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Nano Boyutta
Ameliyatla
Sinir Mucizesi
Geçti¤imiz aylarda, ABD’deki üç baﬂar›l› araﬂt›rmac›m›z, Stanford Üniversitesi’nin uygulamal› fizik bölümünde
doktora ö¤rencisi olan Mehmet Fatih Yan›k, California Üniversitesi’nde moleküler genetik araﬂt›rmalar›
yürüten Hulusi Ç›nar ve eﬂi Neﬂe Ç›nar, bir araya gelerek, sinir bilimleri alan›nda ç›¤›r açabilecek ilginç bir
deneyi gerçekleﬂtirdiler. Mehmet Fatih Yan›k, biyolojiye ve lazer teknolojisiyle çok küçük canl›lar üzerinde
yap›lan mikro ve nano boyuttaki cerrahi uygulamalara ilgi duyuyordu. Laboratuvar›ndaki çok özel bir lazeri
canl› bir hücre üzerinde denemek istiyordu. Bu düﬂüncesini Hulusi ve Neﬂe Ç›nar çiftine bir akﬂam yeme¤inde
iletmesiyle deney hemen o gece planland›. Ç›nar çifti, Caenorhabditis elegans adl›, yaklaﬂ›k bir milimetre
boyundaki bir kurtçuk üzerine y›llard›r araﬂt›rma yap›yordu. Kurtçuk, saydam vücut yap›s› ve s›n›rl› say›daki
hücreleriyle deney için fazlas›yla elveriﬂliydi. Ekip, kurtçu¤un geri gitmesini sa¤layan sinir hücrelerini kesmeyi
planlam›ﬂt›. Deney günü cerrahi iﬂlemi baﬂar›yla gerçekleﬂtirdiler. Lazer, kurtçu¤un ilgili sinir hücresini büyük
bir baﬂar›yla kesmiﬂ, hücre uçlar› birbirinden kopmuﬂ ve hayvan geri gidemez olmuﬂtu. Ancak as›l
beklenmedik olay bu andan sonra gerçekleﬂti: Hayvan yaklaﬂ›k 12 saat sonra iyileﬂmiﬂ ve yeniden geri gitme
yetene¤ine kavuﬂmuﬂtu. Ortalar›ndaki uzant›dan kesilen sinir hücreleri birleﬂmiﬂ, hücre kendini onarm›ﬂt›. Bu
sürpriz geliﬂmeye çok sevinen ekip, sinir iyileﬂmesi araﬂt›rmalar› için yeni bir model geliﬂtirmiﬂ oldu. Belki de
bu model, felç gibi, sinirlerin zarar görmesinden kaynaklanan hastal›klar için tedavi yöntemleri bulunmas›na
›ﬂ›k tutacak. Bilim ve Teknik dergisi olarak, bilim dünyas›nda büyük ilgi gören ve Nature dergisinde
yay›mlanan bu deneyi gerçekleﬂtiren ekibi daha yak›ndan tan›mak ve deneyin ayr›nt›lar›n› ö¤renmek istedik.
Kendinizden ve araﬂt›rma konunuzdan
söz eder misiniz?
Mehmet Fatih Yan›k: Liseyi, Antalya Anadolu Lisesi’nde ve Özel Samanyolu Fen Lisesi’nde
okudum. Lisedeyken, TÜB‹TAK’›n düzenledi¤i fizik bilim olimpiyatlar›nda Türkiye tak›m›na girdim
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ve uluslararas› yar›ﬂmalarda bronz madalya kazand›m. ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) burs ald›m, MIT’de elektrik mühendisli¤i ve fizik okudum. Yüksek lisans› da
MIT’de tamamlad›ktan, sonra Stanford Üniversitesi’nde doktoraya baﬂlad›m.

