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Özet 
 
Ortopedik ameliyatlardan sonra ortaya çıkan protez ilintili enfeksiyonlar hastalar için oldukça 
ciddi ve genellikle antibiyotikle tedavi edilmesi zor olan komplikasyonlardandır. Bu vakaların 
çoğunda enfekte olmuş protezin tekrar çıkarılması mevcut durumda enfeksiyonu gidermenin 
tek yolu olarak uygulanmaktadır. Bu sebeple protez üzerindeki mikrobiyolojik durum ve hasta 
bağışıklık sisteminin kapsamlı etkileşimi ve bu etkileşim nihayetinde bağışıklık sisteminde nasıl 
bir yanıt oluşturulduğunun incelenmesi önem arz etmektedir. Protez enfeksiyonlarının 
genellikle antibiyotiğe ve hastanın bağışıklık sistemine karşı direnç gösteren biyofilm ilintili 
enfeksiyonlar olduğu kanıtlanmıştır. 1 

Biyouyumlu olması, antimikrobiyal özelliğe sahip olması, büyüme faktörü ve antibiyotik gibi 
moleküllerin bağlanmasına olanak sağlayan kimyasal yapısı, yüzey taklidi için elverişli olması 
gibi önemli avantajları sebebiyle yaygın olarak kullanılan kitosan bu çalışma için de ana polimer 
olarak seçilmiştir.2 Doğal kemik topografisini taklit etmek için sığır uyluk kemiği kalıp alınarak, 
PDMS (Polidimetilsiloksan) polimeri ve yumuşak litografi tekniği kullanılarak kemiklerin 
negatifleri çıkarıldı. Hazırlanan PDMS negatif kalıbından kemik yüzey takliti kitosan 
membranlar elde edildi. Kemik yüzeyi taklidinin bakteri davranışına etkisini görebilmek 
amacıyla kitosan kemik yüzey taklidi membranla karşılaştırılmak üzere antimikrobiyal etkisiyle 
bilinen grafen oksit ile de başka bir deney grubu oluşturuldu.3 
Bu grup için kitosan yüzeyi aktifleştirilerek grafen oksitle kaplandı. 
Bu grupların antimikrobiyal etkisini, enfeksiyonla karşılaşıldığında kullanılan mevcut tedavi 
yöntemlerinden tetrasiklin antibiyotiği etkisi ile karşılaştırmak amacı ile kemik yüzeyi taklidi 
kitosan membranlar ve grafen kaplı membran grubu ayrı ayrı tetrasiklin ile kaplandı. Bu dört 
grubun tamamının kemik yüzeyi taklidini kontrol etmek amacı ile topografisi görüntülendi ve 
bakteri davranışına topografi etkisi biyofilm testleri ile incelendi. 
 

 
Kaynaklar 

 
 
1. Z, Song., et. al. Orthopedic Reviews 5:14, 66-71, 2013. 
2. S, Kim., et. al. Internationla Journal of Polymer Science. 2018.  
3. S, Jaworski., et. al. Nanoscale Research Letters 13:116, 2018. 
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Özet 

Titanyum sinir cerrahisi, omuz, dirsek, kalça ve diz eklemleri yerine geçen implantlarda, göz 
implantlarında, dişçilik başta olmak üzere çok çeşitli medikal uygulamalarda biyomalzeme 
olarak kullanılmaktadır. Tercih edilmesinin başlıca sebepleri yüksek biyouyumluluk 
göstermesi, korozyon direnci, esneklik katsayısının kemiğe yakın olmasıdır.1 Bununla beraber 
Titanyum implant kullanımında, inflamatuar yanıt oluşturmak, malzeme doku arası 
geçirgenliğin sağlanamaması ve sonuç olarak implantın vücut tarafından reddedilmesi gibi 
ciddi yan etkiler de rapor edilmiştir. Titanyum yüzey topografisi değişimine göre 
proinflamatuar ve antiinflamatuar etki gösterebildiği kanıtlanmış bir gerçektir.2 Bu bilgilere 
dayanarak bu çalışmamızda Titanyumunun yüzeyini değiştirip kemiğe benzer nanotopografik 
bir yüzey oluşturduğumuzda antiinflamatuar bir bağışıklık sistemi cevabı ve osteogenezi 
tetiklemeyi hedefliyoruz. Fakat aynı zamanda ortopedik ameliyatlarda ortaya çıkan 
enfeksiyonların çoğunun biyofilm ilintili olduğu ve biyofilmlerin de hem bağışıklık sistemine 
hem de antibiyotiklere karşı yüksek direnç göstermesi sebebi ile oluşturulacak yüzeylerin nasıl 
bir bakteriyel tepki oluşturucağının da ayrıca incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada 
titanyum yüzeyi üzerinde lazer kullanılarak homojen ve tekrar edilebilir bir şekilde kemik 
yüzeyine benzer pürüzlülük elde edilmiş ve oluşan bakteriyel cevap biyofilm testleri ile 
incelenmiştir. Lazer kullanımının sağladığı bir diğer avantaj olarak bakteri ve Titanyum yüzeyi 
arasında herhangi bir kimyasal kalıntının etkileşime dahil olması söz konusu değildir. Bu sayede 
çalışmada, direk ve sadece topografi ve pürüzlülük etkisi gözlemlenmektedir. Biyofilm 
testlerinde ortopedik ameliyatlar sonrası en çok karşılaşılan enfeksiyonların Staphylococcus 
aureus bakterisinden kaynaklanması sebebi ile biyofilm deneyleri hem S. aureus hem de 
antibiyotik direnci olmayan bir bakteri ile de malzemeyi test etmek amacı ile Escherichia coli 
bakterileri kullanılarak yapılmıştır. 3 

