YAPAY
yapay
ORGANLAR

N‹SAN 2004 SAYISININ ÜCRETS‹Z EK‹D‹R
HAZIRLAYAN : DR. FERDA ﬁENEL - Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Yapay or
Çok eski zamanlarda insan hayat›
için en büyük tehlike vahﬂi hayvanlar ya da do¤al afetlerdi. Vahﬂi kedilerden kurtulmay› baﬂarabilenler,
bazen aﬂ›r› so¤uklara bazen de aﬂ›r› s›caklara yeniliyorlard›. De¤iﬂen
do¤a koﬂullar›na ba¤l› olarak yiyecek s›k›nt›s› çeken insan, zaman›n›n ço¤unu yiyecek bulmak için
mücadeleye ay›r›yordu. ‹lk insan›n
en temel düﬂüncesi hayatta kalabilmek ve neslini devam ettirebilmekti. Günümüzde, ilk insan›n çekti¤i
s›k›nt›lar›n ço¤u bize çok uzak gelebilir. Ancak insan›n temel düﬂüncesi, çok fazla de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂ
görünmüyor; yani mümkün oldu¤unca hayatta kalabilmek ve türünü
devam ettirmek. Bütün bu çabalar
belki de insan›n ölümsüzlü¤e ulaﬂmak için verdi¤i bilinçalt› bir mücadeleyi yans›t›yor. Vahﬂi hayvanlar,
do¤al afetler halen can almaya devam etse de, günümüzde insan ömrünü k›saltan en önemli unsurlar
yaﬂlanma, kronik hastal›klar, organ
yetmezlikleri ve kanser. Bunlara ek
olarak insan›n kendi yaratt›¤› teknoloji de bazen can düﬂman› olarak
karﬂ›s›na ç›kabilmekte.
Son y›llarda bilimdeki tüm ilerlemelere karﬂ›n birçok hastal›¤›n kesin
çözümü bulunamad›. Milyonlarca
y›ll›k insanl›k tarihinde oldukça k›sa say›labilecek 100 y›l öncesiyle
k›yasland›¤›nda bile, insan ömründe önemli bir uzama sa¤land›. Ancak halen bilimin hedefledi¤i noktadan oldukça gerideyiz. Telomerlerin
her hücre bölünmesinde k›salmas›,
belirli bir bölünmeden sonra hücrelerin durmas› ve programlanm›ﬂ
hücre ölümü, insan ömrünü belirleyen moleküler saatlerce
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denetleniyor. Moleküler biyoloji ve
gen mühendisli¤inde yap›lan tüm
ilerlemelere karﬂ›n organlar›n yaﬂlanmas› engellenemiyor. Hiçbir hastal›¤a yakalanmasa bile organlar,
baﬂta beyin olmak üzere zaman
içinde iﬂlevlerini yitirerek ölüyorlar.
Bu tür do¤al hücresel de¤iﬂikliklere
hastal›klar eklendi¤inde vücudumuzun iﬂi oldukça zorlaﬂ›yor. Kronik
böbrek hastal›klar›, kalp yetmezlikleri ve çeﬂitli nörolojik hastal›klar
insan ömrünü k›saltan nedenlerin
yaln›zca birkaç›. Organ yetmezlikleri ya da kanser gibi hastal›klar›n temeline inilerek nedene yönelik tedavi verilmesi, di¤er hedeflerden
biri. Ancak, birçok hastal›¤›n
nedeninin bilinmemesi ya da mey-

dana gelen hücresel de¤iﬂikliklerin
geri dönüﬂünün olmamas›, bu tür
tedavileri k›s›tlayan unsurlar. Baz›
hastal›klar, organ tümüyle iﬂlevini
yitirene kadar anlaﬂ›lmayabiliyor.
Bu gibi durumlarda ilaç tedavisi yetersiz kal›yor ve organ›n de¤iﬂmesi
tek çözüm haline geliyor. Baz› kanser türlerinde genetik tedavi yöntemleri deneysel aﬂamada oldukça
baﬂar›l› sonuçlar verse de, her kanser türünde genetik tedavi yaral› olmuyor. Birçok kanserdeyse genetik
neden saptanabilmiﬂ de¤il. Organlar›n iﬂlevlerini yitirmesine ya da ölmesine neden olan kanser türlerinin bir k›sm›nda, organ›n de¤iﬂmesi hayat kurtarabiliyor. Baz› karaci¤er kanserlerinde oldu¤u gibi. ‹laç

rganlar
tedavilerinin yetersiz kald›¤› durumlarda eskiyen ya da hastalanan organlar› yenileriyle de¤iﬂtirmek, eski
M›s›rl›lar zaman›ndan beri var olan
bir düﬂünce. Yaklaﬂ›k 50 y›l önce
Dr. Murray’in ilk baﬂar›l› böbrek
naklini yapmas›ndan sonra, organ
nakilleri hastal›klar› iyileﬂtirmede
insan›n en önemli umudu haline
geldi. Doku uyuﬂmazl›¤›na ba¤l›
olarak organ›n reddi, her an uygun
verici bulunamamas› ve nakil sonras›nda kullan›lan ilaçlar›n ciddi yan
etkileri, bu tedavi ﬂeklinin önündeki en büyük engeller.
Genetik bilimindeki geliﬂmelere paralel olarak son y›llarda doku ve
gen mühendisli¤inde önemli geliﬂmeler kaydedildi. Art›k hücrelerin
genetik yap›s›nda de¤iﬂiklikler yarat›labiliyor, gen transferi sayesinde
bakterilere insan proteinleri sentezletilebiliyor. Bu teknolojiler,
yaln›zca hastal›klar› tedavi etmek
amaçl› de¤il. Tar›m sektöründe de
gen mühendisli¤inden yaralan›l›yor.
Baz› bitkiler, genetik yap›lar› de¤iﬂtirilerek, bozulmaya ya da böceklere karﬂ› daha dirençli hale
getirilebiliyorlar. Elde edilen ürünün daha verimli ve daha besleyici
olmas› sa¤lanabiliyor.
Gen ve doku mühendisli¤i sayesinde, çeﬂitli organik moleküller kullanarak istenilen hücre türünü laboratuvar koﬂullar›nda üretmek de art›k mümkün. Hasarl› dokulara verilen büyüme faktörleri, sa¤l›kl› hücrelerin ço¤alarak ölü hücrelerin yerini almalar›n› sa¤layabiliyor. Büyüme faktörlerini enjekte etmek yerine sa¤lam hücreleri hasarl› bölgeye
göndermek de di¤er bir yöntem.
Yapay olarak üretilen hücrelerin vü-

cuda naklinden sonra, bu hücreler
hasarl› hücrelerin yerini alabiliyor.
Yapay hücrelerin hasarl› bölgeye
ulaﬂarak ço¤almalar› ve normal iﬂlevlerine kavuﬂmas› için belirli bir
zaman dilimine gerek oluyor. Bu
tür tedavi yöntemleri, iﬂlevini yitirmiﬂ hücrelerin tedavisi için önemli
bir umut kayna¤›; ancak organ›n
tümünün bu ﬂekilde yenilenmesi,
henüz baﬂar›labilmiﬂ de¤il.
Halen üzerinde yo¤un olarak çal›ﬂ›lan tedavi yöntemlerinden biri de,
kök hücrelerden üretilen doku hücrelerinin nakli. Tüm hücre türlerine
dönüﬂme potansiyelinde olan kök
hücrelerden, belirli büyüme hormonlar› kullan›larak istenilen hücre
türü elde edilebiliyor. Laboratuvar
ortam›nda elde edilen bu hücreler
oldukça h›zl› ço¤alma kapasitesine
sahip. Bu hücreler hastal›kl› organa
ulaﬂt›r›larak, iﬂlevini yitirmiﬂ ya da
ölmüﬂ olan hücrelerin yerini almalar› sa¤lanabiliyor. Ancak, tümüyle
ölen ya da iﬂlevini yitiren organlar›n, kök hücreleri kullan›larak tümüyle yeniden canland›r›lmas› kolay görünmüyor. Kültür ortam›nda
üretilen sinir ya da kalp kas› hücreleri vücuda nakledildiklerinde, k›sa
sürede hastal›kl› bölgeye giderek
iﬂlevini yitirmiﬂ olan hücrelerin yerini al›yorlar. Bu sayede zedelenmiﬂ
sinirler, ya da ölü kalp hücreleri yenileriyle de¤iﬂtirilmiﬂ oluyor.
Gen mühendisleri laboratuvarlarda
yaln›zca hücre üretmekle kalmay›p,
organ›n benzerini de üretmeye çal›ﬂ›yorlar. Deneysel koﬂullarda art›k
yapay olarak 3 boyutlu organlar
oluﬂturulabiliyor. Tüm organlar henüz üretilemese de, çal›ﬂmalar›n
öncül sonuçlar› oldukça umut veri-

ci. Deri ve k›k›rdak gibi dokular›n
yapay olarak üretilmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Birkaç milimetre kal›nl›¤›ndaki dokular›n
oluﬂturulmas› ve yaﬂat›lmas›, art›k
teknik olarak çok güç de¤il. Bu incelikteki dokular›n, yaﬂamak için
kan damarlar›na ihtiyac› olmuyor.
Besin maddeleri hücreler aras›ndan
s›zarak di¤er hücrelere ulaﬂabiliyor.
Ancak daha kal›n doku ya da organ
yaratmak için yapay olarak kan damarlar›n› da oluﬂturmak gerekiyor.
Son y›larda bilim adamlar› yapay
damar üretiminde de oldukça
önemli baﬂar›lar elde etti.
Organ yetmezliklerine ba¤l› kronik
hastal›¤› olan milyonlarca insan,
nakil için organ s›ras›nda bekliyor.
Nakil s›ras›nda bekleyen hastalar›n
ihtiyac›na yan›t verebilecek say›da
organ mevcut de¤il. Gen ve doku
mühendisli¤indeki geliﬂmeler, organ kayna¤›n›n karﬂ›lanmas› aç›s›ndan oldukça ümit verici. Yapay olarak geliﬂtirilen organlar, istenildi¤inde ihtiyac› olan hastaya tak›labilecek. Belki de önümüzdeki 20-30
y›l içinde istedi¤imiz organ› yenisiyle de¤iﬂtirebilece¤iz. Organlar›m›z
eskidikçe yenilenecek, böylece organ yetmezli¤ine ba¤l› ölümler engellenebilecek. Tabii bu tür düﬂünceler henüz tam olarak hayata geçirilebilmiﬂ de¤il. Hücrelerin genetik
yap›lar›, kontrol mekanizmalar› ve
tüm yap›taﬂlar›n›n iﬂlevleri tam olarak bilinmiyor. Ancak teknoloji ve
genetik bilimindeki geliﬂmeler sayesinde bilinmeyen sorular›n yan›tlar›
h›zla bulunuyor. Yak›nda her türlü
organ ve dokular›n üretildi¤i çiftlikler oluﬂturularak, insan ömrü birkaç kat daha uzat›labilecek.
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Yapay organ ya da dokular oluﬂturmak doku
mühendisli¤inin en önemli hedefleri aras›nda. Bu
hedefe ulaﬂmak için kullan›lan birçok strateji var.
Bunlardan biri, organ› insan vücudunda yenilemek. Yani, hastalanan organ› ç›kart›p yenisiyle
de¤iﬂtirmek yerine, mevcut organ› oldu¤u yerde
yenileyip tedavi etmek. Vücuda verilen baz› moleküller sayesinde organlarda hücre bölünmesini
ve ço¤almas›n› sa¤lamak mümkün. “Büyüme faktörü” denen ve çok say›da olan bu protein
yap›daki moleküller, insan vücudunda do¤al olarak bulunuyor ve hücreler taraf›ndan
sentezleniyorlar. Her birinin ayr› bir görevi var.
Hücreler taraf›ndan sentezlenen ve protein yap›s›ndaki bu moleküllerin her birinin ayr› görevi
var. Baz› büyüme faktörleri deri hücrelerinin ço¤almas›n› sa¤larken di¤erleri yeni damar oluﬂumunu h›zland›r›yor. Vücut d›ﬂ›nda yapay olarak
elde edilen büyüme faktörleri hastal›kl› organlardaki hücrelerin yenileriyle de¤iﬂtirilmesinde görev yapabiliyor. Hedefe yönelik büyüme faktörü
vücuda verildi¤inde, görev yapaca¤› organa giderek gerekli hücreler taraf›ndan alg›lan›yor. Hücre
yüzeyindeki özel almaçlara yap›ﬂarak bu hücreleri harekete geçiriyor. Hücrelerin bölünme ve ço¤almas›n› tetikleyen bu moleküller sayesinde,
hasta organdaki sa¤l›kl› hücrelerin say›s› artarak
di¤er hücrelerin yerini al›yor, yani organ› yenilemeye baﬂl›yor. Bu teknolojiyle, hasara u¤ram›ﬂ
olan kas hücrelerini yenilemek mümkün olabiliyor. Henüz deneysel aﬂamada olan bu yöntemi
geliﬂtirerek, büyüme faktörleri sayesinde vücuttaki hücreleri d›ﬂar›dan yönetmek mümkün olabilecek.
Doku mühendisli¤inde üzerinde çal›ﬂ›lan tedavi yöntemlerinden bir di¤eriyse, laboratuvar
koﬂullar›nda sa¤l›kl› hücreleri üretip sonra da
bunlar› vücuda vermek. Kiﬂiden al›nan hücreler
özel deney ortamlar›nda, çeﬂitli büyüme faktörleri kullan›larak istenilen ﬂekilde ço¤alt›labiliyorlar. Daha da ileri gidilerek, hücrelerin genetik
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yap›s› de¤iﬂtirilebiliyor. Böylece hastal›kl› bir
hücre adeta ameliyat ediliyor. Vücut d›ﬂ›nda üretilen sa¤l›kl› hücreler belirli bir say›da ço¤alt›ld›ktan sonra vücuda tekrar geri veriliyorlar. Bu hücreler, ait olduklar› organa ya da bölgeye giderek
yerlerini al›yor. Organa tutunduktan sonra burada h›zla ço¤alan hücreler, k›sa bir sürede görev
yapmaya baﬂl›yorlar. Sa¤l›kl› hücrelerin say›s›
artt›kça hastal›kl› hücrelerin yerini al›yor ve böylece organ yenileniyor. Bu tür tedaviler deneme
aﬂamas›nda olsa da, elde edilen baﬂar›lar oldukça göz doldurucu. Bilim adamlar› deney ortam›nda yarat›lan hasarl› kalp kas›n› ya da zedelenmiﬂ

sinirleri bu yöntemle iyileﬂtirebiliyorlar. Son y›llarda bu amaçla kök hücreler kullan›l›yor. Deney
ortam›nda ço¤alt›lmas› daha kolay olan bu hücreler, istenilen hücre türüne de dönüﬂtürülebiliyor.
Erkek sperm ve kad›n yumurta hücresinin birleﬂmesiyle meydana gelen embriyodan ilk 4 gün
içinde al›nan hücreler, vücuttaki tüm hücreleri
oluﬂturabilme kapasitesine sahip. Bu hücreler gerekli sinyaller verilerek kalp kas›, sinir ya da deri hücresine dönüﬂtürülebiliyorlar. Kök hücrelerinin içine transfer edilen, kiﬂiye ait DNA sayesinde benzer genetik ﬂifreye sahip hücreler elde edilebiliyor. Di¤er bir deyiﬂle, genetik ﬂifresi de¤iﬂ-

Organa ﬁekil Veren Gen
.