Doktoram s›ras›nda önce nano boyutlarda fotonik sistemler üzerine çal›ﬂt›m. Daha sonra lazer
cerrahisi konusuyla ilgilenmeye baﬂlad›m. Fotonik
sistemlerle ilgili olarak ›ﬂ›¤› nano boyutlarda manipule edebilecek bilgi iﬂlem sistemleri geliﬂtirdim. Yapt›¤›m önemli çal›ﬂmalardan birinde, ›ﬂ›-
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¤›n, bir mikroçip üzerinde ve oda s›cakl›¤›nda
durdurulabilecegini gösterdim. Bu çal›ﬂmam bilim
dünyas›nda büyük ilgi gördü. Bir baﬂka çal›ﬂmamda bir ›ﬂ›k paketiyle bir baﬂka ›ﬂ›k paketinin çok
küçük boyutlarda ve düﬂük enerjilerde optik devrelerle kontrol edilebilece¤ini gösterdim. Bu çal›ﬂmam California’daki Silikon Vadisi’nde en iyi icat
ödülü ald›. Baﬂka bir çal›ﬂmamda da bir ›ﬂ›k paketinin yüklendikten sonra, zaman içerisinde, tam
tersinin al›n›p geriye gönderilebilece¤ini gösterdim. Yaklaﬂ›k üç dört y›ld›r bu konular üzerine çal›ﬂ›yordum. Son zamanlarda lazer nano cerrahisi
üzerine çal›ﬂt›m.
Hulusi Ç›nar: Ege Üniversitesi T›p Fakültesi’nden 1990’da mezun oldum. Dokuz Eylül T›p
Fakültesi Fizyoloji Bölümü’ne asistan olarak girdim. Ama amac›m özellikle sinir bilimleri konusunda doktora yapmakt› ve ABD’deki baz› okullara baﬂvuruda bulunmuﬂtum. ‹ki buçuk y›l sonra
ABD’den bir teklif ald›m. New Orleans eyaletindeki Lousiana Eyalet Üniversitesi T›p Okulu’nun
doktora program›na kabul edildim. 1993 y›l›nda
programa baﬂlad›m. Üç y›l eﬂimle beraber orada
kald›k. Daha sonra Houston’daki Baylor T›p Okulu’nun sinir bilimleri bölümünde doktoraya devam
ettim ve derecemi buradan ald›m. 2002 y›l›nda
da ﬂu anda bulundu¤umuz laboratuvarda çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Araﬂt›rma konumu daha ayr›nt›l› olarak ﬂöyle
aç›klayabilirim: Beyinde, nöronlar denen sinir
hücreleri üzerinde bir tak›m reseptörler var. Baz›lar› uyar›c›, baz›lar› bask›lay›c›. Ben ikinci grup
olan bask›lay›c› sinir hücreleri üzerine çal›ﬂ›yorum. Hücre içinde bir yerden bir yere nas›l çal›ﬂt›klar› üzerine araﬂt›rma yapt›m. Özel olarak da,
bir kere hücre membran›nda yer ald›ktan sonra
hücre içine geri nas›l taﬂ›n›yorlar, bu konu üzerine doktora yapt›m. Bu arada moleküler genetik
konusu çok ilgimi çekiyordu ve eﬂim de iplik kurdu üzerine araﬂt›rma yap›lan bir laboratuvarda çal›ﬂ›yordu. Böylelikle ilgim bu yöne kayd›. ﬁu andaki laboratuvar›m› o ﬂekilde buldum.
Neﬂe Ç›nar: Dokuz Eylül T›p Fakültesi’nden
1987 y›l›nda mezun oldum. Dört y›l boyunca pratisyen hekim olarak çal›ﬂt›m. Daha sonra yeniden
t›p fakültesine dönüp temel bilimlerde e¤itimimi
ilerletmek ve üniversitede hoca olmak istedim.
Dokuz Eylül Fizyoloji Bölümü’ne asistan olarak
girdim. Orada ikibuçuk y›l kalarak uzmanl›¤›m› ald›m. Bu arada eﬂim Hulusi’yle tan›ﬂt›k. Eﬂimin
bahsetti¤i gibi, birlikte ABD’ye geldik.
Ben burada araﬂt›rmac› olarak çal›ﬂmaya devam ettim, yani doktora yapmad›m. Ama Türkiye’deki araﬂt›rma e¤itimimden ve t›p doktoru derecemden dolay› burada kolayl›kla iﬂ buldum ve
çal›ﬂmaya devam ettim. New Orleans’da kald›¤›m›z

Caenorhabditis elegans

iki y›l boyunca protein biyokimyas› ve moleküler
biyoloji konular›nda deneyimimi art›rd›m. Houston’a yerleﬂtikten bir süre sonra C. Elegans adl›
kurtçuk üzerine araﬂt›rma yapan birisiyle tan›ﬂt›m.
