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NANOB‹YOTEKNOLOJ‹DE
YEN‹ UFUKLAR
ﬁema I: CpG DNAlar›n de¤iﬂik terapötik uygulamalar›

UNAM NANOB‹YOTEKNOLOJ‹
ARAﬁTIRMA B‹R‹M‹
Nanoteknoloji ile biyoteknolojinin birlikte
geliﬂmesi ve moleküler biyoloji alan›ndaki çok
h›zl› bilgi birikiminin bu iki geliﬂen alan› beslemesiyle ortaya nanobiyoteknoloji araﬂt›rma alan› ç›km›ﬂt›r. Bu sayede bugüne kadar mümkün
olmayan tan› ve terapötik uygulamalar da art›k
insanda kullan›ma yönelik daha etkin antikanser, anti-enfeksiyon ve anti-allerjik tedavileri geliﬂtirmek için nanobiyoteknoloji alan›nda araﬂt›rma yapmakta olan bilim insanlar›nca geliﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Hücrelerimizdeki bir DNA
molekülünün çap›n›n 2 nm, kanda dolaﬂan antikor proteinlerinin tiplerine göre 15 ile 50 nm
boyutlar›nda oldu¤unu düﬂünürsek, nanobiyoteknolojinin, nanobilim ve t›p alan›na yak›n gelecekteki getirece¤i yenilik ve aç›l›mlar da kolayca anlaﬂ›labilir. Nanoimplantlardan ak›ll› ilaç
sal›m sistemlerine, nanobiyomakinalardan, biyoinformatik ve genomik uygulamalar için DNA
çiplerinin nanofabrikasyonuna, mezenkimal kök
hücre bazl› organ mühendisli¤i uygulamalar›ndan, monoklonal antikorlar ve DNA kökenli liB‹L‹M ve TEKN‹K 12 Aral›k 2006

gantlar›n nanogörüntüleme amaçl› kuvantum
noktac›klar›yla birlikte kullan›mlar›n› da kapsayan geniﬂ bir yelpazede 8 araﬂt›rma grubunun
katk›lar›yla nanobiyoteknoloji araﬂt›rma grubu
UNAM içerisinde çok kritik bir rol oynamaktad›r. Bilkent, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yer alan ö¤retim üyelerinin bir k›sm›
UNAM bünyesindeki nanobiyoteknoloji araﬂt›rma birimini hayata geçirmek için, çok yönlü çal›ﬂmalar›n› bu alandaki uygulamalar için adapte
etmeye giriﬂmiﬂlerdir.
Örne¤in, antikanser terapiler geliﬂtirmek
için yeni tarama ve diagnostik markerlar›n tayini çal›ﬂmalar› Prof. Dr. Mehmet Öztürk’ün yönetiminde sürdürülmekte. Monoklonal antikorlar
geliﬂtirip bunlar› nanomakineler ve nanosensörler üzerine tutturup çok duyarl› ve h›zl› biyoterör ajanlar›n›n veya hasta dokulardaki bozukluklar›n tayin yöntemlerinin geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›n› Yrd. Doç. Dr. Tamer Ya¤c›o¤lu yönlendirmekte. Ayr›ca Yrd. Doç. Dr. Can Akçal› mezenkimal kök hücre çal›ﬂmalar›n› ve bu alandaki biyoterapötik uygulamalar› ile nanoimplantlar
destekleri üzerine uygulay›p doku ve hücre tedavisine yönelik araﬂt›rmalar› yürütmektedir. Biyoinformatik ve genom bilim konular›ndaki yo¤un

araﬂt›rmalar›n› Yrd. Doç. Dr. Özlen Konu, Doç
Dr. Iﬂ›k Yulu¤la birlikte di¤er kanser tiplerinin
yan› s›ra özellikle meme kanseri üzerine moleküler markörlerin belirlenmesi ve tan› ile tedavide kullan›m›na yönelik uygulamalar için transckriptom analiz ve hücre yolaklar›ndaki hasar› tayin edebilecek çal›ﬂmalar›n› yo¤un ﬂekilde yürütmektedirler. Yrd. Doç. Dr. Uygar Tazebay ile Y.
Doç. Dr. Cengiz Yak›c›er’in çal›ﬂma grublar›, nanofabrikasyon ve omiks teknolojilerinin geliﬂtirilmesi ve yerleﬂtirilmesi, ayr›ca klinik uygulamalar için RNA interferans ve mikro RNA tekniklerini kullanarak yeni diagnostik yöntemler
geliﬂtirmek üzere yo¤un çaba harcamaktad›rlar.
Otoimün hastal›klarla X-Kromozomu inaktivasyon iliﬂkisini belirlemek için Prof.Dr. Tayfun Özçelik de UNAM bünyesinde araﬂt›rmalar›na devam etmektedir.
Ayr›ca, kanser hücrelerinin sa¤l›kl› hücrelere
zarar vermeden öldürülmesi üzerine nanobiyoteknoloji grubu olarak çok yeni ve farkl› metodlar üstünde ve sadece dünyada birkaç laboratuvarda sürdürülen çok ileri düzeyde araﬂt›rmalar
sürdürülmektedir. Örne¤in, Bakteri DNA’s› bizim DNA’m›zdan yap›sal farkl›l›klar gösterdi¤inin keﬂfiyle DNA moleküllerinin ba¤›ﬂ›kl›k siste-
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ﬁema II: Lipozom nanokesecikleri içine CpG DNAn›n hapsediliﬂi

