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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Yakın zaman önce, 15 yıl civarı, ortaya çıkmış olan ve günümüzde hızla gelişmekte olan çip 

içerisinde organ teknolojisi, hücre biyolojisi, mühendislik ve biyomalzeme teknolojilerinin bir 

kombinasyonu yoluyla mikroakışkan çip ortamında vücudun veya organların birtakım önemli 

fonksiyonlarını yeniden oluşturmak ve fizyolojisini taklit etmek amacıyla birbirine bağlanmış olan 

kontrol edilebilir mikro ünitelerdir. Mikroakışkan çipler insan dokusunun yapısal ve işlevsel 

özelliklerini insana çok yakın bir şekilde yansıtabilen ve ilaç tepkileri ile birlikte çevresel etkiler 

dahil olmak üzere bir dizi uyarana karşı oluşan tepkileri hassas bir şekilde öngörebilme imkanı verir. 

Çip üzerinde organ teknolojisi, rejeneratif tıp ve biyolojik savunma stratejilerinde geniş çapta 

uygulamalarına sahiptir [1]. 

Bu projede insan vücuduna benzer fizyolojik sıvı içeriği ve akışı altında kültürlenmiş parankimal 

ve non-parankimal karaciğer hücrelerini içeren ve karaciğerin 3B-mikromimarisini taklit eden 

mikroakışkan çip üzerinde karaciğer mikro- organ modeli oluşturulacaktır. Bu mikro- organ modeli 

içerisinde karaciğerin en küçük birimini taklit etmek amacıyla membranla ayrılan iki kanal (Şekil 1) 

ile hücre beslenmesi, metabolik aktivite, vb. ile üst kısımda safra kanalı, alt kanalda ise kan benzeri 

besiyeri kullanılarak karaciğerdeki kılcal kan akışı taklit edilecektir. Bu çip platformunda hücreler 

en az bir hafta yaşatılarak hücrelerin canlılık, proliferasyon ve biyobelirteçler açısından analiz 

edilerek insan vücuduna benzer sonuçların alınması hedeflenmektedir. Bu raporda tek kanallı 

çalışmaların sonuçları yer almaktadır. Bu aşamada karaciğer fizyolojisine benzer iki kanallı 

çalışmalar devam etmektedir.   

 
Şekil 1. İki kanallı 3B- mikro- organ modelinin görünümü. 

 

2. Problem/Sorun: 

Küresel ilaç pazarının 2020 yılında 1,6 trilyon ABD doları civarında olduğu düşünülmektedir. 

Buna rağmen çok büyük ölçüde yapılan yatırım ve araştırmalar sonucunda her yıl bir önceki yıla 

göre piyasaya yeni ilaç sürülme sayısı düşmektedir. Bununla birlikte, ilaç piyasasında 

kullanımda olan 900'den fazla ilacın çeşitli tipte karaciğer hasarına neden olduğu rapor 

edilmektedir [2]. Bir ilacın onaylanıp sağlık sektöründe kullanıldıktan sonra karaciğer 

hasarlarına sebep olması nedeniyle piyasadan çekilmesi, piyasadan toplatılması günümüzde 

karşılaşılan çok yaygın bir durumdur. Örneğin Amerika ve Avrupa’da 1966 ve 2018 yılları 

arasında geri çekilen (European Medicines Agency ya da Food and Drug Administration) 177 

adet yaygın ilacın derlendiği listeye göre 49’u (yaklaşık %30’u) ilaç hepatoksisitesi nedeniyle 

pazardan geri çekilmiştir. Önemli sayıda ilaç bileşiğinin piyasaya sürülmesindeki başarısızlık 

karaciğer hasarı ve hepatotoksisite tanısı için etkin ilaç tarama analizlerine duyulan ihtiyacın 

yeterince karşılanamamasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere karaciğer, ilaç 

metabolizmasında merkezi bir rol oynamaktadır ve toksisiteye karşı oldukça duyarlıdır. Ayrıca, 

gastrointestinal, hematolojik ve kardiyovasküler toksisiteler nispeten yüksek bir uyumla ilaçlar 

piyasaya sürülmeden tahmin edilirken, karaciğer toksisitelerini önceden tahmin etme yeteneği 

bunlara göre çok daha düşüktür [3]. 