Konusu çok ilgimi çekti ve birlikte çal›ﬂmaya baﬂlad›k. Dört y›l boyunca orada çal›ﬂt›m. Oldukça verimli bir çal›ﬂma düzenimiz oldu. Laboratuvarda,
moleküler genetik yöntemler kullanarak organ geliﬂimini araﬂt›r›yorduk. Hayvan›n, çok basit olmas›na ra¤men, de¤iﬂik organlar› var. Örne¤in, yumurtalar›n› taﬂ›d›¤› bir rahmi var. Rahmini, hücre hücre, geliﬂiminin en baﬂ›ndan baﬂlayarak izleyebiliyoruz. Hücre bölünmelerini, hangi hücrenin rahimin
hangi k›sm›n› yapaca¤›n› izleyebiliyoruz. Bu süreç
s›ras›nda hangi genlerin etkili oldu¤unu da bulabiliyoruz. Burada güzel çal›ﬂmalar›m›z oldu. Daha
sonra da eﬂimin dedi¤i gibi ﬂu an bulundu¤umuz
pozisyonlarda çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Buraya gelince de kurtçuk üzerine çal›ﬂmaya
devam etmek istedim, çünkü çok iyi bir model organizma ve organ geliﬂimi de ilgimi çeken bir konu. Yeni pozisyonumda daha çok kafa geliﬂimi
üzerine çal›ﬂ›yorum ve ayn› moleküler genetik
yöntemleri kullan›yorum. Bu arada da, bütün genlerin ifadelerine bir anda bakabilece¤imiz yöntemler var, onlar› kullanmaya baﬂlad›m. ﬁu anki çal›ﬂmalar›m bu ﬂekilde.
Sn. Yan›k, lazer cerrahisine ilginiz nas›l
baﬂlad›?
Stanford’da bir arkadaﬂ›m, lazerler üzerine
çal›ﬂ›yordu. Lazerlerle de¤iﬂik metaryelleri kesiyordu. Çal›ﬂmalar›n› görmüﬂtüm ve ilgimi çekmiﬂti. O s›ralarda arkadaﬂlar›m Hulusi ve Neﬂe’yle görüﬂüyorduk. Onlar›n çal›ﬂmalar›n› ö¤reniyordum.
Bir akﬂam yeme¤inde yine bir araya gelmiﬂtik ve
yine araﬂt›rmalar›m›z üzerine konuﬂuyorduk. Onlar benim de çok ilgimi çeken küçük bir hayvan
üzerine çal›ﬂ›yorlard›. Yaklaﬂ›k 1000 hücresi olan

Elektron mikroskobuyla
al›nan bu görüntü,
C.elegans kurtçu¤unun
geri hareket etmesini
saglayan bir sinir
hücresini,
lazerle kesme islemi
gercekleﬂtirildikten
sonra gösteriyor.

ve boyutu da 10-50 mikron aras› olan bir kurtçuk. ﬁu ana kadar araﬂt›rmac›lar daha çok biyokimyasal yöntemlerle çal›ﬂm›ﬂlar bu hayvan üzerinde. Akl›ma, lazerle kesme yöntemi ve bu lazer
teknolojisinden yararlanarak bu mikron boyutlardaki hayvan üzerinde çal›ﬂabilece¤imiz geldi. Hulusi ve Neﬂe’yle k›sa bir fikir al›ﬂveriﬂinden sonra
bu kurtçuk üzerinde ilginç çal›ﬂmalar yapabilece¤imiz sonucuna vard›k ve çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Üzerinde çal›ﬂt›¤›n›z kurtçu¤un özelli¤i
nedir?
Hulusi Ç›nar: Kurtçuk, genetik çal›ﬂmalara
çok yatk›n bir model organizma. Otuz y›l önce laboratuvar ortam›na taﬂ›nm›ﬂ. Toplam olarak yaklaﬂ›k 1000 tane hücresi var. Bunlar›n 302 tanesi
nöron. Bu nöronlar da 118 gruba ayr›l›yorlar. Dolay›s›yla son derece basit bir sinir sistemine sahip.
Memelilerde insan›n beyni çok karmaﬂ›k. Milyarlarca sinir hücresi var. Aralar›ndaki ba¤lant›lar›
da düﬂünürsek, son derece karmaﬂ›k ve çal›ﬂ›lmas› zor bir yap›. Biz, moleküler genetikçiler olarak
ﬂöyle düﬂünüyoruz: Önümüzde basit bir sinir sistemi olan bir organizma var ve bütün yaﬂam süreçlerini rahatl›kla gözlemleyebiliyoruz. Sinir sistemi taﬂ›d›¤› için, bunun gerektirdi¤i bütün davran›ﬂlar› görebiliyoruz. O halde bu basit sistemi ve
bütün ba¤lant›lar›n› moleküler, hücresel ve davran›ﬂsal düzeyde ö¤renelim ve bu bilgileri daha karmaﬂ›k yap›daki canl›lara aktaral›m diyoruz. Bu
gerçekten de do¤ru bir yaklaﬂ›m, çünkü evrim nedeniyle canl›lar bir ölçek üzerinde s›ralanm›ﬂlar.