ﬁekil 1. (CpG ODN)Lipo ile toksin tedavisi, oluﬂmuﬂ tümörlerin yok olmas›n› sa¤lamakta.
Tümör oluﬂumundan sonra sadece tümörlü bölgeye birer gün ara ile 3 kez tedavi sonras›nda
tümör boyutundaki geliﬂmenin takibi yap›ld›.

ﬁekil 2. Nanoenkapsülasyon, CpG DNAs›n›n in vivo aktivitesini art›r›r.

mi üzerine olan uyar›c› etkisinden yararlanarak
yeni DNA kökenli ilaçlar tasarlanmaktad›r. Örne¤in bu ilaçlar› yeni jenerasyon aﬂ› geliﬂtirmekten, antikanser ve anti allerjik uygulamalara ve
aﬂ›s› olmayan hastal›klardan immün koruyucu
ajan olarak kullanmaya kadar geniﬂ bir yelpazedeki biyoyararl›l›¤›n›n tesbiti için bizim bulgular›m›z› temel alarak klinik faz çal›ﬂmalar› yurtd›ﬂ›ndaki baz› merkezlerde baﬂlam›ﬂt›r (ﬁema I).
Ayr›ca bizim buluﬂumuzla, sadece kanserli
dokulara veya civar›na kontrollü bir ﬂekilde
DNA’y› ve istendi¤inde de kemoterapi ajan›n› da
birlikte salabilen nanokeseciklerle antikanser terapileri geliﬂtirilmekte ve bunlar›n deney hayvanlar›ndaki etkinlikleri tayin edilmektedir (ﬁema II).
Farelerdeki çal›ﬂmalar›m›z göstermiﬂtir ki bu
terapi yöntemi ile, insanda baﬂ ve boyun da oluﬂan ve çok h›zl› bir ﬂekilde ilerleyebilen bu kütle
kanseri modelini farelerde %90’n›n üzerinde bir
baﬂar›yla ortadan kald›rabilmekteyiz (ﬁekil 1).
Yine DNA’n›n ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizi uyar›c›
özelli¤ini kullanarak haz›rlad›¤›m›z ve kendi
kendine nanoparçac›k oluﬂturma kabiliyeti olan
sentetik DNA parçac›klar›n› kullanarak yeni jenerasyon “üniversal profilaktik aﬂ›lar” geliﬂtirmekte ve bunlar› “aﬂ›s› olmayan” öldürücü bulaﬂ›c› hastal›klardan acil korunmaya yönelik immün koruyucu ajanlar olarak deney hayvanlar›nda % 100’e varan bir korunma baﬂar›s›yla kullanmaktay›z (ﬁekil 2).
Bizim ve baﬂkalar›n›n yay›nlad›¤› bulgular
göstermiﬂtir ki bu DNA parçac›klar› birçok patojene karﬂ› profilaktik koruyuculuk sa¤lamaktad›r.
Nanobiyoteknoloji alan›nda DNA bazl› ilaçlar›n nanot›p amaçl› kullan›mlar›n› da ilk kez nanobiyoteknoloji grubu üyelerimiz uluslararas›
çal›ﬂmalar›yla ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda
memeli DNA’s›n›n, bakteri DNA’s›ndan farkl›
olarak ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin belli hücrelerini
uyarmak yerine bask›lamakta oldu¤unu belirleyip, DNA’n›n bu özelli¤inden yararlanarak Guanozin zengini nanoparçac›klar tasarlay›p DNA
bazl› bu ilaçlar› baz› otoimmün hastal›klar›n tedavisinde kullanman›n mümkün oldu¤unu yine
model hayvan deneyleriyle kan›tlam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki bu ajanlar hayvanlar›
sistemik, organ veya dokulara ba¤l› çeﬂitli otoimmün bozukluklardan koruyabilmekte ve hastal›¤›n seyrini durdurmakta baz› durumlarda geciktirebilmektedir. Bu bask›lay›c› DNA parçac›klar› artritten lupusa, septik ﬂoktan diyabete karﬂ› etkili olabilmekte ve deney hayvanlar›n› koruyabilmektedirler.