 

3. Çözüm 
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Karaciğer hücreleri iki PDMS mikrokanal arasına yerleştirilmiş porlu bir membranın bir 

yüzeyinde kültürlenecektir. Membranın diğer yüzeyinde ise karaciğer sinüzoidal endotel hücreler 

kültürlenecektir. Böylelikle karaciğer lobüllerindeki sinüzoidal kılcal damarın mikromimarisi ve 

geçirgenliği taklit edilecektir. Sonraki aşamalarda ise karaciğerdeki önemli basınç değerleri taklit 

edilerek sisteme entegre edilecektir. Kupffer immün hücresi ve hepatik stellat hücreler de sisteme 

projenin ileriki aşamalarında eklenecektir ve böylelikle karaciğere özel bağışıklık hücreleri de çip 

sistemine dahil edilmiş olacaktır. Son olarak ise pH, oksijen ve karbondioksit sensörleri çip üzerinde 

karaciğer sistemine entegre edilerek elde edilecek prototip ile karaciğer hasarı verdiği bilinen 

asetaminofen ilacı ile hücre canlılığı ve toksisite deneyleri ile birlikte detaylı analizler yapılacaktır.   

 
Şekil 2. pH, oksijen ve karbondioksit sensör entegreli 3B- mikro karaciğer organ modelinin 

şematik görünümü. 

 

4. Yöntem 

İnsan karaciğerinin karmaşık yapısı nedeniyle karaciğerin en kucuk biriminde bulunan 

hücrelerin mikroakışkan çipe entegre edilerek belirli süre yaşaması sağlanarak karaciğer fizyolojisi 

mimik edilecektir. Öncelikle mikroakışkan çiplerin belirlenen tasarımı çizim programları vasıtasıyla 

3B olarak çizilerek ve üretimi yapılarak karaciğer hücrelerinin ekilmesine hazır hale getirilecektir. 

Mikrokanalara sahip olan iki polydimetilsiloksan (PDMS) katmanları arasındaki membrana 

karaciğer hücreleri yerleştirilip kapatılarak iki adet ana saydam polimetil metakrilat (PMMA) 

tabakası içinde vidalarla sıkıştırılıp çip kurulumu yapılacaktır. Mikroakışkan çip kanalları arasındaki 

hücrelerin yaşayabilmesi için kanal içerisine peristaltik pompa ile 0,5 µl/dk hızında pompalanan 

hücre besiyeri akışı ve inkübatör içerisinde 37 °C, %5 CO2 ile birlikte nemli ortamda 

kültürlenecektir. 

 
Şekil 3. (a) Mikroakışkan çipin şematik gösterimi, (b) mikroakışkan çipin kurulumu sonrası 

gösterimi, (c) mikroakışkan çip içerisinde 48 saat sonrası hücrelerin ölü/canlı durumlarının 

floresan mikroskopu görüntüsü. 

 

Karaciğer hücrelerinin ekilmesi öncesinde yapılan prototip ön deney çalışmalarında 

mikroakışkan çipimize mezenkimal kök hücrelerin (iAD-MKH’lerin) ekilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Öncelikle mikroakışkan çipimiz Şekil 3. (a)’daki tasarımda oluştularak 106 hücre/ml miktarında 

iAD-MKH’ler, (GelMA) hidrojel biyomalzeme ile birlikte 40 µm por büyüklüğüne sahip polietilen 

tereftalat (PET) pluriStrainer® membran üzerine mikropipet ile biyo-baskı yapılarak ekilmiştir. 

