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Özetçe— Kemik doku mühendisliği alanõnda, yüksek 
mekanik dayanõma sahip, osteoprogenitšr hŸcrelerin 
osteojenik farklõlaşmasõnõ indŸkleyici ve mikro šlçekte 
kompakt kemiğin yapõsõna biyobenzer kemik iskelelerinin 
Ÿretim gereksinimi gŸnŸmŸzde halen devam etmektedir. Bu 
çalõşma kapsamõnda, geniş kemik hasarlarõnõn tedavisinde 
kullanõm amaçlõ, mineralize edilen nanolif tabakalarõ 
kullanõlarak osteon yapõsõ benzeri 3B mikrotŸbŸler yapõda 
iskelelerinin geliştirilmiştir. MikrotŸbŸler doku iskeleleri ile 
kemik dokunun nano ve mikro boyutta benzeri kemik 
iskelelerinin Ÿretimi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler — Biyomedikal mühendisliği, Kemik 
doku mühendisliği, Elektro-eğirme, Nanolifler, Mikrotüpler, 
Biyomineralizasyon, Osteojenik farklõlaşma, Mezenşimal kök 
hücre 

Abstract—In the scope of bone tissue engineering, there 
has still been great amount of demand on designing 
biomimetic scaffolds that induces differentiation of 
osteoprogenitor cells by cell-matrix interaction at the 
nanoscale as well as mimicking micro assembly of compact 
bone while providing high mechanical strength. In this study, 
in order to use in the treatment of large bone defects, osteon 
mimetic 3D microtubular scaffolds were developed by using 
mineralized nanofiber sheets and characterized. The main 
goal for designing microtubular scaffolds is to mimic the 
nano and micro structures of bone tissue. 
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I. GİRİŞ 

Kemik Doku nakli uygulamalarõ gŸnŸmŸzde kemik 
kanseri, iskelet travmasõ ve enfeksiyona bağlõ kemik 
kayõplarõ, kemik kõrõklarõ ve doğuştan yŸz ve kafatasõ 
kemiklerdeki biçimsel bozukluklarõn tedavisinde yaygõn 
bir şekilde kullanõlmaktadõr. Geniş kemik hasarlarõ 
homogreft ve otogreft prosedürleri kullanõlarak tedavi 
edilebilmesine karşõn, immŸn sistem yanõtõ oluşumu, doku 
alõnan bšlgede meydana gelen hasar ve sõnõrlõ greft 
bulunabilirliği gibi sõnõrlayõcõ faktšrlerden dolayõ [1-3], 
doku mühendisliği teknikleriyle geliştirilmiş 3 Boyutlu 
kemik greftlerinin kullanõmõna yönelik çalõşmalar 
artmaktadõr. Kemik dokusunun bŸyŸk bir çoğunluğunu 
oluşturan kemik ekstraselŸler matrisi (KEM), hücrelerin 
tutunmasõnõ sağlayan ve kemiğe esneklik kazandõran 
kolajen tip I (%35) ve kemiğe mekanik dayanõm veren 
hidroksiapatit kristallerinden [Ca10(PO4)6(OH)2] (HA) 
(%65) oluşmaktadõr. KEM, kemiğin uygun biyomekanik 
ve biyolojik fonksiyonlarõnõ gerçekleştirmek Ÿzere nano 
ölçekte organize olmuş, organik ve inorganik materyalleri 
içeren nanokompozit bir yapõdõr [4]. Mineralize kollojen 
nanolif tabakalarõnõn organize olmasõ ile mikrotŸbŸler 
osteon yapõlarõ oluşmaktadõr. Bu šzellikler gšz šnŸne 
alõdõğõnda tasarlanan kemik doku iskelelerinin KEM 
yapõsõna ve šzelliklerine benzer yapõda, dayanõklõ, 
sŸrdŸrŸlebilir, hŸcrelerin iskele içerisinden penetre 
olabilmesine ve çoğalmasõna, besin ve oksijen iletimine 
izin verecek şekilde gšzenekli yapõda olmasõ tercih 
edilmektedir [5].  