KUVANTUM NOKTACIKLARI ‹LE
NANOB‹YOTEKNOLOJ‹K
UYGULAMALAR
Nanobiyoteknoloji biriminde antikanser ve
temel araﬂt›rma amaçl› tüm vücud ile doku ve
hücre içi görüntüleme yöntemleri geliﬂtirerek bu
teknolojiyi ilaç hedefleme ve diagnistik görüntüleme amaçl› kullanmak hedefindeyiz. Bu nedenle son derece hassas ve geliﬂmiﬂ techizatlarla donat›lacak olan birimimizde son y›llar›n en etkin
görüntüleme yaklaﬂ›mlar›ndan birisi olan ve 5 ile
25 nm boyutlar›nda de¤iﬂen kuvantum noktac›k-
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ﬁekil 3 : Yüzeyine iki tip antikorla modifiye olmuﬂ iki de¤iﬂik boyuttaki kuvantum noktac›klar›n›
kullanarak vücut içi derin dokulardaki iki tip kanserli dokunun görüntülenmesi

lar›n› da (Q-dots) kullanmakt›r. (ﬁekil 3)
Hedef hücre, doku veya organa yönelik görüntüleme yapabilmek için antikorlarla yüzey
modifikasyonu yap›lan Q-dots istenen bölgeye
hedeflenmekte ve bunun sonunda çok hassas
görüntüler elde edilmekte. Ayr›ca biyolojik sistemin nanoparçac›klarla olan iliﬂkilerini de moleküler düzeyde anlamay› ve bu yeni teknolojinin vücuda daha önceden düﬂünülmeyen veya
öngörülmeyen yan etkilerinin olup olmad›¤›n›
da belirlemeyi planlamaktay›z.
Kuvantum noktac›klar›n› kullanarak gerçekleﬂtirdi¤imiz son çal›ﬂmalardan elde etti¤imiz
sonuçlarla daha önce baﬂar›s›z kald›¤›m›z ve iliﬂkilendiremedi¤imiz bir etkileﬂimi de çok hassas
bir seviyede konfokal mikroskopisi sayesinde
ortaya ç›kard›k. Bu sayede DNA nanoparçac›¤›n› hücre yüzeyinde ba¤layan ve hücrenin içerisine al›nmas›n› art›ran bir proteinin hücre içerisinde hem hangi kompartmente yönlendirildi¤ini hem de nas›l DNA-protein etkileﬂiminin yer
ald›¤›n› kuvantum noktac›klar›na ba¤lanm›ﬂ antikorlar› kullanarak baﬂar›yla görüntüledik (ﬁekil 4).
Sonuç olarak, DNA’y› gerek sentetik parçac›klar, gerekse genomdan köken alan bir birim
olarak elde ederek hem nanot›pta (otoimmün
veya profilaktik aﬂ› ajan› ya da antikanser ilaç
olarak kullanarak), hem de nanobiyoteknolojik
uygulamalarda kullan›lacak (nanomakineler, nanodevreler ve nanoteller gibi) katma de¤eri çok
yüksek yeni ve ak›ll› ürünlerin oluﬂumunu sa¤layan bir malzeme olarak yak›n gelecekte görmeye baﬂlayaca¤›m›z› söylemek hayalci bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Bu ve bunun gibi çal›ﬂmalar›m›z› daha ileriye götürüp insan klinik çal›ﬂmalar›na yönelebilmemiz için kamu ve özel sektörün bu konulara
ilgi gösterip yat›r›m yapmas›n› bekliyoruz. Bu
araﬂt›rmalardan elde edilecek sadece patent
haklar› yat›r›mc› firmalara çok büyük girdiler
sa¤layacakt›r. Yurtd›ﬂ›ndaki firmalar›n uygulamalar› hep bu anlay›ﬂla yürütülmekte ve bizim
giriﬂimci özel sektörümüzün de art›k bu stratejileri geliﬂtirmek zorunlulu¤u vard›r, dahas› yenilikçi ve yarat›c› fikirleri ürüne dönüﬂtürmeyi öne
ç›karan firmalar bu yüksek katma de¤er sayesinde verimliliklerini de en üst düzeylere ç›karabilmeyi baﬂaracaklard›r.
Yard. Doç. Dr. ‹hsan Gürsel
Bilkent Üniv., Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, UNAM-Ulusal Nanoteknoloji
Araﬂt›rma Merkezi

ﬁekil 4 : Kuvantum noktac›klar› ile konfokal mikroskopi yöntemi kullan›larak nanometrik boyutlarda
protein-DNA etkileﬂimi ve organlelerin etkileﬂiminin de belirlendi¤i hücre içi görüntüleme uygulamalar›
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