Membran üzerine biyo-baskı yapıldıktan sonra, mor ötesi (UV) ışığa 30 saniye maruz bırakılarak 

mikroakışkan çipe entegre edilerek hücresel faaliyetler için sıvı akışına maruz bırakılmıştır. PDMS 
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katmanlarının sabit tutulabilmesi ve herhangi bir sızıntının engellemesi için 2 adet ana saydam 

PMMA tabakası içinde vidalarla sıkıştırılmıştır. Kurulum sonrası görünüm Şekil 3. (b)’deki gibi son 

hali oluşturuldu. Sonrasında mikroakışkan biyoreaktör çipe entegre bu kurulum ile dinamik 

kültürde, mikroakışkan kanal içerisinde MKH’ler şırınga pompasında pompalama ayarında ve 0,5 

µl/dk hızında, hücre besiyeri akışı varlığında inkübatör içerisinde 37 °C, %5 CO2 ve nemli ortamda 

kültürlendi.  Mikroakışkan çipin 2 gün (48 saat) sonunda canlı-ölü boyama kiti (Live or Dead™ 

Fixable Dead Cell Staining Kit, ATT Bioquest) kullanımı için önce biyoiskeler fosfat tamponu (1x 

PBS) ile yıkaması yapıldı. Sonrasında GelMA+MKH’ler bulunan kanalın içerisine 2 µM calcein-

AM ve 4 µM propidium iodide boyalarını içeren besiyeri çözeltisi eklendi, karanlıkta 30 dk boyunca 

37 °C, %5 CO2 ve nemli ortamda canlı boyama yapıldı. Hücrelerin canlı/ölü durumları hızlı bir 

şekilde ZEISS Axio Observer D1 zıt faz mikroskopta floresan görüntüleme ile Şekil 3. (c)’deki gibi 

gözlemlendi. Burada Calcein AM canlı hücrelerin zarına nüfuz ederek yeşil floresan renk 

yaymaktadır. Propidyum iyodür ise ölü hücrelerin DNA’sına bağlanarak kırmızı floresan renk 

yaymaktadır. Hücrelerin 3 boyutlu hidrojel/ECM yapılarına tutunmasını, yayılmasını ve toksisitesini 

incelemek için etkili bir yöntemdir [2]. Sonuç olarak %99 yeşil pozitif ve kırmızı negatif hücrelerin 

gözlemlenmesiyle, mikroakışkan kanal içerisine biyo-baskı kullanılarak GelMA biyomalzemesiyle 

birlikte ekilmiş olan iAD-MKH’lerin membran üzerinde canlılıklarını koruduğunu gösterdik ve 

bununla birlikte GelMA biyomalzemeye gömülmüş ve biyo-baskı yapılmış olan iAD-MKH’lerin 

mikrokanal içerisinde 0,5 µl/dk hızında bir akış varlığında dinamik kültürde sağlıklı olarak en az 2 

güne kadar kültüre edilebildiği ön çalışma deneyleri ile tespit ettik.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çip üzerinde organ (organ on a chip, OOC) platformu ile ilgili ilk makale 2010 yılında Science 

dergisinde çıkmasına rağmen yaklaşık 4-5 yıl gibi çok kısa süre içerisinde bu alanda milyon dolarlık 

yatırımlar yapılmaya başlanmıştır [5, 6]. Bununla birlikte çip içerisinde organ pazarının değeri 2016 

yılında 5 milyon dolar civarında iken 2023 yılına kadar 170 milyon dolara ulaşması ve 2017'den 

2023'e kadar yıllık %63,2'lik bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) yakalaması beklenmektedir [7]. 

2027 yılında ise 230,2 milyon dolara ulaşacağı düşünülmektedir [8]. Bu rakamlar ve trend, dünyada 

popülerliği çok hızla artan ve ciddi şekilde araştırmaların yapıldığı, buna mukabil ülkemiz akademi 

ve sanayinin bu konuda oldukça sınırlı birikim ve tecrübeye sahip olması dikkate alındığında 

yapacağımız çalışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  

Özel veya kamu kaynaklı ilaç geliştirme projelerinde ilaçların in vivo toksisite çalışmaları 

öncesinde gerçek metabolizmaya yakın bir değerde test edilebilmesi için mikroakışkan karaciğer 

dokusu modelleri popüler olmaya başlamıştır. Diğer taraftan, 2019 Aralık ayından itibaren Çin'in 