Genetik ve moleküler biyoloji alan›ndaki tüm
ilerlemelere karﬂ›n henüz hücrelerin nas›l olup
da üç boyutlu bir yap› oluﬂturduklar›n› bilmiyoruz. Hücreler vücut d›ﬂar›s›na ç›kart›l›p yapay
olarak ço¤alt›ld›klar›nda belirli bir mesafeye, genellikle içinde bulunduklar› kab›n s›n›rlar›na kadar ilerleyip duruyorlar. Hücre yap›s›nda de¤iﬂiklikler yap›larak s›n›rs›z büyümeleri bile sa¤lanabiliyor. Ancak bu hücreler, ait olduklar› organ›n
üç boyutlu ﬂeklini deney tüpünde alam›yorlar. ‹nsan karaci¤erinin bir k›sm› kesilerek ç›kart›ld›¤›nda geri kalan hücreler ço¤alarak ilerliyor. Bu
hücre art›ﬂ› organ›n orijinal ﬂekli oluﬂana kadar
devam ediyor. Daha güncel bir örnek vermek gerekirse, parma¤›m›z kesilip küçük bir deri parças› kalkt›¤›nda birkaç gün içerisinde di¤er hücreler ço¤alarak kaybolan hücrelerin yerini almaya
baﬂlar. Yara iyileﬂmesi olarak adland›r›lan bu süreç, parmak eski ﬂeklini alana kadar devam
eder. Hücrelerin üç boyutlu ﬂekil almas›n› sa¤layan kontrol mekanizmas› genetik ﬂifrede sakl›.
Bilim adamlar› bu ﬂifreyi çözme yönünde önemli
bir ad›m att›. Küçük bir kurtçuk olan C. elegans
üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda, hayvan›n üreme

organlar›n› ﬂekillendiren gen bulundu. “GON-1”
ad› verilen bu gen C. elegans’›n karmaﬂ›k yap›daki üreme organlar›n›n oluﬂumunu ve ﬂekillenmesini kontrol ediyor. Kurtçu¤un üreme organlar›n›n oluﬂumu, ilk olarak dört hücrenin bir araya
gelmesiyle baﬂl›yor. Bu hücreler “lider hücre”
önderli¤inde ﬂekillenmeye baﬂl›yorlar. Hücre ço¤almas›n› takiben, üreme organ› “U” ﬂeklindeki
üç boyutlu halini al›yor. Bu ﬂekillendirmeyi yöneten esas protein “GON-1”. Bu protein ve onu
kontrol eden genin keﬂfi, organ ﬂekillerinin oluﬂumunu anlamak yolunda çok önemli bir basamak olarak kabul ediliyor. Bu tür genlerin ve
kodlad›klar› proteinlerin anlaﬂ›lmas› sayesinde,
belki de çok yak›n bir gelecekte hücre kültürlerinde üretilen hücrelerin üç boyutlu ﬂekiller kazanmalar› sa¤lanabilecek. Bu tür gen ve proteinlerin, yaln›zca organa ﬂekil vermekle kalmay›p
kanser hücrelerinin tümör kitlesi oluﬂturmas›nda
da etkili oldu¤u düﬂünülüyor. Bu genin bask›lanmas› ya da kodlad›¤› proteinin bloke edilmesiyle,
kanser hücrelerinin büyük kitleler oluﬂturmas›
da engellenebilecek.

y Organ oluﬂturmak
tirilerek kiﬂiye özel hücre yap›labiliyor. Bu tür
hücreler vücuda nakledildikten sonra ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi engeline de tak›lm›yorlar. Nakillerden
sonra vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin harekete
geçmesi, organ›n ömrünü k›s›tlayan en önemli etken. Kendi genetik yap›s›ndan farkl› olan tüm
hücrelere karﬂ› savaﬂ açan vücut, genellikle savaﬂ› kazan›yor ve organ er ya da geç reddediliyor.
Ancak gen transferi yap›lm›ﬂ olan kök hücrelerden üretilen di¤er hücreler kiﬂinin kendi genetik
ﬂifresini taﬂ›d›¤› için vücut taraf›ndan reddedilmiyorlar. Bu tür hücrelerin nakli sayesinde hastal›kl› organlardaki ölü hücreler, yenileriyle de¤iﬂtirilebiliyor. Bu tedavi yöntemleri de henüz günlük
klinik uygulamaya geçirilmiﬂ de¤il. Hücre nakli
yöntemi her hastal›¤a uygulanam›yor. Karaci¤eri
çal›ﬂmayan ya da kalp yetmezli¤indeki bir hastaya bu tür tedaviler pratikte yarar sa¤lamayabilir.
Vücut d›ﬂ›nda üretilen hücrelerin vücutta ço¤al›p
hastal›kl› hücrelerin yerini almalar›, belirli bir zaman süreci gerektirir. Bu tür hastalar›nsa genellikle fazla zaman› olmayabilir. Bu durumlarda
çok daha h›zl› sonuç verecek tedavi yöntemleri
gerekebilir. En önemli yöntem, organ›n tümüyle
de¤iﬂtirilmesi. Organ nakillerinden sonra ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin harekete geçmesine ba¤l› geliﬂen
red cevab› hala büyük sorun olmaya devam ediyor. Organ verici say›s›ndaki k›s›tl›l›k da buna eklendi¤inde, yapay organ oluﬂturmak en önemli
hedeflerden biri haline geldi.
Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalar, üç boyutlu organ oluﬂturma yönünde. Halen hücrelerin kendi
kendilerine nas›l üç boyutlu organ oluﬂturabildikleri bilinmiyor. Test tüpünde hücrelere gerekli
sinyalleri vererek bir kalp elde etmek ya da karaci¤er oluﬂturmak henüz baﬂar›labilmiﬂ de¤il. Yani hücreler, test tüpünde vücutta olduklar›ndan
farkl› davran›yorlar. Hücrelerin üç boyutlu ﬂekil
almalar›n›n ard›ndaki s›r perdeleri aralanmakla
birlikte, henüz mekanizma anlaﬂ›labilmiﬂ de¤il.
Yapay organ üretmek için yaln›zca hücreleri ço¤altmak yeterli olmuyor. Onlara organ›n ﬂeklini
vermek de önemli. Bunun için en s›k kullan›lan
yöntemse organik iskeletlerden yararlanmay›
içeriyor. Vücut içinde hücreleri bir arada tutan en
önemli molekül “kollagen”. Hücreler aras›nda
bulunan bu ve benzeri yap›taﬂlar› sayesinde, hücreler üç boyutlu organ ya da doku ﬂeklini
koruyabiliyorlar. Kollagen, özellikle cilt, k›k›rdak, damar ve kemik gibi dokularda bol miktarda var ve insan vücudundaki tüm proteinlerin
yaklaﬂ›k %30’unu oluﬂturuyor. Bu gözlemden yola ç›kan bilim adamlar›, hücreleri bir arada tutabilecek yapay iskeletler oluﬂturdular. ‹stenilen ﬂekilde oluﬂturulan bu iskeletin yap›taﬂlar› sentetik
ya da do¤al polimerler. Belirli bir süre sonra kendili¤inden eriyerek kaybolan bu malzemeler hücrelerin yerleﬂip ço¤almalar› için oldukça uygun
bir ortam sa¤l›yor. Hücre iskeletlerinin yap›taﬂlar›, ayn› zamanda ameliyatlarda kullan›lan dikiﬂlerin yap› maddesiyle benzer: polilaktik asit ya da
poliglikolik asit. Vücut içinde eriyerek zamanla
kaybolan bu iskeletler içine çeﬂitli büyüme fak-

Yapay Doku Oluﬂumunda
Bask› Tekni¤i
.

Bilgisayarda döküman ya da ﬂekilleri yazd›rmak için kullan›lan ink-jet yaz›c›lar›n bask› ilkesi,
üç boyutlu organ oluﬂumu için de geçerli. Bilgisayar yaz›c›s›, kartuﬂ içindeki mürekkebi ka¤›t üzerine belirli bir s›rayla püskürtür. Mürekkep püskürtülen noktalar ve boﬂluklar birleﬂti¤indeyse yaz›lar ve iki boyutlu ﬂekiller ortaya ç›kar. Ayn› ilke,
dokular› oluﬂturmada da sözkonusu. Kartuﬂ içine
mürekkep de¤il, hücreler yerleﬂtiriliyor. Renkli yaz›c›larda oldu¤u gibi de¤iﬂik renkler içeren kartuﬂlar›n yerini, içinde de¤iﬂik hücre tipleri bulunan
kartuﬂlar alabiliyor. Bilgisayar ortam›nda üç boyutlu resmi çizilen organa iliﬂkin bilgiler yaz›c›ya
yollan›yor. Bilgisayar, organ›n seri kesitsel görüntülerini ç›kart›yor. Bu bilgiler eﬂli¤inde bask› baﬂlat›l›yor. Yaz›c›, mürekkep yerine hücre püskürtüyor. Her hücrenin nereye püskürtülece¤i, organ›n
ﬂekline göre önceden programlanm›ﬂ oluyor. Ka¤›t yerine de organik ve kendili¤inden eriyebilen
bir maddeden oluﬂmuﬂ ince plakalar kullan›l›yor.

Özel olarak haz›rlanan bu plakalar hücrelerin ço¤almas› için gerekli besin maddelerini ve büyüme
faktörlerini de içeriyor. Her plaka üzerine, organ›n de¤iﬂik kesitlerini oluﬂturacak ﬂekilde hücreler
püskürtülüyor. Kesitlerin ﬂekline göre nereye hangi hücrenin püskürtülece¤i ya da neresinin boﬂ kalaca¤›, bilgisayar taraf›ndan önceden belirlenmiﬂ
oluyor. Plakalar üzerine püskürtülen hücreler ço¤alarak birbiriyle birleﬂiyorlar. Böylece her plakada organ›n belirli bir kesiti hücresel olarak oluﬂuyor. Sonraki aﬂamada bu plakalar kesit s›ras›na
göre üst üste konuluyor. Zaman içinde farkl› plakalardaki hücreler de birbiriyle birleﬂmeye baﬂl›yorlar. Hücrelerin ço¤almas› ve birleﬂmesi tamamland›¤›ndaysa organ, plakalar›n oluﬂturdu¤u iskelet çevresinde oluﬂuyor. Birkaç hafta ya da ay içinde plakalar eriyerek kayboluyor ve üç boyutlu yapay organ ortaya ç›k›yor. Bu teknik sayesinde, büyük organlar› damar yap›lar›yla birlikte çok k›sa
sürede oluﬂturmak mümkün olabilecek.

törleri de yerleﬂtirilebiliyor. Hücre iskeletlerinin
yap›taﬂ› olarak kollagen de kullan›labiliyor. Hücrelerin büyümesi ve ﬂekillenmesi için daha uygun
bir ortam oluﬂturdu¤u düﬂünülen kollagen, oluﬂacak olan üç boyutlu organ›n sa¤laml›¤›n› belirleyici bir etken. ‹skelet üzerindeki büyüme faktörleri, hücrelerin daha h›zl› ço¤almalar›n› sa¤l›yor.
Yap› iskeletlerinin jel k›vam›nda olanlar›, rahatl›kla vücut içine enjekte edilebiliyor. Enjekte
edilen bu jeller, vücut içinde, doku hasar›n›n oldu¤u bölgede sa¤l›kl› hücrelerin ço¤almas› için
uygun ortam› sa¤l›yor. Hasar görmüﬂ kemi¤in yeniden oluﬂumunu sa¤lamak ya da yeni k›k›rdak
dokusunun oluﬂmas›na yard›mc› olmak, bu tür
jellerin kullan›m amaçlar› aras›nda. Sa¤l›kl› hücreler belirli bir say›ya ulaﬂt›¤›ndaysa jel eriyerek
kayboluyor. Üç boyutlu kat› k›vamdaki iskeletlerse daha büyük organlar›n oluﬂturulmas›nda
kullan›l›yorlar. ‹stenilen ﬂekilde oluﬂturulan bu iskeletler üzerine yerleﬂtirilen hücreler, zamanla
ço¤alarak iskeletin tamam›n› kapl›yorlar. Hücreler ço¤ald›ktan sonra, iskelet yüzeyinin ﬂeklini
al›yorlar. Bir süre sonra da iskelet eriyip kayboluyor. Böylece hücreler üç boyutlu bir ﬂekil al›yor. Hücrelerin ne ﬂekilde ço¤alaca¤› ve ne hücresi olaca¤› çeﬂitli büyüme faktörleriyle kontrol
edilebiliyor. Ancak son y›llarda iskeletler üzerine
yerleﬂtirilen DNA parçac›klar› sayesinde, çok daha baﬂar›l› sonuçlar al›n›yor. Büyüme faktörüyle
yönlendirmek yerine esas olarak genetik ﬂifreyi
kontrol etmek, çok daha iyi sonuç verebiliyor. ‹skelet üzerinde bulunan DNA parçac›klar› hücreler
taraf›ndan içeri al›narak genetik ﬂifreyle
bütünleﬂtiriliyorlar. Bu sayede hücreye istenilen
komutlar dolayl› olarak de¤il, çok daha kesin olarak verilebiliyor.

