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Biyobozunur yap1lar, deri hiicrelerinin yenilenmeleri i~in iyi 
bir yol gostericidir. 

Yantklann iz kalmadan tedavisi 
ic;in ara§llrmactlar 3000' den fazla 
yontem ara§ltrmt§Iar, bunlardan 
birc;ogu beklentiden oteye 
gidememi§ ve hic;biri deriyi ilk 
durumuna getirecek yenilenmeyi 
saglayamamt§br. Bilim adamlan son 
donemde yaralt derinin 
yenilenmesinde onemli bir adtm 
olan , tedavi sonrast bozunan ve 
geriye saglam dokuyu btrakan, lie; 
yeni farklt rec;ete ile kar§tmtza 
c; tkmaktadtrlar. Bu biyobozunur 
yaptlar ortli materyalinin slirekli 
degi§tirilmesinin online gec;mekte, 
enfeksiyon kapma riskini azaltmakta 
ve yara izi kalmadan tedavi 
olastl@nt artttrmaktadtr. 

Deri yaralandtgmda; dokumaya 
benzeyen ve derinin yapt§ltnctst 
olan kolajen fiberler zarar gorlir. 
Kan kaybmt ve enfeksiyon riskini 
en aza indirmek ic;in vlicut htzh bir 
§ekilde kolajen yerine , ince bir 
tabaka olu§luran fibroblastlart 
harekete gec;irir. Bu durumda 
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geli§en hlicrelerden olu§an deri , 
donuk ve eski haline gore daha az 
esnek tir. Yarah dokunun iyile§mesi 
ic;in deri dokusunun orjinalindeki 
gibi karma§tk fibroz yaptyt yeniden 
in§a etmek gerektir. Yarah dokunun 
etkili ve aktif bir tedavisi ic;in gec;ici 
bir yontem , doku kliltlirlerinin 
liretimine dayanmaktadtr. 

Bu kapsamda c;alt§malar yeni 

dogmu§ ve slinnet edilen c;ocuklann 
derileri iizerinde yogunla§mt§br. Bu 
c;ah§malarda, slinnet deri hlicreleri 
c;oQalttlmakta ve bliyiime hormonu 
salgtlayan tabakalar 
olu§turulmaktadtr. Dogru orgli 
malzemelerinin sec;ilmesiyle dogal 

olarak tedavinin mlimklin oldugu 
bu mlihendislik dokulanntn pahah 
olmast, klic;lik yaralann tedavisi ic;in 
sorun olu§turmaktadtr. 

Yaralanma sonucu normal deri 
yenilenmesini hiZiandtran bir sprey 
lizerinde de c;alt§malar 
yaptlmaktadtr. Sprey etanol ile 
kan§llnlmt§ yapay polimer (diki§leri 
sokmek ic;in kullantlan polimer ile 
aynt yaptda olan) ic;eren bir 
kart§tmdan olu§maktadtr. Bu 
kart§tm , yliksek teknolojiye sahip 
bir dagtbct ic;erisine yerle§tirilmi§tir. 
<;:ah§manm dikkat c;eken noklast , 
uygulanan elektrik alanm kart§tmt 
yliklemesi ve bunun bir anahtar 
nokta olmastdtr. Yaralt bolgenin 
elektriksel potansiyelinin polimerden 
c;ok daha az olmasmdan dolayt, c;ok 
ince bir delikten c;tkarak olu§an 
dlizglin hafif ve 2 lm c;apmdaki 
fiberler deriye yapt§maktadtr. 
Fiberler aynt yOke sahip 
olduklanndan birbirlerini itmekte 
ve bir kuma§laki dokuma gibi 
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duzgunce stralanmaktadtrlar. 
Daha sonra kolajen olu§luran 
fibroblastlar yuklu fiberler uzerine 
yapt§makta ve bu fiberler degi§ime 
yol ac;maktadtrlar. Yeni olu§an 
hucreler, bu fiberleri orijinal kolajen 
yaptstnt tekran olu§turmak ic;in 
harita olarak kullanmaktadtrlar. Bu 
yolla gerc;ekle§en kolajen 

olu§umunun, yeni deri olu§turma 
c;alt§malan ic;in onculuk edecegi 
dli§llnulmektedir. 

Ara§ltrmactlar sprey-fiberlerin 
kuc;uk yantklardan , 3 . derece 
yantklara kadar olan 
yaralanmalarda ba§artyla 
kullantlabilecegini tahmin 
elmektedirler. Aynca kullantlan 
aletin kuc;lik olmast , kolay 
ta§tnabilmesi , ilk yardtm 
c;antalannda rahat kullantmtnt 
saglayacakttr. 