Wuhan yerleşim biriminde ortaya çıkan yeni tür koronavirüs hastalığı olan COVID19 çok büyük bir 

hız ile dünyaya yayılmaktadır. Bu hastalık özellikle belli yaş grubu üzerindeki insanlar ve kronik 

rahatsızlığı bulunan hastalar üzerinde ölümcül olabilmektedir. COVID19’un tedavisi amacıyla 

dünyanın çok farklı yerlerinde ve ülkemizde daha önce ilaç piyasasında bulunan, farklı amaçlar için 

kullanılan ve gelecek vaat eden ilaç ve ilaç kombinasyonları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Pandeminin çok hızlı yayılmasından dolayı pek çok gelişmiş ülkede sağlık istemi çökme noktasına 

gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı ilaç denemeleri az sayıda hasta üzerinde hatta bazen kontrol grubu 

dahi olmadan yürütülmektedir [9]. Diğer taraftan aşı çalışmaları da çok büyük bir hızla ve bazı 

basamaklar atlanarak devam edebilmektedir. Her türlü ilaç geliştirim projesinin yanı sıra, 

günümüzde aciliyeti bulunan COVID19 pandemisi ve ileride benzer pandemi ve hastalıklara karşı 

hızla geliştirilecek ürün ve tedavilerin bu anlamda belki de ilaçlara en hassas organ olan karaciğere 

karşı yan etkilerinin belirlenmesi, vb. sonuçlanma süresini kısaltabilme potansiyeli bulunmaktadır.  

Projemizde, dinamik hücresel mikro-ortamı sağlayan ve karaciğer mikrostrüktüründe hücre-

hücre arayüzleri içeren yapı iskelesinin üretilmesi; kan dolaşımına benzer hız ve hacimde zengin 
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besiyeri dolaşımı, buna yönelik tasarım sağlanarak karaciğerin gerçek mikroortamındaki fizyolojik 

akış ve basınç gibi biyomekanik kuvvetleri sağlayabilen bir mikroakışkan sistemin oluşturulması 

hedeflenmiştir. Bu sistem; akışkan kanal birimi, hücre kültür bölgesini ve bir tampon yapısal 

bölgesini içerecektir. Sisteme entegre edilecek biyosensörler sayesinde mikroakışkan karaciğer 

çipinde, çip üzerinde hücre kültürü, hücrelerde ilaç uyarımı, molekül değişimlerinin sensörler 

aracılığı ile tespit edilmesi ve sonuç üretme işleminin çip üzerine entegre edilmesi, tampon yapısal  

bölgenin konsantrasyon gradyanının açılıp kapatılabilmesi özelliklerine sahip olacaktır. Proje 

kapsamında, piyasada mevcut karaciğer çipi sistemlerinden farklı olarak, gerçek karaciğer 

fizyolojisine daha yakın bir mikromimari elde edilmesi hedeflenmesi için farklı hücresel ve hücre 

dışı matris elemanları (membran ve hidrojel biyomalzeme vb.) kullanılacak, benzer teknoloji ile 

üretilen var olan sistemlerdeki biyofiziksel parametereler; geçirgenlik, basınç, hücrelerden 

salgılanan moleküller/biyobelirteçler kapsamında gerçek fizyolojk verilere en yakın şekilde 

modellenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, piyasada var olan bir iki üründe kullanılan ve kısa sürede çip 

içerisinde canlılığı tükenmekte olan primer hücrelerin canlılıklarının daha uzun süre sağlanması da 

projemizin özgün yönünü oluşturmaktadır. Böylece insan vücudundaki karaciğer hücrelerinin 

verdiği tepkileri, çip içerisinde daha yakın simulasyonu yapılabilecek ve insanlarda denenmeden 

önce ilaç, kozmetik veya bitkisel takviye ürünlerinin test edilebileceği, doz değerlerinin 

belirleneceği klinik öncesi bir ilaç tarama kiti oluşturulması gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Açık kaynak raporlarından öğrenebildiğimiz kadarıyla mikroakışkan çip üreticisi şirketlerle iş 

birliği yaparak ürünleri kullanan büyük ilaç şirketleri arasında AstraZenecai Pfizer, Roche, GSK ve 

Merck bulunmaktadır. Bunun yakın zaman içerisinde (COVID19 pandemi örneğinin etkisiyle) daha 

da gelişmesi ve insan fizyolojisine yakın bu çip üzerinde organ in vitro sistemlerin kullanımının 

artacağı düşünülmektedir.    

