu ve gözenekli taşıyıcılar geliştirilmesi ve karakterize edilmesi
amaçlanmıştır.
BS’un

PULL

ile

birlikte

elektroeğrilebilmesi

için

çözücü

sistem

olarak

DMA/DMSO/NMMO belirlenmiştir. BS/PULL hücre taşıyıcılar 50/50 oranında %10-14 polimer
konsantrasyonuna sahip DMAc/DMSO/NMMO 1:1:2 hacimsel oranlı çözücü sistemi içinde, 20
kV elektriksel voltaj, 12 cm uzaklık ve 1 ml/saat akış hızı parametreleri ile üretilmiştir. Polimer
konsantrasyonu arttıkça fiber morfolojisinin iyileştiği ve boncuksu yapıların oluşumunun
azaldığı gözlemlenmiştir. Ancak elde edilen fiberlerin çaplarının, ticari SA ile hazırlanan
SA/PULL yapılarında gözlenlenen fiber çaplarından çok küçük olduğu gözlenmiştir. Ancak elde
edilen BS/PULL taşıyıcıların çapraz bağlaması başarılı sonuç alınamamıştır. Bu nedenle
yapıya fibroin eklenmiştir. Fibroin mekanik dayanımı yüksek bir fibröz proteindir. BS ve PULL
fibroinin ile kovanent bağ oluşturulabilmesi için iki polisakkarid periodat ile okside edilerek 2,3
karbonil grupları oluşturulmuştur. 1. gün sonunda çapraz bağlanmış BS/PULL/FIB taşıyıcılarda
%22 kütle kaybı gözlenmiştir. Yapısal bütünlüğünün daha iyi korunması için periodat
konsantrasyonu arttırılması önerilmektedir. Bu sayede glutaraldehid ile çapraz bağlanması
daha başarılı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca taramalı elektron mikroskobi incelemelerde
hazırlanan BS/PULL/FIB taşıyıcıların gözenekli olmayan ve fiberlerin birbirini yapıştığı yapılar
olduğu gözlenmiştir. Bunun da elektroeğirme sırasında ıslanma olduğunu ve etanol içinde
kalan çözücülerin fiberleri birbirine yapıştırdığı gözlenmiştir. Bunun da çözücü sisteminde su
oranın yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çözücü sistem içinde bulunan
komponentlerinden suyun oranın azaltılması sorunu çözeceği düşünülmektedir. Proje
sonucunda proje ekibi bakteriyel seluloz üretimi ve işlenmesi, elektroeğirme yöntemiyle
nanofibröz BS/PULL taşıyıcılar hazırlanmasında deneyim ve bilgi sahibi olmuştur.
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ABSTRACT
Among the fundamental requirements seeked for scaffolds in bone tissue engineering
are bone regeneration improving, being osteoconductive and osteoinductive, with sufficient
mechanical property and being biodegradable. In the project we aimed to develop three
dimensional electrospun bacterial cellulose (BC) produced by Glucanoacetobacter xylinum
and commercial pullulan (PULL) and characterize.
The solvent system composed of DMA/DMSO/NMMO was chosen for co-spinning of
BC and PULL. BC/PULL scaffolds (50/50) were electrospun from %10-14 polymer solution in
DMAc/DMSO/NMMO (1:1:2) at a voltage of 20 kV, distance 12 cm and with a flow rate 1
ml/hour. As polymer concentration was increased, fiber morphology was improved and and
formation of beads decreased. The fiber diameters of BS/PULL was thinner than those
electrospun

from

cellulose

acetate/pullulan

(SA/PULL).

However,

crosslinking

with

glutaraldehyde vapor did not result with retention of structural integrity of the scaffold, so
fibroin was added to the scaffold. Fibroin is a fibrous protein with high strength. For
crosslinking of BC and PULL with fibroin these two polysaccharides have been oxidized with
periodate to produce their 2,3 carbonyl forms. At the end of day 1 22% weight loss was
observed for BC/PULL/FIB scaffolds. These results showed that degree of oxidation must be
imprved by increasing periodate concentration. By this way, better results can be obtained for
crosslinking. SEM results showed that BC/PULL/FIB scaffolds were fevoid of pores and all
fibers were fused. This could be due to wet fiber deposition into ethanol resulting with fusion
of fibers. It is thought that this could be due to high water conetnt of the solvent system
preventing evaporation of solvent before deposition ono collector. This could be overcome by
lowering the water content of the solvent system. The project team gained experience and
knowledge on production and process bacterial cellulose, produce nanofibrous BC/PULL Proje
carriers.

10

1.GENEL BİLGİLER
1.1. Kemik Dokusu ve Özellikleri
Kemik, vücuttaki bağ doku kütlesinin en büyük kısmını oluşturur (Rosen vd., 2009).
Kemikler gerek yapısal gerek biyolojik görev alarak bir yandan mekanik destek sağlarken bir
yandan kimyasal organizasyon sağlayarak kemik hücrelerini düzenler ve iyon kaynağı rolünü
üstlenir (Aubin ve Triffitt, 2002). Diğer bütün bağ dokulardan farklı olarak kemik matriksi
fizyolojik olarak mineralize edilir ve bunun yaşam süresi boyunca doğal kemik döngüsü ile
sürekli yenilenebilir oluşu kemiğe özgüdür (Rosen vd., 2009). Bu işlem, kemik matriksini yok
ederek kemik dokuyu yıkan osteoklast ve kemik doku yapımını sağlayan osteoblast adında iki
tür hücrenin dengeli işbirliği sayesinde gerçekleştirilir (Şekil 1). Kemik oluşumu sırasında
osteoblast hücrelerinin bir kısmı mineralize edilmiş matrikse gömülerek osteosit denen
olgunlaşmış kemik hücrelerine dönüşür (Kerschnitzki vd., 2011).
geri-emilme
evresi

yıkım
evresi

osteoklast

olgunlaşma
evresi

osteositler

oluşma
evresi

osteoblastlar

Şekil 1. Kemik doku oluşumu döngüsünün şematik gösterimi (Coxon vd., 2004).
Kemik doku hücredışı matriksinin yaklaşık %20’sini osteoid denen organik faz
oluşturur. Bu fazın %90’dan fazlası tip I kolajen içerir ve kolajen heliks (sarmal) yapılar
birbirlerine paralel dizili olarak düzenli çeyrek-geçmeli modeli oluşturur. Bu ipliksi yapı, kemiğe
çekme-germe kuvveti sağlar (Shekaran ve García, 2011). Osteoidlerin oluşumu sırasında
komşu hücreler arası iletişim sağlanırken aynı zamanda osteosit hücre ağı, sistemli bir biçimde
boşluklar oluşturarak hücre dışı matrikste doku ilerlemesi için gözenekliliği sağlarlar
(Kerschnitzki vd., 2011). Öte yandan kemik matriksinin %70’ini inorganik faz olarak bilinen
hidroksiapatit (Ca10(OH)2(PO4)6) kristalleri oluşturur (Shekaran ve García, 2011; Zhou ve Lee,

11

2011). Bu faz kolajen ipliksi yapılarından geriye kalan boşlukları doldurur ve kemiğin basma
kuvvetinden sorumludur (Shekaran ve García, 2011).
1.2. Kemik Doku Hasarları
Günümüzde her yıl milyonlarca insan travma, tümör ya da diğer kemik hastalıklardan
kaynaklı kemik yetersizliğiyle karşı karşıya kalmakta ve bazıları ciddi düzeyde ideal kemik
dokusundan yoksun olduğu için yaşamını yitirmektedir (Swetha vd., 2011). Tramvatik kemik
hasarları yarayı iyileştirmek için harekete geçen farklı hücre çeşitleri tarafından verilen
karmaşık ve koordinasyonlu tepkiler ile doğal yollardan tedavi edilir. Bazı durumlarda (yaşlılık,
yetersiz beslenme, enjeksiyon, inflamasyon, önceden varolan hastalıklar, ilaç kullanımı,
kansızlık, sigara alışkanlığı, vb.) kemiğin kendiliğinden iyileşmesi, çeşitli nedenlerle
başarılamayabilir. Bununla birlikte, kemik hasarının yeri, biçimi, açılan kemik boşluğunun fazla
olması ve günlük biyomekanik kuvvetlere yetersiz maruz kalma gibi etkenler, yumuşak doku
hasarı, seçilen iyileştirme işleminin tipi ve kalıcılığı ile ilişkilendirilir (Horner vd., 2011). Tüm bu
faktörler göz önünde bulundurularak kemik hasarı tedavilerinde izlenen çeşitli yollar vardır.
Otograft veya allograft gibi tedavi yöntemleriyle bu tür kemik kayıplarına kısmen çözüm
sağlansa da, donör kısıtlılığı, bulaşıcı hastalık riski ve immün reaksiyon gibi sınırlamalarla
karşılaşılmaktadır (Swetha vd., 2011). Bu nedenle bu tedaviler için daha uygun ve rahat
ulaşılabilir alternatif biyomalzemeler aranmaya başlanmıştır.
1.3. Kemik Doku Mühendisliği
Son yıllarda, hızla gelişen nanobilim ve nanoteknoloji araştırma alanları, ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından geniş çerçevede destek gören alanlar arasındadır.
Moleküllere birebir müdahale edebilme ve bu moleküllerin atomik düzeyde karakteristik
özelliklerini anlama olanağı sağlaması yönüyle nanobilim, oldukça gelecek vaad eden bir alan
olarak değerlendirilmektedir (Subbiah vd., 2005). Doku mühendisliği, geniş yüzey alanı ve
gözeneklilik sağlama konusunda nanobilimden yararlanmanın yanı sıra malzeme bilimi, hücre
biyolojisi ve biyomineralizasyon gibi alanlardaki araştırma bulgularını klinik uygulamalara
dönüştürmek için stratejiler geliştirmeyi de kapsayan disiplinlerarası bir daldır (Horner vd.,
2011; Subbiah vd., 2005). Başarılı bir doku mühendisliği stratejisinde en önemli aşamalardan
biri rejenerasyonu destekleyebilecek yeterlilikte bir hücre taşıyıcı geliştirmektir (Mano vd.,
2007). Bu taşıyıcının, dokunun üzerinde büyüyebileceği doğal üç boyutlu hücredışı matriksini
taklit

edebiliyor

olması

gerekmektedir

(Holzwarth

vd.,

2011).

Biyomimetik

yapılar

oluşturulabildiği taktirde dokuya özel hücreler yapıya tutunabilir, çoğalabilir ve hücredışı
matriks oluşturabilir (Mano vd., 2007). Aynı zamanda bu taşıyıcı, ilk hücre ekimi ve takip eden
hücre çoğalması ile kolonizasyon için yeterli yüzey alanını sağlamalıdır (Sill ve von Recum,
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2008). Bunlara ek olarak, ideal bir hücre taşıyıcısı, hücredışı matriks birikimiyle doğru orantılı
olarak biyobozunur olmalıdır (Mano vd., 2007).
Kemik doku mühendisliği genel olarak, uygun gözenekliliği, mekanik desteği
sağlayabilecek ve bazı durumlarda doku rejenerasyonunu doğal yollarla organize edebilecek
bir üç-boyutlu taşıyıcı geliştirmeyi amaç edinmiştir (Swetha vd., 2011). Fakat kemik doku için
üretilen hücre taşıyıcı modellerde mekanik streslere dayanıklılık ve aynı zamanda biyobozunur
olabilme özellikleri aranmaktadır (Stevens, 2008). Hücre taşıyıcının hasar bölgesine yapısal
destek sağlaması ve daha sonra bozunarak kemik dokunun kendini hasar öncesi haline
getirebilecek şekilde yeniden tamamlamasına izin vermesi sürecinin şematik gösterimi Şekil
2’de yer almaktadır.

temas
bölgelerindeki
osteoblastların
gözenekli hücre
taşıyıcı içine
ilerlemesi ve
taşıyıcının
mekanik destek
sağlama süreci

hasarlı
kemik doku

hücre
çoğalması
sürecinden
sonra hücre
taşıyıcının
tamamen
bozunması ile
yerine yeni
kemik
dokusunun
oluşması

gözenekli
hücre
taşıyıcı

Şekil 2. Kemik doku mühendisliğinde çalışma prensibinin şematik gösterimi.
Hücre taşıyıcı üretiminde solüsyon kalıplama, dondurarak kurutma, faz ayrımı, gaz
oluşturma, eriyik şekillendirme, fiber bağlama, üç-boyutlu baskı, steryolitografi, birleşik
depolama modellemesi ve elektroeğirme gibi bir çok yöntem bulunmaktadır (Li vd., 2009;
Melchels vd., 2010; Sachlos ve Czernuszka, 2003).
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1.4. Elektro-eğirme
Elektroeğirme

yöntemi,

elektrostatik

kuvvetleri

kullanarak

ince

ipliksi

yapılar

oluştururken teknik düzenek olarak basit ve kolay uyarlanabilirlik özelliklerine sahip olduğu için
dünya çapında ilgi çeken bir tekniktir (Subbiah vd., 2005). Ayrıca bu metot, elektroeğirilmiş
yapıların küçük gözenek boyutuna ve geniş yüzey alanına sahip olmaları nedeniyle, üç boyutlu
doku mühendisliği iskeleleri üretmek için de yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir yöntemdir
(Blackwood vd., 2008; Canton vd., 2010; Subbiah vd., 2005). Bu teknikle üretilen üç boyutlu
sistemlerin osteojenik, hematojenik, nörojenik ve kondrojenik farklılaşmayı desteklediği
kanıtlanan çalışmalar bulunmaktadır (Dawson vd., 2008).
Elektroeğirme prensip olarak yüksek elektrik alana maruz kalan polimer çözeltisinin
incelip uzayarak faz ayrımı sonucunda kesintisiz ve katı fiberler oluşturması olayıdır (Reneker
ve Yarin, 2008). Elektroeğirme yönteminin göreceli kolaylığına rağmen, hem elektroeğirme
işleminin olabilirliğini sağlamak, hem de istenilen fiber morfolojisine ulaşmak için ayarlanması
gereken deneysel ve düzenek parametreleri vardır (Sill ve von Recum, 2008). Tablo 1’de
listelenen akış hızı, elektrik voltajı, toplayıcı ekran uzaklığı, polimer konsantrasyonu, çözelti
iletkenliği ve çözücü uçuculuğu parametrelerinin yanı sıra elektro-eğirme ortamının özellikleri
de (çevreleyen hava, havanın bağıl nemi, vakum koşulları, ortamda bulunan gaz, v.b.) fiber
yapısı üzerinde etkilidir (Megelski vd., 2002).
Tablo 1. Elektroeğirme parametrelerinin fiber yapısı üzerine etkileri (Sill ve von Recum, 2008).
Parametre (arttırıldığında)

Fiber çapı ve yapısı üzerindeki etkisi

Elektrik voltajı

Çap önce azalır, sonra artar (monoton değildir)

Akış hızı

Çap azalır (aşırı yüksek hızlarda boncuklanma oluşur)

Toplayıcı ekran uzaklığı

Çap azalır (aşırı yakın mesafelerde boncuklanma oluşur)

Polimer konsantrasyonu
(viskozite)
Çözelti iletkenliği
Çözücü uçuculuğu

Çap artar (optimum aralık için)
Çap azalır (geniş çap dağılımı)
Fiber yüzeyinde gözenekler
genişlemesi)

oluşur

(yüzey

alanı

Deneysel olarak elektroeğirme işleminin başarılı olabilmesi için çözücülerde bulunması
zorunlu üç ortak gereksinim vardır. İlki optimum aralığın içinde yer alan ortalama yük kapasiteli
yarı-iletkenlik özelliği; ikincisi polimerik fiberlerin hızlı katılaşmasını sağlayan yüksek derecede
uçuculuk; ve son olarak polimerik zincirlerin arasındaki moleküller arası etkileşimleri
olabildiğince engellemek için gerekli oranda çözücülük özelliğinin olmasıdır (Ohkawa vd.,
2009).
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1.5. Taşıyıcıların Hazırlanmasında Kullanılan Biyomalzemeler
Elektroeğirme yönteminde doku mühendisliği alanında başarılı taşıyıcı geliştirilmesi,
yöntem parametrelerine bağlı olduğu kadar kullanılan malzemenin özelliklerine de bağlıdır (Sill
ve von Recum, 2008). Özellikle kemik doku mühendisliği için üretilen iskeleler mekanik
streslere dayanıklı ve aynı zamanda biyobozunur malzemeden yapılmalıdır (Stevens, 2008).
Bunun yanı sıra, doku iskelesi malzemesinin biyouyumlu olması çok önemlidir. Taşıyıcının
biyouyumluluğunu etkileyen faktörlerden biri kullanılan malzemenin özelliklerinden etkilenen
yüzey kimyasına bağlıdır (Subbiah vd., 2005).
Sentetik ve doğal kökenli olarak iki gruba ayrılan biyomalzemeler, doku mühendisliği
alanında istenilen biyolojik ve mekanik özellikleri sağlamakta ve hücredışı matriksi taklit
edebilme konularında seçenekler sunmaktadır (Lee ve Atala, 2013). Örneğin, sentetik
polimerlerden (poli L-laktik asitler, poli L-laktik-ko-D-laktik asitler, poli L-laktik-ko-glikolik asitler,
vb.) üretilmiş hücre iskeleleri genellikle iyi mekanik özelliklere sahip olmalarına rağmen doku
iyileşmesi sürecinde yavaş bozunurlar (Cooper vd., 2010; Hutmacher, 2000). Öte yandan
doğal polimerler (aljinat, ipek fibroini, kolajen vb.) temelli hücre taşıyıcılar, biyouyumluluk ve
biyobozunurluk ihtiyacını karşılarken, yapının mekanik dayanım gereksinimini karşılamakta
zorlanırlar (Bhardwaj ve Kundu, 2011; Sakai vd., 2013).
1.5.1. Pullulan
Pullulan (PULL) omnivor bir mantar türü olan Aureobasidium pullulans tarafından
beslenebileceği yüzeylere tutunabilmek amacıyla doğal yaşam döngüsü dahilinde sentezlenen
bir polisakkarittir (Şekil 3) (Leathers, 2003; Mishra vd., 2011). Dolayısıyla, PULL doğada
selüloz içeren yüzeylere yapışmak amaçlı kullanılan bir polimer olduğundan selüloz ile iyi
entegre olabileceğinin ipuçlarını vermektedir (Singh vd., 2008). Ayrıca PULL ve türevleri yara
örtüsü uygulamalarında yapıştırıcı olarak kullanılmakta ve diş kaplama malzemesi olarak
satılmaktadır (Leathers, 2003).