Yani buradaki temel yaﬂamsal faaliyetler evrensel.
Ben, özel olarak bu hayvan›n motor sinir sistemi ile ilgiliyim. Motor sinir sistemi deyince, insan›n hareket etmesini, yürümesini sa¤layan omurilik sistemini düﬂünmek laz›m. Bu hayvanda da
benzer bir yap› var. Ben bu yap›y› anlamaya çal›ﬂ›yorum. Bu bir düzenek. Çeﬂitli sinir hücrelerinin
oluﬂturdu¤u bir hücre devresi diyelim. Çeﬂitli elemanlar› var. Biz bunlar› A, B, D hücreleri ﬂeklinde s›n›fland›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Ben bunlardan bir
hücre tipini ald›m, D hücreleri diyelim. Bunlarla
çal›ﬂmaya baﬂlad›m ve onlar› anlamaya çal›ﬂ›yorum.
Deneyi nas›l gerçekleﬂtirdiniz?
Hulusi Ç›nar: Kurtçu¤un bir özelli¤i, oldukça
zarif motor hareketlerle öne ve geriye do¤ru hareket edebiliyor olmas›. Zaten C. elegans ad›n›
orandan al›yor. Bu motor devredeki baz› hücreler
öne gitmesini, baz›lar›ysa geri gitmesini sa¤l›yor.
Bunlarda ifade edilen de¤iﬂik proteinleri ç›kartabiliyoruz. Bu nöronlar› devre d›ﬂ› b›rakarak, bunlar›n bu harekete katk›lar› nedir, onu anlamaya
çal›ﬂ›yorum. Alan›m bu hayvandaki motor sinir
devresi oldu¤u için, burada da lazer çal›ﬂmas›
devreye giriyor. Bu tabii ki bir ortak çal›ﬂma ürünü. Bizim elimizde bu son derece geliﬂmiﬂ teknik
altyap› yok. ‹ﬂte o noktada Fatih devreye girdi.
Fatih’le bundan iki y›l önceki bir ﬂükran günü yeme¤inde tan›ﬂm›ﬂt›k. Yemekte bize, son derece
baﬂar›l› çal›ﬂmalar›ndan ve biyolojiye olan ilgisinden bahsetmiﬂti. Yaklaﬂ›k bir ay sonra da laboratuvar›nda kulland›¤› lazer teknolojisinden söz etti. Hatta hücre içerisinde, çok küçük bir bölümünde, operasyonlar gerçekleﬂtirmenin mümkün oldu¤unu söyledi. Biz de bu sistemle nas›l bir uygulama yapabilece¤imizi düﬂündük. Özellikle de,
kurtçu¤un basit sinir sistemi üzerinde çal›ﬂmak,
son derece küçük olan sinir uzant›lar›n› kesebil-
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mek bizim aç›m›zdan çok ilginç bir çal›ﬂma olacakt›. Çünkü daha evvelden, teknik olarak bu tür
bir uygulamay› yapmak mümkün de¤ildi. Bizim
hayvan üzerinde lazer uygulamalar› yap›l›yordu,
ancak yaln›zca hücreleri öldürebilmek için. Uzant›lar› üzerinde operasyonlar yap›lam›yordu. S›radan lazerlerle belli bir noktaya gönderdi¤iniz
enerji sadece orada kalm›yor, civar dokuya yay›l›yor ve zarar veriyordu. Oysa Fatih’lerin kulland›¤›
lazer çok k›sa aral›klarla ›ﬂ›k paketleri yolluyor.
Bu at›ﬂlar, küçük enerji paketleri halinde, gittikleri yerde inan›lmaz bir etki yarat›yorlar. Oray› adeta buharlaﬂt›r›yorlar. Ama etrafa zararlar› fazla olmuyor, çünkü o kadar küçük bir yerde bir etki yarat›l›yor ki enerji etrafa yay›lamadan sönüp gidiyor. Dolay›s›yla son derece küçük yap›lar› hedef
al›p onlar› örne¤in kesebiliyorsunuz ya da baﬂka
iﬂlemler gerçekleﬂtirebiliyorsunuz.
