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Kök Hücreler
STEM CELLS
Hale ÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
ÖZ
Kök hücreler kendini yenileyebilen ve spesifik hücre tiplerine dönüşebilen
farklılaşmamış hücrelerdir. Kök hücreler vücutta bulundukları yere göre başlıca
embriyonik kök hücreler ve erişkin kök hücreler olarak iki ana sınıfa ayrılır.
Farklılaşma ve gelişme potansiyellerine göre ise kök hücreler totipotent,
pluripotent, multipotent, oligopotent veya unipotent olabilirler. Çeşitli
hastalıklarda tedavi amacıyla kullanılabilme ve rejeneratif tıptaki potansiyelleri
nedeniyle embriyonik kök hücreler, indüklenmiş pluripotent kök hücreler,
mezenkimal kök hücreler, hematopoietik kök hücreler ve kanser kök hücreleri ile
farklı bilim alanlarında yapılmış çalışmalar vardır. Bu yazıda kök hücre tanımı,
genel özellikleri ve klinikteki kullanımları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: kök hücre, embriyonik kök hücre, indüklenmiş pluripotent
kök hücre, mezenkimal kök hücre, hematopoietik kök hücre, kanser kök hücresi
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A stem cell is an undifferentiated cell that can self-renew itself and can commit
to a specific cell type. Depending on their residency, stem cells are classified into
two main categories as embryonic stem cells and adult stem cells. According to
their differentiation and developmental potential, stem cells may be classified as
totipotent, pluripotent, multipotent, and unipotent. The therapeutic potential in
disease states and in regenerative medicine of embryonic stem cells, induced
pluripotent stem cells, mesenchymal stem cells, hematopoietic stem cells, and
cancer stem cells have been studied in different scientific areas. In this review,
the definition, common characteristics, and clinical use of different stem cells will
be discussed.
Keywords: stem cell, embryonic stem cell, induced pluripotent stem cell,
mesenchymal stem cell, hematopoietic stem cell, cancer stem cell
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KÖK HÜCRE TANIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Kök hücre terimi organizmanın tüm hücrelerinin
köken aldığı, değişik hücre tiplerine farklılaşabilen,
kendini yenileyebilme ve klon oluşturma özelliklerine
sahip farklı yapı ve gelişim sürecindeki hücreleri kapsar (1‐
3). Kök hücreler vücutta bulundukları yere göre başlıca
embriyonik kök hücreler (EKH) ve erişkin kök hücreler
olarak iki ana sınıfa ayrılır. Farklılaşma ve gelişme
potansiyellerine

göre

ise
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kök

hücreler

totipotent,

pluripotent, multipotent, oligopotent veya unipotent
olabilirler (3).
Sperm ve ovumun birleşmesi ile ortaya çıkan zigot tek
başına tüm organizmayı ortaya çıkarabilecek genetik
yapıya

sahiptir.

İşte

bu

tüm

hücrelere

dönüşme

potansiyeline sahip ilk embriyonik hücreye “totipotent”
hücre adı verilir. Yaklaşık beş‐altı gün sonrasında oluşan
64‐200 kadar hücreden oluşan hücre kitlesine blastosist
denir ki içindeki hücreler vücuttaki tüm hücrelere
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farklılaşabilse

de

tek

organizmayı

kaybı gibi durumlarda bölünme hızlarını en az iki katına

oluşturamazlar, bu nedenle “pluripotent” embriyonik kök

çıkartırlar. Kök hücreler dokulardaki en uzun ömürlü ve

hücreler olarak adlandırılırlar. Pluripotent kök hücreler

kalıcı hücrelerdir ancak organizma yaşlanınca sayıları

blastosist aşamasındaki iç hücrelerden elde edilebilir ve

azalır, belli sayıdaki mitoz sonunda yaşlanıp ölürler. Kök

endoderm,

hücrelerin klon oluşturma yetenekleri sayesinde tek bir kök

mezoderm

başlarına

ve

bir

ektoderm

tabakalarını

oluşturabilir. Biraz daha özelleşmiş kök hücreler erişkin

hücreden çok sayıda yeni kök hücre ürer (3).