Şekil 3. PULL kimyasal yapısı (Mano vd., 2007).
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Elektroeğirme uygulamaları için uygunluk incelemeleri ile polisakkaritler literatürde,
elektroeğirilebilme özelliklerine göre üç gruba ayrılmaktadırlar; 1) jet ve fiber oluşturabilenler,
2) jet oluşturup fiber oluşturamayanlar, 3) ne jet ne fiber oluşturabilenler (Stijnman vd.,2011).
Deneyler sonucunda PULL’un yüksek elektroeğirilebilme özelliğiyle ilk grupta yer aldığı ve
bunun yanı sıra toksik, immunujenik, kanserojen veya mutajen olmama özelliklerinden ötürü
doku mühendisliği için uygun olduğu gösterilmiştir (Mishra vd., 2011; Stijnman vd.,2011).
Bununla birlikte, başka bir metotla - gaz köpürtme tekniği – üretilen PULL içeren üç-boyutlu
hücre taşıyıcılarda insan adipoz kökenli kök hücrelerde in vitro osteojenik farklılaşma
gözlemlenmiştir. Aynı iskelelerin nano-hidroksiapatit partikülleri ile, farklı klinik öncesi hayvan
modellerinde kemik oluşumunu uyarıcı etkisi olduğu da gösterilmiştir (Fricain vd., 2013;
Lalande vd., 2011). Öte yandan, yara bölgesinde kemik dokusunun büyümesine izin
verebilmesi açısından biyobozunurluluk özelliği tartışılmalıdır. Aksi takdirde, bozunmayan
matriksler sadece hücre taşıyıcı yüzeyinde kemik doku oluşumuna izin vermektedir (Chan ve
Mooney, 2008). PULL’un bozunurluluk indeksi 0.7 olarak ölçülmüştür. Bu değerin diğer benzer
polisakkaridlere göre -örneğin dekstran (0.05)- çok yüksek olduğu düşünülmektedir. Bu özellik,
istenilen doku mühendisliği alanına göre malzeme içindeki konsantrasyon miktarları
değiştirilerek avantaja çevirilebileceği de belirtilmektedir (Rekha ve Sharma, 2007).
1.5.2. Selüloz
Projede kullanılan malzemelerden bir olan selüloz, lineer bir glukoz homopolimeridir
(Şekil 4) ve doğada bulunan çeşitli türevleri için n sayısı 500-5000 arasında değişmektedir
(Müller vd., 2006). Enzimatik yollarla bozunan selülozun (Märtson vd., 1999), sudaki
çözünürlüğü zincir uzunluğuna (n) bağlı olarak değişir (Müller vd., 2006). Selüloz ve türevleri
sergiledikleri

farklı

osteojenik

özelliklerle

çeşitli

doku

mühendisliği

araştırmalarında

kullanılmıştır (Ekholm vd., 2005; Fang vd., 2009). Selülozdaki glukoz birimlerinin hidroksil
grupları arasında güçlü moleküller-içi ve moleküller-arası hidrojen bağlarına sahip olması
uygulama alanlarını sınırlandırmaktadır (Şekil 4). Bu hidrojen bağları ile oluşan polimerik
zincirlerin birbirine yüksek tutunumu ve dolayısıyla zincirlerin birbirine çok yakın durması, su
içerisinde veya bilinen çoğu organik çözücüde çözünmesini zorlaştırmaktadır (Murakami vd.,
2007).
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Şekil 4. Selülozun kimyasal yapısı.
Bu problemi gidermek amacıyla selülozun fosforilasyon ve asetilasyon gibi kimyasal
modifikasyonlarla daha kolay işlenebilir hale getirilmesi önerilmektedir (Oshima vd., 2011).
Selülozun belirli derecelerde asetillenmesi (Şekil 5), zincir açmak adına uygun bir metot olarak
kabul görmektedir (Jonoobi vd., 2009).

Şekil 5. Selüloz asetatın (SA) kimyasal yapısı.
Ayrıca selülozun işlenebilirliğini ve fiziksel özelliklerini arttırabilmek amacıyla farklı
malzemelerle karışımları, graftları ve çeşiti türevleri şeklinde kullanılması da uygulanmaktadır
(Ikada ve Tsuji, 2000). Selüloz gerek bitkilerin hücre duvarlarından izole edilerek (Fatimi vd.,
2008), gerekse selülozu doğal yollarla sentezleyen bakteriler kullanılarak elde edilebilmektedir
(Svensson vd., 2005).
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Acetobacter xylinum bakteri türü tarafından sentezlenen bakteriyel selülozun (BS),
işlenmemiş BS’nin işlenmiş olanına kıyaslı çok üstün maksimum kopma kuvveti ve daha
yüksek Young Modülüsü olduğu rapor edilmiştir (Svensson vd., 2005). Bakteriyel selülozun
(BS) hücre büyümesi için yeterli gözeneklilik sağlaması, yüksek mekanik dayanıklılık ve direnç
özelliklerini koruyabilmesi, küçük ölçekte 3-boyutlu ağsı yapı oluşturabilmesi, yüksek su tutma
kapasitesi ve biyouyumluluğu doku mühendisliğinde kullanılan taşıyıcı malzemelerde
bulunması beklenen özelliklerdendir (Wan vd., 2007). BS kristal bir biyopolimer olması
dolayısıyla yüksek mekanik dayanım özelliğine sahiptir (Mano vd., 2007). Doku mühendisliği
çalışmalarında hücre için toksik olup olmaması açısından malzeme bozunma yan ürünlerini de
incelemek gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında BS’nin hücre çoğalmasını destekleyici
özellikte maddeler saldığı ortaya çıkarılmıştır (Chen, 2009). Ek olarak, yapılan araştırmalar
doku tamiri için hücre taşıyıcı olarak kullanıldığında, BS ile yerleştirildiği dokunun herhangi
kronik bir inflamasyonu tetiklemeden birbiriyle iyi entegre olabildiğini göstermiştir (Chan ve
Mooney, 2008).

Hayvansal kökenli polimerlere göre BS’nin, enfeksiyon oluşturmayan bir

malzeme olması da özellikle tercih edilme sebebidir (Wan vd., 2007). Ekonomik açıdan, kolay
elde edilebilirliği ve üretilebilirliğiyle öne çıkarken, çalışma koşulları açısından güvenliliği
nedeniyle de kullanılması yararlı görülmüştür (Jhon ve Thomas, 2008).
Bakterilerden üretilen selülozun asetilasyonundan sonra elde edilen selüloz asetat (SA)
kemik doku mikro-çevresinin orijinal mekanik gücüne benzeyen güçte olmasının yanı sıra
elektroeğirme için yeterli işlenebilirlik özelliği de barındırdığından doku mühendisliği için uygun
bir biyomalzemedir (Liu vd., 2011; Zhou ve Lee, 2011). Ayrıca su tutma özelliği bilim
dünyasında dikkat çeken elektroeğirilmiş gözenekli SA zarlar, yaklaşık nemlilik değerlerine
sahip benzer ticari fiberlere göre birim fiber kütlede 10 kere daha fazla su tutma kapasitesi
göstermiştir (Callegari vd., 2011). Sıvı ortamla temas halinde tutulan selüloz fiberler jel
oluşturmadığından veya çözünmediğinden bandajlarda vücut tarafından iyi kabul edilebilir bir
malzeme olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yara tedavilerinde kullanılmak üzere elektro-eğirilmiş
bu fiberlerin çapının ve gözenekliliğinin optimizasyonun kolaylıkla yapılabilirliği gösterilmiştir
(Miaoa vd., 2011). Nano ve mikro fiberlerle kombine edilmiş nişasta-temelli (selüloz ile benzer
kimyasal yapıda olan) taşıyıcıların, kendine has mimari yapısıyla hücreleri destekleyebildiği ve
yönlendirebildiği

gözlemlenmiş

ve

ayrıca

hücre

depolanması

ve

organizasyonunu

sağlayabildiği kemik doku mühendisliği çalışmaları sırasında belirlenmiştir (Tuzlakoglu vd.,
2005). Yapılan araştırmalarda akışmayan süngerimsi selüloz yapıların kullanımının, kemik
doku mühendisliği için çok uygun olduğu tespit edilmiştir. Farelerde kalça şaftlarına
yerleştirilen süngerlerin, kemik oluşumunun baskın olarak sünger çevrelerinde gözlemlenmesi
ile osteokondüksiyon oluşturduğu gösterilmiştir (Burg vd., 2000). Nişasta ile birleştirilmiş SA
hücre iskeleleri distal femurların proksimal epifizyal plak bölgesine yerleştirildiğinde kemik
oluşumunun ilk evresi herhangi bir enflamatuar reaksiyon olmaksızın gözlemlenmiştir (Salgado
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vd., 2006). Nano-üretim yöntemi ile üretilmiş nano-hidroksiapatit eklenmiş SA hücre
iskelelerinin in vitro olarak insan osteoblast-benzeri hücre hattı (SaOS-2) ile güçlü etkileşime
girerek osteoblast hücre çoğalmasını desteklediği de rapor edilmiştir (Gouma vd., 2012).
1.6 Çalışmanın Hipotezi
Bu projede ortaya konan hipotez, hücredışı matriksinin fibriller yapısını taklit eden,
biyobozunur doğal polimerlerden elektroeğirme yöntemiyle hazırlanacak PULL/BS temelli üç
boyutlu ve gözenekli taşıyıcıların kemik doku mühendisliği uygulamalarında gerekli mekanik
dayanımı ve kemik rejenerasyonunu sağlayacaktır.
1.7 Projenin Amacı
Kemik doku mühendisliği alanında, en sık araştırılan konuların başında, kemik doku
rejenerasyonu hızlandırabilecek osteokondüktif ve osteoindüktif özellikleri barındıran, yeterli
mekanik desteği sağlayan ve aynı zamanda biyobozunurluk özelliğini de içeren taşıyıcıların
geliştirilmesi gelmektedir. Bu konuda birçok yeni gelişme kaydedilmesine rağmen,
implantasyon sonrasında üç boyutlu yapının çökme sorununu önleyebilecek, başlangıçta
gerekli olan mekanik dayanımı sağlayabilecek, biyobozunurluk özelliği ve rejenerasyon
etkisine sahip ideal üç boyutlu hücre iskeleleri henüz geliştirilememiştir (Stevens, 2008).
Projede, daha önceden denenmemiş, Glucanoacetobacter xylinum tarafından üretilmiş ve
saflaştırılmış bakteriyel selüloz ve ticari pullulan polisakkaridlerinin birlikte elektroeğirilmesi ile
yeni, üç boyutlu ve gözenekli taşıyıcılar geliştirilmesi ve bu biyomalzemelerin kemik doku
mühendisliğinde başarılı uygulanabilirliğinin araştırılması için yukarıda belirtilen özellikler
yönünden karakterizasyonlarının yapılması amaçlanmıştır.

2. GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Bakteriyel Selüloz (BS) Üretimi ve Saflaştırılması
Projede kullanılacak bakteriyel selüloz (BS) İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayten Karataş’ın labotatuvarında
üretilmiştir. BS üretimi için Glucanoacetobacter xylinum ATCC10245 bakteri türü, pH 6’da, %1
glukoz, %0.5 pepton, %0.5 maya özütü, %0.27 disodyum fosfat, %0.127 sitrik asit, %1.5 agar
içeren Hestrin-Schramm (HS) standart katı besiyerinde 48-72 saat 30 derecede inkübe
edilmiştir (Şekil 6). Hemen ardından HS sıvı besiyerine (%1 glukoz, %0.5 pepton, %0.5 maya
özütü, %0.27 disodyum fosfat, %0.127 sitrik asit içeren) bir öze dolusu aktarılıp erlenlerde
karanlıkta statik durumda 7 gün boyunca inkübe edilmiştir (Şekil 7). HS katı besiyerinin tüm
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yüzeyi selüloz tabakası ile tamamen kapladığı görüldükten sonra selüloz tabakası besiyerden
alınmıştır.

Şekil 6. HS katı besiyerinde G. xylium kolonileri.

Şekil 7. HS sıvı besiyerinde selüloz tabakası ve bakteri kolonileri.
Yüzeyde toplanan kalın selüloz tabakası distile suyla yıkanıp besiyeri kalıntıları
uzaklaştırılmıştır. Selüloz tabakasındaki hücreleri parçalamak amacıyla selüloz tabakası %1
NaOH içerisine alınıp 90°C’de 15 dakika bekletilmiştir. Selüloz tabakası distile suyla yıkanarak
NaOH uzaklaştırılmıştır. Soğutulduktan sonra, nötralize etmek amacıyla %1 asetik asitte 15
dakika bekletilip asetik asidin uzaklaştırılması için distile suyla yıkanıp süzülmüştür (Şekil 8).
En son aşama olarak selülozun tamamen kurutulması için dondurarak kurutucuda 48 saat 48°C’de bekletilmiştir. Toplamda başlangıçta ekilen 0.06 gram hücreden 1 gram selüloz elde
edilmiştir.

20

Şekil 8. Saflaştırılmış selüloz tabakası.
2.2. Üretilen Bakteriyel Selülozun Selüloz Asetata Dönüştürülmesi
2.2.1. Bakteriyel selülozun geçirildiği ön işlemler
BS partikülleri öncelikle seramik toplu öğütücüde toz haline getirilmiş ve daha sonraki
aşamalarda BS çözeltisi hazırlanmasını kolaylaştıracak farklı ön işlem metodları denenmiştir.
İlk metod olarak toz haline getirilmiş BS su içerisinde 50-80°C sıcaklık aralığında farklı
sürelerde (60 dakika ile 12 saat aralıklarında) manyetik karıştırıcı ile karıştırılmıştır (Chen vd.,
2008). İkinci denenen metodda daha fazla çözünebilir moleküler yapı elde etmek için toz BS,
%65, %50 ve %40 sülfürik asit (ağırlık yüzdesi) çözeltilerinde 15, 30, 60, 120 dakikalık ve 24
saatlik periyotlarda bırakılmıştır. Bu deneyler sonrasında %50’lik sülfürik asit çözeltisi
içerisinde 2 saat reaksiyon süresi en uygunu olarak seçilmiştir (Şekil 9). Bu iki metod ile işlem
görmüş BS daha sonra birkaç kez tekrarlanan santrifüj ve yıkama döngüsünden geçirilmiştir.
Santrifüj işlemi soğutmalı sentrifüj cihazı (Sigma 3-30 K, ABD) kullanılarak 6000 devirde 15
dakikalık periyotlar halinde gerçekleştirilmiştir (Martínez-Sanz vd., 2010; Park vd., 2007).

Şekil 9. Sülfürik asit ile muamele edilmeden önce ve sonrasında kurutulup toz haline
getirilmiş BS.
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2.2.2. Bakteriyel Selülozun Asetilasyonu
BS suda çözünürlüğünün arttırılması için asetile edilmiştir. Dondurarak kurutma
yöntemi ile kurutulmuş BS parçaları Bölüm 2.1’ de belirtildiği gibi toz haline getirildikten sonra
suyu uzaklaştırılmış asetik asite daldırılmıştır. Tamamen suyun uzaklaştırıldığından emin
olmak için bu ezme ve daldırma işlemleri 3’er defa tekrarlanmıştır. Bu örnekler daha sonra 20
ml asetik asit, 25 ml toluen ve 0.1 ml %60’lık perklorik asit içeren tıpalı cam şişelerin içerisine
eklenmiştir. Karışım 1 dakika boyunca kuvvetli bir biçimde çalkalanmıştır. Sonrasında çeşitli
miktarlarda (2, 4, 6 ve 10 ml) asetik anhidrit eklenmiştir ve yine bu karışım 1 dakika boyunca
iyice çalkalanmıştır. Son karışım 1 saat boyunca oda sıcaklığında tutularak bekletilmiştir. Bu
reaksiyonlar sonrasında BS parçacıkları metanol ve su ile yıkanmıştır (Kim vd., 2002).