Elektroeğirme yšntemi, KD matrisinde bulunan kolajen 
nanolif yapõlarõna benzer yapõda nanoliflerin Ÿretimine izin 
veren bir yšntem olduğu için yaygõn olarak 
kullanõlmaktadõr [6,7 ]. Nanolif kemik iskeleleri, hŸcrelerin 
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tutunmasõ ve Ÿremesi için geniş yŸzey alanõ sağlamasõ ve 
KD yapõsõnda bulunan kolajen fiberlere benzer yapõda 
olmasõ sebebiyle KD mŸhendisliği uygulamalarõnda 
sõklõkla tercih edilmektedir. Biyomineralizayon yšntemi 
kullanõlarak nanolif yapõlarõn kalsiyum-fosfat (CaP) 
kristalleri ile kaplanmasõ ile oluşan kompozit doku 
iskelelerinin, nanolif yapõlarõn mekanik šzelliği arttõrõcõ 
yšnde etki gšsterdiği ve osteokonduktiviteyi arttõrarak 
kemik yapõ oluşumunu desteklediği belirtilmiştir [8]. 
KDÕde biyomineralizasyon glutamik asitce zengin amino 
asit dizilerinin oluşturduğu ekstraselŸler matris proteinleri 
tarafõndan dŸzenlendiği bilinmektedir [9]. Yapõlan 
çalõşmalarda 2 tekrarlõ glutamik asit içeren peptit 
dizilerinin nanoliflere konjŸgasyonu sonucunda 
biyominerilizasyon yšntemi ile tutunan CaP kristallerin 
miktarõnda artõş olduğu gšzlemlenmiştir [10]. Bu yšntem 
ile oluşturulacak osteon yapõsõ benzeri mikro šlçekte 3B 
mikrotŸbŸler yapõya sahip farklõ boyutlarda biyomimetik 
iskele Ÿretiminin geniş kemik hasarlarõnõn tedavisine 
kullanõlabileceği dŸşŸnŸlmektedir. 

II. MATERYAL VE YÖNTEM
Mineralizasyonu indŸkleyici EEGGC peptit dizisi Rink 

Amide NovaGel reçinesi Ÿzerinde sentezlenmiştir. 
‚alõşmada kullanõlan reçine ve tŸm kimyasallar Sigma–
Aldrich (Steinheim, Almanya) firmasõndan temin 
edilmiştir. Fmoc-korumalõ amino asit tŸrevleri (1 eq), 
HOBt (Hidroksibenzotriazol) (2 eq) ve DIC (N,N'-
Diisopropilcarbodiimit) (1.1 eq) DMF (3 ml) içerisinde 
çšzdŸrŸlŸp reçineye eklenmiştir. Ardõndan, 0.05 M 
DMAPÕtan (4-Dimetilaminopridin) 0.2 ml eklenip karõşõm 
4-6 saat boyunca 30¡C orbital çalkalayõcõda karõştõrõlmõştõr. 
Reaksiyona girmemiş aminlerin amin gruplarõnõn  tayinini 
gerçekleştirmek için Kaiser testi yapõlmõştõr. Fmoc-koruma 
grubunun uzaklaştõrõlmasõ için DMF içerisindeki %20Õlik 
piperidin solŸsyonu kullanõlmõştõr. Devamõndaki amino 
asitler de aynõ yšntem ile peptid dizisine eklenmiştir. 
Peptid dizisinin reçineden ayrõlmasõ için, reçine %95 TFA/ 
%2.5 TIPS/ %2.5 H2O karõşõmõna iki saat boyunca 
bõrakõlmõştõr. Soğuk eter kullanõlarak ŸrŸnŸn çškelmesi 
sağlanarak katõ faz santrifŸj yardõmõyla ayrõlmõş ve 
dondurarak kurutma yšntemi ile liyofilize edilmiştir.  

PLGA-PLAA-EEGGC karõşõmõnõn hazõrlanmasõ için, 
peptid-PLAA polimer karõşõmõ (2:1 molar oran) sodyum 
borat buffer (pH 8.5) -DMF (1:1 hacimsel oran) 
karõşõmõnda çšzdŸrŸlerek oribtal karõştõrõcõda 30¡C 24 saat 
reaksiyona tabi tutulmuştur. Karõşõm distile suya karşõ 
diyalize edilerek kalan karõşõm liyofilize edilmiştir. 1H-
NMR (Varian Mercury Plus 400, Palo Alto, CA, ABD) 
šlçŸmleri yapõlarak peptit yapõnõn polimere entegrasyonu 
kontrol edilmiştir.  

Şekil 1. PLAA-GLU konjŸgasyonu ve nanolif Ÿretim 
solŸsyonunun hazõrlanmasõnõn şematik çizimi. 

Kemik yapõsõndaki yšnlendirilmiş nanoliflere 
biyobenzer yapõda nanolif Ÿretimi için PLGA 
(Polilaktik-ko-glikolik asit 50:50) (%10 hacimsel 
oran) ve PLAA-CGGEE konjŸgatõ (PLGA 
miktarõnõn kŸtlece %1.5) heksaflorapropanol 
içerisinde çšzŸlerek elektro-eğirme solŸsyonu 
hazõrlanmõştõr. Elektro-eğirme yšntemi için Ÿretim 
parametreleri, 20kV voltaj değeri, 1.1ml/h enjektšr 
itme hõzõ, 15 cm şõrõnga-toplayõcõ arasõndaki 
uzaklõk ve dšner silindir toplayõcõ hõzõ 2500 rpm 
olarak belirlenmiştir. Nanolif karakterizasyonu 
için taramalõ elektron mikroskobu (SEM) (FEI 
Quanta 250 FEG, FEI Inc., OR, ABD) 
kullanõlmõştõr. yapõnõn polimere entegrasyonu 
kontrol edilmiştir. 