kök hücrelerini oluştururlar, kaynaklandıkları dokuya ait
hücreye farklılaşma yeteneği gösterirler. Mezenkimal kök
hücre (MKH), hematopoietik kök hücre (HKH), nöronal
kök hücre ve intestinal kök hücre “multipotent” erişkin kök
hücrelerine örnek olarak gösterilebilirler (4,5). Her üç germ
tabakasının türevlerine farklılaşamadıkları için pluripotent
değildirler. Birkaç hücre tipine farklılaşabilen kök hücreler
“oligopotent”, tek bir hücre tipine farklılaşabilen kök
hücreler ise “unipotent” olarak adlandırılırlar (örnek: kas
lifi çevresindeki satellit hücreler, epidermisi yenileyen kök
hücreler).

Unipotent

olanları

kök

hücre

olarak

Erişkin kök hücrelerin ontogenezi günümüzde ilgi
çeken araştırma konuları arasındadır. Örneğin, fetüste
büyük yer tutan ve etkin olan bir erişkin kök hücre grubu,
yetişkin organizmada oluşturduğu organ içinde küçük
anatomik bir bölgede istirahat halinde bulunabilir. Bazı
dokuların sadece bir tek tür kök hücresi olabileceği hipotezi
ortaya konmuştur. Bu konuda dikkati çeken organlardan
birisi bağırsak mukozasıdır. Elde edilen veriler LGR5+ kök
hücrelerinin çevredeki tüm hücrelerin kökeni olabileceğini
göstermektedir (3,5).
Kök

hücrelerin

karakterlerinin

hücredeki

kromatin

modifikasyonlar

değişimler

çok

isimlendirmek yerine onları öncü (progenitör, prokürsör)
hücre olarak değerlendirenler de vardır (2‐5).
Kök

hücreler

embriyonik

dönemde

doku

ve

organların gelişmesini sağlarken daha ileri evrelerde doku
ve organların korunması, yenilenme ve onarımında önemli
rol oynarlar. Birçok doku için bu süreç hızlı ve kesintisizdir.
Örneğin kan hücreleri sürekli kemik iliğinde bulunan
hematopoietik kök hücrelerden farklılaşıp olgunlaşırken,
bağırsak epitel hücreleri 3‐4 günde bir kriptalarda yer alan
bağırsak kök hücrelerinden yenilenir. Hücrede kendini
yenileme hücrenin eskiyen kısmını onarma değil, kök
hücre havuzunun yenilenmesi demektir. Kök hücreler
gereken durumlarda geometrik olarak çoğalan geçici
hücreleri

oluştururlar.

Kök

hücrenin

ilk

asimetrik

bölünmesi sonucunda hücrelerden birisi tekrar kök hücre
havuzuna dönerek kök hücre havuzunun sayıca azalmasını
engeller. Kök hücreler asimetrik olarak bölünürken sadece
sitoplazma ve hücre zarı asimetrisi değil, bölünen DNA
yapısında da asimetri gelişir. Çeşitli deneylerde kök

önemlidir.

Kök

belirlenmesinde
ve

epigenetik

hücreler

hücre

içi

düzenleyici mekanizmalar ve mikroçevreden (niş) aldıkları
sinyallerle

dinlenme

evresinde

kalabilir,

kendini

yenileyebilir ve farklılaşma gösterebilir. Kök hücrelerin bu
işlevlerinin sinyal ileti yolakları, transkripsiyon faktörleri,
hücre döngüsü düzenleyicileri ve miRNA’lar üzerinden
kontrol

edildiği

gösterilmiştir.

Kök

hücrelerin

farklılaşmasında ve kendini yenilemesinde LIF‐STAT,
MAP‐ERK, PI3K ve Wnt gibi sinyal ileti yolakları rol oynar.
Kök

hücrelerin

farklılaşma

sürecindeki

hücre

içi

mekanizmalar arasında miRNAlar ve Oct4, Sox2, Nanog
gibi transkripsiyon faktörleri sayılabilir (7). Halen kök
hücrelerin

bölünme

ile

dinlenme

arasındaki

karar

mekanizmaları, hangi koşullarda birden fazla hücre tipine
farklılaşabildikleri, farklılaşma yönünü etkileyen unsurlar
ve

bunların

moleküler

mekanizmaları

net

olarak

açıklanamamaktadır.