Tüm bunlar bir arada düşünüldüğü zaman ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda doğru 

yatırımların yapılması kaçınılmazdır. Bu nedenle ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde bilim 

adamları ve araştırmacılar kamu ve özel sektörün üzerinde yoğun çalıştığı ve büyük ölçekli 

yatırımların yapıldığı çip üzerinde organ konusunda ülkemizde gerekli yatırımların doğru zamanda 

yapılması gerekmektedir. Yapılan öngörülerde, gelecek 5 yıllık süreçte, U.S Food and Drug 

Administration (FDA) ve European Medicines Agency (EMA) gibi kurumlar tarafından kabul gören 

çip üzerinde organ ürünlerinin, ülkemizde de doğrudan kabul görmesi kaçınılmazdır. Aksi durumda 

ülkemiz bu yeni teknolojide ithal ürün mecburiyetine düşecektir. Henüz gelişim çağında olan bir 

teknolojinin yerli olarak geliştirilip pazarda yer edinmesi, ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

6. Uygulanabilirlik 

Bu proje ile ülkemizde ilk kez düşük maliyetli, kullanımı kolay, insan vücudundaki davranışları 

simüle edebilen, çip içerisinde karaciğer kiti geliştirilerek, patentlenerek ticarileşmesi 

planlanacaktır. Burada çalışmamızın, seviyesini artırmak için ilgili kamu araştırma merkezleri ve 

özel sektöre transfer edilebilecek bir yüksek teknolojik ürünün geliştirilmesi, ticari bir ilaç tarama 

çipi olarak ruhsat başvurusunun yapılması hedeflenmektedir. 

İlaç geliştirme ve geliştirilmiş diğer modeller ile yapılamayan yan etkinin belirlenmesi yanı sıra 

maliyet ve zamanı azaltacaktır.  

Ayrıca COVID19 pandemisininde de görüldüğü gibi bir hastalığın veya salgının kısa bir sürede 

dünyaya yayılması, etkin yöntem ve platformlar kullanarak ilaç geliştirme aşamalarının (in vitro, in 

vivo hayvan ve klinik denemeler) hızlandırılması ve azaltılması büyük önem arz etmektedir. Bu 

nedenle projede elde edilecek insan fizyolojisine yakın çip içerisinde karaciğer modelini kullanarak 

yakın, orta ve uzun vadede ilaç kullanım ve gelişiminde en hassas organ olan karaciğer üzerindeki 

etkileri in vitro ve in vivo denemeler yapılmadan gösterebilecek ve klinik denemelere de büyük katkı 

sunacaktır. Bu çalışma ile dünyada çip içerisinde organ platformları konusunda ülkemizde de 
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çalışmalar hızlanıp gerekli alt yapılar oluşmaya başlanacaktır ve elde edilecek prototipin ürüne 

geçişi sağlanarak bu anlamda ilaç şirketleri, araştırma merkezleri, üniversiteler gibi ilgili yerler ile 

irtibata geçilip sahada kullanılması ve dataların toplanması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.  

Amerika ve Avrupa sağlık otoriteleri [U.S Food and Drug Administration (FDA) ve European 

Medicines Agency (EMA)] tarafından kabul gören OOC ürünleri, ülkemizde de doğrudan kabul 

görebilir. Bu durumda ülkemiz bu yeni teknolojide ithal ürün mecburiyetine düşmeden henüz 

gelişim çağında olan bir teknolojinin yerli olarak geliştirilip pazarda yer edinmesi, ülke ekonomisine 

katkı sağlayacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Bütçe  

Proje kapsamında kullanılacak ekipmanlar ve sarf malzemeler çoğu laboratuvarımızda 

bulunmaktadır. Eksik malzemelerin siparişi verilmesi için tahmini bütçe 12.490 TL dir. 