Ölçek olarak bakt›¤›m›zda, iﬂlemi, t›rnaklar›
kesilen bir insana benzetebiliriz. Deneyleri eﬂimle
beraber planlad›k, sistemleri haz›rlad›k. Hatta Fatih’i de e¤ittik, hayvan üzerinde nas›l çal›ﬂaca¤›n›
anlatt›k. Kurtçu¤un mikroskop alt›nda parlamas›n› sa¤layan organizmay› da sa¤lad›k.
Üzerinde çal›ﬂt›¤›m nöronlar›n bir özelli¤i var.
Bu hücreleri öldürürseniz, bu hayvan geri geri gidemiyor. Bunlara büzüﬂen mutant deniyor. Kafas›na vurdu¤unuz zaman hayvan akordeon gibi kas›l›yor, yani o hareketini kaybediyor. Hayvan›n bu
özelli¤ini biliyorduk. Ayn› mant›kla, hücrelerin
aradaki ba¤lant›lar›n› kesersek, yani kaslara giden hücre uzant›lar›n› kesersek, hücrelerin gövdeleri geri kalacak. Sinirleri devreden ç›kard›¤›n›z
için, hayvan geri gitme sorunu yaﬂayacak diye düﬂündük. Fakat bir baﬂka beklentimiz daha vard›:
Bu ﬂekilde bir fare üzerinde deney yaparsan›z ve
çevre sinirlerini keserseniz, bu sinirler ana hücre
gövdesine zarar vermedi¤iniz için tekrar büyürler.
Buna rejenerasyon deniyor. Ancak omurgal› hayvanlarda ve tabii ki insanda baz› k›s›tlamalar var.
Sinirler arzu edildi¤i üzere iyileﬂmiyor. O yüzden
felçli, kötürüm hastalar var. Ayn› biçimde, deneyimizde sinirler kesilecek ve geride hücrelerin dokunulmam›ﬂ bölümleri kalacakt›. Sinir tekrar büyüyecek ve hayvan iyileﬂecek mi? Yani geri gitme

yetene¤ine kavuﬂacak m›, gibi ﬂeyleri merak ediyorduk. Fatih’le birlikte ilk deneyleri gerçekleﬂtirdik, sinirleri kesebilece¤imizi gördük. Bir gün
sonra, kesti¤imiz baz› sinirlerin tekrar uzad›¤›n›
gözlemledik. ‹ﬂin çok ilginç yan›, hayvan, kesme
iﬂleminden üç saat sonra geri gidemezken, bir
gün sonra yetene¤ine yeniden kavuﬂmuﬂtu. Hareketinde, tam olmasa da düzelme vard›. Çal›ﬂmam›z›n esas› buydu. Çal›ﬂman›n en heyecan verici
yan› bu sinir iyileﬂmesi oldu.
Sn. Yan›k, lazer hakk›nda daha ayr›nt›l›
bilgi verir misiniz?
Son zamanlarda lazer ›ﬂ›nlar›n›n çok k›sa süren aral›klarla, k›sa at›ﬂlar halinde verildi¤i lazerler de¤iﬂik uygulamalarda kullan›lmaya basland›.
Bu lazer teknolojisini geliﬂtirdi¤im multi-fotonik
bir mikroskoba integre ettim. Bu mikroskop sayesinde hücreler üzerinde gerçek zamanl› görüntü
al›p, nano cerrahi çal›ﬂabiliyoruz. Çok hücreli bir
hayvan›n istedi¤imiz noktas›nda kesme iﬂlemini
gerçekleﬂtirebilmem mümkün..
Normalde, lazerleri kullanarak daha evvel de
hücreler üzerinde çal›ﬂ›labiliyordu. Ancak kullan›lan bu lazerlerin, ›ﬂ›nlar›, bizim sistemimizdeki gibi çok k›sa aral›klarla ve düﬂük enerjilerle de¤il
de kesintisiz ya da daha uzun aral›klarla yollad›¤›ndan, bu iﬂlemler uyguland›klar› maddeye genellikle çok zarar veriyordu ve sadece hücreleri/dokular› öldürmek için kullan›l›yordu. Biz çok
düﬂük enerjili ama çok çok k›sa aral›klarla ›ﬂ›n
yolluyoruz. Yani k›sa bir zaman aral›¤›nda yollanan foton say›s› çok yüksek. Bir ›ﬂ›k at›ﬂ› saniyenin 1013’te biri kadar sürüyor. Bu at›ﬂlar bir noktaya de¤ince küçük bir mikroplazma yarat›yorlar.