Hücre yap› iskeletleri, hücrelerin ço¤al›p büyümeleri için gerekli besin maddelerini de depolayabiliyorlar. Bu tür iskeleler birkaç milimetreden birkaç santimetre kal›nl›¤a kadar elde edilebiliyor. Gözenekli bir yap›ya sahip olan iskeleletrin tüm yüzeyi ve iç alanlar› hücrelerle doldu¤unda, istenilen doku elde edilmiﬂ oluyor. Bu yöntemle elde edilen yapay cilt, ABD’de FDA (G›da
ve ‹laç Dairesi - Food and Drug Administration)
taraf›ndan onaylan›p piyasaya sürüldü. Cilt ve k›k›rdak oluﬂturmak, büyük organ oluﬂturmaya göre daha kolay. Birkaç milimetre kal›nl›¤›ndaki dokular›n, yaﬂamak için kan damarlar›na gereksinimi olmayabiliyor. Ancak büyük organ oluﬂturmak
için, yaln›zca büyük bir hücre kütlesi elde etmek
yetmiyor. Örne¤in, yapay karaci¤er elde etmek
için yaln›zca karaci¤er hücrelerinden oluﬂan bir
yumak yaratmak yeterli de¤il. Yapay organ›n iﬂlevlerini yerine getirmesi ve hayatta kalabilmesi
için mutlaka damar ve kanal sistemine ihtiyac›
var. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarla yapay damar elde etme yolunda önemli aﬂamalar kaydedildi. Bilgisayar teknolojisi kullan›larak oluﬂturulan mikrotüplerin yap› iskeleti olarak kullan›lmalar›yla art›k yapay damar elde edilebiliyor. Yapay damar çevresinde oluﬂturulan hücre topluluklar› çok daha uzun ömürlü oluyor.
Doku ve gen mühendisli¤i sayesinde yapay
olarak karaci¤er, akci¤er, kalp kas›, kemik, deri
ve böbrek oluﬂturulabiliyor. Henüz bu organlar
tam olarak orijinalinin yerini alabilecek kadar geliﬂmiﬂ de¤il. Buna karﬂ›n yapay doku çal›ﬂmalar›,
nakillerde karﬂ›laﬂ›lan, uygun organ bulunamamas› ve organ›n reddi gibi sorunlar› aﬂabilecek
önemli bir seçenek olarak görünüyor.
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Yapay hücre
Gen mühendisli¤inin yeni araﬂt›rma alanlar›ndan biri de, yapay hücre üretimi. Üç boyutlu organlar› oluﬂturup insana nakletmenin teknik zorluklar›na karﬂ›n yapay hücre
oluﬂturmak baz› hastal›klar›n tedavisine pratik çözümler getirebilecek. Diyabet ve Parkinson gibi hastal›klar, hücrelerin baz› maddeleri yeterince üretememesine ba¤l› oluﬂuyor. Bu tür hastal›klar›n tedavisinde eksik
maddenin vücuda verilmesi, hastal›¤›n tedavisi için yeterli olabiliyor. Yapay organ ve yapay doku üreten bilimadamlar›, yapay hücre
üretmeye de baﬂlad›. Hücrelerin vücutta
birçok görevi olmas›na karﬂ›n birço¤u organ
ya da dokulara çeﬂitli moleküllerin taﬂ›nmas›na arac›l›k ediyor ya da baz› maddelerin sentezlenmesini sa¤l›yor. K›rm›z› kan hücresinin dokulara oksijen taﬂ›mas› ya da pankreas beta hücresinin insülin salg›lamas› gibi. Birçok hastal›k vücuttaki hücrelerin bu ve bezeri görevleri yerine
getirememesinden kaynaklan›yor. Vücuttaki hücreler görevlerini yapamay›nca bu hücrelerin yerine ayn› görevi yapacak yapay hücreler gönderme
fikri, uzun süredir bilim adamlar›n› meﬂgul eden
bir konu. Son y›llarda bu konuda önemli ad›mlar
at›ld›. Yapay hücre sürecinin en önemli aﬂamalar›ndan biri olan yapay hücre zar› oluﬂturuldu.
Bu zarlar uygun ortamda kümeleﬂerek mikro kürecikler oluﬂturuyor. Oluﬂturulan bu küreler ilkel
hücre yap›s›na benziyor.
Yapay hücre zar›n› oluﬂturabilmek için bilim
adamlar› ampifilik moleküller, yani bir ucu suyu
seven di¤er ucu sudan kaçan moleküller kullan›yor. Bu moleküller bir araya geldi¤inde suyu seven uçlar bir tarafa, sevmeyen uçlarsa di¤er tarafa toplanarak çift katl› ince bir zar oluﬂturuyor.
Çift katl› zarlar uygun ortamda, sudan kaçan uçlar içeride, seven uçlar d›ﬂar›da olacak ﬂekilde
küreler oluﬂturuyorlar. Bu kürelerin içine su giremiyor. “Lipozom” ya da “polimerzom” olarak adland›r›lan bu küreler, birçok amaca hizmet edebiliyor. Kürelerin d›ﬂ yüzeylerine özel ﬂeker molekülleri ba¤lan›p “glikolipozom” elde ediliyor. Glikolipozomun d›ﬂ yüzeydeki ﬂeker molekülleri çeﬂitli proteinleri tutabiliyor. Örne¤in virüslerin d›ﬂ
kabu¤undaki baz› proteinler, bu ﬂekerlere yap›ﬂ›yor. Virüslerin ﬂeker moleküllerine ba¤lanmas›,
glikolipozomun rengini de¤iﬂtiriyor. Böylece ortamda virüs oldu¤unu anlamak mümkün oluyor.
Glikolipozomlar sayesinde, halen tan›nmas› çok
zor olan virüsleri saptamak mümkün olabilecek.
Bu yöntem yaln›zca tan› amaçl› de¤il, tedavi
amaçl› da kullan›labilecek. Glikolipozomlar›n yüzeyindeki ﬂekerlere yap›ﬂarak bunlar› parçalamaya çal›ﬂan virüsler, esas hücreleri göremedi¤i için
bunlar› enfekte edemeyecek. Burundan püskürtme (spray) yoluyla verilen glikolipozomlar virüsleri ﬂaﬂ›rt›p hedeften sapt›racak ve bu sayede
hastal›¤a yol açamayacak.
Yapay hücre zarlar›, romatizma hastal›¤›nda
oldu¤u gibi vücudun çeﬂitli iltihabi reaksiyonlar›n› tedavi etmekte de kullan›labilecek. Vücudun
herhangi bir yerinde hasar oluﬂtu¤unda bu bölgedeki damarlarda ﬂeker molekülleri için özel alg›-
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relerin içine yerleﬂtirilen kalsiyum iyonlar›
hücrelerin içine gönderilebiliyor. Mikrokürelerin üzerindeki delikler, içine yerleﬂtirilen
›ﬂ›¤a duyarl› moleküller sayesinde aç›l›p kapanabiliyor. Mikrokürelere ›ﬂ›k uygulanarak
kapaklar aç›l›yor ve kalsiyum d›ﬂar› veriliyor, ›ﬂ›k söndürülünce de kapaklar kapan›yor. Bu yapay hücrelerin içine yaln›zca iyonlar de¤il, oksijen ya da di¤er gerekli moleküller de yerleﬂtirilebiliyor. NASA’n›n uzay
yolculu¤u için yapt›¤› çal›ﬂmalar s›ras›nda
üretilen ve “polimerzom” denen yapay hücreler, kan dolaﬂ›m›nda hiçbir bozulmaya u¤ramadan 18 saat dolaﬂ›p hedefe ulaﬂabiliyorlar. Polimerzomlar ba¤›ﬂ›kl›k sistemine
de yakalanm›yorlar. ‹nsan kan› ya da kutu kutu
ilaç yerine, oksijen ya da çeﬂitli ilaçlar› bunlar›n
içine yerleﬂtirerek uzaya göndermek, oldukça büyük oranda yer tasarrufu da sa¤layacak.
Lipozom denen yapay kürelerin küçük parçalara bölünmesiyle, çok say›da küreden oluﬂan
birimler yap›labiliyor. ‹ki plaka aras›nda s›k›ﬂt›r›lan mikroküreler yass›laﬂt›r›ld›ktan sonra, özel
bir kesiciyle ikiye ayr›l›yor. Bir balon köpü¤ünden iki küçük köpükcük oluﬂmas› gibi, lipozomlar ayr›larak iki lipozom meydana geliyor. Sabun
köpüklerinden farkl› olarak bu lipozomlar aras›nda, bunlar› birbirine ba¤layan çok ince tüneller
oluﬂuyor. K›rm›z› kan hücresi küçüklü¤ünde üretilen bu mikrokürelerin aras›ndaki tüneller, 50
mikron uzunlu¤unda ve bir saç telinin 1500’de
biri inceli¤inde. Birçok lipozom bu ﬂeklide birleﬂtirilerek mikroküre topluluklar› elde etmek mümkün. Oluﬂturulan bu sistemler sayesinde çeﬂitli
görevleri olan mikrofabrikalar meydana getirilebilecek. Yapay hücre kümeleri ve doku elde etmede önemli bir ad›m olarak görülen yapay hücre duvarlar›, belki de yapay organ üretmenin bel
kemi¤ini oluﬂturacak.

lay›c›lar ortaya ç›kar. Kandaki beyaz hücrelerin
yüzeylerinde bulunan ﬂekerler bu alg›lay›c›lara
ba¤lan›r. Böylece hasarl› bölgede oldukça yo¤un
beyaz kan hücresi birikimi olur. Beyaz kan hücreleri ve salg›lad›klar› moleküller, buradaki hasar› tamir etmeye çal›ﬂ›rken belirli bir reaksiyona
yol açarlar. Örne¤in, elimiz yand›¤›nda bu bölgedeki ﬂiﬂlik, k›zar›kl›k ve a¤r›, bu iltihabi reaksiyonun sonucu oluﬂuyor. Ancak bu mekanizma her
zaman gerekli bölgelerde harekete geçmiyor. Romatizmada oldu¤u gibi bazen vücut kendi yap›lar›n› hasarl› zannedip onlara karﬂ› da reaksiyon
geliﬂtiriyor. Glikolipozomlar bu tür durumlarda
kullan›labiliyor. Glikolipozomun üzerindeki ﬂeker
molekülleri damarlardaki almaçlara ba¤lanarak
bunlar› kapat›yor. Böylece, beyaz kan hücreleri
bu almaçlar› görmeyip pas geçiyor. Bu da iltihabi reaksiyonun oluﬂmas›n› engelliyor.
Yapay hücre zarlar› ve bunlardan üretilen
mikroküreler, vücutta taﬂ›ma sistemi olarak kullan›labiliyor. Yapay küreler, vücutta elektrokimyasal olaylar› ve kas›lmay› yöneten sodyum ve
kalsiyum gibi moleküllerin taﬂ›nmas›nda da kullan›l›yor. Geliﬂtirilen yeni bir yöntemde mikro kü-

Hücre Mühendisli¤i
.

Bilimadamlar›, gerekli hormonlar›n ya da
proteinlerin vücuda verilmesi için yeni bir yöntem geliﬂtirdiler. Araﬂt›rmac›lar bu yolla gereken
ilac› ya da proteini vücuda verebiliyor. Bu yöntemde hayvan ya da insan hücreleri kullan›labiliyor. ‹lk olarak, bu hücreler gen mühendisli¤i yard›m›yla istenilen hormon ya da proteini salg›layabilecek hale getiriliyorlar. Sentezlenmesi istenilen proteini kodlayan gen, bu hücrelerin DNA’s›yla bütünleﬂtiriliyor. Böylece, bu hücreler seri
olarak belirli bir proteini üretebiliyorlar. Örne-

¤in, hücre DNA’s›na insülin hormonunu kodlayan gen yerleﬂtirilerek o hücrelerin bol miktarda
insülin üretmesi sa¤lan›yor. Sonraki aﬂamada bu
hücreler polimer bir kapsül içine yerleﬂtiriliyor.
Bu kapsül sayesinde ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hücrelerine yakalanmadan istenilen bölgeye giderek görevlerine baﬂl›yorlar. Hücreleri saran polimer
kapsül üzerindeki gözenekler sayesinde salg›lanan protein ya da hormonlar hücre d›ﬂ›na geçebiliyor. Bu tür yapay hücreler yaln›zca protein ya
da hormon sentezlemek için kullan›lm›yor. Yapay
hücrelerin içine yerleﬂtirilen ilaçlar da istenilen
bölgeye gönderilebiliyor. Örne¤in, kanserin yol
açt›¤› ﬂiddetli a¤r› durumlar›nda, içlerine beyindeki morfin benzeri moleküllerden yerleﬂtirilen
bu hücreler, merkezi sinir sistemine gönderiliyorlar. Yapay hücreler beyne ulaﬂt›klar›nda, içlerindeki kuvvetli a¤r› kesici molekülleri yavaﬂ yavaﬂ salg›layarak a¤r›y› geçirebiliyorlar. Bu ilaçlar
henüz klinik uygulamaya geçmedi. Ancak son
dönem kanser hastal›¤› olan gönüllülerde denenme aﬂamas›nda.

Organ üretim
çiftli¤i
Dünyada milyonlarca insan organ yetmezli¤inin
pençesinde ve bunlar›n ço¤u organ bulamadan ölüyorlar. Organ ba¤›ﬂ›yla sa¤lanan organlar, en ileri ülkelerde bile bu hastalar›n ancak üçte birine yeterli
olabiliyor. Ço¤uysa organ nakli s›ras›nda hayat›n›
kaybediyor. Organ ba¤›ﬂ› ve uygun organ›n bulunmas› zorluklar› karﬂ›s›nda, bilimadamlar› farkl› organ
kaynaklar› bulma yoluna gidiyorlar. Organ aç›¤›n› kapatmak için hayvan organlar›n›n kullan›m› uzun y›llard›r deneniyor. ‹nsanlara genetik olarak en fazla
benzerlik gösteren ﬂempanzelerin böbrekleri, insana
nakledilen ilk hayvan organlar› aras›nda. ﬁempanzelerin genetik ﬂifresi insan›nkiyle %98 oran›nda benzerlik gösteriyor. ‹lk olarak 1963 y›l›nda bir ﬂempanzenin böbre¤i insana nakledildi. Hasta, ﬂempanze
böbre¤iyle 9 ay yaﬂad›. Ölüm nedeniyse organ›n reddi de¤il, ﬂempanze böbre¤inin kan› temizlemek için
yetersiz kalmas›yd›. Son yüz y›l içinde 100’e yak›n
hayvan organ›, insanlara nakledildi. Bu insanlar›n tamam›, çeﬂitli enfeksiyonlardan ya da organ›n reddine
ba¤l› olarak öldü.
‹nsan›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemi aﬂ›lamad›kça, s›n›rs›z
bir kaynak olmas›na karﬂ›n, hayvanlar›n organlar›n›
kullanmak mümkün olamayacak. Genetik yap›m›zdaki %98’lere varan benzerli¤e karﬂ›n hayvan›n organ›
vücut taraf›ndan yabanc› olarak alg›lan›p ona karﬂ›
ﬂiddetli bir savaﬂ baﬂlat›l›yor. Bu da organ›n ölümüyle sonuçlan›yor. Organ›n reddi d›ﬂ›nda, iﬂlevsel bozukluklar da kiﬂinin ölümüne neden oluyor. Nakledilen organ›n, insan organ›na benzer ﬂekilde olmas› ve
benzer kapasiteyle çal›ﬂmas› gerekiyor. Bu bak›mdan
domuz organlar› insan›nkine en yak›n olan›. Ancak
bu hayvanlardan nakil yapman›n etik ve dini yönleri
oldukça tart›ﬂmal›.
Son y›llarda ba¤›ﬂ›kl›k sistemi engelini y›kmak
yönünde önemli ad›mlar at›ld›. Normal koﬂullarda
maymunlara nakledilen domuz organlar› derhal reddediliyor. Tak›lmas›n› takiben yaklaﬂ›k 30 dakika
içinde organ morar›yor ve tüm iﬂlevini kaybediyor.
Bilim adamlar› bunun nedenini buldu. Domuzlardaki
“GGTA1” adl› gen, domuz hücrelerine ﬂeker moleküllerinin ba¤lanmas›n› sa¤l›yor. Hücre yüzeyindeki bu
ﬂeker molekülleri maymun hücreleri taraf›ndan alg›land›¤›nda, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi harekete geçiyor ve domuz organ›na karﬂ› savaﬂ baﬂlat›l›yor. Bunu keﬂfeden
bilim adamlar› domuzlar›n genetik yap›s›n› de¤iﬂtirerek, GGTA1 geni taﬂ›mayan domuzlar üretmeyi baﬂard›lar. Bu domuzlar›n böbrekleri maymunlara nakledildi¤inde organ reddedilmiyor. Bu buluﬂ, hayvanlardan insanlara organ nakli için önemli bir geliﬂme
say›l›yor. Çok yak›n bir gelecekte hayvan genleri de¤iﬂtirilerek insanlara uyumlu hayvanlar üretilebilecek. Genetik yap›s› de¤iﬂtirilmiﬂ hayvanlardan nakledilen organlar, insan vücudu taraf›ndan kolayl›kla kabul edilebilecek. Tabii bunun gerçekleﬂmesi biraz za-

man alacak gibi görünse de, s›n›rs›z organ temini yönünde önemli bir aﬂama kabul ediliyor.
Mayo Klinik’te geliﬂtirilen yeni bir yöntem sayesinde domuz kalbi, koyunlara baﬂar›yla nakledildi. Bu
yöntemde organ› veren ve alan hayvanlar›n her ikisinin de genetik yap›lar›nda de¤iﬂiklik yap›ld›. ‹lk önce
koyunlar›n kemik ili¤i hücreleri anne karn›ndaki domuzlara verildi. Bu domuzlar do¤duktan sonra, bunlar›n dalak hücreleri al›narak bu sefer koyunlara verildi. Nakledilen bu hücreler her iki hayvan›n da genetik yap›s›ndan parçalar taﬂ›yordu. Yavru domuzlar
büyüdükten sonra bunlar›n kalbi koyunlara nakledildi. Koyunlar›n ço¤unda kalp çal›ﬂ›rken, bu iﬂleme tabi tutulmayan koyunlarsa derhal organlar› reddettiler. Organ› veren ve alan›n hücrelerini birleﬂtirerek
“kimerik”, yani bir bak›ma melez hücre gruplar› elde
etmek ve böylece organlar› yabanc› olarak görülmekten kurtarma fikrini bilim adamlar› son y›llarda daha
da geliﬂtirdiler. ‹nsan kemik ili¤i hücrelerini anne
karn›ndaki koyunlara enjekte eden araﬂt›rmac›lar,
eriﬂkin yaﬂa ulaﬂan koyunlardaki karaci¤er hücrelerinin yaklaﬂ›k %15’inin, insan hücrelerinden oluﬂtu¤unu gösterdi. Anne karn›nda verilen insan hücreleri,
koyun taraf›ndan yabanc› olarak alg›lanm›yor ve kendi hücreleri gibi kabul ediliyor. Bu hücreler çeﬂitli organlara giderek buralara yerleﬂiyor. Bu sayede hayvan›n organlar› bir bak›ma insanlaﬂm›ﬂ oluyor. Bu organlar insan›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemi taraf›ndan yabanc›
olarak alg›lanmay›p savaﬂ baﬂlat›lm›yor. Hayvanlarda
elde edilen kimerik, di¤er bir deyiﬂle melez organlar›n içindeki insan hücresi oran›n› yükseltmek, en
önemli hedeflerden biri. Ancak bu oran çok artt›¤›nda hayvan›n yaﬂamas› mümkün olmayabilir. Bu ve
benzeri teknik zorluklar, henüz aﬂ›lamad› ve bu çal›ﬂmalar halen klinik uygulamaya geçmedi. Moleküler
düzeydeki zorluklar her geçen gün biraz daha aﬂ›l›yor. ‹nsanlaﬂm›ﬂ, yani kimerik hayvan organlar› elde
ederek organ ihtiyac›n› karﬂ›lamak, çok yak›n bir gelecekte mümkün olabilecek.
Hayvanlara verilen insan kök hücreleri, hayvan
vücudunda belirli bölgelere yerleﬂip hücre kitleleri
oluﬂturabiliyor. Küçük birer organ ﬂeklini alan bu
hücre gruplar›, hayvan›n kendi organlar›ndan ba¤›ms›z olarak iﬂlevlerini sürdürebiliyorlar. Nevadal› bilim
adamlar›, hayvanlara nakledilen hücrelerin, hayvan
vücudunda kal›n karaci¤er hücre kümeleri oluﬂturup
normal bir karaci¤erin neredeyse tüm iﬂlevlerini yapt›¤›n› gösterdi. ‹nsan karaci¤er hücrelerinden oluﬂan
bu karaci¤er, insan kan›nda bulunan “albumin” adl›
proteini oluﬂturabiliyor ve belirli bir boyuta ulaﬂt›¤›nda hayvandan ç›kart›larak insana nakledilebiliyor.
Hayvanlara enjekte edilen insan pankreas hücreleri
de hayvan vücudunda kümeler oluﬂturup insülin hormonu salg›layabiliyorlar. Araﬂt›rmac›lar, yak›n gelecekte bu hücre gruplar›n›n hayvan vücudunda yetiﬂti-

