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BASIN BÜLTENİ
AMERİKALI ÖDÜLLÜ AKADEMİSYENDEN “CANLI KALP KAPAKÇIĞI YAPIMI”
SEMİNERİ
Her geçen gün önemi artan kalp kapakçığı hastalıklarına mühendislik ile
çözüm aranıyor.
Uzmanlar, bugünkü tedavide kullanılan cansız kalp kapakçıkların, fiziksel
gelişimin devam ettiği çocuk ve gençlerde ihtiyacı tam karşılamadığına dikkat
çekiyor.
ABD Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi, Rita Schaffer Genç Araştırmacı Ödülü
sahibi Dr. Butcher Doğuş Üniversitesi’nde konferans vermek üzere İstanbul’a
geliyor.
Doğuş Üniversitesi ve ABD Cornell Üniversitesi “Doğuştan Kalp Kusurlarının Mühendislik
Bakış Açısı ile Önlenmesi” konulu bir proje yürütüyor. Geçen yıl başlayan ve 2014’te
tamamlanması öngörülen proje, toplumdaki her 100 kişiden 1’ini etkileyen önemli bir sorun
olan doğuştan kalp kusurlarına, mühendislik bakış açısı ile çözüm bulma amacını taşıyor.
Proje, kalp gelişimleri insana son derece yakın tavuk embriyo kalpleri üzerinde deneyler
yapılmasını ve deneylerden elde edilen verilerin mühendislik yazılımları yardımıyla
incelenebilmesini kapsıyor. Çalışmaların bir ayağı Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümünde bir ayağı ise Cornell Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde
yürütülüyor. Doğuş Üniversitesi adına projeyi yürüten Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Çağatay Yalçın,
“Doğuştan kalp kusurları toplumun yüzde 1’lik gibi ciddi bir kesimini etkiliyor. İlginçtir ki bu
kusurların çoğunun kalıtsal yollarla aileden bebeğe geçmediği görülüyor. Dolayısıyla,
kusurların embriyonik gelişimlerini anlamak, önleyici stratejiler geliştirilmesi için hayati
derecede önemli” dedi.
Proje kapsamında, ABD ayağındaki çalışmaları yürüten Cornell Üniversitesi Biyomedikal
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Jonathan T Butcher, Doğuş Üniversitesi’nin
konuğu olarak İstanbul’a gelecek. Butcher, 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 10.00’da, Gözaçan

Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Doğal Biyomühendislikle Canlı Kalp Kapakçığı Yapımı” konulu
bir seminer verecek.
Seminer Hakkında
Yrd. Doç. Dr. Butcher’ın Seminer Özeti:
Kalp kapakçığı hastalıkları, önemi her geçen gün artan klinik bir problemdir. Günümüzdeki
tedavi şekli, hastalıklı kapakçığı, prostetik bir kapakçıkla değiştirmektir. Bu cansız
kapakçıklar, erişkin hastalar için uygun olmakla birlikte, genç hastalar için uygun değildir.
Özellikle çocuklar için, zamanla büyüyebilen ve uygun şekilde değişebilen protez
kapakçıklara ihtiyaç vardır. Bizim araştırmamız, embriyonik gelişim sırasında, kalp
kapakçıklarının doğal gelişim mekanizmalarının ortaya çıkarılıp, bu mekanizmaların üretilen
kalp dokularının maturasyonlarını hızlandırmada kullanılmasını içermektedir. Bunu iki yolla
yapıyoruz:
1) Doğal kalp gelişimi sırasındaki genetik sinyalleri kullanarak, kök hücreleri doğal yollarla
kalp kapakçığı fenotiplerine dönüştürmek.
2) Embriyonik gelişim boyunca oluşan hemodinamik sinyalleri belirleyip bu sinyalleri dokular
üzerinde uygulamak.
Butcher Hakkında
Jonathan Butcher, makine mühendisliği lisans ve lisansüstü derecelerini, 2000 yılında Virginia
Üniversitesi’nden, makine mühendisliği doktora derecesini ise 2004 yılında Georgia Institute
of Technology’den aldı. Doktora sonrası araştırmacı olarak, kardiyak gelişimsel biyoloji
alanında, Medical University of South Carolina’da çalıştı. Halen, Cornell Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nde görev yapıyor. Dr. Butcher 2009 yılında, Biomedical
Engineering Society’nin her yıl tüm ABD çapında Biyomedikal Mühendisliği alanında
araştırma yapan sadece bir bilim insanına verdiği “Rita Schaffer Genç Araştırmacı Ödülü”nü
kazandı. Ayrıca Cornell Üniversitesi’nden 2011’de “Swanson Teaching” Ödülü’nü aldı.
Proje kapsamındaki araştırması ise mekanik sinyallerin embriyonik kalp gelişimini nasıl
kontrol ettiği ve doğum sonrası hastalıklarda aktif hale gelen bu mekanizmaların etkilerinin
ortaya çıkarılması üzerine. Dr. Butcher’ın araştırması, National Institutes of Health, National
Science Foundation, American Heart Association, ve The Hartwell Foundation tarafından
destekleniyor.