Fotonlar, uyguland›klar› noktadaki moleküler
ba¤lardaki elektronlar› çok yüksek enerji seviyelerine ç›kar›yorlar. K›saca, moleküler ba¤lar parçalara ayr›l›yor. Fotonlar arka arkaya belirli bir
noktaya uyguland›klar›nda, daha elektronlar taban seviyedeki enerjilerine duﬂmeden önce ayn›
elektronlar› baﬂka fotonlar tekrar uyarabiliyorlar.
Bu iﬂlemi, bir çocu¤un sal›ncakta sallanmas›na
benzetebiliriz. Sal›nca¤› uzun aral›klarla iterseniz,
sallanma hareketinin genli¤i düﬂük olacakt›r. Ancak sal›nca¤› k›sa aral›klarla ve sal›nca¤›n sallan-

Hulusi ve Nese Ç›nar Çifti, halen C. Elegans uzerine araﬂt›rmalar›n› Kalifornia Üniversitesi'nin Santa Cruz
kampüsündeki Moleküler, Hücre ve Geliﬂimsel Biyoloji Bölümü'nde sürdürüyorlar.
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ma temposunda iterseniz, sal›ncak çok yüksek
genlikte sallanmaya baﬂl›yacakt›r. ‹ﬂte, lazer ›ﬂ›nlar› k›sa aral›klarla elektronlara uyguland›klar›nda elektronlar›n hareketlerini çok yüksek genli¤e
ulaﬂt›rabilirler ve elektronlar›n bir arada tuttu¤u
moleküler ba¤lar› koparabilirler. Bu süreç o kadar h›zl› gerçekleﬂiyor ki, enerjinin ›s›n›n yay›lmas› sonucu etrafa da¤›lmas›na bile zaman kalm›yor.
Dolay›s›yla bütün enerji bir noktada odaklan›yor
ve bir mikroplazma oluﬂuyor. Enerjiyi kesince de
bu plazma kayboluyor. Böylece de hücrenin çok
küçük bir parças› üzerinde, hücrenin geri kalan
k›sm›na zarar vermeden nano boyutta cerahi yapabiliyorum.
Kesme iﬂlemini gerçekleﬂtirirken, kurtçu¤u
önce bir kimyasal yard›m›yla uyutuyorum. Daha
sonra, ince cam üzerine yerleﬂtiriyorum. Lazer
›ﬂ›nlar› ayarlad›ktan sonra, mikroskopun alt k›sm›nda ›ﬂ›¤› odaklayan bir mercek yard›m›yla hücrenin küçük bir kesitine gönderiyorum ve böylece
sinir hücrelerinin uzant›lar›n› nano boyutta kesebiliyorum.
Sn. Neﬂe Ç›nar, sizin deneye önemli bir
katk›n›z olmuﬂ, bahseder misiniz?
Fatih sinirleri kesti ve hayvan› video ile takip
etti. Ondan sonra o videolar bana ulaﬂt›. Uzun süre bu hayvan üzerinde çal›ﬂt›¤›m için, grubumuz
içerisinde hayvan›n davran›ﬂ›yla en ilgili olan kiﬂiyim. Bunu en kolay yapabilecek insan da benim.
Sonra ﬂöyle devam ettik: Hayvan›n sinirlerini kestikten sonra, o davran›ﬂ› görüyorsunuz. Ondan
sonra iyileﬂmeyi de görüyorsunuz. Ama buradaki
sorun, görmek yeterli de¤il. Bunu say›lara dökmek gerekiyor. Bunun için bir yöntem geliﬂtirmeniz gerekiyor. Bu da benim üstlendi¤im bölüm oldu bu araﬂt›rmada. Bir yöntem geliﬂtirerek deneyi say›lara döktüm. Yani ﬂu kadar hayvan›n ﬂu kadar›nda böyle bir iyileﬂme var demek için. Tabii,
bu kendine özgü subjektivite taﬂ›yan bir olay, çünkü milim milim ölçerek de¤il, gözlem yaparak karar veriyorsunuz. Bir tak›m kriterler koyuyorsunuz. O nedenle bu iﬂlemi kör yapt›m. Yani hayvanlar üzerinde operasyon yap›lm›ﬂ m›? Yap›lmam›ﬂ
m›? Üzerinden ne kadar zaman geçmiﬂ? Bunlar›n
hiç birini bilmeden. Yaln›zca video kay›tlar›na bak›p, ﬂu bir numaral› hayvan bu ﬂekilde davran›yor,
iki nolu hayvan bu ﬂekilde davran›yor ﬂeklinde yorum yapt›m. Daha sonra ilgili hayvanlar› inceledi¤imiz zaman bir iyileﬂme gördük.
