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Derleme

Fetusun Bilimsel Araﬂt›rma ve
Transplantasyon Amaçl›
Kullan›m›: T›bbi, Hukuki ve
Etik Sorunlar
‹mdat ELMAS, Zeki SOYSAL, Birgül TÜZÜN

SUMMARY
USE OF FETUS WITH SCIENTIFIC INVESTIGATION AND TRANSPLANTATION PURPOSES: MEDICAL, LEGAL AND ETHICAL ISSUES
Fetal tissues are used in the treatment of neurologic, immunologic and metabolic disorders, primarily in scientific
investigations and their fields of application are continuously widened every passing day. In this review, such applications conducted in other countries and medical, ethical and legal issues encountered due to the use of fetus
with medical purposes have been pointed out in the light of literature and the present relative legal situation in our
country has been discussed.
Key Words: Fetal tissues, Transplantation, Anencephalic fetus.

H

astal›klar›n tedavisi amac›yla fetal dokular›n
kullan›m›, 1950’li y›llara kadar dayanmaktad›r. ‹lk uygulama alan›, aﬂ› ve ilaçlar›n test edilmesi için gerekli olan insan virüslerinin ço¤alt›lmas›
iﬂleminde, fetus hücrelerinin kullan›lmas›d›r. Buna,
insan fetal böbrek hücrelerinin polio aﬂ›s›n›n geliﬂtirilmesi amac›yla kullan›lmas› örnek olarak verilebilir (1). Son çeyrek as›rda ise kullan›m alan› geniﬂlemiﬂ, baﬂta nörolojik hastal›klar olmak üzere birçok immunolojik, metabolik ve kan hastal›¤›n›n tedavisinde kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (2). DiGeorge
sendromunun tedavisi amac›yla fetal timus transplantasyon uygulamas›nda oldu¤u gibi, fetal dokular›n kullan›m› baﬂlang›çta çok az etik tart›ﬂmalara
yol açm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n özellikle fetus beyin hücrelerinin transplantasyon amaçl› kullan›m› ve bu
tür uygulamalar›n yayg›nlaﬂmas›, önemli etik ve
hukuki tart›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂt›r (3, 4). Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde 1987 y›l›nda, Ulusal
Sa¤l›k Enstitüsü ’nün talebi üzerine, ‹nsan ve Sa¤l›k Servisi taraf›ndan fetal doku araﬂt›rmalar› için
bir federal fon oluﬂturulmuﬂ ve bu fonun etik ve
hukuki boyutta uygunlu¤u, 1988 y›l›nda yap›lan ve
birçok araﬂt›rmac›, hukukçu ve politikac› ile din
Yaz›ﬂma Adresi: ‹mdat Elmas, ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul
T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› 34390, Çapa-‹stanbul

adam›n›n kat›ld›¤› ‹nsan Fetal Transplantasyon
Araﬂt›rma Paneli’nde tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Panel kat›l›mc›lar›n›n genel e¤ilimi, fon kullan›m›n›n devam etmesi
yönünde olmuﬂtur. 1992’de Baﬂkan Bush, bilimsel
araﬂt›rmalarda kullan›lmak üzere, fetal doku bankas›n›n kurulmas›n› önerdi. Doku bankas› sadece,
ektopik gebelik ve spontan düﬂük ürünlerini toplayabilecekti. Elektiv, düﬂük ürünlerinin kullan›lmas›
ise, düﬂük giriﬂimlerini art›rabilece¤i ve düﬂük giriﬂimini yasal hale getirece¤i gerekçesi ile kabul edilmemiﬂti (5, 6). 1994 y›l›nda Baﬂkan Clinton’un katk›lar›yla, spontan düﬂüklerin yan› s›ra elektiv düﬂük ürünlerinin de kullan›lmas›na izin veren bir yasa kongreden geçti (7, 8). Günümüzde, ABD’nin
birçok eyaletinde farkl› uygulamalarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Kaliforniya ve di¤er baz› eyaletlerde fetal dokular›n toplanmas› ve kullan›lmas›na önemli
k›s›tlamalar getirilirken, Pensilvanya’da elektiv düﬂük ürünlerinin de kullan›lmas›na olanak veren ve
Federal yasalarla uyumlu olan kanunlar ç›kar›lm›ﬂt›r (9). Kas›m 1996’da Strazburg’da toplanan Avrupa Konseyi ‹nsan Haklar› ve Biyot›p Konvensiyonu’nda al›nan kararda, in vitro embriyo araﬂt›rmalar›nda, embriyo için yeterli koruman›n sa¤lanmas›n›n yasal gereklili¤i vurgulanm›ﬂt›r (10). Fetal doku araﬂt›rmalar› konusunda hukuki ve etik boyutta
büyük tart›ﬂmalar olmas›na karﬂ›n, t›bbi araﬂt›rma-
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c›lar aras›nda fetal doku transplantasyonunun insanlara sa¤layaca¤› t›bbi yararlar konusunda çok
az görüﬂ ayr›l›¤› bulunmaktad›r. T›bbi araﬂt›rmalarda al›nan olumlu sonuçlar bu yaklaﬂ›m› destekler
niteliktedir. Fetal dokular›n, transplantasyonda tercih edilmesinin baﬂl›ca nedenleri:
- Fetal hücrelerin geliﬂme döneminde olmalar›
nedeniyle, kona¤a kolay uyum göstermeleri,
- Büyüme ve rejenerasyon kabiliyetleri sayesinde, kona¤›n kaybolan fonksiyon ve kabiliyetlerini
h›zla yeniden kazand›rmalar›,
- Yabanc› doku reaksiyonuna yol açmamalar›
ve ret edilme olas›l›klar›n›n oldukça düﬂük olmas›d›r.