hücrelerin kromozomlarının sentromer bölgelerinde yer

Kök hücrelerde farklılaşma her zaman ileri değil,

alan bazı moleküler etiketlerin (immortal DNA kalıbı)

geriye doğru da olabilir, kök hücrenin plastisitesi söz

bölünme sonucunda sadece yavru hücrelerden birisine

konusudur. Bir kök hücre köken aldığı dokunun dışında

aktarıldığı ve bu hücrenin kök hücre havuzunda kalacak

farklı bir dokuya farklılaşabilmektedir. Örneğin, ektoderm

olan kök hücre olduğu gözlemlenmiştir (3‐6). Kök hücreler

kökenli olan bir kök hücrenin in vivo ve/veya in vitro

dokularda az sayıda bulunurlar, yaşam boyu sınırsız

ortamda endoderm veya mezoderm kökenli hücrelere

bölünürler. Genellikle bölünme hızları yavaştır ancak doku

farklılaştığının gösterilmesi bu hücrelerdeki plastisitesiyi
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gösterir. Plastisitenin varlığından söz etmek için değişen

yayınlanan

hücrenin orijinal kökeni çeşitli hücre belirteçleri ile

araştırmalar durdurulmuştur. EKH dışındaki indüklenmiş

gösterilmiş

morfolojik

hücrelerin klinik kullanımları “İnsan Doku ve Hücreleri ile

özelliklerini taşıdığı anlaşılmalı ve bulunduğu doku ya da

Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında

organın fonksiyonlarına sahip olmalıdır. Bir hücredeki

Yönetmelik” ile kalite güvenliği açısından denetim altına

DNA ifadesinin yeniden programlanabilmesi ve hücre içi

alınmıştır. İdeal olarak, “İyi Üretim Uygulamaları” (Good

ve dışındaki sinyallerin doğru kullanılabilmesiyle bir kök

Manufacturing Practices, GMP) kalitesindeki bir kültür

hücre başka bir kök hücreye farklılaştırılabilir, bu da tedavi

ortamı kimyasal tanımlanmış kültür ortamı olmalı ve

için klinikte kullanılabilir (3).

hayvan ürünü içermemelidir. Bu standartlara uygun insan

olmalı,

bulunduğu

dokunun

KLİNİKTE İNSAN EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİ

bir

genelgeyle

insan

EKH’si

ile

ilgili

deri fibroblastları üretilmesi, retinadaki pigment epitelinin
oluşturulması, omurilik yaralanmalarında indüklenmiş

EKH üç farklı kaynaktan elde edilebilir (4,8,9):

kök hücrelerin kullanılması yapılan klinik çalışmalar

1. İn vitro fertilizasyon ünitelerinde kullanılmayan

arasında sayılabilir, ancak bazı çalışmalar çeşitli nedenlerle

embriyolardan elde edilen EKH: Bu hücreler gerçek EKH

sonlandırılmıştır (3,4,12,13).

veya fertil EKH olarak isimlendirilir. HLA tam uyumlu

İNDÜKLENMİŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCRELERİN

hücre serileri nadiren elde edilir, doku reddine neden

(İPKH) KULLANIMI

olabilir. Tümör gelişme riski yüksektir.

İPKH’ler spesifik faktörler yardımıyla uyarılmış

2. Somatik nükleer transfer metoduyla elde edilen

somatik

hücrelerin

pluripotent

evreye

yeniden

EKH: Yumurta hücre çekirdeği ince iğne ile çıkarılıp, onun

programlanması sonucu oluşmaktadırlar (12,13). İlk olarak

yerine vücut somatik hücre çekirdeği transfer edilir;

retroviral gen aktarım metodu ile Oct ¾, Sox‐2, Klf‐4, c‐Myc

yeniden programlanan yumurta hücresi aktive edilip

genleri kullanılarak fare cilt fibroblast hücreleri pluripotent

çoğalmaya bırakılır. Bu metotla elde edilen hücre nükleer

kök hücreye dönüştürülmesi ile İPK hücresi elde edilmiştir

transfer EKH olarak isimlendirilir.