Bu bulgular ne anlama geliyor? Gelecekte ne gibi yararlar elde edilebilir bu bulgular›n›z sayesinde?
Hulusi Ç›nar: C. elegans üzerine dünyadaki
pek çok biliminsan› y›llard›r araﬂt›rma yap›yor, yani kurtçuk y›llard›r araﬂt›rmalarda kullan›lan bir
hayvan. Hem ﬂeffaf bir vücuda sahip hem de elde
dilmesi çok kolay. Dolay›s›yla h›zla taramalar yapabiliriz ﬂu anda çünkü elimizde bir modelimiz
var art›k. Bu modelde iyileﬂmeyi h›zland›ran, azaltan, etkileyen mutantlar› s›nayabiliriz, ilaçlar› deneyebiliriz. Bulgular› da daha yüksek omurgal›
canl›lara taﬂ›yabiliriz. Bu hayvanda buldu¤unuz
her bir gen bir ilaç aday›d›r. Bu geni düzenleyen
bir tak›m kimyasallar› arars›n›z. Böylece sinir iyileﬂmesinde etkili olabilecek ilaçlar›n yolu aç›lacak. Ayn› zamanda sadece kimyasallar de¤il, ›s›,
›ﬂ›k, nem, gibi bir tak›m fiziksel ortamlar›n etkilerini deneyebilirisiniz. Tüm bu etkileri çok k›sa sürelerde deneyebilirsiniz. Çünkü bizim deneyin
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Mehmet Fatih Yan›k, önümüzdeki y›llarda,
ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde
moleküler düzeyde araﬂt›rma yapmaya elveriﬂli
yeni mikroskoplar geliﬂtirmeyi planl›yor.

gösterdi¤i gibi, sadece bir gün içinde sonuç alabilirsiniz. Halbuki di¤er düzenlerde bu iﬂlemleri
yapmak zor. Hem haftalar süren gözlemler yapmak gerek. Bu tür avantajlar› ve potansiyelleri
var. Burada h›zl› bir ﬂekilde gen adaylar›n› ve ilaç
adaylar›n› bulmak için h›zl› taramalara olanak veren bir sistem gerek.
Bundan sonra araﬂt›rman›za nas›l yön
vermeyi planl›yorsunuz?
Mehmet Fatih Yan›k: Bir y›l daha Stanford
Üniversitesi’nde araﬂt›rmalar›ma devam edece¤im. Bu arada Almanya’daki Max-Planck Enstitüsü’nde kisa bir süre çal›ﬂmay› düﬂünüyorum, yani
önümüzdeki y›l› de¤iﬂik gruplarla çal›ﬂarak geçirece¤im. Bir y›l sonra da araﬂt›rmalar›ma MIT’de
ö¤retim üyesi olarak devam etmeye karar verdim.
‹leride yeni mikroskopi teknikleri geliﬂtirmeyi düﬂünüyorum. Sinir hücresi yenilenmesi ve lazer
cerrahisi araﬂt›rmas›n› da sürdürmeyi düﬂünüyorum. Önümüzdeki ay› Hulusi ve Neﬂe Ç›nar’›n
araﬂt›rma grubunda geçirece¤im, deneylerimize
devam etmeyi planl›yoruz. Ancak dedi¤im gibi
MIT’de kurmay› düﬂündü¤üm grubum yeni mikroskoplar geliﬂtirmek üzerine yo¤unlaﬂacak. ‹lerideki hedefim hücrelerin içerisinde olup biten moleküler boyuttaki olaylar› görüntülemeyi baﬂarabilmek.