 

7.2. Malzeme Listesi ve Fiyatları 
Tahmini bütçe bir PDMS çip üretimi için yaklaşık 34,43 TL dir. Çip üretimi için sensör çalışmaları proje 

kapsamında yetişmeyeceği için dahil edilmemiştir. Hücreler ve karakterizasyon çalışmaları ise 

laboratuvarımız imkânları dahilinde karşılanacaktır. Bunlar ürün başına düşen birim fiyata eklenmemiştir. 

Bununla birlikte nihai her bir ürün birim fiyatı çalışmalar sonucunda netleşecektir.   

 

Malzeme Fiyatı Kullanılan 

Miktar 

Ürün Başına Düşen 

Birim Maliyet 

Silikon Tabaka 220 TL/adet 1/(500)* 0,44 TL 

SU-8 Fotorezist 3500 TL/100 ml 4 ml/(500)* 0,28 TL 

Fotomaske 40 TL/adet 1/(500)* 0,08 TL 

Dağlayıcı (developer)  3000 TL/lt 50 ml/(500)* 0,03 TL 

PDMS 2800 TL/1,1 kg 10 g 25,45 TL 

Pleksi (PMMA) 7TL/adet 2 adet (20)* 0,7 TL 

Vida ve somun 0.15/adet 8 adet (20)* 0,15 TL 

Membran 22 TL/adet 1/3 adet 7,3 TL 

Toplam Maliyet 34,43 TL 

    * üretimi yapılacak çip sayısı 

7.3. Bütçe ve Harcamalar 

Parasal harcamalarımızı 6 aylık süreç içerisinde 2 aylık 3 döneme ayırdık ve bunları da Siparişler ve 

Hizmet Alımı gibi başlıklarda birleştirdik. 

   Dönem 

 Malzeme/Hizmet Fiyatı (TL)  1 2 3 

S
İP

A
R

İŞ
L

E
R

 

PDMS-1,1 kg 2800    

Membran 2200    

Nitril eldiven 500    

Pastör pipet 3 ml 250    

Petri Kutusu, Kare, Plastik PS 

120 mm × 120 mm 

500    

2-propanol 420    
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Gelatin 1500    

Pipet ucu 320    

Hizmet 

alımı 

Elipsometre 2000    

UV-VIS Spektrofotometresi 2000    

Toplam Maliyet 12490    

 

7.4. Proje Takvimi ve İş Planı 

Proje takvimi ve iş planı ön değerlendirme aşamadan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

İP 

No 
İP Adı/Tanımı Kim(ler) Tarafından Yapılacağı* 1 2 3 4 5 6 

1 Mikroakşkan çiplerin tasarımı ve üretimi FDG, HG, AE, YK, HA       

2 Hücrelerin izole edilmesi, kültürlenmesi ve 

karakterizasyonu 

AES, OU, SG, TSS, AET, CÖ, TŞ       

3 Hücreler ile çip üzerinde çalışmaların 

yapılması 

FDG, HG, AE, YK, AES, OU, SG, 

TSS, AET, CÖ, TŞ 

      

4  Analizlerin yapılması ve yorumlanması FDG, HG, AE, YK, AES, OU, 

SG, TSS, AET, CÖ, TŞ 

      

HA: Hüseyin Avci, AES: Ayla Eker Sarıboyacı, FDG: Fatma Doğan Güzel, OU: Onur Uysal, SG: Sibel Güneş, HG: Hamed Ghorbanpoor, 

TSS: Tuğba Semerci Sevimli, AET: Ahmet Emin Topal, AE: Aliakbar Ebrahimi, CÖ: Ceren Özel, TŞ: Tayfun Şengel, YK: Yücel Koç 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

İnsan vücudunda ilaç metabolizmasının sorumlu olduğu organların en önemlisi karaciğerdir. Bu 

nedenle halen var olan ilaç geliştirme süreçlerinin de en önemli basamaklarından biridir. Aynı 

zamanda kişisel ilaç kullanımında bireysel farklılıkların da oluşmasının ana nedenidir [10]. Bu 

sebepler ile günümüzde yapılan biyokimyasal veya genetik testler ile kişisel ilaç kullanımında 

oluşan yan etkilerin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Halen günümüzde de çalışılmaya devam 

edilen farmakogenetik konusu tamamen belirli rahatsızlıklardan muzdarip bireylerin en etkili ilaç 

kullanımı ve en az yan etki alınması prensibine dayanan testler silsilesini içermektedir. Ancak 

genetik mekanizması açıklanmamış ilaçlar/aktif maddeler için bu yöntem kullanılamamaktadır [10, 

11, 12]. 

