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Diabetes Mellitus, dünya genelinde yaklaşık 347 milyon kişiyi etkileyen ve metabolik bozukluk 

ile karakterize bir hastalıktır. Bu hastalığının yaklaşık % 10'unu oluşturan Tip 1 Diabetes 

Mellitus (T1DM) ise bağışıklık sisteminin, kan şekerini düzenlemek için gerekli olan insülini 

üreten beta hücrelerine saldırdığı otoimmün bir hastalıktır. Hastalık normalde günlük insülin 

enjeksiyonlarıyla tedavi edilmektedir. Uzun yıllardır süregelen araştırmalarda alternatif tedavi 

şekli olarak ise insülin üreten beta hücrelerinin pankreas, adacık veya hücre şeklinde naklini 

yapabilmek için, çeşitli yöntemler denenmektedir. Bu yöntemlerden olan adacık nakli, kan 

şekeri seviyesini birkaç yıla kadar normale döndürme yeteneğini gösteren bir cerrahi işlemdir, 

ancak bu nakilden sonra yabancı kabul edilen adacıklar konağın immun (bağışıklık) sistemi 

tarafından yok edilmektedir. İmmun atakların engellemesi ve nakledilen doku, organ veya 

hücrelerin nakil bölgesinde fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için doku reddinin 

engellenmesi gerekmektedir. Bu olumsuz durumun giderilmesi için şimdiye kadar, çeşitli hücre 

kapsülleme teknikleri geliştirilmiştir. Adacık makrokapsülleme, biyouyumlu bir polimerle 

kaplanarak bağışıklık sisteminden adacıkları korumak için tasarlanmış bir biyomedikal 

yeniliktir. Bu amaçla kullanılan polimerlerin biyouyumluluğu, kararlılığı ve geçirgenliği, 

başarılı bir klinik uygulama için ana faktörlerdendir. Aljinat hücre enkapsülasyonunun 

potansiyel klinik uygulaması son on yılda çok büyük ölçüde gelişmiştir. Aljinat besinlerin ve 

küçük proteinlerin nakil dokusu ile difüzyonunu sağlayarak atık ürünlerinde malzemeden 

çıkışına izin vermektedir. Bu nedenle çalışmamızda, hücre tabakası aljinat ile makrokapsüle 

edilip savunma sistemi hücrelerinden korunarak, hücre tabakasının daha uzun süre 

fonksiyonunun devamını sağlayacak en uygun hücresel tedavi yöntemi ve makrokapsül aygıtını 

tasarlamak amaçlanmıştır. T1DM hastalarında uzun vadeli hücresel tedavi sağlamak amacıyla, 

makrokapsüllerin içerisinde beta hücreleri ile birlikte MKH (Mezenkimal Kök Hücre) lerin 

bulunması en iyi ve uzun etkili tedavi yöntemi olmakla birlikte bu yöntemin kullanılacağı 

gelecekte yapılacak insan çalışmaları için zemin hazırlamaktadır. Elde edilen makrokapsül 

aygıtı deri altına yerleştirildiğinde kontrollü insülin salınımı gerçekleştirerek hastaların yaşam 

kalitelerini artırması yönünde bir katkı sağlayacaktır. 