Kaynaklar 

1. Sbah, F., et. al., Materials Science and Engineering: C. 62:960-966. 2016 
2. Wang, J., et. al. International Journal of Nanomedicine. 13:4029-4043. 2018. 
3. Di Salle, A., et. al. J Periodontal Implant Science. 48(6):373-382. 2018 
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Özet 

Hızla büyüyen bir tehdit haline gelen kanser, günümüzde sık görülmesi ve yüksek oranda ölümlere yol 
açması nedeni ile en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bu kanser türlerinden biri olan meme kanseri 
tedavisinde günümüzde cerrahi, kemoterapi, hormonoterapi ve radyoterapi uygulanmaktadır. 
Konvansiyonel kemoterapide kullanılan etken maddelerin (dosetaksel, doksorubisin;dox, epirubisin 
gibi) tümörlü dokuda bir seçiciliğinin olmaması, sağlıklı hücrelere zarar vermesi ve bunların yanında 
tedavi süresince ciddi yan etkilerinin olması, bilim insanlarını yeni hedeflenebilir ilaçların ve ilaç taşıyıcı 
sistemlerin geliştirilmesine sevk etmiştir. Bu doğrultuda teşhis ve tedaviyi tek bir materyal içinde 
birleştiren hedefe yönelik moleküler tedavi, görüntüleme ve klinik uygulamalara imkân sağlayan yeni 
nanoformulasyonlar geliştirilmektedir. Teranöstik adıyla isimlendirilen bu platform, hali hazırda 
uygulanan tedavilerin kombinasyonları ile yeni nesil tedavilere imkân sağlamaktadır. Düşük 
toksisiteleri, sentez ve modifikasyon kolaylılığı, farklı büyüklüklerde sentezlenebilme ve çeşitli 
görüntüleme teknolojileri ile birleştirilebilme potansiyellerinden dolayı upconversion (görüntü 
kalitesini arttıran) lüminesans nanopartiküller (UCNP) teranöstik uygulamalarda ön plana çıkmaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve biyolüminesans tekniklerinin bir arada 
kullanılmasını sağlayan, biyouyumlu yeni nanoteranöstik bir platform hazırlamak ve meme kanseri 
teşhis ve tedavisinde ideal bir ikili ilaç/gen taşıma platformu elde etmektir. Bu amaçla, iki farklı 
çekirdeğe sahip; NaGdF4:Yb/Er ve NaYF4:Yb/Er partiküllerinin termal dekompozisyon yöntemi ile 
sentezi yapıldı. Sentezi gerçekleştirilen antikanser ilaç yüklü (Dox) glikopeptid tetrablok kopolimerlerle 
UCNP’lerin kaplanması sağlanarak nanopartiküller biyouyumlu hale getirildi. Hazırlanan 
nanoteranöstik polimerlerin karakterizasyonları ve salım deneyleri başarıyla tamamlanarak en doğru 
kompozisyon ve koşulların belirlenmesi için  in-vitro  çalışmaların yapılması planlandı.  

 
Şekil 1. UCNP-Dox biyonanoprobların sentezi ve teranostik uygulamalarının şematik gösterimi 
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Özet 

Doku fantomları, ultrason görüntüleme sistemlerinin karakterizasyonunda kullanılırlar1. Bahsi geçen 
sentetik solüsyonlar, akustik özelliklerinin taklit edilmesiyle seçilen spesifik insan dokuları için 
hazırlanabilirler2. Doku fantomları hazırlanırken taklit edilen akustik özelliklerden biri akustik 
empedans değerleridir ve üretilen doku fantomunun akustik empedans değeri insan dokusunun 
akustik empedansına yakın olmalıdır1,2. Bu çalışmada, üç farklı tarif kullanılarak meme, karaciğer ve kan 
dokusu fantomları hazırlanmış olup üretilen fantomların akustik empedansları, 80 MHz taramalı 
akustik misroskobunun akustik empedans modunda kullanılmasıyla ölçülmüştür3-5. Ölçümü 
gerçekleştirilen meme dokusu fantomlarının akustik empedans değerleri 1.373∓0.031 ile 1.707∓0.036 
MRayl aralığında, karaciğer dokusu fantomlarının akustik empedans değerleri 1.693∓0.085 ile 
1.737∓0.042 MRayl aralığında; kan dokusu fantomlarının akustik empedans değerleri ise 1.624∓0.006 
ile 1.636∓0.009 MRayl aralığında seyretmektedir. Elde edilen akustik empedans okumaları, taklit 
edilen meme (1.54 MRayl), karaciğer (1.69 MRayl), ve kan (1.68 MRayl) dokularının akustik empedans 
değerlerine çok yakın sonuçlar sergilemektedirler6.  