Bu teknigin gelecek vaal ettigi 
ama hayvan ve insan deneyleri ile 
viicutta nastl c;all§bgtntn belirlenmesi 
gerekliligi i§aret edilmektedir. Aynca 
kullantlan yapmm bagt§tkltk sistemi 
tarafmdan , hlicreler lizerine goc; 
etmeden yok edilmesi mlimklindlir. 
Ortli tabakast iltihaplanmaya da 
neden olabilir. 

Eger sprey yontemi klinik 
deneyler sonucunda ba§anh olamaz 
ise, daha az geli§mi§ bir ba§ka tedavi 
yontemi i§e yarayabilir. Bu yontem, 
yengec; kabuklanndan elde edilen 
kitin biyopolimerinin modifikasyonu 
sonucu elde edilen kitosan yaptsmm 
fiber §eklinde kullantlmas ty la 
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mumkun olabilir. Bu yapt deriye 
uygulandtgmda, uzerinde hucre 
buyumesini saglayan bir temel 
olu§turulabilir. Hucre buyumesi 
sadece kitosan tabakantn 
kO§elerinden gerc;ekle§tigi ic;in, yantk 
bolgesinin alnndaki hucrelerin zarar 
gormesi engellenir. 

Bir ba§ka iki tabakalt bandaj , 

ni§asta tlirevli bir polimer ve 
bozundukc;a yarantn korunmastnt 
saglayan kitosandan olu§maktadtr. 
Bu bandajtn en dt§ ktsmmda bir 

gazh bez bulunmaktadtr ve yantk 
bolgeye zarar vermeden kolayhkla 
bandajtn degi§tirilmesini 
saglamaktadtr. Sonuc; olarak, viicut 
geride saglam deriyi btrakarak, 
polimer yaptyt ve kitotastnt ic;ine 
ahr. 

Ortii malzemelerinin yaptmt ic;in 
yengec; kabuklan toz haline getirilir 
ve elde edilen kitin c;e§itli kimyasal 
i§Iemlerden gec;irilerek ki tosana 
donli§tiirullir. Elde edilen viskoz stvt 
(akmaya kaf§t direnc; gosteren stvt) 
ince film tabakalan haline 
donli§tiirlllmek ic;in teflon plakalar 
lizerine doklillir. Tedavi edici 
yeteneginin yanmda, kitosanm 
enfeksiyonlan engelleyici ozell igi de 
bulunmaktadtr. Kitosan lizerinde; 
mantarlar, virlisler ve mikroplar 
ya§ayamaz. Daha Heriki c;ah§malar, 
yarah deriye c;e§itli ilac;lann sahmtnt 
ger<jekle§liren ikinci bir polimer 
tabakantn ta s artmtndan 
olu§maktadtr. 

Bu c;alt§ma lann domuz lar 

lizerindeki denemeleri ba§artlt 
olmu§tur. Fakat sprey fiberlerin 
i nsan u zerindek i klinik 
denemelerinin sonuc;lanntn nastl 
olacagt bilinmemektedir. Spreyin 
tliketiciler tarafmdan eczane 
raflannda goriilmesi uzun ytllar 
alacak gibi goriilmektedir . 

Yengec; kabuklart gibi 
beklenmedik bir kaynaktan gelen 
bir ba§ka Iicari yiiksek teknolojiye 
s ahip orgu malzemesi de 
domuzlann ince bagtrsaklandtr. 10 
ytl once bilim adamlan, olaganiistii 
tedavi edici ozellige sahip ince 
bagtrsak all mukoza olarak 
adlandtnlan bir dokuyu izole ettiler. 
Kompleks kolajen matriks, biiyi.ime 
faktorleri ve diger proteinleri ic;eren 
bu doku , yantk bolgeye 
uygulandtgmda , viicudun yeni 
dokunun az veya hie; iz btrakmadan 
olu§mastnt te§vik etmekte ve 
saglamaktadtr. 

Bu ortii malzemesini piyasaya 
suren Cook Biotech §irketi ba§kant, 
yaptntn hiicre geli§iminin 
saglanmasmda bir temel oldugunu 
vurgulamaktadtr. Malzeme 
amputasyonla (yaralt dokunun veya 
bolgenin cerrahi bir i§lemle 
c;tkanlmast) sonuc;lanmast olast olan 
kronik yantklartn ve c;e§itli deri 
yaralanma lanntn tedavisinde 
kullantlmaktadtr. 