(14). Bir yıl sonra aynı ekip insan cilt fibroblast

3.

hücrelerinden

hücrelerinden pluripotent İPKH’lerini geliştirmiştir (15).

ile elde edilen EKH: Bu hücrelere

Vücut somatik hücreleri, üç temel metot kullanılarak

Döllenmemiş

parthenogenez
parthenogenetik

EKH

yumurta
(pgEKH)

denir.

Elde

edilen

pluripotent kök hücreye dönüştürülmüştür:

embriyoya parthenot denir (14). Döllenmemiş memeli

1. İlk kez Gurdon ve ark. kurbağa bağırsak epitel

oositi, mekanik ve kimyasal etkenlerle uyarılarak in vitro

hücre çekirdeğini yumurta hücresine naklederek somatik

koşullarda

embriyonik

nükleer transfer metodunu geliştirmiş ve kurbağa yavrusu

olmayan blastosist oluşturulabilir. Oluşan blastosist iç

elde etmiştir (16). Benzer bir metotla Wilmut ve ark. (17)

hücre kitlesinden pluripotent pgEKH elde edilebilir. Virüs

memeli epitel hücresini klonlamış ve Dolly’nin doğumunu

ve plasmitler kullanılmaz. Bu hücrelerde in vitro kendini

1996 yılında rapor etmişlerdir.

parthenogenetik

aktivasyonla

yenileme özelliği ve klonojenik kapasite vardır; normal
embriyonik ve ekstra embriyonik gelişim görülmez. HLA
tam uyumlu hücre serileri kolayca elde edilir, doku reddi
görülme oranı düşüktür. pgEKH ile tümör gelişme riski
azdır.
Kök hücrelerin tedavide kullanımı söz konusu
olduğunda güvenlik ön plana geçer. Embriyonik hücrelerin
tedavide kullanımı ile tümör oluşumu veya mikrobiyal
bulaş görülebilir (10,11). Üretilen ürünün kalitesi belli bir
düzeyin üzerinde olmalıdır. Ülkemizde 2005 yılında

2.

Somatik

programlanmada

hücre

füzyonu

kullanılan

ikinci

metodu

yeniden

uygulama

olup

hücrenin farklılaşma kabiliyeti kazanmasını sağlamıştır
(18).
3. Üçüncü yeniden programlama metodu ise bazı
transkripsiyon faktörlerini kullanarak vücut somatik
hücrelerinin

pluripotent

dönüştürülmesidir (12,14,19).

kök

hücre

haline
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İPKH’ler de morfolojileri, pluripotensi belirteçlerinin

hastalığı, musküler distrofi, astım ve işitme kayıpları diğer

ekspresyonu ve kendini sınırsız yenileyebilme kapasitesi

araştırılan hastalıklar arasında yer almıştır (4,12,22‐31). Son

açısından EKH’lere benzemektedirler. İPKH’ler benzer

yıllarda eritroid, megakaryosit ve miyeloid hücreler gibi

pluripotent karaktere sahip olmalarına karşın terapötik

kan ürünleri de elde edilmeye çalışılmaktadır (32). İPKH

kullanım açısından daha iyi bir kaynaktır. EKH’lerin

teknolojisinde hızlı ve umut veren gelişmeler olmasına

izolasyonu, gelişimini tamamladığında yeni bir canlıya

rağmen, bu hücrelerin klinik uygulamasında bazı temel

dönüşebilecek

sorunlar

blastosistin

yok

olduğundan,

çeşitli

etik ve

açmaktadır.

İPKH’ler

çok

edilmesine

yasal

tartışmalara

yol

sürecinin

etmektedir.

geliştirilmesi,

Yeniden

epigenetik

ve

programlama
kromozomal

aberasyonlara yol açmayacak farklılaştırma hücre kültürü

hücrelerden elde edilebildiğinden kullanımına ilişkin etik

çalışmalarının kullanılabilmesi, tüm İPKH’lerin istenilen

ve yasal sınırlamalar bulunmamaktadır. EKH’lerin ayrıca

hücre tipine farklılaştığının gösterilmesi ve daha kısa

doku

sürede daha ekonomik hücre serileri elde edilmesi

ve

orijindeki

devam

somatik

uyumsuzluğu

farklı

neden

teratom

oluşma

riski

gibi

dezavantajları da vardır. Otolog farklılaşmış hücreler için
sınırsız kaynak yaratan İPKH’ler doku rejeksiyonu
durumunda klinik avantaj sağlarlar. Yeniden programlama

beklenen gelişmeler arasında sayılabilir.
KLİNİKTE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KULLANIMI
MKH’ler

işlemi kaynaklı artık DNA veya DNA integrasyonuna bağlı

erişkin

tip

kök

hücrelerdir.