2.2.3. Asetilasyon Derecesi Ölçümleri
Su ile yıkama işleminden sonra örnekler 2 saat kadar 105°C’de kurutulmuş ve hassas
bir şekilde tartımları yapılmıştır. Daha sonra 40 ml %75 etanol içeren cam bir şişenin içerisine
yerleştirilmiştir. Şişenin kapağı hafif serbest kalacak şekilde kapatılıp daha etkili genleşme
sağlamak amacıyla 50–60°C’de 30 dakika bekletilmiş ve 40 ml 0.5 N NaOH solüsyonu örneğin
üzerine eklenmiştir. Bu karışım 50–60°C’de 15 dakika ısıtldıktan sonra cam şişenin ağzı sıkıca
kapatılarak oda sıcaklığında 72 saat tutulmuştur. İndikatör olarak fenolftalein kullanılarak 0.5 N
HCl ile titrasyonları yapılmış ve renk kaybının gözlendiği nötralizasyon değerleri not edilmiştir.
Daha sonra örnekler 0.5 N NaOH solüsyonu ile geri titre edilmiştir ve pembe renge dönüşüm
değerleri yine not edilmiştir. Bu değerler kullanılarak aşağıdaki denklemlerin çözümü ile BS’nin
asetilasyon derecesi hesaplanmıştır (Samios vd., 1997).

% asetil grup = [(A - B)Nb - (C - D)Na] x 4.3/W
n = (3.86 × % asetil grup)/(102.4 - % asetil grup)
A: Örneğe eklenen NaOH miktarı (ml),
B: Örneksiz eklenen NaOH miktarı (ml),
Nb: NaOH solüsyonunun normali,
C: Örneğe eklenen HCl miktarı (ml),
D: Örneksiz eklenen HCl miktarı (ml),
Na: HCl solüsyonunun normali,
W: Örneğin ağırlığı (g),
4.3 faktörü: % asetil grup hesaplamada kullanılan sabit,
n (asetilasyon derecesi): Selüloz zincirlerindeki anhidro-D-glukoz birimi başına düşen asetil
gruplarının ortalama değeri.
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Ayrıca FTIR-ATR yöntemi ile BS ve asetillenmiş BS’nin (BSA) spektrumları
karşılaştırılmıştır (Hu vd., 2011).
2.3. Elektroeğirme İle Üç Boyutlu Taşıyıcıların Hazırlanması
Bakterinin yurtdışından getirilmesi aşamasında ön deneme çalışmalarına ticari (bitkisel
kaynaklı) selüloz asetat kullanılmıştır. Ön deneylerde elde edilen sonuçlar ek bilgiler kısmında
veya gerekli görüldüğü yerlerde ana rapor metninde verilmiştir.
2.3.1. Polimer Çözeltilerin Hazırlanması
2.3.1.1. Ticari Bitki Kökenli Selüloz Asetat ve Pullulan Çözeltileri
Ön denemeler için kullanılan ve moleküler ağırlığı 30 kDa olan ticari selüloz asetat (CA)
Sigma-Aldrich’ten alınmıştır. Hayashibara Inc (Okayama, Japonya) şirketinin ürettiği diğer
polimer olan PULL (200 kDa moleküler ağırlığa sahip) ise malzemenin Türkiye distribütörü
Kale Kimya Grubu (Kocaeli, Türkiye) tarafından temin edilmiştir. Optimizasyon çalışmaları
sırasında çözücü sistemleri oluşturulurken distile su, aseton (Sigma), asetonitril (Merck), asetik
asit (Sigma), dimetil formamid (Merck), 1,1,1,3,3,3-hekzafloro-2-propanol (Merck) kullanılmış
ve bunların değişik oranlarda kombinasyonları denenmiştir. Seçilen çözücüler N,N-dimetil
asetamid (DMAc) ve dimetil sülfoksit, DMSO Sigma- Aldrich’ten alınmıştır. Ön denemeler
sırasında polimerler SA/PULL %80/20, 50/50 ve 20/80 ağırlık oranlarında DMAc/DMSO
çözücü sistemlerinde çözülmüştür Optimizasyon çalışmalarında %10 ile %25 (ağırlık yüzdesi)
aralığında polimer konsantrasyonları ve DMAc/DMSO çözücü karışımları 90/10, 80/20, 70/30,
60/40, 55/45, 50/50, 45/55 hacim oranlarında denenmiştir.
2.3.1.2. Bakteriyel Selüloz Asetat (BSA) ve Pullulan Çözeltileri
BSA ile oluşturulan çözeltilerin elektroeğirme için uygun özellikleri barındıran bir hale
getirilebilmesi için çok sayıda deneme yapılmıştır (Tablo 2). Selüloz parçacıkları kurutma,
kaynatma, öğütme, ısıtarak karıştırma gibi işlemlerden geçirilmiş ve konsantrasyonu
olabildiğince arttırılmaya çalışılmıştır. BS parçacıkları öncelikle seramik toplu öğütücüde toz
haline getirilmiş, daha sonra 50-80°C sıcaklığındaki distile su içerisinde manyetik karıştırıcı
kullanılarak çözünmeyi kolaylaştırmak için 60 dakika ile 12 saat zaman aralıklarında
karıştırılmıştır (Chen vd., 2008). Bütün gruplarda çeşitli denemeler yapılmasına rağmen,
elektroeğirme sırasında şırıngalarda belli bir süreden sonra tıkanma olmuştur. Bu nedenle
BS’un asetilasyon ile modifikasyonu işleminden vazgeçilmiştir.

23

Tablo 2. Bakteriyel Selüloz asetat-BSA ile oluşturulan çözelti grupları
Geçirildiği işlem
Kurutma/ısıtarak
karıştırma
Kurutma/kaynatma

Kurutma/öğütme
Kurutma/öğütme/
ısıtarak karıştırma
Kurutma/kaynatma/
öğütme/ısıtarak
karıştırma

Konsantrasyon
(%)
10
12
15
10
15
17
10
12
10
12
15
10
15
20

Oran
(BSA:PULL)
1:1
1:2
1:1

1:2
1:1
1:2
1:1

Asetilasyon yapılmamış BS örnekleri sülfürik asit ile mulamele edilmiştir. BS parçaları
%65, %50 ve %40’lık sülfürik asit çözeltilerinde 15, 30 ve 60 dakikalık sürelerde bozunmaya
bırakılmıştır. Daha sonra birkaç kez tekrarlanan santrifüj ve yıkama döngüsünden geçirilmiştir.
Santrifüj işlemi soğutmalı santrifüj cihazı (Sigma 3-30 K) kullanılarak 6000 rpm’de 15 dakikalık
periyotlar halinde gerçekleştirilmiştir (Martínez-Sanz vd., 2010; Park vd., 2007).
BS/PULL çözücü sistemi seçimlerinde 5 adet farklı grup kullanılmıştır (Tablo 2). BS ile
homojen çözeltiler elde edebilmek amacı ile DMAc ve DMSO organik çözücülerinin yanı sıra
N-Metilmorfolin N-oksit (NMMO) da kullanılmıştır. Bu deneyler sonrasında elektriksel özellik ve
akışkanlık özellikleri ile en uygun çözücü kompozisyonu olarak 3. grup (Tablo 2) belirlenmiştir.
Bu grup çözücü sistemi ile BS:PULL oranı 1:1 olan, toplam polimer konsantrasyonu %10 ile
%14 arasında değişen çözeltiler elekroeğirme deneyleri sırasında kullanılmıştır ve SEM
görüntüleri elde edilmiştir. Elektroeğrilmiş taşıyıcılar EDC/NHS ile alkol içerisinde veya diğer
yöntemlerle çapraz bağlanamamıştır. Bozunma testlerinden geçemeyen nanofiberli yapıların
çapraz bağlanabilmesi için yapıya protein içerikli bir polimer eklenilmesine karar verilmiştir.
Tablo 3. BS/PULL elektroeğirme için denenen çözücü kompozisyonları.
çözücü

1.çözelti

2.çözelti

3.çözelti

4.çözelti

5.çözelti

NMMO

10 ml

8 ml

5 ml

2 ml

-

DMAc

-

1 ml

2.5 ml

4 ml

5.5 ml

DMSO

-

1 ml

2.5 ml

4 ml

4.5 ml
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2.3.2. Elektroeğirme
Elektroeğirme deneyleri şekil 10’da görülen düzenek ile yapılmıştır (KOZA Araştırma
Laboratuvarı, MODSIMMER, ODTÜ). Laboratuvarımızda bulunan kuru ve ıslak elektroeğirme
düzenekleri, şırınga pompası (NE-1000, New Era, USA), toplayıcı, elektro-eğirme kabini ve
elektriksel güç kaynağı (Gamma High Voltage Source ES30) parçalarından oluşmaktadır. Kuru
elektroeğirme sırasında düzenek yatay kurulmuştur. Alüminyum levha metal toplayıcı üzerine
yerleştirilmiş, toplayıcı elektroeğirme kabini içine yerleştirilerek güç kaynağına bağlanmak için
hazır hale (istenilen konum, uzaklık, açı, vb.) getirilmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. Kuru elektroeğirme düzeneği ve şematik gösterimi (sağ-alt).
Şırıngaya yüklenmiş polimer çözeltisi şırınga pompasına yerleştirildikten sonra
pompanın dijital aksamı kullanılarak istenilen akış hızı ayarlanmaktadır. Şırınga pompasının
şırınga ucunun kabin açıklığına denk getirilerek ucun kapalı kabin düzeneği içinde kalması
sağlanmıştır. Elektriksel devre kurulduktan sonra güç kaynağı ile elektrik akımı kontrollü bir
şekilde arttırılmıştır, istenilen elektriksel voltaja ulaşıldıktan sonra elektroeğirme süreci
başlatılıp hedeflenen hücre taşıyıcı toplayıcıda oluşturulmuştur. Üretilen nano-fiberli yapı metal
toplayıcıdan alınmıştır. Islak elektroeğirme deneylerini gerçekleştirebilmek amacıyla, dikey
sisteme uygun, sıvı kütlesi taşıyabilecek bir elektronik cihaza gereksinim duyulmuştur ve proje
desteği ile elektrik uç bağlanabilen döner stant yaptırılmıştır. Bu deneyler sırasında düzenek
dikey kurulup, polimer çözeltisi dönerli stantlı toplayıcı ekran üzerine yerleştirilmiş ve fiberler
%100 etanol (Sigma) dolu cam petri içine toplanmıştır (Şekil 11). Daha düzgün, homojen ve üç
boyutlu yapılar elde etmeyi kolaylaştırmak için kuru elektroeğirmeden ıslak elektroeğirmeye
geçilmiştir (Yang vd., 2013). Ayrıca bu metot taşıyıcıyı toplayıcı ekran üzerinden daha kolay
uzaklaştırabilmeye olanak sağlamaktadır.
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Şekil 11. Islak elektro-eğirme düzeneği ve şematik gösterimi (sağ-alt).
Bu işlem sonrasında elde edilen hücre taşıyıcıları liyofilize (Labconco Corporation,
Kansas, USA) edilmiştir. Ticari SA/PULL kullanılarak üç boyutlu nanofibroz taşıyıcılarının
elektroeğirme ile hazırlama parametrelerinin optimizasyonu sırasında elektriksel voltaj 5-25
kV, akış hızı 0.2-8 ml/saat, şırınga- toplayıcı arası uzaklık 8-35 cm aralıklarında denenmiştir.
En uygun elektroeğirme koşulları ve polimer konsantrasyonu belirlenmiştir.

2.3.3. Üç Boyutlu Nanofibroz Taşıyıcılarda Pullulanın Çapraz Bağlanması
PULL suda çabuk çözünen bir malzeme olduğundan alkali ortamda (sodyum hidroksit
ve distile su solüsyonu) çapraz bağlayıcı ajan trisodyum trimetafosfat (STMP) ile çapraz
bağlanmıştır. Çapraz bağlama sırasında kuru taşıyıcılar önce tartılmış sonra içerlerinde
bulunan PULL miktarı hesaplanmış ve bu miktarlara göre her bir taşıyıcı için çapraz bağlayıcı
miktarları belirlenmiştir. PULL:STMP 10:10, 10:5, 10:3 ve 10:1 ağırlık oranlarında, çapraz
bağlama reaksiyon süreleri ise 2, 8, 15 ve 30 dakika olarak değiştirilerek kontrollü deneyleri
tamamlanmıştır. Hücre taşıyıcılar çapraz bağlama işleminden sonra fosfat tampon çözeltisi
(PBS, 0.1 M, pH 7.22±0.08) ile yıkanmıştır. Daha sonra dondurulup liyofilizasyon yöntemiyle
kurutulmuştur (Abed vd., 2011). Bu işlemler sırasında kullanılan bütün kimyasallar Sigma’dan
temin edilmiştir. Fiberli yapıların karakterizasyonları sırasında elde edilen bulgulardan sonra
işlem aşağıda değinildiği gibi bir kaç kez modifiye edilmiştir.
Çapraz bağlamada kimyasal reaksiyonunun gerçekleştiği ortam su olduğundan
çözünen ve çapraz bağlanan PULL fiberlerin birbirine yapışarak yapının gözenekliliğini
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olumsuz etkilediğini gözlemlenmiştir. Bunu önlemek amacıyla elektroeğirme sırasında in situ
çapraz bağlama yöntemi de denenmiştir (Shi vd., 2011). Bu teknikle yapının elektroeğirme
sırasında çapraz bağlanarak toplanması ve ek işlem gereksiminin ortadan kaldırılması
hedeflenmiştir. Metotta elektroeğirme çözeltisi içine % 4-12 konsantrasyon aralığında STMP
ve eser miktarda alkali su önceden ilave edilip fiberli yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak,
çözeltide oluşan lokal jelleşme nedeniyle bu metotdan da vazgeçilmiştir. Bu kez elektroeğirme
çözeltisi içerisine sadece STMP eklenip alkali etanol içerisine ıslak elektroeğirme yapılmıştır.
Bu yapılar da bozunma testlerinde başarılı sonuç vermeyince yöntem yeniden revize edilmiştir.
Farklı bir yöntem olarak, 1-Etil-3-(3-dimetilaminopropil) karbodiimid (EDC) ve Nhidroksi suksinimid (NHS) çapraz bağlayıcıları kullanılarak yapıların bozunması üzerindeki
etkisi incelenmiştir (Barnes vd., 2007; Nge vd., 2010). Bu teknik denenirken taşıyıcılar farklı
oranlarda EDC/NHS kullanılarak, farklı kimyasal ortamlarda çeşitli sürelerde test edilmiştir
(Tablo 4). Etkin bir çapraz bağlanma gözlemlenememiştir.
Tablo 4. Uygulanan farklı çapraz bağlama yöntemleri.
Çapraz bağlama Oran
yöntemi
Molarite (g/ml)

Ortam

STMP

Su
Alkol
Alkol/su
in situ

(dk)
2
10
30

1.gün
%50 kütle kaybı

Su
Alkol
Alkol/su

(saat)
2
24

1.gün
%50 kütle kaybı

EDC/NHS

Gluteraldehit

PULL:STMP
10:10
10:5
10:3
10:1
EDC:NHS
4:1
2:1
1:1
0.5
2
% 25

Süre

(saat)
2
4
8

Sonuç

1.gün
%22 kütle kaybı

Son olarak gluteraldehit (GTA) ile çapraz bağlanan taşıyıcılar bozunmadan yapılarını daha
fazla korumuşlardır. Bu yöntem ile çapraz bağlayabilmek için BS ve PULL sodyum periyodat
oksidasyonları yapılmıştır (Sirvio vd., 2011; Balmayor vd., 2012). Sonrasında, 2 ml %25’lik
GTA içeren küçük petri (35 mm çaplı) ve çevresine yerleştirilmiş taşıyıcılar daha büyük (100
mm çaplı) petri kabının içine yerleştirilmiş ve parafilm yardımıyla hava ile teması kesilmiştir.
Sonra yapılar oda sıcaklığında 2, 4 ve 8 saatlik süreler boyunca GTA buharına maruz
bırakılmıştır. Belirlenen süre sonunda GTA uzaklaştırılmış ve yapılar 1 saat havalandırılmıştır
(Sell vd, 2010).
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2.3.4. Üç Boyutlu BS/PULL/Fibroin Elektroeğrilmiş Taşıyıcıların Hazırlanması
BS moleküler ağırlığı yüksek olan ve canlıda enzimatik olarak bozunmayan bir
polisakkaritdir. Mekanik dayanımının yüksek olması, yapısal kolajen proteinine benzerliği doku
mühendisliği uygulamalarında tercih edilen özellikleri arasındadır, ancak biyobozunur
olmaması potansiyel uygulamaları için en büyük kısıtlamasıdır. BS‘un yüksek moleküler
ağırlığı nedeniyle elektroeğirilmesi için genelde toksik çözücüler kullanılmaktadır. Projede
denenen çözücüler içerisinde çözünmesinin sağlanması için belirli sürelerde sülfürik asite
maruz bırakarak bozunması denenmiştir. Ancak bu deneylerle elde edilen elektroeğrilmiş
BS/PULL taşıyıcılar çapraz bağlama denemelerinden sonra da SA/PULL gibi suda yapısal
bütünlüklerini koruyamamıştır.

