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bilimin uçlar›nda

Doku
Mühendisli¤i

Yeni Organlar
Geliﬂtirmek
Biokimya yeni ufuklar aç›yor

Her y›l binlerce umutsuz hasta karaci¤er, böbrek ya da kalp gibi organlar›n nakli için bekliyor. Bu iﬂi yapan
doktorlar yeterli say›da organ olmad›¤›n› biliyorlar. Birçok hasta beklerken
ölüyor.
Doku mühendisleri, kök hücreleri
kullanarak organlar› kopyalamak için
üç boyutlu plastik kal›plar yap›yorlar.
Bir g›da ve kök hücre çorbas› bir matrise püskürtülürse sonradan bir hasta-

ya nakledilecek bir dokuya dönüﬂebiliyor. Bir ﬂekilde matris, hücreler için gerekli kritik düzenlemeyi gerçekleﬂtiriyor. Araﬂt›rmac›lar deri, k›k›rdak ve kemik gibi basit dokular› baﬂar›yla üretiyorlar. Kulak ya da diﬂ gibi daha karmaﬂ›k olanlar da üretilebilmiﬂ. Ama as›l
istenen, böbrek ya da kalp gibi daha
karmaﬂ›k organlar›n elde edilebilmesi.
Yapay kalpler, damarlar ya da kalp
kapakç›klar› büyük bir nimet olabilir.

Protez cihazlar gençlerle birlikte büyümüyor. Domuzlardan ya da kadavralardan al›nan kapakç›klarsa 10-15 y›l içinde iﬂe yaramaz hale geliyor ve kullan›c›lar›n› ömür boyu organ› reddetmeye
çal›ﬂan bedene karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k bast›r›c› ilaçlara mahkum ediyor. Oysa kiﬂinin kendi hücrelerinden elde edilecek
kalp, damar ya kapakç›k gibi organlar
vücut taraf›ndan asla reddedilmeyecektir. Bu yönde ilk klinik denemeleri

Deri Kolay Kalpse Zor
Robert Langer, Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü Kimyasal ve Biyomedikal mühendislik profesörü. Kendisi doku mühendisli¤inin kurucular›ndan biri. 1980’lerin
baﬂ›nda o ve çal›ﬂma arkadaﬂ› Joseph Vacanti, insan kök hücreleriyle, biyolojik
olarak y›k›labilir bir iskelet kullanarak
doku üretme yöntemini göstermiﬂlerdi.
Langer, verimli çal›ﬂan hücreler yapabilmek için polimerleri tasarlaman›n düﬂünülenden çok daha zor oldu¤unu söylüyor.
Bir doku mühendisli¤i ürünü istesek,
bu bizim için haz›rlanabilir mi?
L: E¤er gereksinim duydu¤unuz deriyse bunu elde edebilirsiniz. E¤er ihtiyac›n›z
olan k›k›rdaksa, k›k›rda¤›n çeﬂitleri var.
Fakat baz› ﬂeyler klinik test aﬂamas›nda.
Bunlar aras›nda k›k›rdaklar, kemikler, kornealar, kan damarlar› var. Bunlar›n hepsi
insan için. Bununla birlikte hayvanlar için
olanlar da var: ba¤›rsaklar, omurilik ve ses
telleri bunlar aras›nda. Bunlar›n ço¤u, hatta kornealar bile bir tür matris kullan›rlar.
Yüzleﬂmeniz gereken en önemli sorun
ne?
L: Yanl›zca bir sorunumuz olmas›n› isterdim. ‹ﬂin malzeme k›sm›nda do¤ru büyümeyi ve hücre davran›ﬂ›n› etkileyecek
biyouyumlu malzeme üretmek zorlu¤u var.
Bir test tüpünde doku geliﬂtirmeye çal›ﬂt›-
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¤›n›zda kullanman›z gereken uygun koﬂullar ve do¤ru ortam nas›l olmal›? Hücreleri
sallayacak m›s›n›z? Öyleyse nas›l? Bunlar
büyük fark yarat›yor. Sözgelimi birkaç y›l
önce Laura Niklason ad›ndaki bir doktora
sonras› ö¤rencim, kan damar› yapman›n
tek yolunun onu sallamak oldu¤unu gösterdi.
Yani hücreler do¤ru yönlendirmeye yan›t veriyorlar m›?
L: Evet. Bunun daha belirgin bir örne¤ini kalp kas› hücrelerinde yaﬂad›k. Laboratuvar›m›zda çal›ﬂan Gordana Vunjak, kalp
kas› hücrelerini elektrikle uyarmak yerine
pompalamak yöntemini kullanarak daha
baﬂar›l› oldu.
E¤er hücreler aras› s›v›lar iyi çal›ﬂ›yorsa, neden yenilerini haz›rlamak için bu kadar u¤raﬂ›yorsunuz? Bu tekerle¤i yeniden
keﬂfetmek demek de¤il mi?
L: Keﬂke bu kadar basit olsayd›. Oysa
bunlar›n hiçbiri mükemmel olarak çal›ﬂm›yor. Dokular›n baz›lar› için tamamen elastik bir s›v› ortam istiyoruz. 2002 y›l›nda
doktorasonras› ö¤rencilerimden Yadong
Wang, ad›na biyolastik dedi¤imiz bir ﬂey
üretti. Bu tam anlam›yla elastik bir s›v›yd›
ve kan damarlar›, kalp kas› gibi ﬂeyler için
çok yararl› oldu. Bundan önce farkl› polimerler kullan›yorduk ki onlar çok daha kat›yd›.