 
Figür 1: Doku fantomlarının akustik empedans değerlerinin dağılımları. 

 
 
Kaynaklar 
1. Culjat M. et al., Ultrasound Med Biol. 36:861-73, 2010. 
2. Cook J. et al., Biomed Opt Express. 2(11):3193–3206, 2011. 
3. Madsen E. et al., Ultrasound Med Biol. 32:857-874, 2006. 
4. Guntur S. et al., Ultrasound Med Biol. 40:2680-2691, 2014. 
5. Ramnarine K. et al., Ultrasound Med Biol. 24:451-459, 1998. 
6. ICRU. Tissue substitutes, phantoms, and computational modelling in medical ultrasound. 1998. 
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Özet 
 
Karbon bazlı nanomalzemeler (CNM), kanser görüntüleme ve tedavi gibi biyomedikal uygulamalarda 
büyük ilgi görmüştür. Geniş bir uygulama alanına sahip CNM’lerin toksisite ve düşük biyouyumluluk 
dezavantajları mevcuttur. CNM’lerin, hidrofilik etkileşimin engellenerek; hidrofilik ve biyo-uyumlu 
polimerlerle non-kovalent veya kovalent fonksiyonelleştirilmesiyle muhtemel toksisiteleri ortadan 
kaldırarak biyolojik uyumlulukları artırılabilir. Çalışmada, terapilerde kullanım potansiyellerini 
arttırmak için çok duvarlı karbon nanotüplerin (CNT) antikanser ilaç taşıyan biyo-uyumlu glikoblok 
kopolimer ile CNT yüzeyini hem non-kovalent hem de kovalent modifikasyon yaklaşımlarıyla modifiye 
edilmelerinin bir karşılaştırmasını sunuyoruz.  
Antikanser ilacı (Doxorubisin), iki farklı uç gruba sahip ve farklı zincir uzunluğunda RAFT 
polimerizasyonu ile hazırlanan iki poli(1-O-metakriloil-β-D-fruktopiranoz-b-(2-metakriiloksietoksi) 
benzaldehit glikoblok kopolimerlerine konjüge edildi. CNT’ler, göğüs kanserinde çift hedefli glikoz 
taşıyıcı protein (GLUT5) ve folik asit reseptörleri (FR) için etkili bir ilaç salım platformu elde etmek üzere 
sentezlenmiş ilaç-konjuge glikoblok kopolimerleri ve folik asit (FA) ile non-kovalent veya kovalent 
bağlanma ile ayrı ayrı kaplandı. Sentezlenen monomerler, polimerler ve hazırlanan glikoblok kopolimer 
kaplı CNT’lerin (hibrit-CNT) çeşitli tekniklerle kapsamlı bir şekilde karakterize edilmiştir. Hibrit-
CNT’lerin transmisyon elektron mikroskobu ölçümleri sonucu elde edilen resimler, CNT’lere Dox-
konjuge glikoblok kopolimer kaplamasının homojen ve pürüzsüz bir morfolojide gerçekleştiriğini 
göstermiştir. Ayrıca hibrit-CNT’lerin MCF-7 ve MDA-MB-231 insan göğüs kanseri hücre hatlarında 
hücre içine alımları konfokal lazer tarama mikroskobu görüntüleri ile desteklenmiştir. Bu araştırma, 
Dox-konjuge hibrit-CNT’lerin biyo-uyumlu bir ilaç salım sistemi olarak çift reseptör aracılı göğüs kanseri 
terapisi için in vitro olarak kullanılma potansiyelini göstermektedir. 
 

Kaynaklar 
1. Dag A., et al., Biomacromolecules, 2019, 20, 2962-2972. 
2. Omurtag P. S., et al., Polymer, 2018, 141, 213-220. 
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Özet 
 