Bu nedenle üç boyutlu taşıyıcı yapısına fibroin eklenmiştir.

Biyopolimerlerin çapraz bağlanmaları fotopolimerizasyon (Kim vd., 1999), enzimatik
yöntemlerle (Chen vd., 2003),

metal iyonlarıyla kimyasal çapraz bağlama (Martinsen vd.

1989), glutaraldehid (Sell vd., 2010), karbodiimid (Barnes vd., 2007; Nge vd., 2010), adipik
dihidrazid (Lee ve Mooney, 2001) gibi çapraz bağlayıcılarla gerçekleştirilmektedir. Fibroin ile
PULL ve BS kovalent olarak bağlanabilmesi için öncelikle periodat ile okside edilerek bu
polimerlerin 2,3 dialdehid formları elde edilmiştir. BS ve PULL’nın periyodat oksidasyonu işlemi
bu polimerlerin moleküler ağırlığını değiştirmiştir. Bu nedenle parametre optimizasyonları
yeniden yapılmıştır.
2.3.4.1. BS ve PULL’nın Periodat ile Oksidasyonu
Elektroeğirme deneylerinin sonrasında yapılacak olan çağraz bağlama işlemi için BS
sodyum periyodat oksidasyonu yapılmıştır. 0.5 g BS içeren 12.5 g selüloz süspansiyonu
hazırlandıktan sonra 0.41 g NaIO4 içeren 50 ml çözelti ile karıştırılmıştır. Sodyum periyodatın
ışıkla bozunmasını engelleyen bir karanlık şişeye konan karışım, manyetik karıştırıcı yardımı
ile 50°C’de 2 saat boyunca karıştırılmıştır. En son BS filtreden geçirilip iyodin bileşiklerinden
kurtulmak amaçlı olarak deiyonize su ile birkaç kez yıkanmıştır (Sirvio vd., 2011).
Oksidasyon işlemi PULL için de yapılmıştır. Öncelikle 8 ml distile suyun içinde 1g PULL
çözüldükten sonra her bir ml için 0.125 ml sodyum periyodat içeren solüsyon (10 mg/ml)
eklenmiştir. Bu çözelti yine karanlıkta tutularak 30 dk oda sıcaktığında karıştırılmıştır. Yıkama
amaçlı olarak gliserin (0.1 ml/ml) kullanılmıştır. Yıkanan solüsyon 2 gün boyunca distile suya
karşı diyaliz edilmiştir. Okside edilmiş PULL 4°C’de ışıksız bir şişede depolanmıştır (Balmayor
vd., 2012). Reaksiyonun verimliliği iyodometrik titrasyon ile ölçülmüştür. Titrasyon için,
reaksiyon karışımından 5 mL okside olmuş pullulan 10 mL %10 sodium bikarbonat ile nötralize
edilmiş ve 2mL %20 potasyum iyodat ile iyodinin serbest kalması için 15 dakika karanlık bir
ortamda bekletilmiştir. Çözelti daha sonra 0.1 M sodyum tiyosülfat ile titre edilmiştir. Eş değer
nokta nişasta indikatörü kullanılarak tayin edilmiştir (Guthrie,1962).
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2.3.4.2. Fibroin İzolasyonu ve Polimer Çözeltilerin Hazırlanması
İpek böcekleri uzaklaştırılmış ve küçük parçacıklar halinde kesilmiş ipek fibroinlerinden
(FİB) 5 g tartılmıştır. Cam bir beherin içine 2 litre saf su konulduktan sonra kayname noktasına
gelene kadar ısıtılmıştır. Bu suya sodyum karbonat (4.24 g) eklendikten sonra suda iyice
çözünene kadar karıştırılmıştır (0.02 M Na2SO3). Daha önceden hazırlanmış olan 5 g fibroin
içine eklenmiş ve aralılarla bir spatula ile karıştırılmıştır. Bu solüsyon manyetik karıştırıcı
üzerinde tam 30 dk kaynayarak karışmaya bırakılmıştır (30 dk aşılırsa fibroinler degrede
olmaktadır). Bu süre sonunda FİB solüsyondan çıkarılarak saf su ile yıkanmış ve adrından
1litrelik beherin içinde 3 kere suyu değiştirilerek 20 dk periyotlar halinde karıştırılmıştır. Son
yıkamadan sonra FIB sıkılarak suyu iyice uzaklaştırlmış ve bir aliminyum folyo üzerinde gece
boyu (yeterli gelmezse daha fazla) kurumaya bırakılmıştır.
Lityum bromÜR ile çözme aşamasından önce kuruyan FIB küçük parçacıklar halinde
kesilmiştir. Kuru FIB ağırlığına göre %20 (ağırlık/hacim) yoğunluğunda bir solüsyon için 9.3 M
bir çözelti elde edilmesi gerekmektedir. Bu orana göre aşağıdaki heseplama formulü temel
alınarak, her seferinde gereken LiBr ağırlığı belirlenmiştir.

Tartılan LiBr bir miktar su ile çözülüp, olması gereken son toplam hacim ‘kuru İF x 4’
olacak şekilde su ile karıştırılmış ve ekzotekmik reaksion gözlenirken LiBr katı partiküllerinin
tamamen eridiğinden emin olunana kadar bekletilmiştir. Kuru FİB parçaları 50 ml’lik beherin
içine yerleştirildikten ve basınçla sıkıştırıldıktan sonra üzerine hazırlanan LiBr solüsyonu
dökülmüştür. Bu karışım 60˚C’de 4 saat beklameye bırakılmıştır. Fibroin tamamen eridiğinde
solüsyonun transparan olması ve renk vermesi gözlemlendikten sonra görülen siyah
parçacıklar uzaklaştırılmıştır. Daha sonra bu solüsyon 2 gün boyunca saf suya karşı diyaliz
edilmiştir (Rockwood vd., 2011).

2.4. Nanofibroz Yapıların Karakterizasyonu
2.4.1. Taramalı Elektron Mikroskobi Analizleri (SEM)
Hazırlanan taşıyıcılar sputter kaplama cihazı (Hummle VII, Anatech, İstanbul, Türkiye)
ile altın kaplandıktan sonra mikro ve nano SEM cihazları (Stereoscan S4-10, Cambridge ve
JSM-6400 Electron Microscope, Jeol Ltd., UK) ve ekipmanları (NORAN System 6 X-ray
Microanalysis System & Semafore Digitizer) ile incelenmiştir. Elektroeğirme yöntemiyle
üretilen nanofibröz hücre taşıyıcıların fiber morfolojisi ve çap analizleri SEM görüntülerinden
değerlendirilmiştir. Bütün bu analizler ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde
yapılmıştır.
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2.4.2. Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektroskopi ve Hafifletilmiş Toplam Yansıtma
(Fourier transform infrared spectroscopy - Attenuated Total Reflectance, FTIR-ATR)
Analizleri
BS’un asetilasyonu değerlendirilmesi için FTIR-ATR analizleri ODTU BIOMATEN’de
yaptırılmıştır.

2.4.3. Bozunma Analizleri
Çapraz bağlanmış ve bağlanmamış elektroeğirilmiş taşıyıcılardan örnekler (n=4) 10
mm çapında dairesel şekilde kesilip tartıldıktan sonra kapalı şişelerin içerisine yerleştirilmiştir.
Daha sonra şişelere fosfat tampon çözeltisi (PBS, 0.1 M, pH 7.2) eklenmiş ve 37°C sabit
sıcaklıkta su banyosunda (Nüve Bath NB 5) 35 gün boyunca bekletilmiştir. Her 7 gün sonunda
örnekler şişelerden çıkartılıp kurutma kağıdı yardımıyla üstlerindeki fazla su alınacak ve ıslak
ağırlıkları tartılmıştır. Daha sonra aynı örnekler su ile yıkandıktan sonra vakum fırınında oda
sıcaklığında kurutulmuştur. Kurutulan örneklerin ağırlık tartımları yapıldıktan sonra ağırlık
kaybetme yüzdeleri hesaplanmıştır (You vd., 2005). Ayrıca her 7 günlük inkübasyon sonunda
fosfat tamponun pH’sı ölçülerek pH değişimleri incelenmiştir.
2.4.4. Mekanik Testler
Taşıyıcıların (n=4) mekanik özellikleri, laboratuvarımızda bulunan Malzeme Test Cihazı
(Lloyd LR50K, Lloyd Instruments, İngiltere) kullanılarak Nexygen bilgisayar programı
yardımıyla ölçülmüştür. Öncelikle 3 mm x 5 mm x 4 mm (uzunluk x genişlik x yükseklik)
boyutlarında örnekler kesilmiştir. Örneklerin tutma kollarında kaymasını engellemek için bu
bölgeler zımpara kağıdıyla kaplanmıştır. Çene hareket hızı 4 mm/dk olarak ayarlanan çekme
testlerinden stres-uzama verilerine dönüştürülen sonuçlarla yapıların çekme dayanımı (UTS),
kırılma anındaki uzama ve elastik modülüsü belirlenmiştir. Benzer şekilde ayni cihazın farklı
program opsiyonu ile basma testleri yapılarak elastik modülüs ve % boyut değişim değerleri
bulunmuştur.
2.4.5. Gözeneklilik Ölçümleri
Taşıyıcıların gözeneklilik ölçümleri civalı porozimetre (Qunatochrome Coorporation,
Coremaster 60, Florida, USA) ve helyum piknometresi (Quantachrome Corporation, Helium
Ultrapycnometer 1000, Florida, USA) kullanılarak yapılmıştır. Ölçümler sırasında gözeneklerin
şeklinin silindir olduğu varsayılmıştır. Gözenek boyut dağılımı ve gözeneklilik değerleri alet
tarafından uygulanan basınç ile gözenek çapı arasındaki ilişki kullanılarak aşağıda yer alan
Washburn denklemi temelli programlarla elde edilmiştir (Hu vd., 2011).
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D: Gözenek çapı,
a: Civanın yüzey gerilimini (480 dyne /cm),
b: Civa ile gözenek duvarı arasındaki kontak açısı (genellikle 140º),
P: Uygulanan basınç
2.4.6. Hücre Kültür Çalışmaları
İnsan osteojenik sarkoma hücre hattı (Saos-2) kullanılarak, içine fetal sığır serum
(FBS, %10, v/v) ve penisilin/streptomisin (10 U/ml) eklenmiş DMEM (Dulbecco’s modified
Eagle medium, DMEM high glucose-Glutamine, Biochrom, Germany) besi ortamında 37°C’de
%5’lik karbondioksit ve %95 nemli hava içeren inkübatörde (5215, Shel Lab, USA) kültive
edilmiştir. Hücreler, en az %80-90 konfluensiye ulaştıklarında, pasajlama için %0.1 tripsinEDTA ile tripsinize edilmiştir.
2.4.6.1. Hücre Canlılık (MTT) Analizleri
Hücrelerin hücre taşıyıcılar üzerinde yapışıp çoğalmaları, MTT (3-(4,5-dimethylthiazol2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazolium bromide) testi (Sigma Aldrich, USA) ile belirlenmeye çalışılmış
fakat daha sonra daha uygun bulunan başka bir yönteme geçilmiştir. MTT testi sırasında sarı
tetrazolyum

tuzunun

metabolik

olarak

aktif

hücrelerin

mitokondrilerinden

salgılanan

dehidrojenaz enzimi tarafından mor formazan kristallerine indirgenmesine dayanmaktadır.
Dolayısıyla mor renk miktarı canlı hücre sayısı ile doğru orantılı olarak kabul edilir (Abed vd.,
2011). Bu aynı zamanda, hücre çoğalmasını önleyen ve hücreleri öldüren toksik maddelerin
varlığının tespiti için de bir analiz olarak kullanılır. Hücre kültür vasatları steril polistiren hücre
kültür kuyucukları içinde inkübe edildikten sonra 1., 4. ve 7. günlerde alınan örnekler 37°C’de
%5 karbondioksit içeren inkübatörde 4’er saat MTT ile bekletilmiştir. Hücre içinde çözünmeyen
formazan kristalleri DMSO ile çözünür hale getirilmiştir ve serbest salım sağlanmıştır (Ma vd.,
2011). Absorbans ölçümleri laboratuarımızdaki spektrofotometre cihazı (μOuantTM microplate
spectrophotometer, Biotek Instruments Inc., USA) ile yapılmıştır.
MTT testi sırasında kullanılan DMSO hücre taşıyıcıların çözücüsü olduğundan
sonuçları etkileyebileceği belirlenmiş ve bu yönteme alternatif olarak Alamar Mavisi analizi
yapılmıştır. Test edilen hücrelerin iç-metabolik aktiviteleri 7-Hidroksi-3H-fenoksazin-3-one 10oksitin, diğer bir adı ile alamar blue assay (Invitrogen, USA) kimyasal olarak indirgenmesine
neden olur. Devam eden hücre çoğalması indirgenme ortamını sabitlerken büyümenin
inhibisyonu oksidize ortamı sabitler. Buradaki indirgenme redoks indikatörünün okside olmuş
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florasan olmayan mavi formundan indirgenmiş florasan olan kırmızı formuna dönüşmesine
neden olur. Bu hücre büyümesi ile ilişkilendirilir. Deri biyopsi kalemi ile alınan 9 mm çapındaki
kesitler 3 örnek tekrarlı olarak 48’lik hücre kuyucuklarına yerleştirilmiş ve hücre ekiminden
önce ıslanmaları sağlanmıştır. 24 saat sonra her bir kuyucuk 6,000,000 hücre ve 0.5 ml
DMEM içerecek şekilde hücre ekimi yapılmıştır. Osteoblast proliferasyonu 7-Hidroksi-3Hfenoksazin-3-one 10-oksit (alamar blue assay, Invitrogen, USA) ile inkübasyonun 1., 4., 7. ve
14. günlerinde belirlenmiştir (Mishra vd., 2011). Her bir periyottan sonra örnekler nazikçe PBS
(pH 7.22) ile yıkanmış ve yeni bir 48’lik kuyucuğa aktarılmıştır. Her bir 0.5 ml’lik DMEM
solüsyonu 50 μL alamar blue solüsyonu (5 mg/mL) içerecek şekilde kuyucuklara yüklenmiş ve
4 saat boyunca (37°C, %5 karbondioksit) inkübatörde bekletilmişlerdir. Bu süreç sonunda
alamar

blue

çözeltisi

yeni

kuyucuklara

transfer

edilmiş

ve

absorbans

değerleri

spektrofotometre cihazı (μOuantTM microplate spectrophotometer, Biotek Instruments Inc.,
USA) ile 570 and 600 nm’de ölçülmüştür (Li vd., 2005).

2.4.6.2. Hücre Morfolojisi
Hücrelerin nanofibröz taşıyıcılar üzerinde morfolojisi ve çoğalmaları SEM (Quanta 200
FEG, The Netherlands) ile görüntülenmiştir. 1, 5 ve 14 günlük kültivasyon sonunda hücre
kültür ortamından alınan örnekler %2.5’luk fosfat tamponu içinde çözünmüş formalaldehid
çözeltisi içinde 4ºC’de 48 saat boyunca fiske edilmişlerdir. Fikse edilmiş örnekler önce fosfat
tamponu ile yıkanmış ve artan etanol serisi ile dehidre edilip (%20-100) son olarak
hekzametildisilazan

(HMDS)

içinde

20

dakika

kurutulmuş

ve

sonra

desikatörde

bekletilmişlerdir. Örnekler hassas aşındırma kaplama sistemi (precision etching coating
system - PECS; Gatan 682) ile ultra-ince (10 nm) altın tabakasıyla kaplandıktan sonra,
matrikslerin ve hücrelerin yüzeydeki görüntüleri taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
2.4.6.3 Taşıyıcılar İçine Hücre Göçünün İncelenmesi
Hücreler nanofibroz yapılara ekildikten sonra konfokal mikroskobi ve taramalı elektron
mikroskobi ile taşıyıcı içine göçleri incelenmiştir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Bakteriyel Selülozun Asetilasyon Sonuçları
Bakteriyel selülozun asetilasyon işleminin başarı ile oluşturulduğu ATR-FTIR yöntemi
ile incelenmiştir. Bu yöntemde kızılötesi ışınlar göreceli olarak daha yüksek bir kırılma indisi
kristaline gönderilir. Snell kanununa göre gönderilen kızılötesi ışın, kristalin iç yüzeyinden
yansır ve bir geçici dalga oluşturur. Burada ATR analizi şu sinyaller ışığında yapılır: ölçülen
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örnek ve yansıyan ışıma, kızılötesi yükleme sonrasında oluşan geçici dalgadan bir miktar
enerjiyi emerken, emilimden geriye kalan enerji dedektöre ulaşır. Bu sinyal FTIR okuması
sırasında

tanımlı

bir

spektruma

dönüştürülür

(Freger

ve

Ben-David,

2005).