Nanolifler Ÿzerinde biyomineralizasyon 
sŸrecini hõzlandõrmak için kalsiyum ve fosfat 
iyonlarõnõn konsantrasyonunun 10 kat arttõrõldõğõ 
vŸcut sõvõsõ simŸlasyonunu (m10SBF) 
kullanõlmõştõr. †retilen fiberler m10SBF içerisinde 
24 saat inkŸbe edilmiştir. Mineralize edilmiş 
PLGA ve PLGA+PLAA-GLU (GLU) 
nanoliflerinin biyobozunumlarõnõn belirlenmesi 
için šrnekler yapay vŸcut sõvõsõ içinde (SBF, 
pH=7,4), 37ûCÕta, çalkalayõcõ etŸvde inkŸbe 
edilerek her hafta šrneklerin kuru ağõrlõklarõ 
tartõlarak takip edilmiştir.Mineralize edilmiş 
PLGA ve GLU nanoliflerin karakterizasyonu için 
SEM, EDS  ve XRD ( Philips X'Pert PRO, 
Hollanda) analizleri gerçekleştirilmiştir.  

MikrotŸp demetlerinin Ÿretimi için šncelikle 
0.2 mm dõş çapa sahip enjektšr iğnesi kullanõlarak 
nanolif tabakasõ alŸminyum folyodan ayrõlmadan 
dŸzenli dairesel por yapõlarõ oluşturulmuştur. Daha 
sonra, farklõ çapta mikrotŸplerin elde edilmesi için 
0.81, 0,45 ve 0,25 mm dõş çapa sahip paslanmaz 
çelik enjektšrler etrafõnda makro por oluşturulan 
nanolif tabakalarõ sarõlarak birbirleriyle temas 
edecek şekilde demetler halinde  šnceden 80 ¡C 
õsõtõlmõş fõrõnda 10 dakika boyunca tavlama 
işlemine tabi tutulmuştur. Isõl tavlama işleminden 
sonra enjektšrler dikkatli şekilde çõkartõlarak 
osteon benzeri mikrotŸp demetleri elde edilmiştir. 
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Şekil 2. (A)perfore edilmiş mineralize nanolif tabakasõnõn enjektšr 
şõrõnga etrafõna sarõlmasõ, (B) mikrotüp demetlerinin üretimi için 

mikrotŸplerin õsõl tavlama işlemine hazõr hale getirilmesi. 

III. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
 PLAA ve GLU peptid konjŸge edilmiş GLU-PLAA'nõn 
1H-NMR spektrumu şekil 2A ve 2B'de gšsterilmiştir. Elde 
edilen data MestReNova programõ ile analiz edilerek pikler 
tanõmlanmõştõr. 2,16 ppm ve 4,56 ppm'deki pikler glutamik 
asit, 4,15 ppm'deki pik glisin ve 3,25 ppm'deki pik sistin 
aminoasitlerinin metilen ve methin hidrojen atomlarõnõ 
betimlemektedir.  5,27 ve 8,04 ppm'deki pikler amine ve 
amit hidrojene atfedilmiştir. 6,04-6,48 ppm arasõndaki 
pikler PLLA polimerinin akrilik ucundaki vinil hidrojenleri 
betimlemektdedir.  1H-NMR sonuçlarõ GLU peptidin 
PLAA'ya konjŸgasyonunu doğrulamaktadõr. 

Şekil 3.  A) PLAA 1H-NMR spektrumu, B) PLAA-GLU 1H-NMR 
spektrumu

Nanolif karakterizasyonu taramalõ elektron 
mikroskobu (SEM) kullanõlarak fiberlerin yŸzey 
morfolojisi ve çap dağõlõmlarõ gšrŸntŸlenmiştir. Lif 
çaplarõnõn karakterizasyonu 100 nanolifin çapõnõn NIH 
Scion ImageJ (US National Institutes of Health, Bethesda, 
MD, USA) gšrŸntŸ analiz programõyla incelenerek 
belirlenmiştir. Elde edilen nanolif çaplarõnõn ortalama 
değeri 218±22 olarak hesaplanmõştõr.  

Biyominerilazosyon yšntemi sonrasõnda EDS analizi 
ile fiberlerin yüzeyindeki kalsiyum-fosfat (CaP) kristal 
dağõlõmõ ile Ca ve P miktarlarõna bakõlarak 

haritalandõrmasõ yapõlmõştõr. Biyomineralizasyonu 
gerçekleştirilen nanoliflerin SEM gšrŸntŸleri 
değerlendirildiğinde GLU šrneklerinin Ÿzerinde oluşan 
CaP çok daha yoğun olduğu gšrŸlmŸştür (Şekil 4). 