Zoledronik asit (ZOL) metastaz ve osteoporoz tedavisinde sıklıkla kullanılan üçüncü jenerasyon 
bir bifosfonattır. Bu ilaç tedavide çok etkili olsa da negatif sonuçlar da yaratabilmektedir (1). 
Bunlardan en önemlileri çene kemiği rezorpsiyonu ve karaciğer yetmezliğidir. Zoledronik asit 
küçük bir molekül olduğu için vücuttan kolaylıkla atılmaktadır bu sebeple çeşitli malzemelerle 
konjuge edilerek vücuttan atılımı yavaşlatılabilmektedir (2). Bu çalışmada grafen oksit (GO) ile 
konjuge edilerek zoledronik asitin verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda, 4.5 ml distile su 0.5 ml GO’ya (Sigma- Aldrich, 2mg/ml) ilave edilerek stok 
solüsyonu yarım saat boyunca vorteks ile karıştırılmıştır. Farklı GO (11.7, 2.91, 0.73 ng/ml) 
konsantrasyonları DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) ile seyreltilmiştir ve 30 dakika 
boyunca sonikatör ile karıştırılarak elde edilmiştir. Benzer şekilde, 5 ml distile su 10 mg 
zoledronik asit (ZOL) (Sigma-Aldrich,>98%, HPLC) üzerine eklenerek 2 mg/ml ZOL stok 
solüsyonu elde edilmiştir. Elde edilen ZOL stok solüsyonu DMEM ile seyreltilerek 12.5, 50 ve 
200 µM’lık solüsyonlar hazırlanmıştır ve bu solüsyonlar gece boyunca manyetik karıştırıcı ile 
karıştırılmıştır. Daha sonra ZOL, GO ve ZOL-GO kombinasyonlarının mezenkimal kök 
hücrelerinin canlılığı üzerindeki etkileri, alamar mavisi canlılık testi ile belirlenmiştir. Ayrıca, 
GO ve GO-ZOL kompleksin kimyasal yapısı Fourier Dönüşümlü Kızıl-ötesi Spektroskopisi (FTIR) 
ile karakterize edilmiştir. FTIR ölçümleri ile elde edilen pikler GO ile ZOL’ün konjuge olduğunu 
kanıtlamaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada mezenkimal hücrelerin ilaçlardan olumsuz 
etkilenmediği ve hücre canlılıklarının %80’in üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Yapılmış olan bu 
çalışma, geliştirilen malzemenin kanser ve osteoporoz tedavisi için ümit vaat edici olduğunu 
göstermiştir.  

 
Kaynaklar 

 
3. Schmid-Alliana A., et al., International journal of molecular sciences, 19(1):148, 2018.  
4. Macedo F., et al., Oncology reviews, 11(1):321, 2017. 
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Özet: 

Bu çalışmada; plazma örneklerindeki ferritinin seçici olarak tanınması ve tespiti için 

düşük maliyetli, seçici ve hassas laktoferrisin B baskılı polidimetilsiloksan yüzeylerin (EMIP-

PDMS) geliştirilmesi amaçlandı. EMIP-PDMS yüzeyleri, dopaminin kendiliğinden oksidatif 

polimerleşmesi ve epitop baskılama yöntemi birleştirilerek 4 saat içinde hazırlandı. Elde edilen 

sonuçlara göre, epitop bakılanmış PDMS yüzeylerin hızlı tanıma, yüksek yeniden bağlama 

kapasitesi ve ferritine karşı yüksek ilgi ve seçicilik gösterdiği belirlendi. Ayrıca, hazırlanan 

yüzeyler ile sentetik kan numunelerinden ferritin proteini %99,4 ile %99,8 arasında değişen bir 

oranla geri kazanılmış ve bu sensörlerin gerçek numunelerden ferritini tanımak, tespit etmek ve 

ayırmak için başarıyla kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

KAYNAK 

1)  Peter M. Hwang,‡ Ning Zhou,‡ Xi Shan,§ Cheryl H. Arrowsmith,§ and Hans J. Vogel*,‡ 

Biochemistry 1998, 37, 4288-4298 
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Özet 

 
Son yıllarda biyomedikal alanındaki gelişmeler doğrultusunda doku 
mühendisliği ve rejeneratif tıptaki potansiyel uygulamalar için özelleşmiş 
biyomateryallerin geliştirilmesine yönelik yoğun çalışmalar bulunmaktadır. 
Bitkiler ise bu tip çalışmalara hazır üç boyutlu iskele sistemi sunması nedeniyle 
oldukça dikkat çeken adaylar olarak denenmeye başlanmıştır. Üridin, sitidin ve 
kolin bitki ve hayvan hücrelerinde RNA sentezinin öncül maddesidir. Bunlar, 
glikojen ve fosfolipid biyosentezi, protein ve lipid glikolizasyonu gibi pek çok 
fizyolojik olayda görevleri olan moleküllerdir (Lecca ve Ceruti, 2008). Önceki 
yıllarda bu moleküllerin bitkiler üzerindeki etkilerini araştırılmıştır ve sonuç 
olarak bu moleküllerin bitki büyüme-gelişmesi ve stres toleransını arttırıcı 
etkileri ortaya konularak patentlenmiştir (TPE: 2013/02102; 2013/02103; 
2014/01995; EPO: WO 2014/129996). Bu bilgiler ışığında, yürütülen çalışma iki 
aşamada planlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, bu moleküllerin farklı 
derişimleri uygulanarak tohumdan itibaren yaprak kereviz ve şalgam bitkileri 
yetiştirilerek bir standardizasyon sağlanması öngörülmüştür. Ancak, benzer 
çalışmalarda bitki materyalleri yerel marketlerden veya mevcut botanik 
bahçelerden temin edilmektedir (Fontana et al., 2017; Dikici et al., 2019). Bu 
durum yürütülen çalışmanın özgün yanlarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca, 
şalgam bitkisinin kök, yaprak kerevizin ise yaprak oluşturan türler olması 
yürütülen çalışmada farklı bitki organlarının incelenmesini sağlayacaktır. İkinci 
aşamada ise, elde edilen bitkilerden deselülerizasyon yöntemi ile doku iskelesi 
elde edilerek deselülerizasyon öncesi ve sonrasında bitkinin mekanik ve 
fizikokimyasal özellikleri ölçülecektir. Ölçüm sonuçları doğrultusunda insan 
vücuduna uyumlu olan hedef doku seçilerek memeli hücresi ve bakteri kültürü 
deneyleri yapılacaktır. 