BS

asetilasyonundan sonra elde edilen ATR-FTIR spektrumu asetilasyon öncesinde elde edilen
spektrum ile karşılaştırılmıştır. Bu ölçümlerde asetilasyonun başarılı olduğu görülmektedir
(Şekil 12). Yeni oluşan tepe noktalarından 1735 cm-1 bandı karbonil ester gruplarındaki gerilim
modunu (Tang vd., 2013), 1235-1250 cm-1 arasında beliren bant ise asetil gruplarının karbonil
gerilimini belirtmektedir ve bunların ikisi de asetillenmiş BS’ye özgüdür (Tomé vd., 2011).

C=O stretch*

C-O stretch**

Şekil 12. BS için FTIR-ATR spektrumları: yukarıdan aşağıya doğru asetilasyonsuz, 2 ml, 4 ml
ve 6 ml asetik anhidrit miktarı ile asetile edilmiş örnekler. *1735 cm-1 bandı karbonil ester
gruplarındaki gerilim, ** 1235-1250 cm-1 bandı asetil gruplarının karbonil gerilimi.

Asetilasyon çalışmaları sırasında çeşitli asetik anhidrit miktarları kullanılarak BS grupları
asetilasyon işlemlerinden geçirilmiş (Kim vd., 2002) ve titrasyon yöntemi ile elde edilen
asetilasyon derecesi sonuçları (Şekil 13) literatürdeki bulgularla kıyaslanmıştır (Samios vd.,
1997). Samos vd’nin çalışmasında elde edilen asetilasyon dereceleri ile uyumlu sonuçlar elde
edilmiştir. Şekil 13’de görüldüğü gibi 2 ml asetik anhidrit eklendiğinde en yüksek asetilasyon
elde edilmiştir. Eklenen asetik anhidrit miktarı arttırıldığında asetilasyon derecesi çok
düşmüştür. Bunun nedeninin bu reaksiyon sırasında polimer zincirlerin çok kırılması ve bu
zincirlerde istenilen fonksiyonel grubun elde edilememesi olduğu düşünülmektedir. Bu

33

deneyler sonrasında BS’un asetilasyonu için 2 ml asetik anhidrit miktarı kullanılmasına karar
verilmiştir.

Şekil 13. Farklı miktarlarda asetik anhidrit eklendikten sonra titrimetrik yöntemle hesaplanan
BS’nun asetilasyon yüzdeleri
3.2 Elektroeğirme ile Hücre Taşıyıcı Hazırlanması için Optimizasyon Çalışmaları
Elektroeğirme deneyleri ile hücre taşıyıcı hazırlanabilmesi için iki ayrı polimeri
çözebilecek ve aynı zamanda elektroeğirme işlemi için uygun özellikler taşıyacak çözücü
sisteminin belirlenmesi gerekmektedir. Ticari formda selüloz kaynaklı polimer (SA) ve PULL
polimeri için çözeltilerin hazırlanması sırasında farklı çözücüler ve bunların kombinasyonları
denenmiştir. Denenen çözücüler ve bunlar içerisinde her iki polimerin çözünürlükleri ile ilgili
elde edilen sonuçlar raporun Ekler bölümünde EK 1’de verilmiştir. SA için sıklıkla kulllanılan
çözücüler arasında sulu NMMO (N-metil-morfolin N-oksit), LiCl, aseton ve DMAc yer alırken
(Frey, 2008), PULL için uygun çözücüler su, DMF ve DMSO olarak sıralanabilir (Kong ve
Ziegler, 2013; Shi vd., 2011).
Elektro-eğirme işleminin koşullarının paremetrelerin belirleme sırasında elektriksel
voltaj için 5-25 kV, akış hızı olarak 0.2-8 ml/saat, şırınga-toplayıcı arası uzaklık 8-35 cm
aralıklarında denemeler yapılmıştır. SA/PULL için en uygun kuru elektro-eğirme koşulları
polimer konsantrasyonu %20, SA/PULL oranı 80/20, en uygun çözücüler DMAc/DMSO, en
uygun çözücü oranı 55/45, şırınga ile toplayıcı arası uzaklık 25 cm, akış hızı 1.5-2 ml/saat,
elektriksel voltaj 15 kV olarak belirlenmiştir (EK 2). En uygun ıslak elektroeğirme koşulları ise
polimer konsantrasyonu %20, SA/PULL oranı 50/50, en uygun çözücüler DMAc/DMSO, en
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uygun çözücü oranı 55/45, şırınga ile toplayıcı arası uzaklık 10-15 cm, akış hızı 8 ml/saat,
elektriksel voltaj 15 kV olarak belirlenmiştir.

3.3. SA/PULL ve BS/PULL Nanofibroz Yapıların Karakterizasyonu
3.3.1. Makroskopik Değerlendirmeler
Kuru elektroeğirme deneyleri sırasında 2-boyutlu SA/PULL (80/20) hücre iskeleri %20
polimer konsantrasyonuna sahip 55/45 hacimsel oranlı DMAc/DMSO çözeltileri, 10 kV
elektriksel voltaj, 25 cm uzaklık ve 1 ml/saat akış hızı parametreleri ile üretilmiştir. Taşıyıcılar
toplayıcı ekrandan ince alüminyum yüzey ile birlikte kaldırılmış ve fotoğraflanmıştır. Fakat
kemik dokusu hücre dışı matriksini daha iyi taklit edebilmek için 3-boyutlu hücre taşıyıcılara
gereksinim vardır (Jones vd., 2004). Kuru elektroeğirme deneyleri geliştirilerek 3-boyutlu yapı
oluşturmak için gereken parametreler saptanmıştır. Başarılı 3-boyutlu SA/PULL (80/20) hücre
iskeleri %20 polimer konsantrasyonuna sahip 55/45 hacimsel oranlı DMAc/DMSO çözeltiler,
15 kV elektriksel voltaj, 25 cm uzaklık ve 1.5 ml/saat akış hızı parametreleri ile üretilmiştir (EK
3 Şekiller 1 ve 2). Bununla birlikte, karakterizasyon testlerini daha doğru yorumlayabilmek ve
her noktasında özellikleri bilinen bir ürün elde edebilmek amacıyla daha homojen 3-boyutlu
yapıların oluşturulması gerektiği düşünülmüştür.
Daha düzgün homojen yapılar elde edebilmek için kuru elektroeğirmeden ıslak
elektroeğirme yöntemine geçilmiştir (Yang vd., 2013). 3-boyutlu SA/PULL hücre iskeleri kuru
toplayıcı ortam ile aynı oranlarda, (80/20, 50/50 ve 20/80), %20 polimer konsantrasyonuna
sahip DMAc/DMSO çözeltiler (55/45 v/v), 15 kV elektriksel voltaj, 10 cm uzaklık ve 4 ml/saat
akış hızı parametreleri ile üretilmiştir. Ancak oluşturulan SA/PULL (80/20) taşıyıcıların ilk başta
homojen iken liyofilizasyondan sonra homojenitelerinin azaldığı görülmüştür. 20/80 oranına
sahip SA/PULL taşıyıcılar ise kurutma işleminden sonra homojenliğini korumuştur. Bu sonuçla,
yapıları 3-boyutlu hale getirmekte PULL’un rol almış olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte,
mekanik streslere karşı dayanım gereksiniminin karşılanması nedeniyle SA miktarının
olabildiğince arttırılması yoluna gidilmiş ve en uygun SA/PULL oranı 50/50 olarak
belirlenmiştir. Bu deneylerde üretilen bütün SA/PULL taşıyıcılar fotoğraflanmıştır (EK 3
Şekiller 3 ve 4).
Bitki kaynaklı selülozun aksine bakteriyel selülozun birçok çözücüde çözünmediği ve
daha önceden optimize edilen elektroeğirme koşullarının yeniden optimize edilmesi gerektiği
görülmüştür. BS/PULL hücre taşıyıcılar, optimizasyon deneyleri sonrasında 50/50 oranında
%10-14 polimer konsantrasyonuna sahip DMAc/DMSO/NMMO 1:1:2 hacimsel oranlı çözücü
sistemi içinde, 20 kV elektriksel voltaj, 12 cm uzaklık ve 1 ml/saat akış hızı parametreleri ile
üretilmiştir (Şekil 14). Ancak hazırlanan bu taşıyıcılar, yapısal bütünlüğünü koruyan SA/PULL
yapıların aksine suda tamamen çözünmüştür. Ayrıca bu yapılar EDC/NHS ve glutaraldehid
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buharında çapraz bağlanması yapılmış ve buna rağmen çapraz bağlanmış örneklerin de suda
dağıldıkları gözlenmiştir. BS yüksek moleküler ağırlığa sahip bir polisakkaritdir. Elektroeğirme
işleminin gerçekleştirilmesi için sülfürik asit ile 2 saat veya 24 saat işlem görmüştür. Bu işlem
ile bu polimerin moleküler ağırlığı azaltılıp çözünürlüğü arttırılarak elektroeğrilmesi
sağlanmıştır. 24 saat sülfirik asite maruz bırakılan BS çözeltisinin viskositesinin 2 saat sülfürik
asite maruz kalan örneklere göre çok düşük olduğu gözlenmiştir. 24 saat sülfürik asit ile işlem
görmüş BS ile hazırlanan taşıyıcıların yapısal bütünlüklerini çok hızlı kaybettikleri gözlenmiştir.
Bu kaybın, BS polimer zincirlerinin asidik ortamda kırılmasıyla oluşan kısa zincirlerin suda
çözünürlüğünün çok artmış olması ve PULL ile birlikte yapının suda tamamen dağılmasına
sebep olması ile oluştuğu düşünülmüştür. Bu nedenle üç boyutlu taşıyıcıların hazırlanmasında
2 saat sülfirik asite maruz bırakılan BS kullanılmıştır.

Şekil 14. a) 3-boyutlu BS/PULL taşıyıcıların etanolde ıslak hali, b) liyofilize edildikten sonraki
kuru hali, c) 3-boyutlu BS/PULL/FIB taşıyıcıların etanolde ıslak hali ve kurutulduktan sonraki
kuru hali.

3.3.2. SEM Analizleri
3.3.2.1. Kuru Elektroeğirme
Kuru elektroeğirme için öncelikle ince uçlu şırınga iğnesi kullanılarak %80/20 oranında
SA/PULL polimer içeriği, %15 polimer konsantrasyonu, %70/30 hacim oranında DMAc/DMSO
çözücü sistemi, çeşitli akış hızı, şırınga- toplayıcı uzaklığı, elektrik voltajı ayarlamaları
yapılarak elektro-eğirme örnekleri elde edilmiştir (EK 4 Şekiller 1-10). Hazırlanan
taşıyıcılardaki

fiberlerde

boncuklanma

gözlenmiştir.

Boncuksu

yapıların

oluşumunu

engellemek amacıyla %20 polimer konsantrasyonu ile denemeler yapılmıştır. Kalın uçlu
şırınga iğnesi kullanılarak %80/20 oranında SA/PULL polimer içeriği, çeşitli hacim oranında
DMAc/DMSO çözücü sistemi, akış hızı, şırınga- toplayıcı uzaklığı, elektrik voltajı ayarlamaları
yapılarak elektroeğirme yapılmıştır (Şekiller EK 4). DMAc/DMSO çözücü sistemi 55/45
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oranına optimize edildikten sonra, akış hızı, şırınga- toplayıcı uzaklığı, elektrik voltajı
ayarlamaları yapılarak üç boyutluluğa sahip elektro-eğirilmiş örnekler elde edilmiştir (Şekiller
EK 4). Homojen ve 3 boyutlu yapılar elde etmek amacı ile kuru elektroeğirmeden ıslak
elektroeğirmeye geçilmiştir (Yang vd., 2013).
3.3.2.2. Islak elektro-eğirme
Islak elektro-eğirme için ön denemelerde SA/PULL kullanılmıştır. %20’lik (SA/PULL)
polimer konsantrasyonu, %55/45 hacim oranında DMAc/DMSO çözücü sistemi, 8 ml/saat akış
hızı, 10 cm şırınga- toplayıcı uzaklığı, 15 kV elektrik voltajı ile elektro-eğirilerek SA/PULL üç
boyutlu, kalınlığı isteğe bağlı olarak ayarlanabilen taşıyıcılar elde edilmiştir (Şekiller EK 5).
Fiberlerin kuru elektroeğirme ile elde edilen yapıların aksine daha dalgalı-daha az düzgün-hat
şeklinde oluştuğu bunun da yapının 3 boyutlu olma özelliğini arttırdığı düşünülmektedir. Farklı
oran SA/PULL (20/80, 50/50, 80/20) ile hazırlanan taşıyıcıların fiber kalınlıkları sırasıyla 8-16
µm, 6-16 µm ve 3-6 µm olarak bulunmuştur (EK 5 Şekil 2). SA miktarı arttıkça fiber kalınlığı
azladığı gözlenmiştir.
BS/PULL hücre taşıyıcılar 50/50 oranında %10-14 polimer konsantrasyonuna sahip
DMAc/DMSO/NMMO 1:1:2 hacimsel oranlı çözücü sistemi içinde, 20 kV elektriksel voltaj, 12
cm uzaklık ve 1 ml/saat akış hızı parametreleri ile üretilmiştir (Şekil 15). Polimer
konsantrasyonu arttıkça fiber morfolojisinin iyileştiği ve boncuksu yapıların oluşumunun
azaldığı gözlemlenmiştir. Ancak elde edilen fiberlerin çaplarının, ticari SA ile hazırlanan
SA/PULL yapılarında gözlenlenen fiber çaplarından çok küçük olduğu görülmektedir.
Hazırlanan BS/PULL taşıyıcıların aşağıda detayları verildiği şekilde çapraz bağlanma
deneyleri yapılmış, ancak kullanılan farklı yöntemlerin taşıyıcıların yapısal bütünlüğünün
korunmasını sağlayamadığı görülmüştür. Bu nedenle SA ile elde edilen formda yapıya
ulaşabilmek için fibroinin (FIB) eklenmesine karar verilmiştir. BS ve PULL’un periodat
oksidasyonu ile 2,3 dialdehid formları elde edilmiştir. Tablo 5’de belirtilen koşullarda ve
kompozisyonlarda

BS/PULL/FIB’in

elektroeğirme

koşullarının

optimizasyon

çalışması

yapılmıştır. Elektro-eğirme ile elde edilen örneklerin mikroyapıları glutaraldehid buharında
çapraz bağlamadan önce ve sonrasında elektron mikroskobisi ile incelenmiştir (Şekil 16).
Çapraz bağlanmadan öncesinde ve sonrasında fiberli yapı elde edilememiştir. Ancak
görüntüler dikkatli incelendiğinde kalın fiberlerin birbirlerine yapıştıkları gözlenmiştir. Burada
elektroeğirme sırasında çözücü sistemi içinde fibroin ve NMMO’dan kaynaklı suyun yüksek
oranda olması nedeniyle fiberlerin etanole düşmeden tüm çözücüsünün uçamadığı ve etanole
düştüğünde çözücü varlığıyla birbirlerine yapıştığı düşünülmektedir. Çözücü sistemdeki su
miktarının azaltılması veya ikili elektro eğirme sistemi ile çözeltilerin fibroin-okside PULL ile
birlikte ve okside selüloz olacak şekilde eş zamanlı elektroeğirmesi ile sorunun çözülebileceği
düşünülmektedir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi bitki kaynaklı ve bakteri kaynaklı selülozun
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proje

başlangıcında

öngöremediğimiz

tamamen

farklı

davranışları,

BS

uzun

süre

çözünmesinin sağlanamaması optimizasyon sürecini uzatmıştır. 1 yıllık proje süresince
başlangıçta hedeflenen BS/PULL taşıyıcı sistemler bitki kaynaklı selülozda üretilebilirken
bakteri kaynaklı olanlarda istenilen özelliklerde üretilememiştir. Bu nedenle geliştirilen
taşıyıcılar için projede yapılması hedeflenen karakterizasyonlar bitki kaynaklı selüloz ile
hazırlanan örneklerde araştırılmıştır. Bu aşamada fibroin ile özellikleri geliştirilebilecek yeni
yapının optimizasyon deneyleri 1 yıllık proje süresinde yetiştirilememiştir.
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(a)

(b)