Bilim adamlar› transplantasyon araﬂt›rmalar›nda
elektiv abortus dokular›n› daha çok tercih ederler.
Bunun nedeni, bu dokular steril laboratuar koﬂullar›nda korunabilir, geliﬂim dereceleri bilinir ve
hastal›klar içermezler. Oysa, spontan veya ektopik
gebelik düﬂüklerinden elde edilen fetal dokular,
ço¤u kez infeksiyon veya genetik anomaliler taﬂ›rlar, say›sal olarak da ihtiyac› karﬂ›lamaktan çok
uzakt›rlar. Bu gerçek, araﬂt›rmac›lar› elektiv abortuslardan fetal doku toplama yoluna iter (11). Fetal
doku transplantasyonunun en yayg›n kullan›m alan› dejeneratif nörolojik hastal›klard›r. Bu grup hastal›klar içinde üzerinde en çok çal›ﬂ›lan ve en iyi
sonuç al›nan›, Parkinson hastal›¤›d›r. Bu hastal›¤a,
beyinde dopamin üreten nöronlardaki dejenerasyon yol açar. Hastal›¤›n septomlar›, kay›p dopaminin yerine konmas› ve dopamin y›k›m›n› inhibe
eden veya beyinde dopamin reseptörlerini stimüle
eden ilaçlar›n kombinasyonu ile kontrol edilmeye
çal›ﬂ›l›r. Ancak, bu ilaçlar›n önemli yan etkileri vard›r ve ilerlemiﬂ olgularda etkileri azalabilmektedir.
Deney hayvanlar› üzerinde yap›lan birçok araﬂt›rmadan sonra, insan beyin dokusu içine fetal beyin
doku transplantasyonu uygulanm›ﬂ ve baﬂar›l› sonuçlar al›nm›ﬂt›r (12, 13, 14). Bu amaçla kullan›lan
fetal substantia nigra hücreleri dopamin için iyi bir
kaynak oluﬂturmuﬂtur (15, 16). Fetal doku transplantasyonunun uyguland›¤› di¤er dejeneratif nörolojik hastal›klar, Alzheimer ve Huntington hastal›¤›d›r. Bu hastal›klarla ilgili olarak insanlar üzerinde
baﬂar›l› uygulamalar olmas›na ra¤men, deneysel
çal›ﬂmalar›n devam›na ihtiyaç duyulmaktad›r (17,
18). Spinal kord ve beyin yaralanmalar›n›n tedavisine yönelik çal›ﬂmalar ise tamamen deneysel aﬂamada olmas›na ra¤men umut verici sonuçlar al›nmaktad›r. Fetal doku transplantasyonunun uyguland›¤› di¤er bir hastal›k retinitis pigmentosis’dir.
Bu hastalar›n retina fotoreseptör hücrelerinde yavaﬂ bir y›k›m vard›r ve sonuçta tam görme kayb›
geliﬂmektedir. Göz içine enjekte edilen fetal retina
hücreleri, hastalar›n görme fonksiyonunda fark
edilir düzelmeler sa¤lam›ﬂt›r (19). ‹nsuline ba¤›ml›
diabetiklerde ise, deneysel olarak fetal pankreatik

hücreleri uygulanm›ﬂ, do¤al insulin üretimi için
ümit verici sonuçlar al›nm›ﬂt›r (20-22). ‹nfertil kad›n overlerine transplante edilen fetal over dokusu
fertilite kazand›rm›ﬂ ancak, çok ciddi etik ve hukuki tart›ﬂmalara yol açm›ﬂt›r (23). Fetal dokular›n
kullan›ld›¤› deney aﬂamas›nda olan di¤er araﬂt›rmalar ise, Down sendromu, Tay-Sachs, epilepsi,
baz› kanser ve kan hastal›klar›d›r.