 
Kaynaklar 

 
5. Lecca D., Ceruti S. Biochemical Pharmacology, 75:1869-1881, 2008. 
6. Fontana G., et al. Advanced healthcare materials, 6(8):1601225, 2017. 
7. Dikici S., et al. Journal of Biomaterials Applications, 0(0) 1–14, 2019. 
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Özet 

Hücre mikroçevresi, hücre davranışlarını doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileyen 
biyofiziksel ve biyokimyasal etkilerin tamamı olarak tanımlanabilir [1]. Bu çalışmada, kemik 
yüzey taklitli polidimetilsiloksan (PDMS) yüzeylerin hücre metabolizması ve davranışları 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kemik dokusu mikroçevresi, kemik yüzey taklitli membran 
yüzeylerinin hücre dışı matris proteinleri olan Fibronektin ve tip-1 Kolajen ile kimyasal olarak 
modifiye edilmesi ile taklit edilmiştir. Hücre metabolizması üzerindeki olası etkilerin 
gözlemlenmesi için insan osteoblast hücreleri bu kemik yüzey taklitli membranların üzerine 
ekilmiştir. PDMS membranların malzeme karakterizasyonları için su temas açısı, Titreşimli 
Örnek Manyetometresi, Fourier transform kızılötesi spektrometresi, Taramalı Elektron 
Mikroskobu ve Transmisyon Elektron Mikroskobu kullanılmıştır. Hücre davranışlarının gözlem 
lenmesi için alamarBlue hücre proliferasyon tayini, indirekt MTT sitotoksisite tayini ve aktin 
hücre iskeleti ve çekirdek boyamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçları, hücre dışı matriste 
bulunan bu proteinlerin yüzeye modifikasyonunun ve kemik yüzey dokusunun membran 
yüzeylerine transferinden kaynaklı artış gösteren pürüzlülüğün, osteoblast hücre tutunmasını 
ve proliferasyonunu arttırdığı ayrıca hücre morfolojilerinde değişiklik ortaya çıkarmadığını 
göstermiştir.   

 
Figür 1: Düz PDMS ve Kemik taklit PDMS (BSM) membranlar üzerinde alamarBlue hücre 
canlılığı tayini sonuçları (*P<0.01, **P<0.05, Tukey’s post hoc HSD test) 
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1. Barthes et. al, “Cell Microenvironment Engineering and Monitoring for Tissue Engineering and 
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Özet 
 

Kornea, gözün en dış kısmında yer alan avasküler ve saydam bir tabakadır. İnsan korneası 
histolojik olarak birbirinden farklı altı katmandan meydana gelmektedir. Bu katmanların her 
biri kendine özgü yapıya ve fonksiyona sahiptir [1]. Kornea endotelyumu korneanın en iç 
kısmında yer almakta ve çoğunluğu altıgen olan tek sıra hücrelerden oluşmaktadır. Korneal 
endotelyum, hidrasyonu kontrol ederek korneanın saydamlığının korunmasında önemli bir 
işleve sahiptir. Kornea endotel hücreleri yüksek bir metabolizmaya sahip olmalarına rağmen 
bölünemezler. Çeşitli rahatsızlıklar, yaralanmalar ya da yaşlanma nedeni ile bu hücrelerin 
sayısının azalması ve kritik bir seviye olan 400-500 hücre/mm2’nin altına düşmesi kornea 
endotelyumun işlevini kaybetmesine neden olabilmektedir [2]. Bilinen altın standart tedavi 
yöntemi aynı zamanda keratoplasti olarak da bilinen sağlıklı bir vericiden nakil yapılmasıdır [3].  
Bununla birlikte diğer tüm dokularda olduğu gibi, yeterli sayıda verici bulunamaması ve 
hastanın dokuyu immünolojik olarak reddedebilmesi gibi sorunlar nedeniyle, in vitro olarak 
arzu edilen yoğunluğa sahip endotel hücrelerinin gelişimi ve daha sonra bu hücrelerin hasarlı 
bölgeye nakledilmesi umut verici bir fikirdir. Bu yaklaşımla hücrelerin kültüre edileceği ve 
kendilerini doğal ortamlarındaymış gibi hissetmelerini sağlayacak yeni yüzeylerin 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, kornea endotelyumun altında yer alan 
tabakanın sertliğine benzer sertlikte, kornea endotelyumun doğal hücre boyutlarından 
esinlenilmiş topografiye sahip ve bu hücrelerin hücre dışı matrisinin önemli bileşeni olan 
Kollajen IV ile modifiye edilmiş yüzeyler hazırlanmıştır. Hazırlanan bu yüzeyler üzerinde sığır 
kornea endotel hücrelerinin davranışları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, yüzey 
topografisinin hücre canlılığını önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. Oluşturulması planlanan 
hücre tabakasının, in vitro ilaç toksisite testleri için de umut verici bir araç olacağı 
düşünülmektedir. 