Stromal

tümörojenite riski ve teratom oluşma riski İPKH’lerle de

kökenlidirler ve “destek hücresi” özelliği taşımaları

söz konusudur (12,19,20).

nedeniyle tıbbın birçok alanında kullanım potansiyelleri

İPK

hücre

elde

etmek

için

yapılan

yeniden

programlama işleminde farklı gen aktarım yöntemleri
uygulanabilmektedir. Oct4, Sox2, Klf4, Nanog ve c‐Myc
gibi

transkriptasyon

faktörleri

İPKH’nın

yeniden

programlama fonksiyonel sürecinde önemli rol oynarlar
(18,21). Yeniden programlamada kullanılan hücreye
aktarım viral (retrovirüs, lentivirüs, adenovirüs, sendai
virüs) veya viral olmayan (çeşitli vektörler, miRNA,
mRNA,

protein

ve

küçük

moleküller)

yöntemlerle

gerçekleştirilir. İPKH’lerin programlanma kalitesi ve
pluripotensi düzeyleri teratom ve embriyonumsu cisim
oluşumu ile ölçülebilir. Pluripotensi immünohistokimyasal
testler, RT‐PCR, akım sitometri ve mikrodizin analizi, Oct4,
Nanog, Sox2, Klf4, SSEA3/4 gibi belirteçlerin taranması ve
alkalen fosfataz boyama ile değerlendirilebilir (12,21,22).

vardır. Yağ, kemik, kıkırdak, kas, tendon, ligament, sinir
gibi hücrelere farklılaşabilirler (33‐39). MKH’ler homojen
bir topluluk olmayıp içerisinde değişik kök hücreleri de
bulundururlar. Multipotent erişkin progenitör hücreler,
multilineage uyarılabilir kök hücreler ve çok küçük
embriyonik hücre benzeri kök hücreler bunlar arasında
sayılabilir; bu kök hücrelerin klasik MKH ve hematopoietik
kök

hücrelerin

öncülü

oldukları

düşünülmektedir.

MKH’ler kemik iliği dışında kemik, kas dokusu, karaciğer,
diş pulpası ve maksillofasiyal dokular, lipoaspirasyon
materyalleri, kordon kanı, kordon stroması, plasenta ve
zarları, endometriyum, amniyon sıvısı, sinoviyal sıvı, hatta
mobilize periferik kandan izole edilebilirler. Farklı
dokulardan

elde

edilebilen

MKH’ler

proliferasyon,

differansiyasyon ve immunmodülatuvar etkileri açısından
incelendiğinde aralarında bazı farklılar saptanmıştır.

İlk İPKH hücresinin elde edilmesinden kısa süre

Örneğin özellikle fetal membranlardan elde edilen

sonra orak hücreli anemi, Fanconi anemisi, juvenil

MKH’lerin proliferasyon kapasitelerinin daha iyi olduğu

miyelomonositik

ancak

trombositopeni,

lösemi,

megakaryositik

zayıf

olduğu

bulunmuştur. Ancak bu hücrelerin in vitro immunsupresif
etkilerinin kemik iliği ve kordon kanı hücrelerinden daha

amiyotrofik lateral sklerozis ve Parkinson gibi nörolojik

iyi olduğu gösterilmiştir (40). Yetişkin organizmada MKH

hastalıklar,

sayısı yaşla ters orantılı değişiklik göstermektedir.

miyokard

spinal
enfarktüsü

kord
gibi

hastalık

kapasitelerinin

gibi

hastalıklar,

granülamatöz

diferansiyasyon

yaralanması,

hematolojik

kronik

konjenital

kardiyolojik

hastalıklar ve genetik defektin saptandığı diğer bazı
hastalıkların düzeltilmesi için iyi modeller oluşturulmuş;
tip 1 diyabet, ADA eksikliği, talasemi majör, Gaucher

Mezenkimal kök hücreler rejeneratif tıp için uygun
hücrelerdir.