(c)
Şekil 15. BS/PULL hücre taşıyıcılar (50/50 oranında %10 (a), %12 (b), ve %14 (c) polimer
konsantrasyonu ile hazırlanan BS/PULL taşıyıcıların SEM görüntüleri.
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Tablo 5. Fibroin ile birlikte solüsyon hazırlama sürecinde oluşturulan gruplar.
Polimerlerin
ağırlık oranı
ox-PULL:ox-BS:İF
2:2:1

Çözücülerin
hacim oranı
dH2O/DMAc/DMSO/NMMO
1/0/0/0

1:1:1

1:0:1
0:1:1

1:2:2

10
15
20
10
15
20
15
20
15
20
10
15
20
10
15
20
15
20
15
20

2:1:2

1:1:2
1:1:4
2:2:1

Toplam polimer
konsantrasyonu
(%)
10
15
20
10
15
20
15
20
15
20

2/1/1/0

1:1:1

1:0:1
0:1:1

1:2:2

10
15
20
10
15
20
15
20

2:1:2

1:1:2

1:1:4

15
20
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Solüsyonun
özellikleri
Elektriksel zayıflık
Ortalama viskozite
Elektriksel zayıflık
Ortalama viskozite
Elektriksel zayıflık
Düşük viskozite
Elektriksel zayıflık
Düşük viskozite
Damlama
Elektriksel zayıflık
Damlama
Ortalama viskozite
Elektriksel zayıflık
Damlama
Ortalama viskozite
Elektriksel zayıflık
Yüksel viskozite
Elektriksel zayıflık
Yüksel viskozite
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elektriksel zayıflık
Damlama
Ortalama viskozite
Elektriksel yüklenme
Düşük viskozite
Damlama
Elektriksel yüklenme
Düşük viskozite
Damlama
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Damlama
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Damlama

Polimerlerin
ağırlık oranı
ox-PULL:ox-BS:İF
2:2:1

Çözücülerin
hacim oranı
dH2O/DMAc/DMSO/NMMO
4/1/1/2

1:1:1

1:0:1

0:1:1

1:2:2

2:1:2

1:1:2

1:1:4
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Toplam polimer
konsantrasyonu
(%)
7
10
15
20
8
10
15
20
12
15
20
12
15
20
10
15
20
10
15
20
10
15
17
20
10
15
17
20

Solüsyonun
özellikleri
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite

Elekto-eğirilebilirlik

Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elektriksel yüklenme
Ortalama viskozite
Elekto-eğirilebilirlik

Elekto-eğirilebilirlik

a)

b)

b)

d)

Şekil 16. BS/PULL/FIB çapraz bağlanmadan önce ( a ve b) ve sonrasında (c ve d) taramalı
elektron mikroskobi görüntüleri.
3.3.3. Elektroeğrilmiş Tsşıyıcıların Çapraz Bağlanması
3.3.4. Bozunma Analizleri
FTIR spektrumlarında STMP çapraz bağlamasından sonra tüm SA/PULL oranlarında
oluşan Sodyum tri-polifosfat (STPP) gözlenmiştir (EK 6 Şekil 1). Uygun STMP:PULL oranını
ve reaksiyon süresini belirleyebilmek için SA/PULL 50/50 örneklerinde (n=4) bozunma
deneyleri yapılmıştır. Ek 6 Şekil 2 SA/PULL 50/50’nin farklı STMP:PULL oranları (10:5, 10:3
ve 10:1) ve reaksiyon süreleri (10 ve 2 dakika) ile çapraz bağlandıktan sonra zamana bağlı
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olarak kütle kayıplarını göstermektedir. STMP:PULL oranı arttırıldığında ve reaksiyon süresi
10 dakikaya uzatıldığında kütle kaybının azaldığı gözlenmiştir. Su içinde STMP ile çapraz
bağlanmasından sonra SA/PULL (80/20) fiberlerin morfolojileri bozulmuş ve elektroeğrilmiş
taşıyıcıların gözenekliliğinin azaldığı gözlenmiştir (EK 6 Şekil 3). SA/PULL (20/80) ile
hazırlanmış örneklerde fiber morfolojilerinde değişiklik olmamıştır. STMP ile çapraz bağlama
aşamasında

ekzotermik

bir

reaksiyon

oluşmaktadır.

Zamana

bağlı

kütle

kaybının

değerlendirildiği STMP ile çapraz bağlama ayrıca su yerine alkol içerisinde farklı süreler
kullanılarak yapılmıştır (EK 6 Şekiller 3-8, Tablo 6). EK Şekil 8’de ayrıca çapraz bağlanmamış
SA/PULL taşıyıcılar 35 gün tampon içinde bekletildikten sonra SEM görüntüleri bulunmaktadır.
Çapraz bağlanamış örneklerde %60 kütle kaybı oluşmuştur. Ancak hazırlanan taşıyıcının
yüksek gözenekliliğe sahip olduğu ve yapısal bütünlüğünü koruduğu gözlenmiştir. BS/PULL ile
hazırlanan taşıyıcılarda çapraz bağlama ile bu sonuç elde edilememiştir.
Tablo 6. Farklı yöntemlerle çapraz bağlanan taşıyıcılarda elde kütle kayıpları
Çapraz bağlama
yöntemi

STMP

EDC/NHS

Gluteraldehit

Oran
PULL:STMP
10:10
10:5
10:3
10:1
EDC:NHS
4:1
2:1
1:1
Molarite (g/ml)
0.5
2

% 25

Süre

Ortam
Su
Alkol
Alkol/su
in situ

(dk)
2
10
30

Su
Alkol
Alkol/su

(saat)
2
24

Sonuç
1.gün %50
(SA/PULL)

kütle

1.gün sonunda %50 kütle
kaybı (SA/PULL)
1.gün
tümü
(BS/PULL)

Çapraz
bağlayıcı
buharı

(saat)
2
4

kaybı

dağıldı

} 1.gün sonunda %100
kayBI
(SA/PULL)
ve
(BS/PULL)

8
BS/PULL (%100 kayıp)
1.gün sonunda %22 kütle
kaybı (oxBS/oxPULL/FB)

Yapısal bütünlüğünün sağlanamaması nedeniyle yukarıda belirtildiği gibi BS/PULL ile
hazırlanan yapıya fibroin eklenmiştir. 2 saat süreyle yapılan periodat oksidasyonu sonucunda
reaksiyonun verimliliği iyodometrik titrasyon ile tepkimeye girmeyen periodat miktarı ölçülerek
tayin edilmiştir. Periodat sonuçlarına göre kullanılan sodyum periyodatın tamamı kullanılmıştır.
Kullanılan pullulan ve sodyum periyodat molar olarak hesaplandığında, pullulan 1/40 oranında
modifikasyona uğradığı görülmektedir. Glutaraldehid buharında 8 saat bekletildikten sonra bir
gün sonunda %22 kütle kaybı gözlenmiştir. Bu kütle kaybının Sodyum periyodat miktarı
arttırılarak düşürülebileceği düşünülmektedir.
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3.3.5. Mekanik Testler
Basma testleri (EK 7 Tablo 1) sonucunda Selüloz Asetat/Pullulan (SA/PULL) oranı
yüksek olan grupta Elastik molül değerinin en yüksek olduğu, ancak pullulan oranı arttıkça bu
değerin anlamlı düzeyde azaldığı görülmüştür. Bu testte gruplar arasındaki uzama
miktarlarında çok büyük fark olmaması maksimum (Ultimate) basma kuvvetinin de SA oranı
yüksek olan grupta en yüksek olduğunu belirtmektedir. SA/PULL gruplarındaki bu mekanik
parametreler çapraz bağlama işlemi sonrasında anlamlı düzeyde değişmiştir. Çapraz bağlama
sonrasında Elastik Modül değerlerinin birbirine hemen hemen eşit değerlere geldiği, ancak
SA/PULL oranı eşit veya düşük gruplarda uzama oranı oranı azalırken bu oranın yüksek
olduğu grupta uzama oranının arttığı gözlenmiştir. Çapraz bağlama ile uzama oranı düşmesi
ve sonuç olarak elastik Modülünün artması biyopolimerlerde görülen ve beklenen bir sonuçtur
(Aktürk vd., 2011). Bu sonuç çapraz bağlama işleminin daha çok PULL molekülü üzerinde
etkin olduğunu göstermektedir.
Çekme test sonuçları (EK 7 Tablo 1) üretilen hücre taşıyıcıların çekme dayanımının
daha az olduğunu göstermektedir. Bu testlerde çapraz bağlama sonrasında Elastik Modül
değerlerinin tüm gruplarda anlamlı arttığı görülmektedir. Bunun maksimum çekme
dayanımında anlamlı artiş ve uzama oranlarındaki anlamlı azalmaya bağlı olduğu
bilinmektedir. PULL oranı en yüksek olan 20/80 grubunda uzama oranlarının en yüksek olması
bu malzemenin yapıya esneklik kattığı ancak SA azalması nedeniyle oluşan yapının çekme
dayanımının azaldığı görülmektedir. Kullanılan yapıların çözünürlüklerinin arttırılması ve daha
yüksek oranlarda çapraz bağlanma sağlanması ile ile hücre taşıyıcı yapıların mekanik
dayanım özelliklerinin arttırılabileceği düşünülmektedir. Kemik hasarlarında kullanılan hücre
taşıyıcıların daha çok hasarlı bölgede kemik dokuları arasındaki boşluğu doldurması ve bu
nedenle öncelikle basma kuvvetlerine maruz kalması beklenmektedir. Doku rejenerasyonu ile
biyomalzemenin kemik doku ile bağlanması ve doku malzeme interfazı geliştirmesi literatürde
gözlenmekte ve biyomalzemenin başarısı olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak ise
yapı içerisine doğru kemik hücrelerinin büyümesi ve burada mineralizasyon işlemi ile
biyomalzemenin mekanik dayanımını arttırması beklenmektedir.
BS/PULL/FIB elektroeğrilmiş taşıyıcıların taramalı elektron mikroskobi ile elde edilen
görüntülerde fiberli bir yapı elde edilemediği için mekanik testleri yapılamamıştır.
3.3.6. Gözeneklilik Ölçümleri
Civalı porozimetre ve helium piknometre kullanılarak yapılan gözeneklilik analizleri
sonucunda SA/PULL 20/80, 50/50 ve 80/20 oranlarına sahip taşıyıcıların gözeneklilikleri sırası
ile 84.04, 82.90 ve 76.19 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yine SA/PULL 20/80, 50/50 ve 80/20
oranlarına sahip taşıyıcıların gözenek boyut dağılımı sırasıyla 100, 20 ve 200 mikron
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aralıklarında yoğunlaşmaktadır (EK 8 Şekil 1). Gözenek boyutu dağılımı histogramlarında da
görüldüğü gibi SA/PULL 50/50 taşıyıcılar çoğunlukla 20 mikron çapında gözeneklere sahip
olmasının

yanı

sıra

40-180

mikron

aralığında

değişen

boyutlarda

da

boşluklar

barındırmaktadır. Küçük gözenekler yaklaşık bir insan kemik hücresi boyutunda olduğundan
hücre tutunması ve çoğalması için uygun olmakla birlikte (Mullender vd., 1996), az sayıda
bulunan daha büyük gözenekler yapının içe doğru bağlantılı (interconnected) olmasını ve
hücre ekimi sırasında hücrelerin iç katmanlara geçişine izin vermesini kolaylaştırmaktadır
(Mathew vd., 2007). Aksi halde, SA/PULL 20/80 ve 80/20 taşıyıcılarda olduğu gibi sıkışık
bölgelerinin yanında daha yüksek oranlarda büyük gözeneklere sahip bir yapının mekanik
özellikler açısından dezavantajlı olduğu belirtilmiştir (Jones ve Hench, 2003).
Okside edilmiş BS ve PULL ile hazırlanan BS/PULL/FIB taşıyıcıların taramalı elektron
mikrografilerinde fiberli yapı elde edilemediği ve bu taşıyıcıların gözenekliliğe sahip olmadığı
gözlendiği için gözeneklik analizleri yapılamamıştır.
3.3.7. Hücre Kültür Çalışmaları
SA/PULL için hücre kültür deneyleri başlatılmıştır ancak fonksiyonel testler
tamamlanamamıştır. STMP ile çapraz bağlanmış ve çapraz bağlanmamış örneklerde MTT
canlılık testlerinde olumlu sonuç alınamamıştır. Çapraz bağlanmamış örneklerde PULL’un ilk
iki günde %50’sinin kaybı nedeniyle, çapraz bağlanmış örneklerde ise yüzey gözenekliliğinin
kaybedilmesi sonucu, hücreler yapışmış olsa dahi canlılıklarını koruyamamışlardır. Ancak
hücrelerin taşıyıcılara ekildikten sonraki görüntüleri mikroskobik yöntemlerle görüntülenmiştir
(EK 9 Şekiller 1 ve 2). MTT canlılık analizlerinde sakrifisiyel polimerlerin yapıdan
uzaklaştırılmasına yeterli zaman verilmediği için hücreler canlılıklarını koruyamamıştır. Bu
nedenle hücreler taşıyıcılarına hücreler ekilmeden önce suda bekletilerek bu polimerlerin
yapıdan uzaklaştırılması sağlanmıştır. EK 9 Şekil 1’de görüldüğü gibi SA/PULL elektroeğrilmiş
ve suda bekletilerek sakrifiyel polimerlerin uzaklaştırılması ile daha gözenekli yapılar elde
edilmiş ve fiberlere hücreler yapışmıştır. Ayrıca hücreler fiberler arasında hücreler uzantılarıyla
hücre halıları oluşturmuştur. Konfokal mikroskobi ile yapılan analizlerde hazırlanan taşıyıcıların
yüksek gözenekliliği sayesinde hücreler yapının iç kısımlarına kadar penetre etmiştir (EK 9
Şekil 2).
BS/PULL temelli taşıyıcıların su içerisinde yapısal bütünlüklerini koruyamadıkları için
hücre kültür deneyleri başlatılamamıştır. Yapıya fibroinin katılması ve elektroeğirme
koşullarının optimizasyon çalışmaları projenin son iki haftasında yapılabildiği için hücre kültür
deneyleri başlatılamamıştır. Ancak metod kısmında yazılan tüm hücre kültür protokolleri
laboratuvarımızda oturtulmuş protokollerdir. Proje süresi bittiği için elektroeğrime koşulları ve
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çapraz bağlama protokolunun oturtulduktan sonra makale ve öğrencinin tez çalışmaları için
tamamlanabileceği düşünülmektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Projede Glucanoacetobacter xylinum ile BS üretilmiş, saflaştırılmış ve farklı ön
işlemlerden geçirildikten sonra BS/PULL taşıyıcılar elektroeğirme ile üretilmiştir. BS’un PULL
ile birlikte elektroeğrilebilmesi için ortak çözücüler araştırılmış ve en uygun çözücü sistem
olarak DMA/DMSO/NMMO belirlenmiştir. Elektroeğrilen BS/PULL fiberleri SA/PULL fiber
boyutlarına göre çok ince olduğu gözlemmiştir. Ancak elde edilen BS/PULL taşıyıcıların çapraz
bağlaması başarılı sonuç alınamamıştır. Bu nedenle yapıya fibroin eklenmiştir. Fibroin
mekanik dayanımı yüksek bir fibröz proteindir. BS ve PULL fibroinin ile kovanent bağ
oluşturulabilmesi için iki polisakkarid periodat ile okside edilerek 2,3 karbonil grupları
oluşturulmuştur. 1. gün sonunda çapraz bağlanmış BS/PULL/FIB taşıyıcılarda %22 kütle kaybı
gözlenmiştir. Yapısal bütünlüğünün daha iyi korunması için periodat konsantrasyonu
arttırılması önerilmektedir. Bu sayede glutaraldehid ile çapraz bağlanması daha başarılı
olacağı düşünülmektedir. Ayrıca taramalı elektron mikroskobi incelemelerde hazırlanan
BS/PULL/FIB taşıyıcıların gözenekli olmayan ve fiberlerin birbirini yapıştığı yapılar olduğu
gözlenmiştir. Bunun da elektroeğirme sırasında ıslanma olduğunu ve etanol içinde kalan
çözücülerin fiberleri birbirine yapıştırdığı gözlenmiştir. Bunun da çözücü sisteminde su oranın
yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. BA/PULL /FIB taşıyıcıların hazırlanması
hakkında

deneyim

tamamlanamamıştır.

kazanılmıştır.

Ancak

Ancak

ekibi

proje

proje
bakteriyel

elektroeğrilmesinde deneyim kazanmıştır.