Günümüzde hasta-ilaç etkileşimlerinin tespit edilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Tıpkı 

parmak izlerimiz gibi metabolik yapılarımız da birbirinden bağımsız ve eşsiz nitelik göstermektedir. 

Bu bireysel değişiklikler her hasta-ilaç karşılaşmasında aynı zamanda bir risk faktörü olarak 

karşımıza çıkar. İleri yaşlarda alınan medikasyonların yan etkileri kişilerin yaşam kalitesinin çok 

düşmesine hatta vefatlara kadar neden olmaktadır. Kanser hastalarında ilaç kullanımı ve buna bağlı 

oluşan organlara özel toksisiteler kanser ile savaşan vücuda ağır gelecek yükler yüklemektedir. Bu 

sebepler ile hasta-ilaç etkileşiminin tam olarak gösterilmesi önemlidir [12]. 

Son on yıllık süreçte hızlı bir gelişim gösteren çip üzerinde organ teknolojisi, organların tüm 

vücut özelliklerinin tamamen korunarak çip ortamına aktarılması olarak karşımıza çıkmaktadır [13]. 

Bu anlamda özellikle bu çip teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması tıbbi anlamda 

öncelikle kullanılan medikasyonlarda oluşan yan etkilerin değerlendirilmesinde ve engellenmesinde 

çok büyük faydalar sağlayabilecektir [14, 15]. Etkin bir üç boyutlu karaciğer çipinin geliştirilmesi 

ile ileri yaş hastalarda kullanılan ilaçlara bağlı komplikasyonların azaltılması ve bunun sonucunda 

hasta konforunun arttırılması, kanser hastalarında doğru ve etkili ilaç kullanımının sağlanması ve 

buna bağlı olarak iyileşme süresinin kısalması, antikor, DMARD, immünosüpresan, 

immünostimülatör gibi özel ilaçların kullanılmasına gerek olan hastalarda doğru tedavinin 

geliştirilmesi için çok önemli bir aşama kaydedilmiş olacaktır. Bu sayede yan etki, ikincil 

komplikasyon, etkisiz ajan kullanımı gibi birçok durumun önüne geçilerek genel bütçeden ayrılan 

sağlık harcamalarının da doğru değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

  Üç boyutlu fizyolojik sıvı akışı altında hazırlanan karaciğer çipi, doğal yapının bir kopyası olarak 

tasarlanan özel bir sistem olması sebebiyle birçok alanda kullanım potansiyeli içeren bir sistemdir. 
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Yukarıda bahsedildiği gibi kişiye özel tedavi yanıtlarının alınmasını sağladığı gibi, aynı zamanda 

ilaç geliştirme çalışmalarında da oldukça önem arz eden bir yeri bulunmaktadır. İlaç geliştirme 

çalışmaları yıllar içeren süreçlerde in vitro deneylerden in vivo deneylere kadar geçen aşamaları, 

daha sonrasında ise insanlar üzerindeki çalışmaları kapsayan uzun soluklu çalışmalardır. Çip 

üzerinde organ teknolojisi kullanılarak deney hayvanları ya da başka denemelere ihtiyaç 

duyulmadan yapılacak denemeler ve alınacak sonuçlar ile yıllar içerisinde gelinebilecek aşamaya 

hızlıca geçilerek doğru ve etkili moleküllerin tespiti sağlanacaktır [16, 17, 18, 19]. Bu sayede 

akademiden endüstriye kadar birçok aşamada kullanılacak olan kit ile teknolojik ilerlemenin 

ivmelenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, küresel pazarlarda yerli ürünlerin bulunmasının 

sağlanması, dolayısıyla dış ticaret açığının azaltılması sağlanabilecek, uzun vadede önce bölgesel 

daha sonra da küresel anlamda yetkin kuruluşlara sahip olmamıza sebep olacak biyoteknolojik 

önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Başta sağlık hizmetleri olmak üzere, çip üzerinde organ teknolojisinin üç seviyede hedef ve 

kitle alanında fayda sağlaması beklenmektedir: 

1. İlaç geliştirme aşamasında: Etkili ilaçların daha hızlı tanımlanması ve ilaç replasmanı. 