İn vitro

koşullarda uygun uyaranlarla
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osteojenik, adipojenik, kondrojenik, miyojenik farklılaşma

özelliğin aksi bir cevaba dönüşebileceği de tartışılmaktadır

kapasitelerinin

stroma

(27). MKH ile bir dokunun tamirinde sadece tamiri

oluşturabildikleri gösterilmiştir (41‐43). Klinik deneyim en

olduğu

ve

hematopoietik

gerçekleştirilecek hücrelerin yerine geçmesi genellikle

fazla hematopoetik kök hücre nakli alanındadır, MKH

yeterli olmamakta, aktarılan bölgede çoğalabilmesi için

tedavisi akut greft versus host hastalığında ikinci sıra

özel büyüme faktörleri ve sitokinlerle etkileşebileceği bir

tedaviler arasına girmiştir (43‐45). MKH’lerle ilgili kemik,

yapıya da ihtiyaç duyulmaktadır (30). MKH’ler ile

kıkırdak, tendon ve kas tamirinde ortopedik, beta adacık

yeterince klinik deneyim kazanılmadan, hücre hazırlama

hücrelerin

endokrinolojik,

metotları optimize edilmeden kullanımının potansiyel

kardiyovasküler hasarların giderilmesinde kardiyolojik

rejenesyonunda

sakıncaları üzerinde durulmakta ve bu nedenle klinikte

amaçlı araştırmalar vardır. Kemik yenilenmesi ya da

gerçekleştirilen

tamirinde MKH’nin kullanımı çok önemlidir; ancak olumlu

kalmaktadır.

etkilerini, güvenilirliğini, en uygun kaynak ve tedavi
bölgesine uygulanma yöntemini belirlemek için daha fazla
çalışmaya ihtiyaç vardır. Kardiyak tamirde MKH’nin

KLİNİKTE

çalışma

sayısı

beklenenin

altında

KÖK

HÜCRE

HEMATOPOİETİK

KULLANIMI

istenilen bölgeye yerleşimi çok düşük ve tamir için yetersiz

HKH’ler kemik iliği, kordon kanı ve mobilize edilmiş

kaldığı, etkilerini daha çok parakrin olarak gerçekleştirdiği

periferik kanda bulunurlar (3). Hücre seri belirteçleri

rapor edilmiştir (41,42). Yara iyileşmesi, oral patolojiler, diş

yoktur (Lin‐), ancak CD34+ hücrelerdir; kemik iliği

implantları, periferik arter hastalığına bağlı iskemiler,

hücrelerinin

iskemik inmeler, multipl skleroz başta olmak üzere bazı

progenitorlarda CD34+ bulunurken, olgun hücrelerde

nöral hastalıklar, spinal yaralanmalar, retinal hastalıklar ve

saptanmaz. Hematopoietik potansiyeli olan kök hücrelerin

otizm

Bazı

saflaştırılmasında kullanılan diğer önemli belirteçler

uygulamalarda istenilen sonuca ulaşılamamıştır, örneğin

arasında CD133, vasküler endoteliyal büyüme faktör

nöral

MKH’lerden

(VEGF) reseptör 2, CD90 (Thy‐1), CD117 (c‐kit), CD164,

nöronal morfolojide ve nöronal antijenleri taşıyan hücreler

CXC‐kemokin reseptör 4 (CXCR‐4), p‐glikoprotein, Sca‐1,

farklılaştırılsa da bu hücrelerin gerçek nöron özelliklerinde

AA4, CD45 sayılabilir. Kültür yöntemleri sayesinde kök

ve fonksiyonunda olduğu kanıtlanamamıştır (47,48). Bazı

hücreleri ve progenitör hücreleri en farklılaşmamıştan en

retinal hastalıklarda in vivo uygulamalar yapılmış olup,

olgun olana dek tanıma imkanı ortaya çıkmıştır. Hücre

özellikle

farklılaştıkça

tedavisinde
hastalıklarda

diabetik

de

denenmiştir

uygun

(41,46).