46

süresinin

sonuna

gelindiği

seluloz

üretimi,

işlenmesi

için
ve

KAYNAKLAR
Abed, A., Assoul, N., Ba, M., Derkaoui, S. M., Portes, P., Louedec, L., Flaud, P. 2011.
“Influence of polysaccharide composition on the biocompatibility of pullulan/dextranbased hydrogels”. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 96, 535–42.
Akturk, O., Tezcaner, A., Bilgili, H., Deveci, M. S., Gecit, M. R., Keskin, D. 2011. “Evaluation of
sericin/collagen membranes as prospective wound dressing biomaterial”,

Journal of

Bioscience and Bioengineering, 112, 279-88.
Aubin, J. E., Triffitt, J. T. 2002. “Mesenchymal stem cells and osteoblast differentiation”.
Principles of Bone Biology. Editörler: Bilezikian, J. P., Raisz, L. G., Rodan G. A. San
Diego: Academic Press.
Balakrishnan, B., Jayakrishnan A. 2005. “Self-cross-linking biopolymers as injectable in situ
forming biodegradable scaffolds”, Biomaterials, 26, 3941-51.
Balmayor, E. R., Baran, E. T., Azevedo, H. S., Reis, R. L. 2012. “Injectable biodegradable
starch/chitosan delivery system for the sustained release of gentamicin to treat bone
infections”, Carbohydrate Polymers, 87, 32-9.
Barnes, C. P., Pemble, C. W., Brand, D. D., Simpson, D. G., Bowlin, G. L. 2007. “Cross-linking
electrospun type II collagen tissue engineering scaffolds with carbodiimide in ethanol”,
Tissue Engineering, 13, 1593-605.
Bhardwaj, N., Kundu, S. C. 2011. “Silk fibroin protein and chitosan polyelectrolyte complex
porous scaffolds for tissue engineering applications”, Carbohydrate Polymers, 85, 325–
33.
Blackwood, K., McKean, R., Canton, I., Freeman, C., Franklin, K., Cole, A., Brook, I., Farthing,
P., Rimmer, S., Haycock, J., Ryan, A., MacNeil, S. 2008. “Development of biodegradable
electrospun scaffolds for dermal replacement”, Biomaterials, 29, 3091-104.
Burg, K. J., Porter, S., Kellam, J. F. 2000. “Biomaterial developments for bone tissue
engineering”, Biomaterials, 21, 2347-59.
Callegari, G., Tyomkin, I., Kornev, K. G., Neimark, A. V., Hsieh, Y. 2011. “Absorption and
transport properties of ultra-fine cellulose webs”, Journal of Colloid And Interface Science,
353, 290-3.

47

Canton, I., McKean, R., Charnley, M., Blackwood, K., Fiorica, C., Ryan, A., MacNeil, S. 2010.
“Development of an Ibuprofen-releasing biodegradable PLA/PGA electrospun scaffold for
tissue regeneration”, Biotechnology and Bioengineering, 105, 396-408.
Chan, G., Mooney, D. J. 2008. “New materials for tissue engineering: towards greater control
over the biological response”, Trends in Biotechnology, 26, 382-92.
Chen, T., Embree H. D., Brown E. M., Taylor M. M., Payne G. F. 2003. “Enzyme catalyzed gel
formation of gelatin and chitosan: potential for in situ applications”, Biomaterials, 24,
2831-41.
Chen, L., Bromberg, L., Hatton, T. A., Rutledge, G. C. 2008. “Electrospun cellulose acetate
fibers containing chlorhexidine as a bactericide”, Polymer, 49, 1266-75.
Chen, Y. M. 2009. “In vitro cytotoxicity of bacterial cellulose scaffolds used for tissueengineered bone”, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 24, 137-45.
Cooper, A., Bhattarai, N., Zhang, M. 2011. “Fabrication and cellular compatibility of aligned
chitosan–PCL fibers for nerve tissue regeneration”, Carbohydrate Polymers, 85, 149-56.
Coxon, J. P., Oades, G. M., Colston, K. W., Kirby, R. S. 2004. “Advances in the use of
bisphosphonates in the prostate cancer setting”, Prostate Cancer and Prostatic Diseases,
7, 99-104.
Dawson, E., Mapili, G., Erickson, K., Taqvi, S., Roy, K. 2008. “Biomaterials for stem cell
differentiation”, Advanced Drug Delivery Reviews, 60, 215-28.
Dulong, V., Forbice, R., Condamine, E., Le Cerf, D., Picton, L. 2011. “Pullulan–STMP
hydrogels: a way to correlate crosslinking mechanism, structure and physicochemical
properties”, Polymer Bulletin, 67, 455-66.
Ekholm, E., Tommila, M., Forsback, A.-P., Märtson, M., Holmbom, J., Aäritalo, V., Finnberg,
C., Kuusilehto., A., Salonen., J., Yli-Urpo., A., Penttinen., R. 2005. “Hydroxyapatite
coating of cellulose sponge does not improve its osteogenic potency in rat bone”, Acta
Biomaterialia, 1, 535-44.
Fang, B., Wan, Y., Tang, T., Gao, C., Dai, K. 2009. “Proliferation and osteoblastic
differentiation of human bone marrow stromal cells on hydroxyapatite / bacterial cellulose
nanocomposite scaffolds”, Tissue Engineering Part A, 15, 1091-8.

48

Fatimi, A., Axelos, M. A. V., Tassin, J. F., Weiss, P. 2008. “Rheological characterization of
self‐hardening hydrogel for tissue engineering applications: gel point determination and
viscoelastic properties”, Macromolecular Symposia, 266, 12-16.
Freger, V., Ben-David, A. 2005. “Use of attenuated total reflection infrared spectroscopy for
analysis of partitioning of solutes between thin films and solution”, Analytical Chemistry,
77, 6019-25.
Frey, M. W. 2008. Electrospinning cellulose and cellulose derivatives. Polymer Reviews, 48,
378-91.
Fricain, J. C., Schlaubitz, S., Le Visage, C., Arnault, I., Derkaoui, S. M., Siadous, R., Catros, S.
2013. “A nano-hydroxyapatite--pullulan/dextran polysaccharide composite macroporous
material for bone tissue engineering”, Biomaterials, 34, 2947-59.
Gouma, P., Xue, R., Goldbeck, C. P., Perrotta, P., Balázsi, C. 2012. “Nano-hydroxyapatitecellulose acetate composites for growing of bone cells”, Materials Science and
Engineering: C, 32, 607-12.
Gunter, G. C., Craciun, R., Tam, M. S., Jackson, J. E., Miller, D. J. 1996. “FTIR and 31 P-NMR
spectroscopic analyses of surface species in phosphate-catalyzed lactic acid conversion”,
Journal of Catalysis,164, 207-19.
Guthrie, R. D. 1962. “Periodate oxidation”, Methods in Carbohydrate Chemistry, 1, 435-41.
Holzwarth, J. M., Ma, P. X. 2011. “Biomimetic nanofibrous scaffolds for bone tissue
engineering”, Biomaterials, 32, 9622-9.
Horner, E. A., Kirkham, J., Wood, D., Curran, S., Smith, M., Thomson, B., Yang, X. B. 2010.
“Long bone defect models for tissue engineering applications: criteria for choice”, Tissue
Engineering Part B Reviews, 16, 263-71.
Hu, W., Chen, S., Xu, Q., Wang, H. 2011. “Solvent-free acetylation of bacterial cellulose under
moderate conditions”, Carbohydrate Polymers, 83, 1575-81.
Hutmacher, D. W. 2000. Scaffolds in tissue engineering bone and cartilage. Biomaterials, 21,
2529-43.
Ikada, Y., Tsuji, H. 2000. “Biodegradable polyesters for medical and ecological applications”,
Macromolecular Rapid Communications, 21, 117-32.

49

Jhon, M. J., Thomas, S. 2008. “Biofibres and biocomposites”, Carbohydrate Polymers, 71,
343-64.
Jones, A. C., Milthorpe, B., Averdunk, H., Limaye, A., Senden, T. J., Sakellariou, A.,
Sheppard, A. P., Sok, R. M., Knackstedt, M. A., Brandwood, A., Rohner, D., Hutmacher,
D. W. 2004. “Analysis of 3D bone ingrowth into polymer scaffolds via micro-computed
tomography imaging”, Biomaterials, 25, 4947-54.
Jones, J. R., Hench, L. L. 2003. “Regeneration of trabecular bone using porous ceramics”,
Current Opinion in Solid State and Materials Science, 7, 301-7.
Jonoobi, M., Harun, J., Mathew, A. P., Hussein, M. Z. B., Oksman, K. 2009. Preparation of
cellulose nanofibers with hydrophobic surface characteristics. Cellulose, 17, 299-307.
Kaplan, F. S., Hayes, W. C., Keaveny, T. M., Boskey, A. L., Einhorn, T. A., Iannotti, J. P. 1994.
“Form and function of bone”. Orthopaedic Basic Science. Editör: Simon, S.R. Rosemont,
Columbus, OH: American Academy of Orhopaedic Surgeons.
Kerschnitzki, M., Wagermaier, W., Roschger, P., Seto, J., Shahar, R., Duda, G. N., Fratzl, P.
2011. “The organization of the osteocyte network mirrors the extracellular matrix
orientation in bone”, Journal of Structural Biology, 173, 303-11.
Kim, D., Nishiyama, Y., Kuga, S. 2002. “Surface acetylation of bacterial cellulose”, Cellulose,
9, 361-7.
Kim, S. H., Won, C. Y., Chu C. C. 1999. “Synthesis and characterization of dextran-maleic
acid based hydrogel”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 46, 160-70.
Kong, L., Ziegler, G. R. 2013. “Rheological aspects in fabricating pullulan fibers by electro-wetspinning”, Food Hydrocolloids, 38, 220-6.
Lalande, C., Miraux, S., Derkaoui, S. M., Mornet, S., Bareille, R., Fricain, J. C., Franconi, J. M.
2011. “Magnetic resonance imaging tracking of human adipose derived stromal cells
within three-dimensional scaffolds for bone tissue engineering”, European Cells &
Materials, 21, 341-54.
Leathers, T. D. 2003. “Biotechnological production and applications of pullulan”, Applied
Microbiology and Biotechnology, 62, 468-73.

50

Lee, S. J., Atala, A. 2013. “Scaffold technologies for controlling cell behavior in tissue
engineering”, Biomedical Materials, 8, 1-2.
Lee, K. Y., Mooney, D. J. 2001. “Hydrogels for tissue engineering”, Chemical Reviews, 101,
1869-80.
Li, M. G., Tian, X. Y., Chen, X. B. 2009. “A brief review of dispensing-based rapid prototyping
techniques in tissue scaffold fabrication: role of modeling on scaffold properties
prediction”, Biofabrication, 1, 1-10.
Li, Z., Ramay, H. R., Hauch, K. D., Xiao, D., Zhang, M. 2005. “Chitosan-alginate hybrid
scaffolds for bone tissue engineering”, Biomaterials, 26, 3919-28.
Liu, L., He, D., Wang, G., Yu, S. 2011. “Bioinspired crystallization of CaCO3 coatings on
electrospun cellulose acetate fiber scaffolds and corresponding CaCO3 microtube
networks”, Langmuir, 27, 199-206.
Ma, J., He, X., Jabbari, E. 2011. “Osteogenic differentiation of marrow stromal cells on random
and aligned electrospun poly(L-lactide) nanofibers”, Annals of Biomedical Engineering,
39, 14-25.
Mano, J. F., Silva, G. A., Azevedo, H. S., Malafaya, P. B., Sousa, R. A., Silva, S. S., Boesel, L.
F. 2007. “Natural origin biodegradable systems in tissue engineering and regenerative
medicine: Present status and some moving trends”, Journal of the Royal Society,
Interface / the Royal Society, 4, 999-1030.
Martínez-Sanz, M., Olsson, R. T., Lopez-Rubio, A., Lagaron, J. M. 2010. “Development of
electrospun EVOH fibres reinforced with bacterial cellulose nanowhiskers. Part I:
Characterization and method optimization”, Cellulose, 18, 335-47.
Märtson, M., Viljanto, J., Hurme, T., Laippala, P., Saukko, P. 1999. “Is cellulose sponge
degradable or stable as implantation material? An in vivo subcutaneous study in the rat”,
Biomaterials, 20, 1989-95.
Mathew, J. A., Kache, V., Liu, C., Tang, L., Yang, J. 2007. “Nano-featured highly
interconnective macroporous elastic scaffolds for cardiovascular tissue engineering”,
Engineering in Medicine and Biology Workshop, 43-6.
Megelski, S., Stephens, J. S., Chase, D. B., Rabolt, J. F. 2002. “Micro- and nanostructured
surface morphology on electrospun polymer fibers”, Macromolecules, 35, 8456-66.
51

Melchels, F. P. W., Bertoldi, K., Gabbrielli, R., Velders, A. H., Feijen, J., Grijpma, D. W. 2010.
“Mathematically

defined

tissue

engineering

scaffold

architectures

prepared

by

stereolithography”, Biomaterials, 31, 6909-16.
Miaoa, J., Pangulea, R. C., Paskalevaa, E. E., Hwangh, E. E., Kanea, R. S., Linhardta, R. J.,
Dordicka, J. S. 2011. “Lysostaphin-functionalized cellulose fibers with antistaphylococcal
activity for wound healing applications”, Biomaterials, 32, 9557-67.
Mishra, B., Vuppu, S., Rath, K. 2011. “The role of microbial pullulan, a biopolymer in
pharmaceutical approaches: A review”, Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1, 4550.
Murakami, M., Kaneko, Y., Kadokawa, J. 2007. “Preparation of cellulose-polymerized ionic
liquid composite by in-situ polymerization of polymerizable ionic liquid in cellulosedissolving solution”, Carbohydrate Polymers, 69, 378-81.
Mullender, M. G., van deer Meer, D. D., Huiskes, R., Lips, P., 1996. “Osteocyte density
changes in aging and osteoporosis”, Bone, 18, 109-13.
Müller, F. A., Müller, L., Hofmann, I., Greil, P., Wenzel, M. M., Staudenmaier, R. 2006.
“Cellulose-based scaffold materials for cartilage tissue engineering”, Biomaterials, 27,
3955-63.
Nge, T. T., Nogi, M., Yano, H., Sugiyama, J. 2010. “Microstructure and mechanical properties
of bacterial cellulose/chitosan porous scaffold”, Cellulose, 17, 349-63.
Ohkawa, K., Hayashi, S., Nishida, A., Yamamoto, H., Ducreux, J. 2009. “Preparation of pure
cellulose nanofiber via electrospinning”, Textile Research Journal, 79, 1396-401.
Oshima, T., Taguchi, S., Ohe, K., Baba, Y. 2011. “Phosphorylated bacterial cellulose for
adsorption of proteins”, Carbohydrate Polymers, 83, 953-8.
Park, W.-I., Kang, M., Kim, H.-S., Jin, H.-J. 2007. “Electrospinning of poly(ethylene oxide) with
bacterial cellulose whiskers”, Macromolecular Symposia, 249-50, 289-94.
Rekha, M. R., Sharma, C. P. 2007. “Pullulan as a promising biomaterial for biomedical
applications: A Perspective”, Trends in Biomaterials and Artificial Organs, 20, 116-21.
Reneker, D. H., Yarin, A. L. 2008. “Electrospinning jets and polymer nanofibers”, Polymer, 49,
2387-425.
52

Rockwood, D. N., Preda, R. C., Yücel T., Wang X., Lovett, M. L., Kaplan, D. L., 2011.
“Materials fabrication from bombyx mori silk fibroin”, Nature Protocols, 6, 1612-31.
Rosen, C. J., Compston, J. E., Lian, J. B. 2009. Primer on the metabolic bone diseases and
disorders of mineral metabolism. (7. basım). Washington: The Sheridan Press.
Sachlos, E., Czernuszka, J. T. 2003. “Making tissue engineering scaffolds work. Review: The
application of solid freeform fabrication technology to the production of tissue engineering
scaffolds”, European Cells & Materials, 5, 29-40.
Sakai, R., John, B., Okamoto, M., Seppälä, J. V., Vaithilingam, J., Hussein, H., Goodridge, R.
2013. “Fabrication of polylactide-based biodegradable thermoset scaffolds for tissue
engineering applications”, Macromolecular Materials and Engineering, 298, 45-52.
Salgado, A. J., Coutinho, O. P., Reis, R. L., Davies, J. E. 2006. In vivo response to starchbased scaffolds designed for bone tissue engineering applications. Journal of Biomedical
Materials Research Part A, 80, 983-9.
Samios, E., Dart, R. K., Dawkins, J. V. 1997. “Preparation, characterization and
biodegradation studies on cellulose acetates with varying degrees of substitution”,
Polymer, 38, 3045-54.
Sell, S. A., Wolfe, P. S., Garg, K., McCool, J. M., Rodriguez, I. A., Bowlin, G. L. 2010. “The use
of natural polymers in tissue engineering: A focus on electrospun extracellular matrix
analogues”, Polymers, 2, 522-53.
Shekaran, A., García, A. J. 2011. “Extracellular matrix-mimetic adhesive biomaterials for bone
repair”, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 96, 261-72.
Shi, L., Le Visage, C., Chew, S. Y. 2011. “Long-term stabilization of polysaccharide
electrospun fibres by in situ cross-linking”, Journal of Biomaterials Science Polymer
edition, 22, 1459-72.
Sill, T. J., von Recum, H. A. 2008. “Electrospinning: Applications in drug delivery and tissue
engineering”, Biomaterials, 29, 1989-2006.
Singh, R. S., Saini, G. K., Kennedy, J. F. 2008. “Pullulan: Microbial sources, production and
applications”, Carbohydrate Polymers, 73, 515-31.