Domuz eli uretimde attk bir urun 
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olan ve bir domuzdan 3 m elde 
edilen ince bagtrsak temell i iiriin 
OASIS ' in iiretimi basil ve ucuzdur. 
izo le edilen yapt ilk once 
ytkanmakta ve sterilize edilmektedir. 
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uzakla§hnlmaktadJr. Sonu~ta 
olu§an Orun par§6men kag1dma 
benzemektedir . Yaraya 
uyguland1gmda, implante edilen 

dokuyu besleyen yeni kan 
damarlann1n olu§umunu 
arthrmaktad1r (kronik yamklar 
yetersiz kan dola§JmJndan 
kaynaklanmaktad1r) . Yeni doku 
olu§tugunda bag1rsak turevli 
malzemeyi vucut saghkh doku ile 

yer degi§tirerek alar. insanlara 
domuz kaynakh viruslerin bula§ma 
olasJhg1 olduk~ azd1r. Uzun y1llard1r 
domuz Orunleri insanlarda ~e§iUi 
hastal1klann ve yan1klann 
tedavisinde kullanilmaktadJr. 

<;ogu kronik, ~ milyondan fazla 
yamk vakast olmas1 beklenen 
Am erika' da, bu geli§mi§ yara-yamk 
ortU malzemeleri , bir salgm 
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hastaiJkta kullamlan penisiline 
benzemektedir. Bu malzemelerin 
~ogu deri onanmm1 h1zlandJnrken 
bir b610m0 de bir i§e 
yaramayacakhr. Biyobozunur 
yapilar, yara tedavi yarJ§JnJ 
kazanamayabilirler ama en azmdan 
g6revlerini yaphklan surece onlar 
sayesinde yara izi kalmayacakhr. 

Domuz ban daj t ($ekil 1) 
Tabaka haline getirilen domuz 

bag1rsaklan ile , izleri en aza 
indirilerek yan1klar tedavi 
edilebilmektedir. Bag1rsaklar, jel ve 
toz formunda bulunabilmektedir. 

Polimer Matriks ($ekil 2) 
Sprey kaynakl1 ortO malzemesi , 

derinin tekrar geli§imi i~in iskelet 
gorevi g6rmektedir. 

E Vitamininden Z-Piasty'e 
Plastik cerrahlann yamk izlerini 

gidermek i~in birden fazla se~enegi 
var .. . 

Biyobozunur yap1larla yara-yamk 
tedavisi mumkun olmakla beraber, 
milyonlarca yara ve yamk olU§maya 
devam etmektedir. Yara ve 
yamklardan kurtulmak isteyen 
hastalann, yan1k ve yamgm 
6nemine gore baz1 se~;enekleri 

bulunmaktad1r. Yuzeysel olanlar 
steroid kremlerin kullamlmasJ veya 
enjeksiyonla ve dermabresyon ad1 

verilen cerrahi i§lemin 
uygulanmasJyla giderilebilmektedir. 
LAZER kullanilarak da list derinin 
buharla§tlnlmasJyla baz1 yamklann 
izleri azaltJiabilmektedir. 

Daha ciddi ve derin yara izlerinin 
giderilmesi i~in cerrahlar Z-plasty 
denen bir teknik uygulamaktad1rlar. 
Bu teknik kullanJlarak yara izinin 
dogal fakat buru§uk gozukmesi 
saglanmaktad1r. Ciddi yamk 
vakalannda 6nemli deri kayb1 s6z 
konusuysa, bu k1sJm cerrah 
tarafmdan ~1karblmakta , yerine; yag 

dokusu, kan damarlan ve kastan 
olu§an vucudun ba§ka bir 
b610m0nden aiJnan saghkh deri 
nakledilmektedir. Eger bu yontemi 
uygulamak mumkun degilse deri 
a§ilama teknigi kullamlmaktadJr. 
Akne izlerindeki "buz pan;as1" 
gorOnOmunO azaltmak i~in , 

hastadan aiJnan yag dokusu 
yaranm albna enjekte edilmektedir. 
Keloid izlerinin giderilmesinde 

radyoterapi uygulanmaktad1r. Bu 
yontemde yuksek dozda uygulanan 
radyasyondan dolay1 deri 
olu§umundan sorumlu hucreler 
6Jmekte , a§ITI deri oJU§UffiU 
engellenmektedir. BOlOn bu 
teknolojilere ragmen bir ger~ek 
vard1r; bir kere yara izi olu§mu§Sa, 
o iz hep kalacakhr. Bir yara izini 
tamamen ge~iremezsiniz ama i;Ok 
iyi bir kamuflaj yapabilirsiniz . 
Kaynak: Scientific American e 
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