 
Kaynaklar 
1. O. Eghrari,et al.Overview of the Cornea: Structure, Function, and Development, 1st ed., vol. 

134. Elsevier Inc., 2015. 
2. Joyce, N. C., Experimental Eye Research, Vol. 95, no. 1, pp. 16–23, 2012.  
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Özet 

Substrat yüzeylerinin kimyasal modifikasyonları, in vitro ortamda hücre davranışlarının 
ayarlanmasında önemli rol oynar. Bu alandaki son çalışmalar da biyomalzeme 
yüzeylerindeki farklı fonksiyonel grupların, hücrelerin yapışma, çoğalma ve yer 
değiştirmesini yönlendirdiğini göstermiştir [1,2]. Kendiliğinden düzenlenen moleküller 
(KDM) organize yapılar oluştururlar ve bu moleküller kullanılarak, hedeflenen yüzey 
özellikleri kolaylıkla elde edilebilir.  
Sunulan çalışmada, doğal miyokardiyum sertliği aralığında [3] Polidimetilsiloksan 
(PDMS) hücre substratları hazırlanmış ve bu substratların iki farklı fonksiyonel gruba 
sahip (-CH3 ve –NH2) klasik KDMler ile modifikasyonlarının indüklenmiş pluripotent kök 
hücrelerin kardiyak farklılaşmasına etkisi incelenmiştir. Öncelikle yüzey 
modifikasyonları yapılmış yüzeyler, X ışını fotoelektron spektrofotometresi ve su-
temas açısı ölçümleri ile karakterize edilmiş, sonrasında yüzeylerin hücreler üzerindeki 
toksisitesi MTT analizi ile gösterilmiştir. KDM modifiye yüzeylerin, hücrelerin canlılığını 
etkilemediği gösterilmiştir. 12 günlük farklılaşma prosedürü sonrasında yapılan 
Western blot analizinde de kardiyak faktör olan Troponin-T (Sc-20025) 
ekspresyonunun, düz PDMSe göre her iki KDM modifiye yüzeylerde de artış gösterdiği, 
fakat özellikle hidrofilik –NH2 gruba sahip KDM modifiye yüzeylerde daha yüksek 
olduğu açıklanmıştır.  
Kaynaklar 
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Doku mühendisliği ile yapısal ve işlevsel olarak yeterlilik sağlayamayan dokuların olması gereken en mükemmel 

hale getirmek amacıyla modelleme yapmak son zamanlarda ki gözde çalışmalardandır.   

Bu çalışmada gelatin methacryloyl (JelMA) hidrojel sentezi yapılmış ve içeriğine eklenen deniz türevi 

citreohybridonol molekülünün nörovaskülerizasyona etkileri incelenmiştir. Tasarlanan patent başvurusu yapılmış 

cihaz ile fotomaske kullanılarak ultraviyole ışın (UV) yardımıyla JelMA polimerizasyonu yapılmıştır. Polimerize 

olmuş hidrojele insan umbilikal damar endotel ve nöroblastom hücreleri kapsüle edilmiş, böylelikle hücrelerin 

ko-kültürlenmesi gerçekleştirilmiştir. JelMA içine farklı oranlarda katkılandırılmış deniz-türevi ‘Citreohybridonol’ 

molekülünün ko-kültür edilen hücrelere etkileri incelenmiştir.Sentezlenen JelMA polimerinin Fourier Dönüşümlü 

Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) ile bileşimindeki fonksiyonel yapılar belirlenmiştir. Üretilen hidrojellerin 

karakterizasyonunda ışık mikroskobu kullanılarak hidrojel bloklarının istenilen şekilde oluştuğu görülmüştür.  

Hücre canlılığı on-dört gün boyunca iki farklı test uygulanarak gözlemlenmiştir ve %90 oranında endotel 

hücrelerin canlılık oranında artış gözlemlenirken, nöroblastom hücrelerinin canlılığında azalma meydana 

gelmiştir. Molekül etkisini gözlemlemek amacıyla hücreler görüntülenmiş ve elde edilen görüntülerin hücre 

canlılığını doğruladığı ve vasküler oluşumu desteklediği belirlenmiştir.  