rildikten sonra insana nakledilece¤ini, ve bu sayede
diyabet hastal›¤›n›n tedavi edilebilece¤ini belirtiyorlar. Ayn› yöntem kullan›larak hayvan vücudunda insan kalbi oluﬂturmak da mümkün. ‹nsan kemik ili¤i
ya da kök hücreleri kullan›larak oluﬂturulan bu organlar, insan hücrelerinden köken ald›¤› için kiﬂiye
nakledildi¤inde ba¤›ﬂ›kl›k sistemi taraf›ndan yabanc›
olarak alg›lanm›yor. Bu yöntemle oluﬂturulan organlar her ne kadar üç boyutlu bir yap›ya sahip olsalar
da orijinal ﬂekil ve büyüklükte olmuyor. ‹nsan›n normal karaci¤eri boyutlar›nda, tüm hücre ve damar yap›lar›n› içeren bir organ henüz oluﬂturulamad›. Belki
de önümüzdeki 15 y›l içinde bütün bu zorluklar aﬂ›labilecek. Bu sayede hayvanlarda oluﬂturulan, di¤er
bir deyiﬂle “yetiﬂtirilen” organlar, rahatl›kla insanlara tak›labilecek.
Dr. Vacanti, k›smen de olsa hayvanlarda üç boyutlu organ yetiﬂtirmeyi baﬂard›. ‹lk olarak 1997 y›l›nda farenin s›rt›nda üç boyutlu k›k›rdak yap›s›nda
kulak oluﬂturmay› baﬂaran Vacanti, yap› iskeletleri
kullanarak damarlar›n ve di¤er büyük organlar›n da
hayvanlarda yetiﬂtirilebilece¤ini belirtiyor. Deney ortam›nda, organik yap›da olan ve bir süre sonra kendili¤inden eriyebilen yap› iskeletleri sayesinde, hücrelere üç boyutlu büyüme olana¤› sa¤lanabiliyor. Böylece hayvan vücudunda, yaln›zca hücre kümelerinden
oluﬂan organlar yerine orijinal ﬂekline yak›n organlar
üretilebiliyor. Hayvanlar üzerinde “insanlaﬂt›r›lm›ﬂ”
hücrelerden elde edilen bu tür organlar›n bir di¤eri
de böbrek. Küçük parçac›klar halinde üretilen böbrek kümeleri, kan› süzme yetene¤ine de sahip. Bu
böbrekler henüz insanlar üzerinde kullan›lam›yor.
Organik yap› iskeletleri, kök hücreler, ve kimerik
hücreler sayesinde, hayvanlarda yapay insan organlar› üretme noktas›na her geçen gün yaklaﬂ›l›yor. Hayvanlar›n genetik yap›s›n› de¤iﬂtirerek insanlaﬂt›r›lm›ﬂ
hücre ve organlar üretmek art›k hayal de¤il. ‹nsan
vücudundaki organlar›n, tümünü olmasa da baz› iﬂlevlerini yapabilen organlar üretilebiliyor. Hayvanlarda oluﬂturulan karaci¤er, kalp ve böbrek gibi dokular, gerçek organ ﬂeklini alabilmiﬂ, yani ne iﬂlevsel
olarak ne de boyut olarak insanlara nakledilecek aﬂamada de¤il. Ayr›ca, ba¤›ﬂ›kl›k sistemiyle ilgili sorunlar da tam olarak aﬂ›lamad›. Bütün bunlara ek olarak
karﬂ›laﬂ›lacak di¤er bir sorunsa, hayvan vücudunda
yetiﬂtirilen organlar›n insanlara baz› hastal›klar› taﬂ›mas›. Baz› virüsler, hayvan hücre çekirde¤ine girerek
genetik yap›yla bütünleﬂiyor. Örne¤in, “retrovirüs”
denen bir virüs türü, kendi genetik ﬂifresini domuz
DNA’s›na entegre ederek sürekli kendisini ço¤altabiliyor. Hayvanda üretilen insanlaﬂt›r›lm›ﬂ organlar›n
insanlara nakledilmesiyle retrovirüs vücuda girebilir,
insan hücrelerinin genetik yap›s›yla bütünleﬂip çeﬂitli
hastal›klara, bunun da ötesinde, insan DNA’s›nda
mutasyonlara neden olabilir. Bu ve benzeri sorunlara
çözüm aranadursun, insanlaﬂt›r›lm›ﬂ hayvan fikri
özellikle etik ve dini aç›dan da tüm dünyada büyük
bir tart›ﬂma konusu. Hayvanlarda üretilen insanlaﬂt›r›lm›ﬂ organlar›n nakledilmesinin insan› hayvanlaﬂt›raca¤›n› düﬂünen kesimler bu tür çal›ﬂmalara oldukça karﬂ›. Ayr›ca, hayvanseverler de bu tür çal›ﬂmalara ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yor. Dr. Vacanti’nin fare s›rt›nda
kulak oluﬂturmas›, hayvanseverleri aya¤a kald›rd›.
Tabii, bu tart›ﬂmalar devam ederken bilim adamlar›
yapay organ üretimi konusunda h›zla yol al›yorlar.
‹yimser tahminlere göre önümüzdeki 15-20 y›l içinde
birçok yerde yapay organ üreten hayvan çiftlikleri kurularak, organ nakilleri için s›n›rs›z bir kaynak yarat›lm›ﬂ olacak.
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damar
Yapay organ üretiminde en önemli aﬂama, yapay damar oluﬂturmak. Belirli bir kal›nl›¤›n üzerindeki dokular›n yaﬂayabilmesi için mutlaka kan
damarlar› gerekiyor. Karaci¤er, böbrek, akci¤er
gibi organlar› oluﬂturmak için ilk önce damar yap›s›n›n kurulmas› gerekiyor. Yapay damarlar yaln›zca organ oluﬂumu için de¤il, birçok damar
hastal›¤›n›n tedavisinde de kullan›labilecek. Organ ve dokulara temiz kan gitmesini sa¤layan
atardamarlar›n t›kan›kl›¤›nda organlar iﬂlevlerini
göremez hale geliyor. Kalp damarlar›n›n t›kanmas›yla oluﬂan kalp krizi, en büyük s›kl›kla ortaya ç›kan ölüm nedenlerinden biri. T›kal› olan damarlar›n yenisiyle de¤iﬂtirilmesi, bu tür hastal›klarda en geçerli tedavi yöntemi. Yaln›zca kalp damarlar›n›n de¤il, vücuttaki di¤er t›kal› damarlar›n
de¤iﬂtirilmesinde de sa¤l›kl› damarlara ihtiyaç
oluyor. Birçok durumda hastan›n kendi sa¤l›kl›
damarlar› kullan›labilse de, bazen bunlar yeterli
olmuyor. Vücuttaki damarlar›n kullan›lamad›¤›
damar t›kan›kl›klar›nda politetrafloroetilen’den
yap›lan sentetik damarlardan yararlan›l›yor. Ancak bu tür sentetik damarlar›n uzun dönemde t›kanmas› riski de var. Görüldü¤ü gibi, damar hastal›klar›n›n tedavisi için oldukça fazla miktarda
damara ihtiyaç oluyor. Bu tür hastal›klar›n tedavisi için yapay damarlar, önemli bir tedavi umudu taﬂ›yor.
Damarlarda esas olarak iki tip hücre bulunuyor. Damar›n d›ﬂ k›sm›n› kaplayan düz kas hücreleri ve iç yüzeyini kaplayan “endotel” hücreler.
Damarlar›n iç k›sm›n› kaplayan hücreler, adeta
teflon yüzeyler gibi kan›n damara yap›ﬂmas›n› ve
p›ht› oluﬂmas›n› engelliyorlar. Yapay damar oluﬂturmada ilk basamak mikroskobik düzeyde mikrotüpler oluﬂturulmas›. ABD’de Harvard Üniversitesi’ndeki bilim adamlar›, geliﬂtirdikleri bir yön-

temle de¤iﬂik büyüklüklerde mikrotüpler oluﬂturdu. En büyükten baﬂlayarak dallara ayr›lan ve giderek küçülen mikrotüp sistemi, bilgisayar yard›m›yla geliﬂtirildi. Bu modelde mikrotüp ikiye
ayr›l›yor, dallanan iki tüp tekrar ikiye ayr›l›yor ve böyle devam edip gidiyor. Böylece büyükten baﬂlay›p küçü¤e do¤ru giden ve orijinal
damar a¤›na oldukça benzer bir mikrotüp iskeleti oluﬂturuluyor. Kendi kendine eriyip yok
olabilen özel polimerlerden oluﬂturulan bu
mikrotüp iskeletlerin d›ﬂ yüzeylerine düz kas
hücreleri, iç yüzeylerineyse endotel hücreler yerleﬂtiriliyor. Bu hücreler ço¤ald›kça birbiriyle birleﬂiyor ve sonunda tüm iskelet yüzeyini kapl›yorlar. Mikrotüplerin içine yerleﬂtirilen endotel hücreleriyse pürüzsüz bir iç yüzey oluﬂmas›n› sa¤l›yor. Zamanla hücreler daha da ço¤alarak s›klaﬂ›yor, polimer iskelet eriyerek kayboluyor ve yapay
damar oluﬂuyor.
Yapay damar oluﬂturmada kullan›lan di¤er
bir yöntemse “bask›” yöntemi. Amerikal› bilim
adamlar› taraf›ndan geliﬂtirilen ve bilgisayar yaz›c›lar›n›n çal›ﬂmas›na oldukça benzeyen bu yöntem sayesinde en karmaﬂ›k damar a¤lar›n› çok
k›sa sürede oluﬂturmak mümkün. Bu yöntemde
ilk olarak, yaz›c›lardaki kartuﬂ benzeri yap›lar›n
içine hücreler yerleﬂtiriliyor. Daha sonra bu hücreler, önceden oluﬂturulan yap› iskeletlerinin
üzerine püskürtülüyor. Bu iskeletler 20 derecede
s›v› halde bulunurken 32 derecede kat›laﬂ›yor.
Hücrelerin püskürtüldü¤ü noktalar, önceden bilgisayar taraf›ndan belirlenmiﬂ oluyor. Üzerine
hücre püskürtülmüﬂ iskeletler, daha sonra birleﬂtirilerek üç boyutlu damar modelleri elde ediliyor. Bu yöntem, mürekkep püskürten yaz›c›lara
benzedi¤i için “bask›” yöntemi olarak adland›r›l›-

yor. Kapal› kartuﬂlar›n içinde ço¤alt›lan hücreler d›ﬂ dünyadan izole
edildikleri için, her türlü mikroptan
uzak kal›yorlar. Steril iskeletlerinin
üzerine püskürtülen bu hücrelerden
oluﬂturulan yapay damarlar da, dolay›s›yla rahatl›kla vücuda yerleﬂtirilebiliyorlar.
Bask› yönteminin üç boyutlu yapay organ oluﬂturmada baﬂka avantajlar› da var. Bu yöntem sayesinde
büyük organlar› oluﬂturmak için de¤iﬂik aﬂamalara gerek kalm›yor. Di¤er
yöntemlerde, damar iskeleti oluﬂturulduktan sonra, hücreler bu iskeletin üzerinden
ilerletilerek damar oluﬂturuluyor. Damar oluﬂtuktan sonra, bunun çevresinde di¤er hücreler ço¤alt›l›yor. Bu yöntemle dokular› oluﬂturmak daha
uzun süre alabiliyor. Fakat yeni geliﬂtirilen bask›
yöntemi sayesinde ka¤›t ﬂeklindeki iskeletler üzerine ayn› anda de¤iﬂik hücre tipleri püskürtülebiliyor. Tabakalar halinde bas›lan iskeletler üst üste konularak, üzerlerine püskürtülen hücrelerin
birleﬂmesi sa¤lan›yor. Böylece çok k›sa sürede
hem damar hem de di¤er yap›lar ortaya ç›kabiliyor. Bask› yöntemiyle iki saat içinde 5 cm kal›nl›¤›nda, kanlanmas› sa¤lanm›ﬂ dokular elde etmek mümkün. ‹nsan böbre¤inin 5 cm kal›nl›¤›nda oldu¤u düﬂünülecek olursa, bask› yöntemiyle
böbrek oluﬂturmak yaln›zca 2 saat alacak. Tabii
organ oluﬂturmak yaln›zca kanlanmas› sa¤lanm›ﬂ
hücre kütlesi yaratmak de¤il. Orijinal organ›n
tüm iﬂlevlerini üstlenebilecek bir yapay organ
oluﬂturabilmek için yapay damarlar›n yan›s›ra,
organ içindeki küçük yap› birimlerini de oluﬂturmak gerekiyor.

sinir
Hareket etmemizi ve hissetmemizi sa¤layan
sinirler, büyük bir gövde ve uzun bir uzant›dan
oluﬂuyor. Sinir gövdesi genellikle beyin ya da
omurilikte yerleﬂirken, “akson” denen uzant›s›
1,5 metre kadar uza¤a gidebiliyor. Sinir hücresi
öldü¤ünde kendisini yenileyemiyor, ancak uzant›s›, hasar gördü¤ü zaman kendisini tamir edebiliyor. Bu tamir iﬂlemi için sinir uçlar›n›n karﬂ›l›kl›
getirilerek aran›n doldurulmas› gerekiyor. Di¤er
bir deyiﬂle, onar›m için hasarl› sinir uçlar› aras›na ek yap›lmas› gerekiyor. Hasarl› sinir uçlar›
karﬂ›l›kl› getirilmeyip hasarl› bölge boﬂ b›rak›l›rsa uçlar ço¤u zaman bir araya gelemiyor. Kopan
sinirleri onarmak, sinir cerrahlar›n›n en önemli
hedeflerinden biri. Kopan ya da hasar gören sinirlerin, vücudun di¤er yerinden al›nan sinirlerle
onar›lmas› da mümkün. Ancak bu tedavinin çeﬂitli k›s›tlamalar› var. Her zaman onar›m için uygun
sinir bulunamayabiliyor; ameliyat edilen bölgeye
birden fazla kez müdahale etmek gerekebiliyor;
nakledilen sinir, istenilen görevi yapmayabiliyor.
Böyle k›s›tlamalar› olmayan ve her an temin ediB‹L‹M ve TEKN‹K