53

Sirvio, J., Hyvakko, U., Liimatainen, H., Niinimaki, J., Hormi, O. 2011. “Periodate oxidation of
cellulose at elevated temperatures using metal salts as cellulose activators”,
Carbohydrate Polymers, 83, 1293-7.
Stevens, M. M. 2008. “Biomaterials for bone tissue enginnering”, Materials Today, 11, 18-25.
Sombatmankhong, K., Sanchavanakit, N., Pavasant, P., Supaphol, P. 2007. “Bone scaffolds
from electrospun fiber mats of poly(3-hydroxybutyrate), poly(3-hydroxybutyrate-co-3hydroxyvalerate) and their blend”, Polymer, 48, 1419-27.
Stijnman, A. C., Bodnar, I., Hans Tromp, R. 2011. “Electrospinning of food-grade
polysaccharides”, Food Hydrocolloids, 25, 1393-8.
Subbiah, T., Bhat, G. S., Tock, R. W., Parameswaran, S., Ramkumar, S. S. 2005.
“Electrospinning of nanofibers”, Journal of Applied Polymer Science, 96, 557-69.
Svensson, A., Nicklasson, E., Harrah, T., Panilaitis, B., Kaplan, D. L., Brittberg, M.,
Gatenholm, P. 2005. “Bacterial cellulose as a potential scaffold for tissue engineering of
cartilage”, Biomaterials, 26, 419-31.
Swetha, M., Sahithi, K., Moorthi, A., Srinivasan, N., Ramasamy, K., Selvamurugan, N. 2010.
“Biocomposites containing natural polymers and hydroxyapatite for bone tissue
engineering”, International Journal of Biological Macromolecules, 47, 1-4.
Tang, L., Huang, B., Lu, Q., Wang, S., Ou, W., Lin, W., Chen, X. 2013. “Ultrasonicationassisted manufacture of cellulose nanocrystals esterified with acetic acid”, Bioresource
Technology, 127, 100-5.
Toker, S. M., Tezcaner, A., Evis, Z., 2011. “Microstructure, microhardness, and
biocompatibility characteristics of yttrium hydroxyapatite doped with flüoride”, Journal of
Biomedical Materials Research B: Applied Biomaterials. 9, 207-17.
Tomé, L. C., Pinto, R. J. B., Trovatti, E., Freire, C. S. R., Silvestre, A. J. D., Neto, C. P.,
Gandini, A. 2011. “Transparent bionanocomposites with improved properties prepared
from acetylated bacterial cellulose and poly(lactic acid) through a simple approach”,
Green Chemistry, 13, 419-27.
Tuzlakoglu, K., Bolgen, N., Salgado, A. J., Gomes, M. E., Piskin, E., Reis, R. L. (2005). “Nanoand micro-fiber combined scaffolds: A new architecture for bone tissue engineering”,
Journal of materials science. Materials in Medicine, 16, 1099-104.
54

Wan, Y. Z., Huang, Y., Yuan, C. D., Raman, S., Zhu, Y., Jiang, H. J., He, F., Gao, C. 2007.
“Biomimetic

synthesis

of

hydroxyapatite/bacterial

cellulose

nanocomposites

for

biomedical applications”, Materials Science and Engineering, 27, 855-64.
Wittaya-areekul, S., Prahsarn, C. 2006. “Development and in vitro evaluation of chitosanpolysaccharides composite wound dressings”, International Journal of Pharmaceutics,
313, 123-8.
Yang, W., Yang, F., Wang, Y., Both, S. K., Jansen, J. A. 2013. “In vivo bone generation via the
endochondral pathway on three-dimensional electrospun fibers”, Acta Biomaterialia, 9,
4505-12.
You, Y., Min, B.-M., Lee, S. J., Lee, T. S., Park, W. H. 2005. “In vitro degradation behavior of
electrospun polyglycolide, polylactide, and poly(lactide-co-glycolide)”, Journal of Applied
Polymer Science, 95, 193-200.
Zhou, H., Lee, J. 2011. “Nanoscale hydroxyapatite particles for bone tissue engineering”, Acta
Biomaterialia, 7, 2769-81.
Şekiller:
KU Leuven Department of Mechanical Engineering. “Multi-scale modeling in bone tissue
engineering: from biomaterials to intracellular signaling cascades via the cell”.
http://www.mech.kuleuven.be/en/bme/research/mechbio/
Son erişim tarihi: 06 Nisan 2014.
ChemWiki: The Dynamic Chemistry E-textbook. “Compare Cellulose and Starch Structures”.
http://chemwiki.ucdavis.edu/@api/deki/files/522/260pxCellulose_strand.jpg?size=bestfit&width
=352&height=310&revision=1
Son erişim tarihi: 06 Nisan 2014.
The Mining Company About.com. “Chemical structure of cellulose acetate”.
http://chemistry.about.com/od/factsstructures/ig/Chemical-Structures---C/CelluloseAcetate.htm
Son erişim tarihi: 06 Nisan 2014.

55

EKLER
EK 1
EK 1-Tablo 1. SA ve PULL Polimerlerinin Farklı Çözücüler İçerisinde Çözünürlükleri

Polimer

Çözücü

Çözücü

Çözünürlük

oranı
PULL

d-su

SA

Aseton / DMAc

SA /PULL

d-su / Aseton /

[polimer]
w/w%

+

20

2:1

+

20

2:6:3

-

20

1:1

-/+

20

DMAc
PULL

Aseton / d-su

SA

d-su

-

10

PULL

Aseton

-

10

SA

DMSO / d-su

1:1

-/+

10

PULL

DMSO / d-su

1:1

+

10

SA

Aseton / d-su

2:1

+

10

SA

DMAc

+

20

SA

DMAc / DMSO

1:1

+

10

SA /PULL

DMAc / DMSO

1:1

+

20

SA

Asetik asit / d-su

3:1

+

17

SA /PULL

Asetik asit / d-su

3:1

-/+

20
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EK 2
EK 2-Tablo 1. SA/PULL Elektro-eğirme Optimizasyon Çalışmaları
SA/PULL

Polimer

DMAc/DMSO

oranı

konsantrasyonu

oranı

Taylor konisi/Jet

Ürün

%
80/20

10

15

20

25

50/50

10

15

20

25

0/100

-

ıslanma

50/50

-

ıslanma

100/0

-/+

-

0/100

-

boncuklu fiberler

50/50

-/+

boncuklu fiberler

100/0

-

-

0/100

-

-

30/70

-

ıslanma

50/50

-/+

-

50/45

+

+

60/40

-/+

ıslanma

30/70

-/+

ıslanma

100/0

-

-

0/100

-

ıslanma

50/50

-

ıslanma

100/0

-

-

0/100

-

ıslanma

50/50

-

ıslanma

100/0

-/+

-

0/100

-

-

50/50

-/+

boncuklu fiberler

100/0

-/+

-

0/100

-

-

30/70

-

-

50/50

-/+

+

50/45

+

+

60/40

-

-

30/70

-

-

100/0

-

-

0/100

-/+

ıslanma

50/50

-/+

ıslanma
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20/80

10

15

20

25

100/0

-

-

0/100

-

-

50/50

-

ıslanma

100/0

-/+

ıslanma

0/100

-

ıslanma

50/50

-/+

-

100/0

-/+

-

0/100

-

-

30/70

-

ıslanma

50/50

-/+

+

50/45

+

+

60/40

-/+

+

30/70

-/+

-

100/0

-

-

0/100

-/+

-

50/50

-/+

ıslanma

100/0

-/+

-
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EK 3
SA/PULL Hücre Taşıyıcılar için Makroskopik Görüntüleme

(a)

(b)

Ek 3-Şekil 1. Kuru elektro-eğirme ile 2-boyutlu taşıyıcı bütün (a) ve kesit görünümleri (b).

(a)

(b)

(c)
Ek 3-Şekil 2. Kuru elektro-eğirme ile 3-boyutlu taşıyıcı elde etme sürecinde ilk aşama (a), son
aşamada kesit (b) ve üstten görünümleri (c).
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(a)
80/20

(b)
20/80

(c)

(d)

Ek 3-Şekil 3. Islak elektro-eğirme ile elde edilen SA/PULL oranları 80/20 (a ve c) ve 20/80 (b
ve d) olan 3-boyutlu taşıyıcıların etanolden çıkarılmış ıslak hali (a ve b) ve liyofilize edildikten
sonraki kuru hali (c ve d).

Ek 3-Şekil 4. Islak elektro-eğirme ile elde edilen SA/PULL 50/50 (a) ve 5 mm çapında dairesel
kesiti (b).
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EK 4
Kuru Elektro-eğirme ile Üretilmiş SA/PULL Hücre Taşıyıcılar için SEM Görüntüleri

EK 4-Şekil 1. 1 ml/saat hıza, 20 cm uzaklıkta, 13 kV ile elektro-eğirilmiş iki boyutlu taşıyıcıları
oluşturan fiberlerin SEM görüntüleri.

EK 4-Şekil 2. 1 ml/saat hızda, 25 cm uzaklıkta ve 12 kV ile elektro-eğirilmiş iki boyutlu
taşıyıcıları oluşturan fiberlerin SEM görüntüleri.
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EK 4-Şekil 3. 1 ml/saat, 25 cm, 16 kV ile elektro-eğirilmiş iki boyutlu taşıyıcıları oluşturan
fiberlerin SEM görüntüleri.

EK 4-Şekil 4. DMAc/DMSO % 50/50, 5 ml/saat hızda, 25 cm uzaklıkta, 15 kV ile elektroeğirilmiş iki boyutlu taşıyıcıları oluşturan fiberlerin SEM görüntüleri.
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EK 4-Şekil 5. DMAc/DMSO %55/45 içinde, 1 ml/saat hızda, 25 cm uzaklıkta , 10 kV ile
elektro-eğirilmiş iki boyutlu taşıyıcıları oluşturan fiberlerin SEM görüntüleri.

EK 4-Şekil 6. DMAc/DMSO %55/45, 2 ml/saat, 30 cm, 11 kV ile elektro-eğirilmiş iki boyutlu
taşıyıcıları oluşturan fiberlerin SEM görüntüleri.
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EK 4-Şekil 7. İlk üç boyutlu taşıyıcı üretilmeye çalışılırken oluşturulan bölgesel üç boyutluluğa
sahip örneklerin SEM görüntüsü (1.5 ml/saat, 25 cm,15 kV).

EK 4-Şekil 8. Toplayıcı geometrisi düzensizce değiştirilerek elektro-eğirilmiş üç boyutlu
taşıyıcının SEM görüntüleri (1 ml/saat, 30 cm,14 kV).
64

EK 4 Şekil 9. Toplayıcı geometrisi açısal olarak değiştirilerek elektro-eğirilmiş üç boyutlu
taşıyıcının SEM görüntüleri (1 ml/saat, 30 cm,14 kV).
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EK 5
Islak Elektro-eğirme ile Üretilmiş SA/PULL Hücre Taşıyıcıların SEM Görüntüleri

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ek 5 Şekil 1. SA/PULL polimer içeriği 80/20 (a ve b), 50/50 (c ve d) 20/80 (e ve f) oranlarına
sahip hücre taşıyıcılar.

66

Ek 5 Şekil 2. SEM görüntülerinden elde edilmiş SA/PULL (a) 20/80, (b) 50/50, and (c) 80/20
hücre taşıyıcıların fiber çapı boyutu histogramları.
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EK 6

(a)
(b)

O-C-O stretch*

(c)
STPP**

(d)

(e)
(f)

EK 6 Şekil 1. SA/PULL a) 50/50, b) 20/80, c) 80/20, d) 50/50 çapraz bağlı, e) 20/80 çapraz
bağlı, f) 80/20 çapraz bağlı taşıyıcılar için FTIR-ATR spektrumları. *Doğal PULL için özel bağ
(DULONG, 2011), **STMP çapraz bağlamasından sonra oluşan STPP Sodyum tri-polifosfat
(GUNTER, 1996).
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EK 6 Şekil 2. SA/PULL 50/50 örneklerinde çeşitli STMP:PULL oranları (10:5, 10:3 ve 10:1) ve
reaksiyon süreleri (10 ve 2 dakika) için 35 günlük bozunma testlerinde elde edilen toplam
%kütle kayıpları

69

EK 6 Şekil 3. Suda çapraz bağlanmış SA/PULL polimer içeriği 80/20 oranına sahip hücre
taşıyıcılar.

Ek 6 Şekil 4. Suda çapraz bağlanmış SA/PULL polimer içeriği 20/80 oranına sahip hücre
taşıyıcıları.
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Ek 6 Şekil 5. Etanol içerisinde 15 dakika çapraz bağlama reaksiyon süresi boyunca muamele
edilmiş hücre taşıyıcıları.

Ek 6 Şekil 6. Etanol içerisinde 30 dakika çapraz bağlama reaksiyon süresi boyunca muamele
edilmiş hücre taşıyıcıların SEM görüntüleri.

Ek 6 Şekil 7. Alkali etanol içerisinde in situ çapraz bağlama reaksiyonu gerçekleştirilmiş hücre
taşıyıcıların SEM görüntüleri.
71

Ek 6 Şekil 8. Çapraz bağlanmamış SA/PULL hücre taşıyıcıların PBS içinde 35 günlük
inkübasyonun sonunda SEM görüntüleri.

72

EK 7
EK 7 Tablo 1. SA/PULL 20/80, çapraz bağlı 20/80, 50/50, çapraz bağlı 50/50, 80/20 ve çapraz
bağlı 80/20 hücre taşıyıcılar için germe/basma testleri tablosu.
Örnek

Basma Testi

SA/PULL

Elastik
modülüs
(MPa)

Germe Testi
Uzama (%)

Çekme dayanımı
UTS (MPa)

Elastik
modülüs
(MPa)

Uzama (%)

80/20

88.79

Çapraz bağlanmamış SA/PULL
138.82
0.0123±0.00017
0.003±0.00

50/50

0.67±0.01

129.67±0.15

0.1340.00020

0.006±0.06

56.13±0.01

20/80

0.46±0.01

139.39±0.08

0.00310.00010

0.001±0.11

229.22

80/20

7.07±0.79

Çapraz bağlanmış SA/PULL
191.69
0.0211±0.00007

4.00±0.65

120.96±0.01

50/50

7.96±0.46

55.28±2.89

0.10660.00010

4.01±0.23

84.81

20/80

8.29±0.09

44.00±3.96

0.33600.00006

2.29±0.98

159.61±1.25

Örnek

Basma Testi

SA/PULL

Elastik
modülüs
(MPa)

138.90±0.05

Germe Testi
Uzama (%)

Çekme
dayanımı UTS
(Pa)

Elastik
modülüs
(MPa)

Uzama (%)

80/20

88.79

Çapraz bağlanmamış SA/PULL
12267±165
0.003±0.00
138.82

50/50

0.67±0.01

129.67±0.15

134925

0.006±0.06

56.13±0.01

20/80

0.46±0.01

139.39±0.08

3107

0.001±0.11

229.22

80/20

7.07±0.79

Çapraz bağlanmış SA/PULL
21103±65
4.00±0.65
191.69

120.96±0.01

50/50

7.96±0.46

55.28±2.89

106591

4.01±0.23

84.81

20/80

8.29±0.09

44.00±3.96

335953

2.29±0.98

159.61±1.25
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138.90±0.05

EK 8

100
50
0

Çap (µm)
Normalized Volume

Cumulative Percent

EK 8 Şekil 1. SA/PULL 20/80 (a), 50/50 (b) ve 80/20 (c) oranlarındaki taşıyıcıların civalı
porozimetre ve helium piknometre kullanılarak elde edilen gözenek boyutu dağılımı
histogramları.
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Cumulative %

30000
20000
10000
0

237.10…
174.30…
125.90…
93.410,…
71.740,…
55.730,…
44.590,…
36.640,…
30.670,…
26.360,…
23.100,…
20.510,…
18.420,…
16.750,…
15.440,…
14.380,…
13.480,…
12.750,…
12.100,…
11.470,…
10.880,…
10.340,…
9.830,00
9.367,00
8.955,00
8.589,00

Normalized Volume
(cc/g)

SA/PULL 80/20

EK 9 Şekil 1. Saos-2 hücre ekiminden 24 saat sonunda SA/PULL elektroeğrilmiş
taşıyıcıların taramalı elektron mikrografileri. Mavi oklar hücre ve hücre uzantılarını
göstermektedir.
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EK 9 Şekil 2. SA/PULL (50/50) ekilmiş Saos-2 hücrelerinin 24 saat inkübasyon sonunda
konfokal mikroskobi görüntüleri. Hücrelerin aktin filamentleri falloidin-FITC ve çekirdekleri
propidium iodid ile boyanmıştır. Yeşil görülen alanlar taşıyıcının nonspesifik olarak boyandığı
bölgeler ve kırmızı noktalar hücre çekirdeklerini göstermektedir.
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