 Şekil 4. (A) mineralize edilmiş PLGA nanolif tabakalarõnõn SEM 
gšrŸntŸsŸ, (B) mineralize edilmiş GLU nanolif tabakalarõnõn SEM 

gšrŸntŸsŸ. 

Ayrõca yapõlan EDS analizinde PLGA+PLAA-GLU 
nanoliflerde biyomineralizasyon sonrasõnda Ca ve P 
pikleri elde edilmiş olup haritalama ile elde edilen Ca/P 
oranõnõn (1.65) hidroksiapatit değerine (1.67) yakõn 
olduğu belirlenmiştir. Mineralize edilmiş PLGA 
fiberlerinde Ca/P oranõnõn (1,03) (Tablo 1) brushite Ca/P 
oran aralõğõnda olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 5. (A) mineralize edilmiş PLGA nanolif tabakalarõnõn EDS analizi, 
(B) mineralize edilmiş GLU nanolif tabakalarõnõn EDS analizi 

Element 
(PLGA) 

Ağõrlõk 
Konsantrasyonu 

(%) 

Atom 
Konsantrasyonu 

(%) 
C 51,42 62,24 
O 39,61 33,31 
Ca 4,53 2,26 
P 2,88 2.19 

Element 
(GLU) 

Ağõrlõk 
Konsantrasyonu 

(%) 

Atom 
Konsantrasyonu 

(%) 
C 44,32 51,04 
O 27,17 28,27 
Ca 16,03 12,88 
P 12,48 7.81 

Tablo 1.  Mineralize edilmiş PLGA nanolif tabakalarõnõn EDS analizi, 
mineralize edilmiş GLU nanolif tabakalarõnõn EDS analizi 

A B

B 
PLAA-GLU 

A B 

A 
PLAA 
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Kristal karakterizasyonu için yapõlan XRD analizinde 
GLU nanoliflerde hidroksiapatite karakteristik pikler 
(2θ=(25,7-25,9),(31,5-31,8) ve (46,8-48,9)) belirlenmiştir. 
XRD sonuçlarõ GLU nanolifler Ÿzerinde oluşan 
hidroksiapatit benzeri CaP kristallerinin oluşumunu 
doğrulamaktadõr. PLGA nanoliflerde oluşan hidroksiapatit 
kristallerine šzgŸ pikler gšrŸlmemiştir. (Şekil 6) 

Şekil 6. (A) Mineralize edilmiş PLGA nanolif tabakalarõnõn XRD 
analizi, (B) mineralize edilmiş GLU nanolif tabakalarõnõn XRD analizi 

Bozunuma sŸreleri incelendiğinde mineralize GLU ile 
PLGA nanoliflerinin arasõnda anlamlõ bir farklõlõk 
olmadõğõ belirlenmiştir. Anlamlõ fark olmasa da daha hõzlõ 
seyreden GLU nanoliflerin bozunumunun hem peptid 
konjŸgasyonu hem de mineralizasyonla artan 
hidrofilisiteye bağlõ olduğu dŸşŸnŸlmektedir (Şekil 7). 

Şekil 7. Mineralize edilmiş PLGA ve PLGA+PLAA-GLU (GLU) 
nanolif tabakalarõnõn biyobozunumu  (Zaman dilimleri: 7,14,21, 28 ve 35 
gŸn). 

MikrotŸbŸler demetlerin oluşturulmasõ için şekil 
hafõzalõ alaşõm yšntemi kullanõlmõştõr. Isõl işlem šncesi 
birbirinden bağõmsõz mikrotŸpler õsõl tavlama sõrasõnda 
kaynama yaparak yoğun mikrotŸbŸler demet yapõsõ elde 
edilmiştir (Şekil 8). 

Şekil 8.  †retilen mikrotŸplerin kamera gšrŸntŸleri. (A) 0.45mm iç çaplõ 
tekli mikrotŸp, (B) 0.45mm iç çaplõ 20 mikrotŸpten oluşan osteon 

benzeri mikrotŸp demetleri. 

Şekil 9. Farklõ iç çaplarda Ÿretilen mikrotŸplerin SEM gšrŸntŸleri. (A) 
0,25 mm, (B) 0,46 mm 

‚alõşmanõn bir sonraki basamağõnda Ÿretilen 
mikrotŸplerin mekanik dayanõmlarõnõn belirlenebilmesi ve 
mezenkimal kšk hŸcrelerin (MKH) mikrotŸp demetlerinin 
içine ekilerek osteojenik farklõlaşmasõ incelenecektir. 
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