8

Nisan 2004

lebilecek yapay sinir üretimi üzerinde yo¤un çal›ﬂmalar var.
Bilim adamlar› kopan sinir uçlar›n›n aras›na
yerleﬂtirilen yapay bir akson oluﬂturdu. Geliﬂtirilen bu yeni bir yöntem sayesinde kopan sinirler
tamir edilebiliyor. Yapay akson, “kollagen” ve
“polietilen glikol”den oluﬂan bir iskelet. Polietilen glikol, kendili¤inden eriyebilen polimer yap›s›nda bir madde. Hasarl› sinir uçlar› aras›na yerleﬂtirilen yapay akson, 25
mm’lik bir aç›kl›¤›n yaklaﬂ›k 4
haftada iyileﬂmesini sa¤l›yor.
Yapay akson iskeletse bir süre
sonra eriyerek sa¤lam sinir dokusuna kar›ﬂ›yor. Bu ﬂekilde iyileﬂtirilen sinir lifleri k›sa süre
içinde normal iﬂlevlerini görmeye baﬂl›yor.
Doku mühendisli¤i sayesinde özel hücreler kullanarak yapay sinir liflerini oluﬂturmak
mümkün. K›lcal boru iskelet

çevresine yerleﬂtirilen hücreler sayesinde yapay
sinir elde ediliyor. Hasarl› sinir liflerini, vücutta
“Schwann” hücreleri onar›yor. Bu hücreler sinir
hasar› oluﬂtu¤unda o bölgeye giderek salg›lad›¤›
maddelerle hasar› onar›yor. Hayvanlardan al›nan
“Schwann” hücreleri kültürlerde çeﬂitli iﬂlemlerden geçirilerek ço¤alt›l›yor. Belirli bir say›ya gelen hücreler “poliglaktin” içeren polimer iskeletlerin üzerine yerleﬂtiriliyor. “Schwann” hücreleri,
k›lcal borular ﬂeklinde olan bu
iskeletler üzerinde ço¤alarak
ilerliyorlar. Hücreler, tüm yüzeyi kaplayarak k›lcal boruyu
çevreliyorlar. Kendili¤inden
eriyebilen k›lcal boru iskelet,
çevresindeki “Schwann” hücreleriyle birlikte yapay bir sinir lifi ﬂeklini al›yor. Bu yapay
sinir lifi, kopan sinir lifleri aras›na nakledildikten sonra, zaman içinde sinir lifi bütünlü¤ünü sa¤l›yor.

karaci¤er
Karn›n sa¤ üst kesiminde bulunan karaci¤er, en önemli organlardan biri. Di¤er birçok
organdan farkl› olarak karaci¤erin say›s›z
görevi var. Vücudun fabrikas› olarak da
adland›r›lan karaci¤er, g›dalar›n sindirilmesi için gerekli safra ve enzimleri, çeﬂitli proteinleri, p›ht›laﬂma
için gerekli faktörleri üretiyor.
Vitamin ve kolesterol gibi yap›taﬂlar› için adeta bir depo görevi görüyor. Kan›n zararl› maddelerden ar›nd›r›lmas› da karaci¤erin en önemli görevleri
aras›nda. Karaci¤er yaln›zca
hücre kümelerinden oluﬂmuyor. ‹çerisinde çok karmaﬂ›k
bir damar ve kanal a¤› var.
Karaci¤er hücreleri de, bu damar ve kanal sistemiyle yak›n
komﬂulukta bulunuyor. Karaci¤er, bu karmaﬂ›k yap›s› nedeniyle yapay olarak oluﬂturulmas› en zor olan organlardan biri.
Karaci¤er yetmezli¤ine yol
açan etkenlerin baﬂ›nda alkole
ba¤l› siroz, hepatit (sar›l›k) ve
aﬂ›r› dozda kullan›lan ilaçlar
geliyor. Karaci¤er yetmezli¤i
geliﬂtikçe vücutta kanamalar, kar›nda ﬂiﬂlik ve koma görülebiliyor.
‹lerlemiﬂ organ yetmezliklerinde halen tek tedavi seçene¤i, organ›n de¤iﬂtirilmesi. ABD’de yaklaﬂ›k 10 milyon insanda çeﬂitli derecelerde karaci¤er hastal›¤› mevcut. Yine bu ülkede 12 bin
kiﬂi karaci¤er nakli için s›rada. Bu kiﬂilerin yaln›zca üçte birine uygun karaci¤er bulunabiliyor
ve her y›l %20’si nakil s›ras›nda beklerken ölüyor. Bu rakamlar geliﬂmekte olan ülkelerde çok
daha korkutucu boyutta. Organ ba¤›ﬂ›n›n çok az
oldu¤u ülkelerde, karaci¤er hastal›klar›na ba¤l›
ölümler oldukça fazla. Son 4-5 y›l içinde geliﬂtirilen yapay karaci¤er cihazlar›, organ s›ras›nda
bekleyen hastalara karaci¤er bulunana kadar
zaman kazand›r›yor.
Yeni geliﬂtirilen yapay karaci¤er cihazlar›,
insan karaci¤er hücrelerini kullan›yor. ‹lk olarak hastan›n kan›ndaki hücreler ayr›larak “plazma” denen s›v› elde ediliyor. Daha sonra plazma, içi karaci¤er hücreleriyle dolu bir kartuﬂa aktar›l›yor. Kartuﬂun içinde s›n›rs›z yaﬂama yetene¤i olan milyonlarca karaci¤er hücresi bulunuyor. Bu hücreler normal bir karaci¤er hücresinin neredeyse tüm görevlerini
yapabiliyorlar. Kartuﬂun içine dolan plazma,
bu hücreler sayesinde zararl› maddelerden
ar›nd›r›l›yor. Kartuﬂtan süzülen temiz plazma
tekrar hastaya geri veriliyor. ‹nsan hücrelerinden yararlanan cihazlar, yaklaﬂ›k on gün
süreyle kesintisiz olarak kullan›labiliyor. Yapay karaci¤er cihazlar› son y›llarda daha da
geliﬂtirildi. Heksagonal mikrokanallar üzerine
yerleﬂtirilen karaci¤er hücreleri, yapay karaci¤er görevini görebiliyor. Hastan›n kan›, bu

kanallar içinden geçerken
karaci¤er hücreleri taraf›ndan zararl› maddelerden temizleniyor. Ancak kan
bu kanallardan geçerken içindeki oksijeni de
kaybedebiliyor. Bu nedenle kanallar› k›sa tutmak gerekiyor. Kanallar›n k›sa olmas› da yeterince zararl› maddelerden temizlenmesini engelleyebiliyor. Bu tür cihazlar her ne kadar geliﬂtirilmiﬂse de, bir karaci¤erin görevini tam olarak
gerçekleﬂtiremiyorlar. Bu nedenle üç boyutlu
yapay karaci¤er oluﬂturma çal›ﬂmalar› h›zla devem ediyor.
Yapay karaci¤er oluﬂturmak, teknik aç›dan
oldukça güç. Poliüretan köpük iskelet kullanan
bilim adamlar› yapay karaci¤er oluﬂturabiliyorlar. Köpük içine yerleﬂtirilen karaci¤er hücreleri, mikrokümeler oluﬂturuyor. Elde edilen üç
boyutlu yapay karaci¤er vücut d›ﬂ›nda 10 gün
süreyle iﬂlev görüyor. Karaci¤er yetmezli¤i olan
domuz ve farelere yerleﬂtirilen bu yapay karaci¤erler oldukça iyi sonuçlar verdi. Bilim adamlar›, deney aﬂamas›ndaki köpük karaci¤erleri daha da geliﬂtirerek, insanlarda kullan›m› için çal›ﬂ›yorlar.

Tüm damar yap›lar›n› da içeren üç boyutlu kal›n bir karaci¤er oluﬂturma fikri
5-6 y›l öncesine kadar
yaln›zca bir hayal olarak kabul ediliyordu.
Dr. Vacanti’nin 1997 y›l›nda bir farenin s›rt›nda
insan kula¤› geliﬂtirdi¤i günden beri, üç boyutlu ve damarl›
yapay karaci¤er fikri hayal olmaktan
ç›kt›. Harvard Üniversitesi’ndeki bilim
adamlar› orijinal karaci¤er benzeri bir model oluﬂturdular. Yapay karaci¤er yaratmada en
önemli basamak, karmaﬂ›k damar yap›s›n› oluﬂturmak. Bu nedenle ilk olarak, vücuttan ç›kart›lm›ﬂ bir karaci¤erin damarlar›n›n içine, özel bir
s›v› plastik materyal enjekte ediliyor. Bu s›v› k›sa süre içinde kat›laﬂarak damarlar›n ﬂeklini al›yor. Daha sonra karaci¤er dokusu özel s›v›larla
eritilerek yok ediliyor. Geriye yaln›zca kat›laﬂm›ﬂ ve damar ﬂeklini alm›ﬂ olan madde kal›yor.
Kurumuﬂ a¤aç dallar›na benzeyen bu yap›, karaci¤erin damar yap›s›n› temsil ediyor. Bu yap›n›n
görüntüleri bilgisayara aktar›larak üç boyutlu
görüntüler elde ediliyor. Bu görüntüler yard›m›yla silikon kal›plar haz›rlan›yor. Silikon kal›plar›n içine polilaktik glikolik asit (PLGA) yap›s›ndaki bir madde dökülüyor. Böylece karaci¤er
damarlar›n›n organik bir iskeleti oluﬂturuluyor.
Bu iskeleti oluﬂturduktan sonraki aﬂamaysa
hücrelerin oluﬂturulmas›. Damar iskeleti çevresine yerleﬂtirilen karaci¤er hücreleri, belirli büyüme faktörleri yard›m›yla ço¤alarak organ›n
kal›n etli k›sm›n› oluﬂturuyorlar. Bir sonraki
aﬂamaysa damar›n oluﬂturulmas›. Bunun için
süngerimsi yap›da olan PLGA içine damar hücreleri enjekte ediliyor. ‹skelet, hücrelerin ço¤almas› için gerekli büyüme faktörlerini ve besin
maddelerini içeriyor. Damar hücreleri iskelet
boyunca ilerleyerek karaci¤er hücrelerine yap›ﬂ›yor. Burada ço¤alan damar hücreleri, iskelet
çevresinde birleﬂerek tam bir damar yap›s› oluﬂturuyorlar. PLGA iskelet birkaç ay içinde kendili¤inden eriyerek geride karaci¤er hücreleri ve
içinde damarlar› olan yapay bir organ b›rak›yor.
Bu ﬂekilde oluﬂturulan yapay karaci¤er hayvanlarda denendi. Oldukça iyi kan ak›m›n›n sa¤land›¤› bu organlarda d›ﬂar› kan s›z›nt›s› da gözlenmedi.
Tabii bu teknolojiyi ideal ﬂekle getirmek çok
kolay de¤il. Karaci¤er içinde de¤iﬂik görevleri
olan milyonlarca hücre var. Yaln›zca bir gram
karaci¤er dokusunda yaklaﬂ›k 100 milyon karaci¤er hücresi bulunuyor. Hücrelerin gerekli noktalara yerleﬂtirilmesi ve buradaki konumlar›n›
korumalar›n›n sa¤lanmas› oldukça güç. Yapay
karaci¤er oluﬂturulmas›nda karﬂ›laﬂ›lan di¤er
bir güçlükse, organ›n mikroplardan ar›nd›r›lmas›. Yapay organlar›n içine hiçbir mikrobun girmemesi gerekiyor. Bu nedenle, çal›ﬂmalarda
kullan›lan tüm cihaz ve aletlerin steril, yani mikroptan ar›nd›r›lm›ﬂ olmalar› çok önemli.
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kalp
Kalp, en önemli organlardan biri. Koroner
damarlar›n t›kanmas›na ba¤l› kalp kaslar›n›n ölmesi, ve bunun sonucunda meydana gelen kalp
krizi, dünyadaki en s›k ölüm nedeni olarak gösteriliyor. Kalp hücreleri kendini yenileme yetene¤ine sahip de¤il. Bu nedenle herhangi bir nedene ba¤l› olarak hücreler ölür ya da görev yapamazsa, yani hücreler kas›lma yetene¤ini kaybederlerse, kalp yetmezli¤i geliﬂiyor. Kalp yetmezli¤inde vücuttaki kan yeterince pompalanam›yor
ve organlar kans›z kal›yor. Buna ba¤l› olarak da
di¤er organlarda yetmezlikler baﬂl›yor. Milyonlarca insan kalp yetmezli¤inin pençesinde ve nakil
için uygun bir kalp bekliyor. Bu insanlar›n fazla
zaman› yok. Kan› pompalama
yetene¤i olan yapay kalp cihazlar› nakil yap›lana kadar geçen
sürede hastalara zaman kazand›r›yor. Ancak bu cihazlar›n vücutta taﬂ›nmas› çok kolay de¤il.
Enerjiyi ald›klar› piller vücut d›ﬂ›nda bulunuyor. Hastalar›n
mutlaka yedek pillerle dolaﬂmalar› gerekiyor. Yapay kalp cihazlar› yabanc› cisim olduklar›
için, kan bunun içinden geçerken p›ht›laﬂabiliyor. Bunu engellemek için sürekli kan› suland›ran ilaçlar›n al›nmas› gerekiyor.
Son y›llarda kalp yetmezli¤inin tedavisinde cihazlar yerine
kalp kas› hücrelerinin kullan›lmas› gündeme geldi. Kemik ili¤inden al›nan hücreler ya da
embriyodaki kök hücreler kullan›larak kalp kas› hücresi (kardiyomiyosit) oluﬂturulabiliyor. Kök hücreler birçok hücreye dönüﬂme yetene¤ine sahip. ‹nsan›n oluﬂumu aﬂamas›ndaki ilk hücreler olan embriyonel kök hücreler,
kültürlerde ço¤alt›larak özel büyüme faktörleri
sayesinde kalp hücrelerine dönüﬂtürülüyorlar. Bu
hücreler farkl› genetik yap›ya sahip olduklar› kiﬂiye nakledildiklerinde ba¤›ﬂ›kl›k sistemini harekete geçirebiliyor. Yap›lan çal›ﬂmalar, kemik ili¤inden al›nan baz› hücrelerin de özel koﬂullarda
kalp hücresine dönüﬂebilece¤ini gösterdi. Kiﬂinin
kendi kemik ili¤inden al›nacak olan hücrelerin
genetik yap›s› kalbindeki hücrelerle ayn› oldu¤u
için, bunlar›n tedavi amaçl› kullan›m› ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi aç›s›ndan sak›nca yaratm›yor. Kemik ili¤i
hücreleri özel kültürlerde kalp hücresine dönüﬂüyor. Bu hücreler belirli say›ya ulaﬂt›ktan sonra
tekrar hastaya geri veriliyor. Bu hücreler dolaﬂ›m
yoluyla kalbe giderek hasarl› bölgeye yerleﬂiyorlar. Hasarl› kalp hücreleri aras›nda yerini alan
sa¤l›kl› kalp hücreleri burada normal iﬂlevlerini
yerine getiriyor. Bu sayede kalp yetmezli¤i önlenebiliyor. Bu tür tedaviler henüz deneme aﬂamas›nda olmalar›na karﬂ›n bilimadamlar› daha da
ileri giderek kalp dokusunu vücut d›ﬂ›nda oluﬂturmay› baﬂard›lar. Bir günlük yavru farelerin
kalp hücrelerini alan bilimadamlar› bu hücreleri
kollagen ve serum içeren bir ortama yerleﬂtirdi-
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ler. Yaklaﬂ›k dört günde, kap içindeki hücreler ço¤alarak birbiriyle
kenetlendiler. Orijinal
kalp dokusundaki gibi
birbirine yap›ﬂan hücreler dakikada 100
kez kas›lan kal›n bir
hücre kümesi oluﬂturdu. Vücut d›ﬂ›nda elde
edilen bu yapay kalp
dokusu, mikroskobik
olarak üç boyutlu kalbin benzeri.