2. Hastalar için: Hastadan elde edilecek hasarlı doku, vb. kendisine ait çip üzerinde organda 

ilaçlar test edilerek kişiselleştirilmiş ilaç ve tedavinin gelişimine yardımcı olmak. Bunun 

sonunda daha etkili tedaviler, daha az olumsuz yan etki, daha düşük tedavi başarısızlığı, 

hastalığın başlangıcının daha iyi tahmin edilmesi beklenmektedir. 

3. Toplum için: İlaç tedavisinin daha başarılı sonuçları ve daha az ilaç başarısızlığı ve 

hayvan deneylerinin azaltılması veya iyileştirilmesi nedenleriyle daha iyi, daha hızlı ve daha 

ucuz sağlık bakımının sağlanması. Genel sonuç olarak, daha düşük maliyetle daha iyi bir 

yaşam kalitesi sağlanacaktır. 

9. Riskler 

Riskin Tanımı 

Seviyesi 

Düşük/ 

Orta/ 

Yüksek 

Önlem-Kontrol Faaliyeti B Planı 

Mikroakışkan çipte kullanılacak 

hastalardan alınan sağlıklı insan 

hepatositlerin izolasyonundan 

deneyler için yeterli hücre elde 

edilmemesi 

Orta 

Hastanın karaciğer 

dokusundan hücrelerin 

izolasyon sonrası kültüründe 

hücre canlılığı ve sayımı ile 

hücre kalite kontrolü 

yapılması 

Sağlıklı primer insan hepatositler 

(HUCPI) Bioscience’dan (Lonza, 

Morrisville, NC, USA) ticari olarak 

temin edilecektir. 

Mikroakışkan çipte hücrelerin 

birlikte kültüründe (ko-kültür) 

hedeflenen süre içerisinde hücre 

canlılığında problem yaşanırsa 

Orta 

MKH’lerin in vitro ortamda 

diğer hücrelerin yaşamsal 

faaliyetlerini destekleme 

yeteneğinin yanı sıra doku-

benzeri yapıları 

destekleyebilecek bir dizi 

özelliği vardır. Her çip 

platformunda MKH 

hücreleri desteklemesi için 

kullanılacaktır.  

Besiyeri çeşitli eklentilerle 

(hepatosit büyüme faktörü, epitel 

büyüme faktörü vb.) desteklenecek 

ve ECM kompozisyonu 

değiştirilecektir. Ayrıca hücrelerin 

mikroakışkan çip platformu 

içerisinde ekilen kültür odacığı 

dizaynı modifiye edilecektir, 

örneğin, akış stresinin özellikle ilk 

etapta yarattığı olumsuz durumdan 

kurtulmak için daha derin ve farklı 

kültür odacık tasarımları 

kullanılacak veya kullanılan 

membran (pore size, yapı, vb.) 

sayısı modifiye edilecektir.  

Mikroakışkan çiplerin üretimi 

esnasında: 

i. Litografi esnasında istenen 

desenin elde edilememesi (fazla 

Düşük-

Orta 

Mikroakışkan çiplerin 

üretimi ve entegrasyonun 

herbir aşamasında gerekli 

önlem ve kontrol faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

i. Litografi esnasında sürekli olarak 

aşınma seviyesinin mikroskopla 

kontrol edilmesi.  

ii. Kanalın deneye başlanmadan 

BSA ile yıkanıp 30 dakika 
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aşınması ya da yeteri kadar 

aşınmaması). 

ii. Deney esnasında kanala 

partikül takılması veya kanalın 

patlaması. 

bekletilmesi ve deney esnasında 

kanalın patlamaması için plazma ile 

kanal ve cam yapıştırıldıktan en az 

bir gün sonra deney yapılması 

şeklinde B planı bulunmaktadır.  
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