Moleküler boyutta hücreyi görüntüleyebilir ve
moleküler boyutta manipülasyon yapabilirsek,
biyolojide bir ç›¤›r aç›labilir. Ancak ﬂu anda her
ne kadar biyokimyasal iﬂlemler yard›m›yla moleküler boyutta bir tak›m de¤iﬂiklikler yapabilsek

de, hücrelerin içinde gerçekte ne olup bitti¤ini direk ölçemiyor ve manipule edemiyoruz. Optik
mikroskoplar›n çözünürlü¤ü ›ﬂ›¤›n dalga boyuyla
limitli ve ›ﬂ›¤›n dalga boyu çok büyük, nerdeyse
bir hücrenin onda biri dolay›nda. Bu yüzden hücre içerisindeki nano boyutlarda olan moleküler
olaylar› görmemiz ﬂu anda olanaks›z. Elektron
mikroskoplar›yla molekülleri görüntüleyebiliyorsak da. hücreleri dondurmamiz gerekiyor, yani
canl› hücreler içindeki moleküler olaylar› göremiyoruz. Hedefim ileride yeni mikroskop teknolojileri geliﬂtirip, canl› hücrelerin içini moleküler seviyede, nano boyutlarda görüntüleyebilmek ve moleküler manipulasyonlar yapabilmek.
Hulusi Ç›nar: Hayvan›n sinir sisteminden
bahsetmiﬂtim. Bir sürü de¤iﬂik nitelikli sinir hücreleri var. Bir de duyum hücreleri var. Bu hücrelerin hepsi kendi aralar›nda farkl›l›k gösteriyor.
Bunlar› anlamak istiyoruz. Bunlarda de¤iﬂik iyileﬂmeler var m›? Bunlar›n genler bak›m›ndan
farkl›l›klar› var m›? ‹laçlar bak›m›ndan, sinirleri
bak›m›ndan farkl›l›klar› var m›, bunlar› anlamak
istiyoruz.
Okuyucular›m›za mesaj›n›z var m›?
Mehmet Fatih Yan›k: Gençlere tavsiyem nanoteknoloji, moleküler biyoloji ve biyofizik gibi interdisipliner konulara ilgi göstermeleri. Yurtd›ﬂ›nda özellikle ABD’de de doktora yapmalar›n› mutlaka tavsiye ediyorum. Bu konularda çal›ﬂma yapan arkadaﬂlar benimle kontak kurabilirler.
Hulusi Ç›nar: Benim ﬂöyle bir mesaj›m var:
Ben bir biliminsan›y›m, bir biliminsan› oldum.

Uzun ve zahmetli bir süreç. ﬁu anda hayat›n genel s›k›nt›lar› olmas›na ra¤men yapt›¤›m iﬂi çok
seviyorum ve beni her gün heyecanland›r›yor.
Sürekli deneylerimi düﬂünüyorum. Ben bu hayat› çok seviyorum. Bütün zorluklar›na ra¤men entellektüel bir u¤raﬂ ve tatmini çok yüksek bir
meslek alan›. O nedenle bu hayat stilini gö¤üsleyebilecek genç arkadaﬂlar›n bu yola kanalize olmalar›n› tavsiye ediyorum, çünkü hem sonunda
mesleki doyum var. Hem baﬂar›l› olundu¤u takdirde ödüllendirilmek de var.
Neﬂe Ç›nar: Gençlere tavsiyem, bu konularla ilgiliyseler, yurtd›ﬂ›ndaki ileri araﬂt›rma merkezlerinde bir araﬂt›rma pozisyonu bulmaya çal›ﬂs›nlar, çünkü Türkiye’deki olanaklar henüz
yetersiz. Bizim görevimiz, d›ﬂar›dan da olsa,
Türkiye’de bu tür araﬂt›rmalar›n daha yayg›nlaﬂmas› için ne yap›labilece¤i konusunda çözüm
yollar› araﬂt›rmak. Onun d›ﬂ›nda da merakl› olsunlar, derslerde ö¤rendiklerinin d›ﬂ›nda soru
sorsunlar. ﬁu anda pek çok imkan da var. ‹nternet yaln›zca zaman öldürülecek bir araç de¤il,
pek çok bilgi içeriyor. Bir de dil ö¤rensinler. Bu
insan›n çok ufkunu açan bir ﬂey. Çal›ﬂkan ve
tertipli olsunlar. Bilimde ﬂöyle bir yanl›ﬂ anlay›ﬂ
var. Sanki bilim yaln›zca dahilerin yapt›¤› bir iﬂmiﬂ gibi alg›lan›yor. Oysa öyle bir durum yok.
Bilim herkesin yapabilece¤i bir u¤raﬂ. Bunu benimsesinler.
Bilim ve Teknik ad›na
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