uyaranlarla

retinopatide

faydalı

olabileceği

%0.5‐5

proliferasyon

bildirilmiştir (49,50). Çalışmalardaki çelişkili sonuçlar

diferansiasyonu

nedeniyle

hücrelere,

MKH’nin

standart

diyabet

tedavisinde

kadarını

oluştururlar.

kapasitesi

artmaktadır.

onlardan

da

HKH’den

kemik

iliği

Erken

azalmakta,
progenitör
aspirasyon

uygulanabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

yaymalarında morfolojik olarak tanımlanabilen prekürsör

Kronik karaciğer hastalıklarında MKH uygulamaları

hücrelere

olmasına rağmen henüz insanlara uygulanması ile ilgili

olgunlaşmalarını tamamlayarak periferik kan hücrelerini

sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Akut respiratuvar distres

oluştururlar.

sendromu ve kronik solunum yolu hastalıklarında MKH

bazofil/mast

kullanımı olumlu sonuç verebilmektedir (51,52).

dendritik hücre, B ve T lenfositler, NK hücreleri gibi farklı

Klinik uygulamalarda MKH’ler sıklıkla intravenöz

farklılaşma

olur.

HKHʹler
hücresi,

Prekürsör

nötrofil,
eozinofil,

hücreler

monosit/makrofaj,
eritrosit,

trombosit,

olgun hücre tiplerini oluşturabilirler.

mikroçevre

HKH’ler kendi kendini yenileyebilen, uzun süre

koşullarına bağlı olarak nasıl bir karakter kazanacağı, pro‐

hücre oluşturabilme kapasitesi olan, daha olgun hücrelere

veya

farklılaşabilme özelliklerine sahip multipotent erişkin kök

infüzyonla

hastaya

verildikten

anti‐enflamatuvar

yanıt

sonra

ortaya

çıkaracağı

iyi

bilinmemektedir (46). Ayrıca, MKH olarak verilişinde

hücreleridir.

immün baskılayıcı özellik göstermesi beklenirken hastaya

yenilemeleri, farklılaşmaları, istirahatte kalmaları, periferik

HKH’lerin

gelişimi,

kendi

kendini

verildikten sonra farklılaşma gösterdiği takdirde bu

kana mobilize olmaları veya kök hücre nakli sonrasında
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tekrar bulunduğu mikroçevre içerisine dönmeleri, çeşitli

rahatsızlıkları ve diyabet hastalığında kemik iliği veya

sitokin

büyüme

periferik kan kaynaklı HKH’ler hastalara uygulanmıştır

faktörleri aracılığıyla sağlanmaktadır (53‐56). Kemik

kombinasyonları,

(53). By‐pass operasyonu ile nekrotik sahadaki hasarlanmış

iliğinde, MKH’lerden kaynaklanan osteoblast, fibroblast,

hücrelerle

adipozit gibi kemik iliği stroma hücreleri nişi oluştururlar;

değildir. Bu alana yeni kan akımının sağlanması ve kalp

salgıladıkları sitokinler ve hücre adezyonuyla başlatılan

kasının yenilenmesi için yeni hücre desteği yapılmaya

hücreler arası sinyallerle HKH’lerin kendi kendilerini

çalışılmaktadır; bu amaçla koroner damara veya lezyon

yenileme

içine, by‐pass operasyonuna ilave olarak otolog kemik iliği

ve

transkripsiyon

farklılaşmasını

ve

düzenlerler

(54,56).

kalp

fonksiyonunu

düzeltmek

mümkün

Hematopoietik organlardan elde edilen kök hücrelerin,

hücrelerinin verildiği araştırmalar vardır (57).

hematopoietik hücrelerden farklı olarak kemik, kıkırdak,

yandan

nöral hücreler, pnömositler, kas, deri, endotel, epitel

gruplarından elde edilen MKH ve erişkin kök hücrelerin

hücreleri, hepatositler gibi hücreleri oluşturma kapasiteleri

insan, fare ve ratlarda in vitro olarak nöron, oligodendrosit

vardır (3). Hematopoietik hücreleri oluşturan dokularda

ve astrositleri oluşturabildikleri rapor edilmiştir (58,59).