Yapay kalp dokusu elde etme çal›ﬂmalar› ﬂimdi daha da ileri noktalara götürülüyor. Art›k hedef kalp hücresi ya da kalp dokusu oluﬂturmak
de¤il, üç boyutlu organ, yani yapay kalp yaratmak. Birçok kalp hastal›¤›nda, kiﬂilerin uzun bir

tedavi sürecini beklemek için zamanlar› olmuyor. Hücre ya da doku nakli sonras›nda
bu hücrelerin hedef bölgeye giderek burada
ço¤almalar› ve hasarl› hücrelerin yerini almalar› uzun bir süreç gerektirebilir. Sonuçlar›n al›nmas› için belirli süre gerektiren bu
ve benzeri tedavilerin, kalbin tamam›n›n hasarl› oldu¤u durumlarda kullan›lmalar› pratikte mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda organ›n tamam›n›n en k›sa sürede de¤iﬂtirilmesi gerekir. Organ kaynaklar›n›n son
derece yetersiz oldu¤u günümüzde yapay
olarak üretilecek organlar, en önemli umut
kayna¤›. Bilim adamlar›, yeni do¤muﬂ farelerden al›nan kalp hücrelerini kullanarak üç
boyutlu kalp dokusu oluﬂturmay› baﬂard›lar.
Fare kalp hücrelerinin, kollagen bir iskelet çevresinde toplanarak üremeleri sa¤land›. Büyüme
faktörleri sayesinde ço¤alt›lan hücreler k›sa bir
sürede birleﬂerek kollagen iskelet etraf›nda kenetlendi. Ço¤alarak üç boyutlu ﬂekil alan kalp
hücreleri kas›lma iﬂlevini de yerine getiriyor.

nefes
borusu
Nefes borusu, ya da di¤er ad›yla “trakea” en
önemli organlardan biri. Havan›n akci¤erlere
ulaﬂmas›n› sa¤layan nefes borusu sert bir k›k›rdak yap›dan oluﬂuyor. Nefes borusunu kaplayan
tümörlerde bu borunun ç›kart›lmas› gerekebiliyor. Geride kalan boﬂlu¤un doldurulmas›ysa çok
önemli. Son y›llarda geliﬂtirilen yapay nefes borusu hayvanlarda baﬂar›yla uygulan›yor. ‹lk olarak “polipropilen” yap›s›nda sentetik bir iskelet
oluﬂturuluyor. Bu iskeletin çevresine doku kültürlerinde üretilen k›k›rdak hücreleri yerleﬂtiriliyor. Hücreleri bir arada tutmak için üzerleri ka-

l›n bir yapay ba¤ dokusu tabakas›yla kaplan›yor.
Bu tabaka kollagen liflerinden oluﬂuyor. Bu ﬂekilde haz›rlanan 4 santimetre uzunlu¤undaki yapay nefes borusu, hayvanlara baﬂar›yla uyguland›. Bir ay içinde yapay borunun içi, normal hava
yollar›nda bulunan ve üzeri tüylü “epitel” hücreleriyle kapland›. Bütün olarak ters “Y” biçimindeki nefes borusunun yapay boruyla de¤iﬂtiren
bilim adamlar›, oldukça iyi sonuçlar ald›klar›n›
belirtiyorlar. Bu sayede, en önemlisi kanser olmak üzere, nefes borusunu etkileyen hastal›klar›n verdi¤i hasar kolayl›kla onar›labilecek.

deri

Deri hücrelerinin ölmesine yol açan deri kanseri gibi hastal›klar ya da mekanik etkiler, geniﬂ
deri alanlar›n›n kayb›na yol açabiliyor. ﬁeker hastal›¤›na ba¤l› olarak deride yaralar görülebiliyor.
Vücudunun bir k›sm›n› felç nedeniyle hareket ettiremeyen kiﬂilerin baz› bölgelerinde bas›nca
ba¤l› derin yaralar oluﬂabiliyor. Bütün bunlardan
daha s›k karﬂ›m›za ç›kan hasarsa, derinin yanarak yok olmas›. Birinci derece yan›k, oldukça hafif bir deri hasar›na yol aç›yor. Bunun en s›k karﬂ›laﬂ›lan örne¤i, güneﬂ yan›¤›. Güneﬂe gere¤inden fazla maruz kal›nca deride k›zar›kl›k ve hafif
ﬂiﬂme görülebiliyor; genellikle deri hücrelerinin
kayb› olmuyor. ‹kinci derece yan›klardaysa yüzeyel deri hücreleri ölüyor ve ciltte kabarc›klar oluﬂuyor. En ﬂiddetli doku hasar›na yol açan›ysa,
üçüncü derece yan›klar. Bu yan›klarda deri hücrelerinin tümü yan›yor, hatta kemi¤e kadar kömürleﬂme görülebiliyor. Derinin tüm tabakalar›n›n kayb›na yol açan bu tür yan›klar e¤er geniﬂ
bir alan› kapl›yorsa, bu bölgenin baﬂka yerden
al›nan deriyle kapat›lmas› gerekiyor. Deri kayb›,
vücudun di¤er taraflar›ndan al›nan deri parçalar›yla telafi edilebiliyor. Doku hasar›n›n çok geniﬂ
oldu¤u ve vücuttan al›nan deriler yeterli olmad›¤› durumlardaysa, aç›k alanlar› kapatmak için d›ﬂar›dan getirilecek dokuya ihtiyaç oluyor. Kadavralardan al›nan deri parçalar›, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin reaksiyonuna ba¤l› olarak birkaç hafta içinde

reddediliyor. Sentetik materyallerse yabanc› cisim olarak
kabul edilerek ﬂiddetli bir doku reaksiyonuna yol aç›yor.
Yani vücut yabanc› maddeyi atmak için savaﬂ baﬂlat›yor. Bütün bu nedenlerden
dolay›, vücudun rahatl›kla kabul edece¤i ve her
an temin edilebilecek deri parçalar›na ihtiyaç duyuluyor.
Geliﬂtirilen yeni yöntemlerle art›k hasarl› derinin onar›m› mümkün. Oluﬂturulan yeni yapay
deri “fibroblast” denen hücreleri içeriyor. Bu
hücreler, deri hücrelerini oluﬂturan kök hücreler
gibi görev yap›yor. Tabii bu hücreler serbest halde bulunmuyor. Bunlar› bir arada tutan bir iskelet üzerine yerleﬂtiriliyor. Hücre iskeleti üzerine
yerleﬂtirilen ve ço¤alma yetene¤i olan yapay deri, yaln›zca insan hücrelerinden üretiliyor. Derin
yan›klarda hücre tabakas›n›n alt›na baﬂka bir tabaka daha yerleﬂtirilebiliyor. Bu tabaka, deri hücrelerini ve dokular› bir arada tutan “kollagen”
adl› proteini içeren liflerden oluﬂuyor. FDA taraf›ndan 1997 y›l›nda onaylanarak piyasaya sürülen bir yapay deri ürünü, derinin hem “epidermis” denen üst k›sm›n› hem de “dermis” denen
alt tabakas›n› birlikte içeriyor. Bu yapay deri,
kollagen iskelet üzerinde yer alan hücrelerden
oluﬂuyor.
Yapay derilerin, üçüncü derece yan›klardan
sonra en k›sa sürede hasarl› bölgeye nakledilmeleri gerekiyor. Nakledildikten sonra, buradaki sinir uçlar›n› kaplayarak a¤r›y› azalt›yor. Buna ek
olarak da hasarl› bölgeden vücudun s›v› kaybet-

mesini engelliyor. Yapay deri buz üzerinde saklan›yor ve en k›sa sürede kullan›lmas› gerekiyor. Halen FDA taraf›ndan onaylanm›ﬂ olan ve
piyasada bulunan yapay deriler, genellikle hasarl› bölge üzerinde ince bir tabaka oluﬂturuyor. Bu tabakan›n temel görevi, kiﬂinin deri
hücreleri kendisini yenileyene kadar geçici süreyle iskelet oluﬂturmak. Hücrelerin ço¤almas›
için gerekli maddeleri de içeren iskelet, damar
ve hücrelerin kendilerini yenilemesi için ortam
haz›rl›yor. Yapay deri nakledildikten k›sa bir süre sonra deri hücreleri ve damarlar ço¤alarak iskeletin tamam›n› doldurup, yara üzerinde ince
bir hücre tabakas› oluﬂturuyorlar. Tüm tabakalar› içeren ve orijinal dokuya benzer yapay deri
üretmek için çal›ﬂmalar yo¤un olarak devam ediyor. Haziran 2000’de onay alarak piyasaya ç›kan
bir di¤er yapay deriyse, polimer bir iskelet üzerine yerleﬂtirilmiﬂ hücrelerden oluﬂuyor. Yeni geliﬂtirilen bu yapay deri insan derisine oldukça benziyor. Yapay deri, orijinali gibi iki tabakadan oluﬂuyor ve canl› hücrelerle birlikte yap›sal proteinleri de içeriyor. Yapay derinin üst tabakas›nda
“keratinosit” denen hücreler bulunuyor. Bu hücreler insana nakledildikten sonra ço¤alarak sa¤l›kl› deri hücrelerini oluﬂturuyor. Derinin alt tabakas›ndaysa kollagen ve canl› hücreler bulunuyor.
Yapay deri, insan vücuduna nakledildikten bir süre sonra, normal deri yap›s›n› al›yor. Orijinaline
oldukça benzeyen yapay deri ﬂeker hastal›¤›na
ba¤l› oluﬂan yaralar›n kapat›lmas› için kullan›l›yor. Bu deriler yan›klar›n ya da damar hastal›klar›na ba¤l› cilt yaralar›n›n kapat›lmas›nda da kullan›labiliyor. Gerek iﬂlevsel aç›dan, gerekse yap›sal olarak insan derisine benzeyen yapay derilerin üretilmesi, özellikle yan›klardan sonra s›v›
kayb›na ba¤l› ölümleri azaltarak insan hayat›n›
uzatmas› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor. Doku
mühendisli¤indeki geliﬂmelere paralel olarak yapay deri üretiminde de her geçen gün ilerlemeler
kaydediliyor. Çok yak›nda istenilen boyut ve
renkte deriler üretilerek tüm hasarl› deri bölgeleri kapat›labilecek.

idrar kesesi
‹drar kesesi, yani mesanenin en önemli görevi, idrar› depolamak. Bu organ›n tam olarak idrar› biriktiremedi¤i durumlarda kiﬂi idrar›n› tutam›yor ve sürekli alt›na kaç›r›yor. Her ne kadar
hayati bir organ olmasa da, idrar kesesi olmasayd›, hayat son derece çekilmez olurdu. Kanser nedeniyle idrar kesesinin ç›kart›lmas› gerekti¤i zaman, idrar ya do¤rudan ciltten ç›k›yor ya da ba¤›rsak kullan›larak oluﬂturulan yapay kese içine
doluyor. ‹drar›n cilde a¤›zlaﬂt›r›lmas›, yaﬂam kalitesini azaltt›¤› gibi, s›kl›kla da idrar yollar› enfeksiyonuna yol aç›yor. Bu tür ameliyatlardan
sonra uzun dönemde böbrekler zarar görebiliyor.
Ba¤›rsaktan yap›lan idrar kesesinin de birçok sak›ncas› var. Bu keseler kas›lma özelli¤ine sahip
de¤il. Ba¤›rsak kese içinde biriken idrar›n, ara-

l›kl› olarak sondayla boﬂalt›lmas› gerekiyor. Buna
ek olarak ba¤›rsa¤›n kendi salg›lar›, idrar yolu
enfeksiyonu için zemin haz›rl›yor.
Bilim adamlar› uzun süredir de¤iﬂik çözümler
aray›ﬂ›nda. Son 3-4 y›l içinde yapay mesane oluﬂturma çal›ﬂmalar› olumlu sonuçlar verdi. ‹drar›
uygun ﬂekilde depolayan ve istenildi¤inde boﬂaltabilen yapay mesane, deneysel koﬂullarda oluﬂturuluyor. Köpeklerin idrar kesesinden al›nan bir
parça doku örne¤i, laboratuvar koﬂullar›nda büyütülerek üç boyutlu mesane elde ediliyor. Bunun için ilk önce, idrar kesesinden al›nan parçadaki de¤iﬂik hücre türleri ayr›ﬂt›r›l›yor. ‹drar kesesi esas olarak kas hücreleri ve iç yüzeyini kaplayan “mukoza” hücrelerinden oluﬂuyor. Bu hücreler kültür ortam›nda dört hafta süreyle ço¤alt›-

l›yorlar. Belirli bir say›ya gelen hücreler, önceden
haz›rlanm›ﬂ olan polimer yap›s›nda ve küre ﬂeklindeki iskelet üzerine yerleﬂtiriliyor. Kas hücreleri kürenin d›ﬂ›na, mukoza hücreleriyse iç yüzeye konuluyor. Bu iﬂlemi takiben belirli bir süre
bekleniyor. Sürenin sonunda hücreler birleﬂerek
belirli bir kal›nl›kta hücre tabakas› oluﬂturuyorlar. Sonuçta oluﬂan yap›, gerçek idrar kesesine
çok benzeyen üç boyutlu bir ﬂekil al›yor. ‹drar keseleri al›nan köpeklere nakledilen bu keseler,
orijinali gibi iﬂlev görüyorlar. Bu ﬂekilde yapay
idrar kesesi nakledilen köpekler idrar biriktirip
normal olarak idrar yapabiliyorlar. ‹lk olarak
1999 y›l›nda üretilerek köpeklerde denenen yapay idrar kesesinin insanlarda denenmesi için en
az 6-7 y›l daha geçmesi gerekecek.
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k›k›rdak
Yaﬂ ilerledikçe eklemlerde a¤r›lar, yürümede zorluk baﬂl›yor; merdiven ç›kmak,
oturdu¤u yerden kalkmak, kiﬂi için bir iﬂkence haline geliyor. Bunun en önemli nedeni, eklemler aras›nda bulunan k›k›rdak
dokusunun zamanla erimesi. K›k›rdak dokusu genellikle büyük eklemlerde kemikler
aras›nda yer alarak yumuﬂak ve kaygan bir
yüzey oluﬂturuyor. Bu yüzey sayesinde hareket etmemiz mümkün oluyor. K›k›rdak yüzeyi aﬂ›nd›kça, eklem aral›¤› pürtüklü bir
yüzey haline geliyor ve her harekette sürtünmeye ba¤l› a¤r›lar oluﬂuyor. K›k›rdak
dokusu yaln›zca eklemlerde yer alm›yor.
Burun ve kulak gibi organlara ﬂeklini veren
de k›k›rdak. ABD’de ilk onaylanan yapay k›k›rdak, bir diz ekleminden al›nan hasarl› k›k›rdak
dokusundaki hücrelerden üretildi. “Kondrosit”
denen hücreler deneysel koﬂullarda üretilerek yapay k›k›rdak elde edildi. K›k›rdak dokusunun di¤er dokulardan en önemli fark›, içinde kan damarlar›n›n olmamas›. K›k›rdak, damarlardan gelen kanla de¤il, yüzeyinden içine s›zan s›v›larla
besleniyor. Kan›n süzülmüﬂ hali olan bu s›v›, k›k›rdak hücreleri aras›na s›zarak onlara oksijen ve
besinleri ulaﬂt›r›yor. K›k›rdak dokusu çok kal›n
bir tabaka oluﬂturmad›¤› için bu ﬂekilde beslenmesi yeterli. Kan damarlar› olmad›¤› için yapay
k›k›rdak oluﬂturmak, karaci¤er ya da kalp gibi
organlar› oluﬂturmaya göre daha kolay.
Günümüzde yapay k›k›rdak oluﬂturmak için
de¤iﬂik yöntemler kullan›l›yor. Bunlar›n ilki, k›k›rdak hücrelerinin kültür ortam›nda üretilerek
daha önceden haz›rlanm›ﬂ üç boyutlu iskeletlere
yerleﬂtirilmesi yöntemi. Kendili¤inden eriyebilme
özelli¤ine sahip olan iskeletler üzerine yerleﬂtiri-

