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Sütte Örümcek ‹pe¤i ‹çin Umut
Kanadal› bir biyoteknoloji firmas›,
sanayicilerin, bilimadamlar›n›n ve
ordu donat›m yetkililerinin yüz y›ll›k
düﬂlerini gerçekleﬂtirerek ilk kez
örümceklerin sa¤laml›k ve
esneklikleriyle ünlü ipeklerini,
memeli hayvanlar›n hücrelerinde
üretmeyi baﬂard›.
Örümceklerin a¤ kurmak için
salg›lad›klar› ipek, Kevlar adl›
maddeden daha kuvvetli ve
naylondan daha esnek. Kanada’n›n
Montreal kentindeki Nexia
Biotechnologies firmas›
araﬂt›rmac›lar›, örümcek ipe¤ini
kodlayan genleri aﬂ›lad›klar› memeli
hücrelerinden elde ettikleri
proteinleri, ipek lifleri haline
getirdiler.
Tekni¤in mükemmelleﬂtirilmesi
halinde büyük miktarlarda
üretilebilecek örümcek ipe¤iyle doku
uyumlu yapay tendonlar, göz
cerrahisi gibi hassas operasyonlarda
kullan›lacak biyobozunur ameliyat
iplikleri, askerlerin bedenlerine
giyebilecekleri hafif, esnek ve kurﬂun
geçirmez z›rhlar yap›labilece¤i
uzmanlarca belirtiliyor.
Sivil ve askeri araﬂt›rma gruplar›n›n,
örümcek ipe¤ini oluﬂturan proteinleri
kodlayan genleri bakteri, maya ve
bitkilere aﬂ›layarak gerçekleﬂtirdikleri
deneyler, son 10 y›l boyunca düﬂ
k›r›kl›¤›yla sonuçlanm›ﬂt›.
Çözünürlüklerini yitirmiﬂ proteinler
hücre içinde topaklan›yor ve d›ﬂar›ya
salg›lanm›yordu. Araﬂt›rmac›lar bu
proteinleri hücre d›ﬂ›na taﬂ›y›p
saflaﬂt›rsalar bile elde edilebilen, iﬂe
yaramaz, k›r›lgan lifler oluyordu.

Nexia ekibiyse ipek genlerini,
örümcekte ipe¤i salg›layan hücrelere
benzer özellikler taﬂ›yan memeli
hücrelerine nakletmeyi denemiﬂ.
Örümce¤in ipek bezi içinde
uzmanlaﬂm›ﬂ epitel hücreler, bir çift
protein üreterek bunu su temelli bir
solüsyon içinde hücre d›ﬂ›na
salg›l›yor. Bu proteinler de ipek
bezinden d›ﬂar›ya itildiklerinde,
henüz tam olarak bilinmeyen bir
süreçle kendiliklerinden lif
oluﬂturacak biçimde diziliyorlar.
Moleküler biyologlar Anthoula
Lazaris ve Costas Karatzas
yönetimindeki ekip, ipek genlerini,
kültür kaplar›nda üretilen iki farkl›
memeli hücre soyuna aﬂ›lam›ﬂ. Bu
hücrelerden biri proteinleri hücre
d›ﬂ›na salg›lamakta usta epitel
hücreleri olan inek meme hücreler.
Öteki hücre grubunuda, hamster
böbrek hücreleri oluﬂturmuﬂ. Bu
hücrelerin özellikleriyse gen montajl›
proteinleri yo¤un miktarlarda
üretebilmeleri. Deney sonunda her iki
grubunda istenen iﬂi yapt›¤›,
çözünebilen ipek proteinlerini hücre
d›ﬂ›na salg›lad›¤› görülmüﬂ.
Nexia araﬂt›rmac›lar›, daha sonra

salg›lanan protein çiftlerinden
yaln›zca bir türüyle MaSpI ad› verilen
proteinle deneyleri ilerletmiﬂler. ABD
ordu araﬂt›rmac›lar›yla iﬂbirli¤i
yaparak bu proteinleri lif haline
getirmeye çal›ﬂm›ﬂlar. Ordu
araﬂt›rmac›lar› önce MaSpI
proteinlerini suda yo¤unlaﬂt›rd›ktan
sonra bunlar› bir enjektörün
ucundaki küçük bir delikten, metanol
içeren baﬂka bir solüsyona
f›ﬂk›rtm›ﬂlar. Ortam de¤iﬂimi,
proteinlerin kendiliklerinden lif
oluﬂturacak biçimde uç uca
dizilmelerini sa¤lam›ﬂ. Deney
sonunda liflerin Kevlardan daha
kuvvetli ve naylona yak›n esneklikte
oldu¤u görülmüﬂ.
Ancak kurﬂun geçirmez ipek z›rhlar›n
üretiminin baﬂlayabilmesi için
"memeli ipe¤i"nin, gerçek örümcek
ipe¤i kadar esnek olmas› gerekiyor.
Ekip, bunun örümcek ipe¤inin iki
ayr› proteinden yap›l› olmas›na
ba¤l›yor ve yak›nda her iki
proteinden oluﬂan yapay lifler
oluﬂturmak için deneylere
haz›rlan›yor.
Nexia araﬂt›rmac›lar›n›n denemek
istedikleri bir baﬂka yöntem de,
memeli hücrelerinde daha büyük ipek
proteinleri üretmek. Örümce¤in
üretti¤i proteinler, yaklaﬂ›k 150
kilodalton a¤›rl›¤›nda "dev"
moleküller. Oysa gen ekleme
yöntemiyle elde edilen moleküllerse
60 kilodalton a¤›rl›¤›nda oluyor.
Karatzas, daha büyük moleküller
üreterek yapay örümcek lifinin
esnekli¤inin art›r›labilece¤i
görüﬂünde. Ekip, daha ﬂimdiden üç
ipek genini memeli hücresine yan
yana yerleﬂtirerek daha büyük
proteinler elde etmeyi baﬂarm›ﬂ.
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