HKH’ler yanısıra başka progenitor kök hücreler de yer alır:

Lösemi veya immün yetmezlik nedeniyle erkek donörden

1. Hemanjioblastlar: Damar endotel hücrelerinin
prekürsörüdür.
2. MKH:

kemik

adipojenik,

mononükleer

hücrelerin

alt

kemik iliği nakli yapılan kadın hastaların beyinlerinde
donör Y kromozomunun oluştuğu immünohistokimyasal
incelemeler

Osteojenik,

iliği

Diğer

ve

FISH

ile

gösterilmiştir

(59).

Farklı

kondrojenik,

çalışmalarda letal dozda ışınlanmış dişi ratlara singeneik

miyojenik farklılaşma kapasiteleri vardır, hematopoietik

erkek ratlardan HKH nakli yapıldığında erkek donör

stroma oluşturabilirler.

kemik iliği kaynaklı hücrelerin dişi ratların karaciğerinde

3. Erişkin kök hücreler: Ektodermal, endodermal,
mezodermal kökenli hücrelerin çoğuna farklılaşabilirler.

yamalandığı ve karaciğerin oval hücrelerine, bilier epitel
hücrelerine ve hepatositlere diferansiye olduğu izlenmiştir
(60,61). Kemik iliği kökenli hücreler in vivo pankreas

HKH nakli bazı malign ve benign hastalıklarda

adacık hücrelerine de farklılaşabilirler. Bir çalışmada, GFP+

günümüzde başarıyla uygulanan bir tedavi komponenti

erkek fare kemik iliği hücrelerinin dişi farelere naklinden 4‐

olmuştur. Otolog HKH nakli hastanın kendi HKH’lerinin

6 hafta sonra alıcı farelerin pankreas adacık hücrelerinden

kendisine verilmesiyle yapılır; hastaya yüksek doz

GFP+ hücreler izole edilmiş, alıcıdaki adacık hücrelerinin

kemoterapi vermeyi sağlar. Doku tipi uygun akraba veya

%1.7‐3ʹünün donör kaynaklı olduğu ve in vitro kültüre

akraba dışı vericilerden yapılan allojeneik HKH nakli

edildiklerinde kemik iliği kökenli hücrelerin normal

günümüzde daha az toksik ve verimli hale geldiyse de

morfolojide oldukları ve glukoz ve exendine (glukagona

%10‐%30’a

benzer

kadar

düşürülebilmiş

transplanta

bağlı

bir

peptid)

cevaben

insülin

salgıladıkları

mortalite yine de büyük sorun olmaya devam etmektedir.

saptanmıştır (62). Çalışmaların sayısı artsa da henüz

Hazırlık rejiminde indirgenmiş yoğunlukta kemoterapi,

standart klinik kullanım için veriler ve uzun dönem

destek

sonuçları yetersizdir.

tedavilerdeki

gelişmeler

ve

HLA

tiplendirilmesindeki hassasiyet ile önemli ölçüde mortalite
azalmasına rağmen, posttransplant gelişebilen greft versus

KANSER KÖK HÜCRELERİ (KKH)

hastalığı, hastalık tekrarı, azalan yaşam kalitesi ve ikincil

Kendini yenileyebilme ve farklılaşabilme özelliklerine

kanserler önemli sorunları oluşturmaktadır. Haploidentik

sahip KKH varlığı, hastalarda tedaviye direnç ve nükse

akraba vericiden yapılan HKH nakilleri mortalite ve

neden olabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda çeşitli kanser

komplikasyon gelişimi açısından riskli olsa da ülkemizde

türlerinde KKH’lerin tanımlanmasıyla bu hücrelerin yüzey

de başarıyla yapılmaya başlanmış, endikasyonu olan

belirteçleri, sinyal yolakları, yerleşim yerleri ve mikroRNA

hastalarda kullanmaya başlanmıştır (53).

(miRNA) ekspresyonlarına yönelik tedavi yaklaşımları

HKH klinik kullanımında diğer alanlarda kardiyoloji
öne

geçmiş,

takiben

nörolojik

bilimler,

karaciğer

gündeme gelmiştir (63‐70). KKH’lerin çoğalma, kendini
yenileme ve yayılmasında wnt/β‐catetin, hedgehog, notch,
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hox ailesi, BMI‐1, PTEN ve nodal/activin sinyal yolakları

5.
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