len k›k›rdak hücreleri ço¤alarak, istenilen ﬂekilde
üç boyutlu bir yap› haline geliyorlar. Oluﬂturulan
bu yapay k›k›rdak dokusu istenilen bölgeye nakledilebiliyor. Di¤er bir yöntemse, süngerimsi bir
yap›n›n içindeki gözeneklerde k›k›rdak hücrelerini ço¤altmak. Süngerimsi yap›lar kollagen ve
GAG (glükozaminoglikan) içeriyor. Bunlar hücrelerin büyümesi ve doku iyileﬂmesini h›zland›r›c›
maddeler. Hücrelerin bar›nmas› ve ço¤almas› için
gerekli ortam› sa¤layan süngerimsi yap›lar, bir
süre sonra kendili¤inde eriyerek kayboluyorlar.
Geriye k›k›rdak hücreleri ve bunlar› destekleyen
ara dokular kal›yor.
Yapay k›k›rdak oluﬂturulmas›nda son y›llarda
kat› iskeletler yerine jel k›vam›nda oluﬂumlar kullan›l›yor. Bilim adamlar›, k›k›rdak hücrelerinin
ço¤almalar› ve büyümeleri için üç boyutlu kat› iskeletlerin gerekli olmad›¤›n› belirtiyorlar. K›k›rdak hücreleri, “hidrojel” denen özel bir jel içinde de yetiﬂtirilebiliyor. Hidrojeller büyük oranda
su, ayr›ca hücreleri bir arada tutmaya yarayan

fibrin ve trombin denen yap›taﬂlar›n› da
içeriyor. Hidrojeller, dokular›n ﬂeklini
alabilecek elastikiyete sahip. Vücut d›ﬂ›nda üretilen üç boyutlu k›k›rdak dokular›
yerine hidrojel içine yerleﬂtirilen hücreler, vücudun istenildi¤inde bölgelerine
enjekte ediliyor. Üç boyutlu kat› yapay
k›k›rdak dokusunu eklemlere yerleﬂtirmenin teknik zorluklar›, hidrojeller için
sözkonusu de¤il. Hidrojeller enjekte edildikleri eklemin ﬂeklini al›yorlar. Bir süre
sonra hücreler ço¤alarak yapay bir k›k›rdak dokusu oluﬂturuyorlar. Hücreleri bir
arada tutan hidrojelse bir süre sonra y›k›ma u¤rayarak kayboluyor. Geri kalan
k›k›rdak hücreleri aras›nda oluﬂan kollagen lifleri yapay doku için gerekli deste¤i sa¤l›yor. K›k›rdaklar, vücudun en fazla bas›nca maruz kalan
bölgeleri. Yapay k›k›rdaklar›n vücuttaki dayan›kl›l›¤›n› art›rmak için jellerin kollagen ve GAG ile
desteklenmesine çal›ﬂ›l›yor.
Vücutta çok önemli görevleri olan k›k›rdak
dokusunun yapay olarak üretilmesi, doku mühendisli¤indeki büyük aﬂamalardan biri. Yaﬂla bozulmaya u¤rayan k›k›rdaklar›m›z›n de¤iﬂtirilmesi,
adeta eskiyen araban›n tekerlek ve amortisörlerinin de¤iﬂtirilmesi gibi çok daha kolay ve düzgün
hareket edebilmemizi sa¤layacak. Yeni geliﬂtirilen yapay k›k›rdaklar›n kemi¤e yak›n k›sm›ndaki
hücrelerin, kayganlaﬂt›r›c› bir salg› ürettikleri
gösterildi. Yani yapay k›k›rdak kendi motor ya¤›n› da üretebiliyor. Önümüzdeki 10 y›l içinde, belki de 80-90 yaﬂlar›nda bir insan, yapay k›k›rdaklar sayesinde merdivenleri hiç a¤r› çekmeden ikiﬂer ikiﬂer ç›kabilecek.

kemik
Baz› kemik hastal›klar›, tümörler ya da kötü
k›r›klar büyük kemik hasarlar›na yol açabiliyor.
Kemik kayb› olan k›s›mlar›n onar›lmas› oldukça
zor. Her ne kadar kemik dokusu kendisini yenileme yetene¤ine sahip olsa da, oluﬂan büyük boﬂluklar› dolduram›yor. Örne¤in tümör nedeniyle
ç›kart›lan 10 santimetrelik kemi¤in yeniden oluﬂarak buray› doldurmas› mümkün olmuyor. ‹yi
bir kemik iyileﬂmesi için, kemik uçlar›n›n yak›nlaﬂt›r›lmas› ve karﬂ›l›kl› getirilmesi gerekiyor. Çeﬂitli cerrahi tekniklerle kemik boyu uzat›larak
boﬂluklar doldurulsa da, bu her hastada
mümkün olam›yor ya da uzun süre al›yor.
Kadavralardan al›nan kemiklerin nakliyse,
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi engeliyle karﬂ›laﬂ›yor.
Seramik ya da metal malzemeden yap›lan
kemikler de, uzun dönemde yabanc› cisim
etkisi nedeniyle reaksiyona yol aç›yor. Buna ek olarak, yabanc› maddelerin yol açt›¤› önemli sorunlardan biri de enfeksiyon.
Geliﬂtirilen yapay kemikler sayesinde
kemik kayb›na yol açan k›r›klar ya da hastal›klar tedavi edilebilecek. Bilim adamlar›
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gerçek kemik dokusuna oldukça yak›n bir yapay
kemik dokusu oluﬂturmay› baﬂard›lar. Bu teknikte ilk olarak, kemi¤in iç ve d›ﬂ yap›s› kompüterize tomografi (CT) ya da magnetik rezonans
(MRI) tetkikleri yard›m›yla görüntüleniyor. Oluﬂan bu görüntüler daha sonra bilgisayara aktar›l›yor. Kemik, d›ﬂ yüzeyi oldukça pürüzsüz ve içi
dolu gibi görünse de, ortas› boﬂ ve gövde k›sm›
iyi organize olmuﬂ ince tabakalardan, yani lamellerden oluﬂuyor. Bu yap›, en ince hatlar›na kadar
bilgisayara yüklendikten sonra üç boyutlu poli-

mer iskelet oluﬂturuluyor. Belirli bir zaman sonunda kendili¤inden erime özelli¤ine sahip bu iskelet, oldukça sa¤lam yap›da. Vücuda yerleﬂtirildikten bir süre sonra kemik hücreleriyle doluyor.
Vücut kendi kemik dokusunu oluﬂturdukça bu iskelet kayboluyor.
Son y›llarda yapay kemik çal›ﬂmalar› daha da
ileri giderek yaln›zca ﬂekil olarak de¤il, yap›sal
olarak da orijinaline çok yak›n yapay kemik oluﬂturmay› baﬂard›. ‹nsan vücudundaki hücreleri ve
dokular› bir arada tutan, bir bak›ma tutkal görevini gören “kollagen”, yapay kemik iskeleti oluﬂturmakta da kullan›l›yor. Bilgisayar yard›m›yla üç boyutlu ve kemik ﬂeklinde kollagen iskelet oluﬂturulduktan sonra,
içine kalsiyum fosfat kristalleri yerleﬂtiriliyor. Bu kristaller iskelete kemik sertli¤ini
veriyor. Vücuda nakledildi¤inde, kemik
hücreleri bu yap›n›n içine doluﬂarak ço¤almaya baﬂl›yorlar. K›sa bir sürede iskeletin
içi orijinal kemik dokusuyla doluyor. Böylece nakledilen yapay kemik, hastan›n
kendi kemik dokusuyla kayn›yor.

kornea

Gözün en d›ﬂ tabakas› olan kornea herhangi
bir nedenle hasara u¤ray›nca görüﬂ kapasitesi
önemli ölçüde azal›yor. Baz› durumlarda hasar kal›c› olup körlü¤e kadar ilerliyor. Bu durumlarda
tek seçenek hasarl› korneay› yeni bir kornea ile
de¤iﬂtirmek oluyor. Kal›c› ve ileri dereceli kornea
hasarlar›nda halen en s›k kullan›lan tedavi yöntemlerinden biri, kornea nakli. Teknik olarak çok
fazla zorlu¤u olmayan bu yöntemde, kornea, kadavralardan temin ediliyor. Kornea, k›k›rdak dokusu gibi “difüzyon” yoluyla, yani besinlerin ve
oksijenin hücreler aras›na s›zmas›yla yaﬂam›n› devam ettiriyor. Kan damarlar›n›n olmamas›, korneay› ba¤›ﬂ›kl›k sistemi aç›s›ndan avantajl› hale getirmesine karﬂ›n doku reddini tam olarak ortadan
kald›rm›yor. Kornea hücreleri vücut taraf›ndan yabanc› olarak kabul edilip reddedilebiliyor. Bunu
engellemek için kornea nakli yap›lan hastalar›n,
sürekli olarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›layan ilaçlar kullanmalar› gerekiyor. Kornea naklinin bu ve
benzer dezavantajlar› yapay kornea fikrini gündeme getirdi. Bilim adamlar›, büyük oranda su içeren ve polimer yap›s›nda olan jeller geliﬂtirdiler.
“Hidrojel” denen bu yapay kornealar, esneme yetene¤ine sahip, elastik yap›lar. Hidrojel yapay
kornealar, nakil için risk taﬂ›yan ya da ilaç kullan›lmas› istenmeyen hastalarda tercih ediliyor. Yapay korneay› yerleﬂtirmek için hastan›n kendi korneas›n›n bir k›sm› kesiliyor; kesilen yerde oluﬂan
boﬂlu¤a hidrojel kornea naklediliyor. Bu kornealar sayesinde, yasal olarak tam kör kabul edilen
kiﬂilerin görmelerinde önemli ilerleme kaydediliyor. Yapay kornealar halen normal görüﬂ sa¤lamasalar da, doku mühendisli¤i ve polimer kimyas›ndaki geliﬂmeler sayesinde her geçen gün orijinaline daha çok benzer hale getiriliyorlar.

kas
‹drar kaç›rma, kiﬂileri büyük s›k›nt›ya düﬂüren rahats›zl›klardan biri. ‹drar kaç›rman›n birçok nedeni
var. ‹leri yaﬂta ve çok çocuk do¤uran
bayanlarda ya da sinir sistemini etkileyen baz› hastal›klarda görülen idrar kaç›rma, genellikle d›ﬂ idrar yolunda bulunan ve kapak görevi gören kas›n zay›flamas›na ba¤l› olarak ortaya
ç›k›yor. Bu
tür hastalarda, aya¤a kalk›nca, yürüyünce,
öksürünce ya da
gülünce idrar aniden kaç›yor. Baz› durumlarda yatarken bile
idrar› biriktirmek mümkün olmayabiliyor. Çeﬂitli
ilaçlar, vücuda yerleﬂtirilen
elektrodlar ya da yapay kapak görevi gören cihazlar,
tedavi amaçl› kullan›lsa da
hiçbiri sa¤l›kl› kaslar›n yerini
alam›yor. Doku mühendisleri,
laboratuvar koﬂullar›nda kas
hücreleri üreterek idrar kaç›rma sorununa çözüm getirme yolunda önemli bir
ad›m att›lar. Kas hücrelerini üretmek için kök hücreler kullan›l›yor. Bunun
için uygun ortam sa¤lanarak,
kök hücrelerin kas hücrelerine
dönüﬂmeleri sa¤lan›yor. Bir süre
için kültür ortam›nda bekletilerek ço¤alt›lan ve olgunlaﬂt›r›lan
kas hücreleri “üretra” denen d›ﬂ idrar kanal› çevresine enjekte ediliyor. ‹drar› tutmay› sa¤layan kasl› bölgeye enjekte edilen bu hücreler, zaman içinde di¤er kas hücreleriyle kaynaﬂarak görevlerini yapmaya baﬂl›yorlar. Yap›lan çal›ﬂmalar,
bu hücrelerin di¤er sa¤l›kl› kas hücreleri gibi ka-

s›lma yetene¤ine sahip olduklar›n› gösteriyor. Hücreler, enjekte edildikleri bölgedeki hasarl›
kas hücrelerinin yerini ald›klar›
için buradaki kas› daha da güçlendiriyorlar. Bu sayede kaslar,
idrar› tutmak için kapak görevini
daha iyi yap›yorlar.
‹drar kaç›rma sorununa bir
baﬂka çözümse, kiﬂinin kendi hücrelerinin kültür ortam›nda ço¤alt›lmas›. Ço¤alt›lan
hücreler özel
bir sentetik
jelle kar›ﬂt›r›larak kiﬂiye yeniden enjekte ediliyor. Bu kar›ﬂ›m›n
enjekte edildi¤i yerse, mesane boynu denen, idrar kesesinin ç›k›ﬂ k›sm›. Hücreleri bar›nd›ran jel vücutta erimeye u¤rad›ktan sonra,
hücreler ço¤alarak mesane ç›k›ﬂ›n› s›k›laﬂt›r›yor. Doku mühendisli¤inin bu konudaki son
geliﬂmelerinden bir
di¤eriyse, yapay idrar kanal›, yani üretra oluﬂturmak. Kollagen bir matriks üzerine
yerleﬂtirilen kas hücreleri, do¤al bir üretra görevi
görebiliyor. Yapay üretra,
insan üretras›ndaki küçük
hasarl› bölgelerin tamirinde baﬂar›yla kullan›ld›. Ancak FDA onay› almas› için
klinik çal›ﬂmalar›n sonuçlar› bekleniyor. Yapay
idrar kesesi ve yapay üretra birlikte kullan›larak,
alt idrar sistemini tümüyle yenilemek mümkün
olabilecek.

yemek borusu
Özafagus olarak adland›r›lan yemek borusu,
kanser ya da yaralanmalara ba¤l› olarak hasar görebiliyor. Çocuklarda ya¤ çözücü s›v›lar›n, lavobo aç›c› ya da çamaﬂ›r suyu gibi kimyasal maddelerin içilmesine ba¤l› olarak yemek borusunda kal›c› hasarlar ve daralmalar meydana geliyor. Yemek yemeyi
engelleyecek ﬂekilde oluﬂan hasarlar, ya da yemek
borusunun ç›kart›lmas›n› gerektiren durumlarda yapay bir yemek borusu gerekiyor. Ba¤›rsak parçalar›
yemek borusu olarak kullan›labiliyor. Ancak ba¤›rsak, bu iﬂi tam olarak yerine getiremiyor. Ayr›ca salg›lad›¤› maddeler, yutma zorluklar› ortaya ç›kar›yor.
Hayvanlar›n derisindeki kollagen kullan›larak

yapay yemek borusu oluﬂturuldu. Burada ilk basamak, tip I kollagen içeren süngerimsi boru oluﬂturmak. Üç boyutlu yap›s›n› koruyabilmesi için de, içine silikon bir tüp yerleﬂtiriliyor. Yemek borusunun
alt ve üst uçlar› aras›na yerleﬂtirilen bu yapay tüp,
birkaç hafta içinde di¤er dokularla kayn›yor. ‹ki hafta içinde süngerimsi borunun içi, hayvan›n kendi
ba¤ dokusu ve kollagen lifleriyle doluyor. Yaklaﬂ›k
bir ay sonra, yapay yemek borusunun içinde destek
görevi gören silikon tüp ç›kart›l›yor. Ba¤ dokusundan oluﬂan yeni yapay yemek borusunun içi 2-3 hafta içinde sindirim sisteminin iç yüzeyinde bulunan
“mukoza” hücreleriyle kaplan›yor. Bir ay içinde ya-