Fetal doku kullan›m›na karﬂ› ç›k›ﬂ›n en önemli
gerekçesi, düﬂük giriﬂimini artt›raca¤› ve onu yasal
hale getirece¤i endiﬂesidir (24). Buna çözüm olarak, önce düﬂük karar›n›n verilmesi ve düﬂük için
onam al›nmas›, organ ba¤›ﬂ› için onam›n ise daha
sonra al›nmas› önerilmektedir. Ayr›ca, annenin etki alt›nda kalarak düﬂük yapmamas› için, al›c›n›n
kimli¤ini bilmemesi bir tedbir olarak öngörülmektedir. Di¤er bir karﬂ› ç›k›ﬂ nedeni, annenin fetusa
vekalet edemeyece¤i ve onun ad›na karar veremeyece¤i görüﬂüdür. Fetusun ölümüne karar veren
bir anne aday›n›n, fetusun ç›karlar›n› düﬂünerek
hareket edemeyece¤i ve bu nedenle de vekalet
hakk›n› kullanamayaca¤› iddia edilmektedir. Fetusun ‘kiﬂi’ olarak kabul edilemeyece¤i, bu nedenle
onun ad›na vekalet kullan›lamayaca¤› görüﬂünde
olanlar da vard›r. Sadece annenin onam›n›n yeterli olmayaca¤›, ayd›nlat›lm›ﬂ onam›n her zaman al›namayaca¤› gibi endiﬂeler de bulunmaktad›r (25).
Fetus hücre ve dokular›n›n transplantasyonundan ayr› olarak, geliﬂmiﬂ fetus organlar›na da büyük gereksinim duyulmaktad›r. Her y›l, yüzlerce
çocuk yeterli say›da organ bulunamamas› nedeniyle kalp, karaci¤er ve böbrek yetmezli¤i sonucu
ölüme terk edilmektedir. Bir çok araﬂt›rmac›, pediatrik transplantasyonda en uygun organ kayna¤›n›n anensefalik fetuslar oldu¤u görüﬂündedir (26).
Anensefalik çocuk organlar›n›n küçük olmas›,
özellikle küçük çocuklara yap›lacak organ transplantasyonunda organ›n yerleﬂtirilmesinde büyük
kolayl›k sa¤lamaktad›r. Ayr›ca daha az immunosupresyona gereksinim duyulmakta ve daha uzun
gref survisi elde edilmektedir. Yaﬂamla ba¤daﬂmayan bir anomali olmas› nedeniyle, anensefalik fetusun t›bbi amaçl› kullan›m›na karﬂ› ç›k›ﬂ daha azd›r.
Di¤er çocuklar›n yaﬂam›n› kurtarmay› amaçlayan
bu giriﬂim, anensefalik çocuklar›n ebeveynleri taraf›ndan da ço¤u kez kabul görür. T›p fakültesi ö¤rencileri ve hekimlere yönelik yap›lan anketlerde,
% 80’ni aﬂan bir destek görmüﬂtür (27, 28). Anensefalik çocuklarda organlar›n transplantasyon amac›yla al›nmas›nda karﬂ›laﬂ›lan as›l sorun, ölüm tan›
ve kavram›yla ilgilidir. Anensefalik fetuslar, kortikal olarak ölmüﬂ olmalar›na ra¤men, bir k›sm› beyin sap› fonksiyonlar› sa¤lam olarak do¤arlar. Ciddi defekti olan olgularda ise, beyin sap› fonksiyonlar›nda de¤iﬂen derecelerde yetersizlik vard›r. Bu
nedenle, genel kabul gören Harvard komisyonunun tan›mlad›¤› beyin ölümü kavram› yada Royal
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komisyonunun tan›mlad›¤› beyin sap› ölümü kavram›, bu çocuklar için geçerli olmamaktad›r (29,
30). Anensefalik fetuslar›n ancak %50’sinden az›n›n
canl› do¤abilmesi, canl› do¤anlar›n ise %60 kadar›n›n ilk 24 saat içinde, geri kalan›n›n takip eden
günlerde ölüyor olmas›, bu çocuklarda ölüm kavram›n›n yeniden tan›mlanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r (31, 32). Anensefalik fetuslar›n kullan›lmas›na
karﬂ› ç›kanlar; tan› hatas› olabilece¤ini, bir insan›n
yaﬂam›n› kurtarmak için, di¤er bir insan›n yaﬂam›na son vermenin do¤ru bir karar olamayaca¤›n›,
düﬂük giriﬂimlerini art›raca¤›, uygun onamlar›n al›namayaca¤› görüﬂünü savunmaktad›rlar (33-35).