 
Anahtar kelimeler: HUVEC, SH-SY5Y, insan umbilikal damar endotel, nöroblastom, citreohybridonol, 
gelatinmetakrilat 
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Özet  
İpek fibroin şeffaf, mekanik olarak sert, biyouyumlu ve biyobozunur bir protein 
olduğundan teknolojik araçlardan biyomedikal malzeme üretimine geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. Bu bağlamda mikron mertebede şekillendirilmeleri önem kazanmıştır1. 
Bu çalışmada ipek fibroini rezist olarak kullanarak ve resizt üzerine istenilen şekiller 
mürekkep püskürtmeli yazıcı yardımı ile üzerlerine oluşturulmuştur. İlaveten, hem 
pozitif hem de negatif rezist olarak kullanılan ipeğe etki edecek uygun mürekkepler 
belirlenmiştir.   
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Özet 

 
Hücreler çeverlerinin mekanik özelliklerine tepki gösterirler1. Doğal in vivo çevrelerinin 
mekanik özelliklerini yansıtan yüzeylerle karşılaşan hücreler, in vitro ortamda beklenmeyen 
davranışlar gösterirler2. Nöroblastoma hücrelerinin yüzey sertliğine duyarlı olduğu 
bilinmektedir3. Ancak bu hücrelerin sinirlere farklılaşma özellikleri bu bağlamda daha önce 
hiç değerlendirilmemiştir. Bu çalışmada, beyin hücre dışı matrisi ile aynı sertlikteki (0.1 kPa) 
yüzeyler üzerinde bu hücrelerin biyokimyasal ve elektrofizyolojik olarak daha hızlı 
olgunlaştığını göstermekteyiz. 
Farklı sertliğe sahip poliakrilamid jeller (PJ) gel-bond film yüzeylerine kaplı halde 
hazırlanmıştır. PJ yüzeyleri SULFO-SANPAH molekülü kullanılarak tip 1 kollajen ile 
kaplanmıştır. 0.1, 1 ve 50 kPa sertliklerindeki PJ yüzeylerine ve kontrol olarak plastik hücre 
kültürü yüzeylerine SH-SY5Y hücreleri ekilmiştir. 50 ng/ml beyin kökenli nörotrfik faktör ve 5 
µM retinoik asit kullanılarak hücrelerin sinire farklılaşması sağlanmıştır. Hücre farklılaşması 
kalsiyum görüntüleme ve sinir işaretçilerinin western blotlaması ile değerlendirilmiştir. 
Sinir işaretçisi Tuj-1 seviyeleri 0.1 kPa sertliğindeki PJ yüzeyinde farklılaşan hücrelerde artış 
göstermiştir. PJ sertliği yükseldiğinde Tuj-1 seviyeleri plastik hicre kültürü yüzeyleriyle 
karşılaştırılabilir seviyelere geri dönmektedir. Kalsiyum görüntüleme sonuçları da, 0.1 kPa PJ 
yüzeylerinde sinir hücresi davranışında önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 1 Farklı sertlikteki yüzeyler üzerinde Tuj-1 seviyelerinin westen blotlama sonuçları 