pay borunun d›ﬂ k›sm›nda kas hücreleri beliriyor.
Bu hücreler, yemek borusunun ek yap›ld›¤› uçlardan
baﬂlay›p ortaya kadar ilerliyorlar. Ço¤alan kas hücreleri k›sa bir sürede iç ve d›ﬂ olmak üzere iki tabaka halini al›yor. Bu hücreler, yemek borusunun kas›l›p yemeklerin mideye itilmesini sa¤l›yorlar. Yapay
yemek borusunun ba¤land›¤› uçlardan, hücrelerin
farkl›laﬂmas›n› ve olgunlaﬂmas›n› sa¤layan faktörlerin salg›land›¤›, bunun da farkl› katlar oluﬂmas›na
yol açt›¤› düﬂünülüyor. Yapay yemek borusu çal›ﬂmalar› henüz deneysel aﬂamada olsa da iﬂlevsel bir
organ oluﬂturulmas› aç›s›ndan oldukça önem taﬂ›yor.
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biyobozunur biyopolimerler
Hastal›k ya da kazalar nedeniyle iﬂlev göremez hale gelen organ›n yerine sa¤l›kl› bir yenisinin de¤iﬂik yöntemlerle oluﬂturulmas›; günümüzde hücre biyolojisi, polimer kimyas›, malzeme bilimi, biyomedikal mühendisli¤i ve biyokimya alanlar›n›n yer ald›¤›, çok disiplinli bir araﬂt›rma alan›d›r. Biyobozunur polimerleri bir organ›n destek malzemesi olarak kullanarak yapay
organ oluﬂturma giriﬂimleri son y›llarda h›z kazanm›ﬂt›r.
Hepatit B ve C enfeksiyonlar›n›n yayg›n oldu¤u ülkemizde, bu ve di¤er karaci¤er hastal›klar›n›n komplikasyonu olarak, her y›l binlerce hasta
akut karaci¤er yetmezli¤ine yakalan›yor, bunlar›n önemli bir bölümü karaci¤er nakli için uygun
verici bulunamad›¤› için kaybediliyor. Akut karaci¤er yetmezli¤ine yakalanan ve verici bekleme
süresince bir karaci¤er deste¤ine gereksinim duyan pek çok hastan›n yaﬂam›n›n doku mühendisli¤i uygulamalar›yla uzat›labilece¤i düﬂünülerek,
insan çal›ﬂmalar› öncesinde deneylerin bir hayvan modelinde gerçekleﬂtirilece¤i bir çok disiplinli proje oluﬂturulmuﬂ durumda. TÜB‹TAK, Gen
Mühendisli¤i ve Biyoteknoloji Araﬂt›rma Enstitüsü’nde bu konuda 2001 y›l›nda baﬂlat›lan, Teknoloji ‹zleme ve De¤erlendirme Baﬂkanl›¤› (T‹DEB) destekli bir EUREKA projesi olan “Karaci¤er yetmezli¤inde iﬂlev yapabilecek bir yapay karaci¤erin biyopolimerler kullan›larak eldesi, kapsam›nda çal›ﬂmalar sürdürülüyor.
Bu projede, biyobozunur biyopolimerler üzerine yerleﬂtirilen karaci¤er hücrelerinin ço¤almalar›, dokusal organizasyonu tamamlayarak iﬂlevsel bir yapay karaci¤er oluﬂturmalar› amac›yla,
hücre kültürü (in vitro) ve canl› hayvan deneylerinin (in vivo) gerçekleﬂtirilmesi hedeflenmekte.
Hücrelerin elde edilmesi ve hayvan deneyleri için,
bir laboratuvar deney hayvan› olan Sprague-Dawley s›çanlar› kullan›l›yor.
Hedefe varmak için birbirinden farkl› üç
alanda deneyler yap›l›yor. Bunlardan biri, biyobozunur biyopolimerlerin oluﬂturulmas›. Bunlar,
üzerine eklenen sa¤l›kl› hücrelerin tutunup ço¤almas› için bir destek, iskelet iﬂlevi üstleniyor
ve hücrelerin ço¤al›p istenen organ›n hacmi ve
iﬂlevine eriﬂme sürecine paralel olarak, vücutta
reaksiyon yaratmayan küçük moleküllere ayr›ﬂarak ortadan kalk›yorlar. Projede bu biyopolimerler, dünyada da bu amaçla çok kullan›lan laktik
ve glikolik asit monomerleriyle oluﬂturuluyorlar;
ancak, hücrelerin özgün olarak bu yap›ya tutunmalar›n› sa¤layacak molekülleri de bu polimerlere katmak yoluyla, bu çal›ﬂmalar bir ileri aﬂamaya taﬂ›nm›ﬂ durumda.
Vücudumuzdaki dokularda hücrelerin tutunmalar›, çeﬂitli proteinlerden oluﬂan ve hücre-d›ﬂ›
matriks (extra-cellular matrix/ESM) olarak adland›r›lan bir organize protein tabakas›yla etkileﬂim
yoluyla gerçekleﬂiyor. Bu, hücre yüzeyindeki proteinlerin ESM proteinleriyle etkileﬂimlerine dayan›yor ve hücrenin bulundu¤u dokunun içindeki
yerini belirlemesini, bir anlamda “hissetmesini”
sa¤l›yor. Doku mühendisli¤inde çözümlenmesi
gereken temel sorun, hücrelerin bulunduklar›
yeri do¤ru alg›layarak hem özgün olarak tutun-

B‹L‹M ve TEKN‹K 14 Nisan 2004

malar›n› sa¤layan, hem de fenotiplerinin; yani
belirli bir hücreyi o hücre yapan özelliklerin kaybolmas›n› önleyen bir biyomateryali oluﬂturabilmek ve kullanmak. Bu amaçla, ESM proteinlerine ait peptit dizileri, grubumuzda oluﬂturulan biyopolimerlere ekleniyor.
Bir di¤er çal›ﬂma konusu, karaci¤er hücreleri
(hepatositler)’dir. Projede kullan›lan karaci¤er
hücreleri, sa¤l›kl› hayvanlardan enzim perfüzyonuyla izole edilerek kültür ortam›nda inceleniyorlar. Bu hücreler, bulunduklar› dokudan ç›kar›larak yerleﬂtirildikleri kültür ortam›nda, fenotiplerini yani karaci¤er hücresi olma özelliklerini h›zla kaybederler. Bunu önlemek amac›yla çeﬂitli
yaklaﬂ›mlar denenmekte. Bu da dünyada üzerinde çok çal›ﬂ›lan bir sorun. Bu de¤iﬂimleri hücrelerde gen ve protein ifadeleri ölçülerek izleniyor.
Bu amaçla, modern moleküler biyoloji yöntemleri olan kantitatif revers transkriptaz-polimeraz
zincir reaksiyonu (hücrelerdeki mRNA’lar›n izolasyonu, bunlardan cDNA oluﬂturulmas› ve sonras›nda ilgilenilen genin polimeraz zincir reaksiyonuyla ço¤alt›larak ölçülebilir hale getirilmesi yöntemi, Q RT-PZR) ve Western blotlama (hücrelerdeki tüm proteinlerin izolasyonu, jel elektroforezi ile ayr›lmalar›, bir zara transfer edildikten sonra ilgilenilen proteinin peroksidaz ya da kemilü-

minesans gibi bir sinyal yayan antikorla iﬂaretlenmesi ve sinyalin ölçülerek protein miktar›n›n belirlenmesi yöntemi) gibi teknikler kullan›l›yor.
Projedeki üçüncü çal›ﬂma alan›, doku mühendisli¤inde her hücre-biyopolimer implant›nda karﬂ›laﬂ›lan önemli bir sorun: biyopolimer yap›n›n
içindeki hücrelerin beslenme ve oksijenlenmesi.
Birkaç yüz mikrondan daha kal›n yap›lar›n içine
besin ve oksijen difüzyonu olmuyor ve bunlarda
damarlanma (anjiyogenez) yoluyla k›lcal damar
oluﬂumu gerekiyor. Dünyada ileri laboratuvarlarda üzerinde yo¤un çal›ﬂmalar›n sürdü¤ü bu “implant damarlanmas›”n›n gerçekleﬂmesi için, amac›yla, damarlanmay› uyar›c› bir protein olan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)’nün biyopolimer yap›dan ortama yay›lmas› (sal›m›) sa¤la›yor. Bununla hedeflenen, implant çevresindeki
dokulardan k›lcal damarlar›n implant içine geliﬂmeleri ve kanlanman›n oluﬂmas›, VEGF proteinini ortama kontrollü olarak salmak amac›yla, içindeki maddeyi kontrollü sal›m ile serbestleyen
mikrokürelerin sentez ve karakterizasyonu üzerinde çal›ﬂmalar sürmekte.
2004 y›l›nda, hücre-biyopolimer-mikroküre
kar›ﬂ›mlar›n›n hayvanlara cerrahi giriﬂimlerle
implante edilmesiyle yap›lacak in vivo deneylerin
baﬂlamas› hedeflenmekte. Bu projede elde edilecek baﬂar›l› sonuçlar, insanlarda da çal›ﬂmalar›n
planlanabilmesini sa¤layacak.
Enstitünün temel misyonuna uygun olarak,
bu projede çal›ﬂmalar, özel kuruluﬂlar ve üniversitesiyle iﬂbirli¤i yap›larak yürütülmekte. EUREKA proje orta¤› olan Eczac›baﬂ› ‹laç Sanayii ile
mikroküre çal›ﬂmalar›nda; Kocaeli Üniversitesi,
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal› ile de hayvan deneylerinde süren iﬂbirlikleri, projenin ilerlemesinde önemli bir faktör.
Doç. Dr. Kemal Baysal
TÜB‹TAK, Gen Mühendisli¤i ve
Biyoteknoloji Araﬂt›rma Entitüsü

biyosinyaller ve
doku mühendisli¤i
Bilindi¤i gibi vücudumuzdaki doku ve
organlar; canl› hücreler ve bunlar› birarada tutan “hücre d›ﬂ› matris” (extracellular
matrix, k›saca ECM)’ten oluﬂuyorlar. ECM
karmaﬂ›k yap› ve iﬂleve sahip bir iskelet
gibi düﬂünülebilir. Bileﬂimi, doku ve organlar›n özellik ve iﬂlevine göre de¤iﬂiyor.
Örne¤in, kemi¤in sertli¤ini ve uzamas›n›
etkilerken, k›k›rda¤›n direncini, kan damarlar›n›n bas›nca dayan›m›n› ve esnekli¤ini, derimizin elastikli¤ini ayarl›yor.
ECM’in bir di¤er önemli rolü de, hücre
üremesi, geliﬂmesi ve yara iyileﬂmesi s›ras›nda, çözünebilen yap›daki sinyal moleküllerini salmas›. Çünkü ECM, bu sinyal
moleküller için bir depo oluﬂturuyor. “Büyüme faktörleri” olarak da bilinen bu moleküller büyüme, farkl›laﬂma, salg›lama ve
ölüm gibi çeﬂitli hücresel iﬂlevleri düzenliyorlar.
Her biyosinyal, hücre yüzeyinde bulunan ve yaln›zca o faktörü tan›yan bir almaca (reseptör) sahip. Biyosinyaller bu almaca ba¤lanarak hücresel
iﬂlevleri etkinleﬂtirmeye baﬂl›yorlar. Ancak, sinyal molekülleriyle hücre aras›ndaki etkileﬂimin
mekanizmas› henüz tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ.
Biyosinyaller, genlerin ürünü olan küçük protein molekülleri. Baz›lar› iﬂlevsel aç›dan son derece özgülken, kimileri daha geniﬂ bir etkinli¤e
sahipler. Çeﬂitli biyosinyal moleküller mevcut.
Hepatosit büyüme faktörü (HGF), epidermal büyüme faktörü (EGF), eritropoietin (Epo), fibroblast büyüme faktörü (FGF), insüline benzer büyüme faktörü (IGF), interlökinler, sinir büyüme faktörü (NGF), damar endotel büyüme faktörü
(VEGF), doku mühendisli¤i aç›s›ndan önemli olan
biyosinyallerden baz›lar›.
Gelelim biyosinyallerin doku mühendisli¤indeki rolüne...
Doku hasar›n›n onar›m›nda de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar mevcut. E¤er onar›lacak dokunun, yeniden
yap›lanma (yani rejenerasyon) kapasitesi yüksek
se, hasarl› bölgeye yerleﬂtirilen 3-boyutlu ve biyobozunur yap›daki “doku iskeleti” üzerinde, çevredeki sa¤l›kl› dokudan göç eden hücrelerce yeni doku oluﬂturulacakt›r. Ancak dokunun yeniden
yap›lanma potansiyeli düﬂükse, boﬂ doku iskele-

h›zla d›ﬂar›ya do¤ru uzaklaﬂ›yorlar.
Uzun süreli etki, “kontrollü ilaç sal›m
Hücre
sistemleri”nin devreye sokulmas›yla
göçü
sa¤lan›yor. Bu yöntemde, biyosinyal bir
taﬂ›y›c› içine hapsedilerek, etki gösterece¤i bölgeye gönderiliyor. Böylelikle,
biyosinyal molekül, hem ortamdaki boHücre
zucu etkilerden korunmuﬂ oluyor, hem
Matris
de etkinli¤ini uzun süre devam ettirietkileﬂimi
yor.
Biyosinyali taﬂ›yan yap›, ço¤unlukla
Hücre
bir polimer. Kollajen, jelatin, aljinat,
üremesi
agaroz gibi do¤al polimerlerin yan›s›ra
poli (laktik asit) (PLA) temelli yapay polimerler ve hidroksiapatit gibi biyoseraHücre
mikler, kullan›lan baﬂl›ca taﬂ›y›c›lar.
farkl›laﬂmas›
Yap›lan bir çal›ﬂmada, fibroblast büyüme faktörü (FGF) içeren jelatin kapsüller, fare s›rt›nda aç›lan yaraya yerleﬂtirildikleHücresel iﬂlevler
rinde bu bölgede yeni damarlar›n oluﬂtu¤u gözlenmiﬂ, FGF ayn› bölgeye enjekte edildi¤indeyse
damar oluﬂmam›ﬂ. Bu durum, FGF’nin enjeksiyon
sonras›nda bu bölgeden h›zl› biçimde uzaklaﬂmas›na ba¤lanm›ﬂ. FGF yüklü jelatin taﬂ›y›c›lar›n kemik onar›m› aç›s›ndan etkinlikleri, tavﬂan ve maymunlardaki kafatas› kemiklerinin onar›m›nda incelenmiﬂ. Maymunda kafatas›ndaki bir aç›kl›¤a
yerleﬂtirilen FGF yüklü taﬂ›y›c›n›n, bu bölgedeki
kemik onar›m›n› h›zland›rd›¤› ve 21 gün sonra
aç›kl›¤› neredeyse tamamen ortadan kald›rd›¤›
gözlenmiﬂ.
Protein yap›daki bir biyosinyalin kullan›m›na
seçenek olarak, bu molekülü kodlayan bir genle
doku mühendisli¤i için bir deneme yap›lm›ﬂ.
E¤er, bir biyosinyal molekülü kodlayan gen, hasarl› bölgedeki hücrelere aktar›lacak olursa (gen
Biyosinyaller (ﬂematik)
transferi), hücrelerin doku yenilenmesini sa¤layacak boyutta büyüme faktörü salg›lamalar› mümti yeterli olmaz, bu durumda hücrelerin ve biyokün olabilir. VEGF, FGF ve TGF gibi büyüme faksinyallerin ortama eklenmesi gerekir. Bu noktatörleri için bu tür gen tedavilerinin mümkün olda akl›m›za gelen ilk soru, “acaba biyosinyalleri
du¤u baz› hastal›klar rapor edilmiﬂ. Fakat, gen
nereye ve hangi yöntemle ekleyelim?” olacak.
transferi için vektör (taﬂ›y›c›) geliﬂtirilmesi bu
Kuﬂkusuz en basit yöntem, biyosinyalleri hücre
alandaki en büyük problem; çünkü ﬂu an kullaüremesinin oldu¤u yere enjekte etmek. Ama bu
n›mdaki vektörler ya uygun biyogüvenli¤e ya da
yöntem etkili olmuyor. Çünkü biyosinyaller çok
yeterli etkinli¤e sahip de¤iller.
k›sa sürede (yaklaﬂ›k 1 günde) hasarl› bölgeden
Sonuç olarak, vücut dokular›n›n yeniden yap›lanmas›nda çok çeﬂitli biyosinyal molekül etkin.
Ancak, henüz hangi biyosinyallerin anahtar konumda oldu¤u aç›k de¤il. Biyosinyal molekülleri
bu amaç için kullan›ld›kça, kontrollü sal›mlar› da
vazgeçilmez olacak. Doku mühendisli¤i henüz ilk
ECM
ad›mlar›n› atmakta olan genç bir bilim dal›, kontBiyosinyaller
rollü sal›m teknolojisi de oldukça yeni bir alan.
‹ki teknolojinin ortak meyvelerinin toplanmas›,
Reseptörler
biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor.
ECM Reseptörleri

Hücre-ECM etkileﬂimi

Prof. Dr. Menemﬂe Gümüﬂderelio¤lu
Arﬂ. Gör. Hilal Türko¤lu
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisli¤i ve
Biyomühendislik Anabilim Dallar›
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