Ayr›ca, organ maturasyonunun tamamlanmas› için,
düﬂük giriﬂiminin bilinçli olarak geciktirilebilece¤i,
bu durumun ise annenin yaﬂam› aç›s›ndan risk
oluﬂturaca¤› ileri sürülmektedir. Organlar›n ticari
amaçl› kullan›labilece¤i kayg›lar› da bulunmaktad›r. Tan›ya iliﬂkin endiﬂelere ra¤men, anensefalik
fetuslar›n tan›s› ultrasonografik yöntemlerle güvenilir bir ﬂekilde konabilmektedir. Ayr›ca, anne serumunda ve amniotik s›v›da a-fetoprotein seviyesinde yükselme görülmesi, elektroforezde asetilkolin esteraz tespiti ve %60-90 olguda hidramniosun
birlikte bulunmas› tan›da önemli bulgulard›r (36).
Anensefalik fetuslar›n transplantasyon amaçl› kullan›m›n› kabul eden araﬂt›rmac›lar aras›nda, ölüm
kavram› ve organlar›n al›nma zaman› konusunda
baz› farkl› yaklaﬂ›mlar vard›r. Bu görüﬂler:
- Anensefalik fetusa, annenin yaﬂam›n› riske
sokmayacak bir dönemde düﬂük yapt›r›larak doku
ve organlar›n›n al›nmas›
- Normal do¤umun beklenmesi, do¤umdan hemen sonra beyin sap› fonksiyonlar›n› dikkate almaks›z›n, organlar›n ç›kar›lmas›
- Beyin sap› fonksiyonlar› olan çocuklara t›bbi
destek verilmesi, kalp ve solunum durmas›ndan
sonra ressusitasyon uygulanmas›, yaﬂamsal fonksiyonlar tamamen duruncaya kadar t›bbi deste¤in
sürdürülmesi,
- Beyin sap› ölümü geliﬂen olgularda, organ donörü olacaklarsa organ al›nmas› için gerekli olan
süre kadar t›bbi deste¤in sürdürülmesini içermektedir (37-40).
Ülkemizde halen yürürlükte olan 2238 say›l›
Organ Yasas›, tedavi, teﬂhis ve bilimsel amaçlarla
doku ve organ al›nmas›n›n ﬂart ve kurallar›n› belirlemiﬂtir. Yasan›n, yaﬂayan kiﬂilerden organ ve doku al›nmas›n› düzenleyen 2. bölümde, 18 yaﬂ›n›
doldurmam›ﬂ ve mümeyyiz olmayan kiﬂilerden organ ve doku al›nmas› yasaklanm›ﬂt›r (41). Anensefalik canl› do¤an çocuklarda, beyin hemisferleri
bulunmamas›na karﬂ›n beyin sap› fonksiyonlar›n›n
devam ediyor olmas›, onlara bitkisel yaﬂamda olan
hastalara benzer özellik kazand›rmaktad›r. Yasalar›m›za göre bitkisel yaﬂamda olan bir hastan›n yaﬂam›na son vermek suçtur ve böyle bir eylem
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adam öldürme olarak kabul edilir. Ayr›ca Türk Medeni Kanununun 27. maddesine göre, sa¤ olarak
do¤an çocuk do¤um an›ndan itibaren kiﬂilik kazan›r ve ana rahmine düﬂtü¤ü andan itibaren medeni haklara sahiptir. Canl› do¤an anansefalik çocuklar›n k›sa bir süre sonra ölecek olmalar›, onlar›n
medeni haklar›na sahip olmalar›n› engellememektedir. Canl› do¤an anensefalik bir çocukta ölümün
kaç›n›lmaz olmas›, insan yaﬂam›n›n sadece orta beyin fonksiyonu ile varl›¤›n› koruyamayaca¤› gerçe¤i, ölüm kavram›n›n bu çocuklarda yeniden tan›mlanmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bu durum, transplantasyon giriﬂimleri aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r. Ancak mevcut yasalara göre, canl› do¤an anensefalik bir çocuktan, beyin sap› fonksiyonu devam etti¤i sürece organlar›n›n al›nmas› mümkün de¤ildir. Beyin sap› fonksiyonu durduktan
sonra, art›k ölüm hali oluﬂtu¤u için organlar›n›n
al›nmas›nda hukuksal bir engelin kalmad›¤› düﬂünülebilir (42). Bu durumda anne ve baban›n onam› yeterli olacakt›r. Spontan düﬂükler ve t›bbi bir
endikasyon sonucu yap›lan düﬂüklerde, fetal dokular›n kullan›labilmesi için yeni yasal düzenlemelere gereksinim vard›r. Bilimsel araﬂt›rma ve
transplantasyon amaçl› elektiv düﬂük giriﬂimleri ise
ancak, konunun etik ve hukuki boyutuyla tart›ﬂ›lmas› ve üzerinde toplumsal bir konsensus oluﬂturulmas› ile mümkündür.
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