‘ Kan damarlar›n› bir silikon
çipe kaz›yoruz’
Bu polimerler vücutta bir soruna neden
olmadan nas›l bozunuyordu?
L: Onlar› bu ﬂekilde tasarl›yorduk. Suyla temas ettiklerinde hidrolize oluyorlard›.
Bu malzemenin yap›taﬂlar› genellikle vücutta olan ﬂeyler. Gliserol bunlara örnek
olarak gösterilebilir. Zamanla vücudun hareketleriyle polimerler çözülüyor; bunlar
vücutça emiliyor ve bir sorun ç›km›yor.
Kaç de¤iﬂik s›v› haz›rlad›n›z?
L: Asl›nda çeﬂitli maddelerden oluﬂan
bir kütüphane haz›rlad›k. Sorun farkl› hücrelerin nas›l ay›rt edilece¤iydi. Farkl› türde
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Alman araﬂt›rmac›lar gerçekleﬂtirdi.
Kadavralardan al›nan kapakç›klar
al›n›p içlerinde reddi tetikleyen hücreler ay›klan›yor ve geriye yaln›zca elastin ve kollajen matrisi b›rak›l›yor. Bu
kapakç›klara sonradan koldan ya da
bacaktaki bir damardan al›nan kök
hücreler ekleniyor. Kök hücreler böylece donörden al›nan organla kaynaﬂ›yor ve kapakç›k nakli gerçekleﬂti¤inde
üç y›ldan fazla sorunsuzca çal›ﬂ›yor.
Tek sorun, kalp kapakç›¤› al›nacak vericilerin hâlâ çok say›da olmamas›.
Araﬂt›rmac›lar bu nedenle çal›ﬂmalar›n› iki yönde sürdürüyorlar: Birincisi
kök hücrelerin nas›l çal›ﬂt›¤›n› iyice irdelemek, ikincisiyse daha iyi matrisler
kurmak.
J. D’AGNESE, J. “Frontiers of Science: To Grow New Organs”.
Discover, Ekim 2005 Sayfa ; 66-67

Çeviren :

Gökhan Tok

hücreleri nas›l elde edecektik ve istedi¤imiz düzeye nas›l taﬂ›yacakt›k. Bu hücrelerin kimilerinde, hiç kimse iyi iﬂleyen bir
ﬂey bulabilmiﬂ de¤ildi. Sözgelimi hiç kimse insan embriyo hücrelerinin, farelerin
besleyici hücre tabakalar› olmadan üremelerinin nas›l teﬂvik edilece¤ini bilmiyordu.
‹nsan kök hücreleri deneysel ortamda bozuluyorlard›. Bu ne zorluklar yaﬂad›¤›m›z›
gösteriyor. Hâlâ yan›t bulunamam›ﬂ sorular var.
Pazardaki doku mühendisli¤i organlar›n›n çok az damar içeren organlar olmas›
rastlant› de¤il. Organ ne kadar kal›nsa
onu üretmek daha da zorlaﬂ›yor, çünkü
çok say›da damar da üretmek zorunda ka l›yorsunuz. Peki daha karmaﬂ›k organlar
üretmeyi nas›l planl›yorsunuz?
L: Joseph Vacanti’yle birlikte bunun
üzerinde Drapper Laboratuvar›yla çal›ﬂ›yoruz. Kan damarlar›ndan bir a¤ kurabilmek için mikro imalat hatta, nano imalat
üzerinde çal›ﬂ›yoruz. Damarlardan baz›lar›n› bir silikon çip üzerine yerleﬂtiriyoruz.
Henüz bu konular üzerinde konuﬂmak
için erken ama, bunun iﬂleyece¤ini düﬂünüyoruz.
Karaci¤er ya da böbrek gibi kal›n organlar› nas›l yapacaks›n›z?
L: Bir çipin ya da hücre aras› s›v›s›na
bir katman ekleyerek ve bu katmanlar› üst
üste yerleﬂtirerek yapaca¤›z. T›pk› gerçek
hayattaki gibi kan›n çeﬂitli katmanlar aras›nda akmas›n› sa¤layaca¤›z.

ORGAN DÜKKANI
Laboratuvarda üretilen deri ve k›k›rdaklar oldukça önemli çal›ﬂmalar. Bununla
birlikte art›k daha karmaﬂ›k organlar›n üretilmesi hedefleniyor. Kan damarlar›
kalp kapakc›lar› gibi organlar için çal›ﬂ›l›yor.

Bir koyuna
nakledilmeden önce deney
ortam›nda haz›rlanan doku
mühendisli¤iyle
oluﬂturulmuﬂ damarlar›n
üretimi için gereken günler

Koyun hücrelerinin orjinal
hücre s›v›s›n› (matris)
tüketmek için gereken günler

77

7
Bir deney hayvan›na
aktar›lan diﬂ tomurcu¤u
hücrelerinden diﬂ
oluﬂmas› için gereken
haftalar

Bir idrar torbas›n› tüpte
geliﬂtirmek için gereken
hafta say›s›

30
Vericiden al›nan verinin
7,5cm çapl› sat›labilir
dokular halinde
üretilmesi için gereken
gün say›s›

20
ABD’de hasarl›
eklemlerin
de¤iﬂtirilmesi için
genetik mühendisli¤iyle
üretilen k›k›rdaklar›n y›ll›k
sat›ﬂ tutar›

25

milyon $

6
ABD’de genetik
mühendisli¤iyle üretilmiﬂ
deri dokular›n› y›ll›k
sat›ﬂ tutar› 75 milyon $

75

milyon $

ABD’de
genetik mühendisli¤i
alan›nda faaliyet
gösteren ﬂirket say›s›

>100
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