Kaynaklar 
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Özet 
Nanoçiçekler yeni geliştirilmeye başlanan çiçek yapısında sentezlenen, yüzey reaksiyonu ve 
stabilitesini geliştirmek için yapraklar gibi farklı katmanlardan oluşan nano yapılardır. Bunların 
arasında organik-inorganik hibrit nanoçiçekler, düşük stabilite, yüksek üretim maliyeti, 
ürün/substrat inhibisyonu ve geri dönüşümlerinin zorlukları gibi enzimlere bağlı kısıtların 
üzerinden gelmeleri sebebi ile son zamanlarda ilgi odağı olmuşlardır. Bu çalışmada literatürde 
ilk kez üç enzimden oluşan (α-amilaz, lipaz ve proteaz) enzim-inorganik (Cu2+ iyonları) hibrit 
nanoçiçekler üretilmiştir (TrpE@ihNFs). TrpE@ihNFs morfolojileri ve kimyasal noktalarına 
göre SEM, FTIR, EDX ve XRD metotlar yardımı ile karakterize edilmişlerdir. Daha sonrasında 
ise enzim aktiviteleri ve stabiliteleri farklı pH noktaları ve sıcaklıklarda spektrofotometre ile 
ölçülmüş ve serbest enzim ile karşılaştırılmıştır.  Sonuçlarımız üç enzimin de enzim-inorganik 
hibrit yapısına başarılı bir şekilde bağlandığını göstermiştir. Ayrıca TrpE@ihNFs 
nanoçiçeklerin enzim aktiviteleri serbest enzime göre istatiksel olarak artış göstermiştir, ayrıca 
TrpE@ihNFs farklı pH ve sıcaklıklarda serbest enzime göre daha yüksek aktivite 
göstermişlerdir, bu da ürettiğimiz yeni nanoçiçeklerin gelişmiş katalitik aktivitesi ve 
stabilitesinin kanıtıdır.  Sonuç olarak bu nanoçiçekler, gelecekte atık suların arıtımı, biyosensör, 
biyokatalist ve biyolojik bazlı cihazların üretimi için gelecekte kullanılabilecektir.  
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Özet 
Doku mühendisliği çeşitli sebeplerle ortaya çıkan kazalar ve hastalıklar sonucu vücutta 
meydana gelen işlev eksikliklerinin giderilmesi ya da iyileştirilmesi için hastadan veya başka bir 
vericiden alınan hücrelerin biyouyumlu skafoldlar üzerinde geliştirilerek yeni dokuların 
oluşturulması olarak tanımlanmaktadır (1). 3B-biyobaskı teknolojisi, son yıllarda yaşanan 
gelişmeler sayesinde vücudumuzdaki kemik ve benzeri doku iskelelerinin üretilmesine imkân 
tanımaktadır. Fakat ideal bir biyolojik mürekkep (biyoink) bulunmadığından halen karmaşık 
dokular basılamamaktadır. Biyoink tasarımına yönelik doğru malzeme bilimi yaklaşımı, başarılı 
bir biyoink için asıl gerekli olandır. Bu çalışmada kemik doku mühendisliğinde kullanılmak 
üzere nanokompozit biyoink formulasyonları geliştirilmiştir. Bu kapsamda ilk aşama olarak, 
Mg-LDH esaslı çift tabakalı hidroksit bileşikleri “birlikte çöktürme yöntemi” ile hazırlanmıştır 
(2). Elde edilen partiküllere uygulanan hidrotermal metot ile yaklaşık 80 nm boyutlarında 
26mV zeta potansiyeline sahip stabil Mg-LDH nanopartikülleri elde edilmiştir. FTIR, ICP-MS ve 
XRD analizleri ile karakterize edilmiştir. Mg-LDH nanopartiküllerinin kök hücreler üzerinde 
yapılan in vitro toksisite analizleri sonrasında toksik olmadıkları belirlenmiştir. İkinci aşamada 
ise, karakterize edilen Mg-LDH nanopartikülleri ile kemik doku mühendisliğinde kullanılmak 
üzere yeni GeLMA/Aljinat/LDH biyonik formulasyonları geliştirilmiştir. Geliştirilen 
formulasyonlar Axobioprint 3B-Biyoyazıcı Sistemi (Axolotl Biosystems, Türkiye) ile basılmış UV 
ışığı altında çapraz bağlanarak hidrojel doku iskeleleri hazırlanmıştır. FTIR, mekaniksel dayanım 
ve şişme analizleri ile karakterize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, geliştirilen biyoink 
formulasyonlarının kemik doku mühendisliği alanında kullanılabilirliği noktasında umut vaat 
eden sonuçlar vermiştir. 
 
Bu çalışma TÜBİTAK destekli 118S549 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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Özet 
 

Doku mühendisliği,  doku ve organların fonksiyonlarını yerine getirmek, destek 
olmak ya da tamamen yerini almak üzere tasarlanan biyolojik sistemler 
geliştiren disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Doku mühendisliği, biyolojik 
olarak işlevini yitirmiş veya hasar görmüş organların yerine geçerek iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. Fonksiyonel bir dokuyu elde etmek için tasarlanan yapının 
topografik, yapısal ve mekanik özelliklerini de içeren fizyolojik ortamı taklit 
etmesi beklenmektedir(1). 
 
Tekstil teknolojileri son yıllarda doku mühendisliği alanında potansiyel 
biyofabrikasyon araçları olarak büyük ilgi görmeye başlamıştır. Mevcut tekstil 
teknolojileri kullanılarak doğal ve sentetik liflerden elde edilen yapılar,  doku 
mühendisliği uygulamalarında amaca yönelik olarak tasarlanabilmekte ve 
üretilebilmektedir. Tekstil materyelleri, mukavemet, esneklik, lifli yapısı ve 
çeşitli doku formlarında üretilebilmesi gibi avantajları sayesinde biyomalzeme 
ve doku mühendisliği alanında kullanım için oldukça uygun bir yapıya 
sahiptir(2). Tekstil yapılarının doku mühendisliği alanında kullanılmasının 
başında, yapılarındaki çeşitlilik gelmektedir(3). Özellikle kontrollü mekanik 
özelliklere, mikro yapıya ve hücresel dağılıma sahip yapılar, doku 
mühendisliğinde önemli rol oynamaktadır. Sözkonusu yapılar, tekstil 
teknolojilerini kullanarak kolay bir şekilde elde edilebilmekte ve gerekli 
modifikasyonlar yapılabilmektedir(2). 
Doku mühendisliği çalışmaları incelendiğinde yapılan çalışmalarda dokuma, 
örme, braiding gibi tekstil yüzeylerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu yüzeylerin 
birbirlerine göre avantaj dezavantajlarının karşılaştırıldığı, piyasadaki ticari 
ürünlerin yer aldığı örnek çalışmalar yer almaktadır. Bu araştırmada, doğal ve 
sentetik liflerin kullanımıyla elde edilebilecek farklı tekstil yapılarının doku 
mühendisliği ve biyomalzeme ürünü olarak kullanım potansiyeli üzerine yapılan 
kapsamlı bir derleme çalışması ele alınmaktadır.  
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