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Editör’den
Pek Çok Teşekkür...
2 Haziran 2014 Pazartesi sabahı KHB’nin ilk sayısını
sizinle birlikte yaklaşık 2750 kişiye ulaştırdık. Bir kez
daha gördük ki, günümüzde e-posta sistemiyle bir
mesaj göndermek, e-iletişim dünyasının kendine
özgü teknik bilgilerine sahip olmayı gerektiriyor.
KHB’yi yayınlamadan önce bu konuda yapmış
olduğumuz teknik hazırlık işe yaradı ve KHB “spam”
olarak bilinen bir e-posta mesajı olarak nitelendirilmeden sizlere ulaştı. Bu vesileyle şunu da belirtelim
ki, bize iletmiş olduğunuz e-posta adresiniz kesinlikle üçüncü şahıslar ile paylaşılmamaktadır. Bu
nedenle KHB’nin web ve e-posta altyapısı ticari bir
kuruluş tarafından değil, bizzat bizim tarafımızdan
yürütülmekte. 250’yi aşkın okuyucudan abonelik
formu geldi. KHB’nin bundan sonraki sayıları bu
kişilere otomatik olarak gönderilecek. Siz de halen
kayıt olmadıysanız www.kokhucrebulteni.com
adresindeki formu doldurarak veya info@kokhucrebulteni.com adresine bir e-posta göndererek
KHB’nin sürekli izleyicisi olabilirsiniz.
Gönderileriniz arasında çok sayıda övgü ve başarı
dilekleri vardı. 4 Temmuz 2014 tarihine kadar bize
ulaşanlara bu sayıda “Sizlerden Gelen” başlığı
altında yer verirken, daha sonra ulaşanlara ise
bundan sonraki sayılarda yer vereceğiz. Umuyoruz
ki, bu beğeniniz karşılıksız kalmaz ve KHB’yi
yıllarca yayınlama imkanı buluruz. Daha önce de
belirttiğimiz gibi, KHB’nin sürekliliği büyük oranda
sizden gelecek yazılara ve geri bildirimlere bağlı.
Bir kez daha açık çağrı yaparak sürekli ve konuk
yazarlara yer vermeceğimizi bildirelim.
İlk sayının yayınlanmasının ardından KHB, Türk
Üreme Tıbbı Derneği (TSRM) ve Klinik Embriyoloji
Dernegi’nin web sitelerinde tanıtıldı. Bunun için
dernek başkanları Prof.Dr. Gürkan Uncu ve Prof.Dr.
Tülay İrez’e teşekkür ederiz. Ayrıca Türk Ortopedi
ve Travmatoloji Derneği (TOTBİD) bir e-posta ile
üyelerine KHB’yi tanıttı. Bu bağlantıların sağlanmasındaki katkıları için Prof.Dr. Çiler Çelik Özenci,

Geçen sayımızda, tam da bu köşede, “Pluripotensiye Giden En Kısa Yol. STAP Hücreleri ve Sonrası!...” başlığıyla bu yılın başında H. Obokata ve
ark. tarafından Nature’da yayınlanan iki ilginç
çalışmadan söz etmiştik. Anımsayacak olursak,
Japonya Riken Enstitüsü’nden bir grup araştırıcı
ve Amerika’daki Harvard Üniversitesinde anesteziyoloji profesörü olan Dr. C. Vacanti imzasıyla
yayınlanan bu iki makalede de zayıf asit
banyosu gibi fiziksel yöntemlerle somatik fare hücreleri kısa sürede pluripotensi
kazanmaktaydılar. Ancak her iki çalışmada sunulan yöntem yayınlandığı günden
bu yana çeşitli laboratuvalar tarafından
denendiği halde aynı sonuca ulaşılamadğı
gerekçesiyle oldukça eleştiri aldı. Yapılan
incelemelerde bu iki yayında da bazı
yanıltmalar olduğu, görüntüler üzerinde
düzeltmeler yapıldığı, hatta bazı verilerin bir başka makaleden alındığı ortaya
çıkarıldı. Konuyu incelemek üzere kurulan Riken
Enstitüsü Komisyonu da aynı kanıya vardığını Mayıs
ayı içinde basına açıkladı. Basın karşısında duygusal
bir savunma yapan Dr. H. Obokata, hatalarını olduğunu itiraf etmekle birlikte, yayınlamış oldukları yöntemi en az 200 kez denediğini ve istenirse
dünyanın tüm laboratuvarlarında da tekrarlayabileceğini öne sürdü. Ancak yayında imzası olan

Alp Can

Prof.Dr. Merter Özenci ve Dr. Sinan Özkavukcu’ya
özel teşekkürlerimizi sunarız.
Bu sayıda doğrudan ve in vivo farklılaştırma konularındaki yorum-haber niteliğindeki yazılara ağırlık
verdik. İlk önce, geçen sayımızda bu yılın en ses
getiren olayı olarak değerlendirilen STAP hücreleriyle ilgili gelişmelerin devamı olarak söz konusu iki
makalenin Nature dergisinden geri çekilmesi haberi
yer alıyor. İkinci sırada Volkan Coşkun tarafından
kaleme alınan doğrudan farklılaştırma konusundaki
tanıtıcı yazıya yer veriyoruz. Bu yazı genelde in vitro
farklıştırmayı konu edinirken geçtiğimiz iki üç yıl
içinde giderek yaygınlaşan in vivo programlama
konusu Açelya Yılmazer tarafından derlendi. Kendi
çalışmalarından da örnekler veren Yılmazer bu
tekniğin şimdilik belli organlardaki başarısına vurgu
yapmakta. Üçüncü sırada eğitimini İspanya’da
sürdüren Hakan Coşkun Nobel Ödülü sahipleriyle
yaptıkları bir söyleşiyi Genç Gözlemler köşesinde
kaleme aldı. Bunun ardından in vivo farklılaştırma
konusunda iki yazı daha yer alıyor. İlki kalbin
yerleşik hücrelerinin etkinlik kazanmasına yönelik
çalışmaların özetlendiği yorum-haber; ikincisi
ise Çiler Çelik Özenci’nin dentin kök hücrelerinin
lazer ışığıyla etkinleştirilerek dentin onarımının
başarıldığı preklinik deneyleri derlediği yazı olmak
üzere. Bu sayımızda Duru Aras’ın derlemesiyle yeni
bir kitabı daha tanıtıyoruz. Bu sayıda yer vermeyi
düşündüğümüz VSEL hücrelerine ise önümüzdeki
sayılardan
birisinde
değineceğiz.
Bir sonraki sayıda buluşuncaya
kadar hoşça
kalın...

Pluripotent Hücreler
Direct Conversion or
iPSCs: Do All Roads Lead
to Rome?
During development, when cells are programmed
to perform specific tasks via terminal differentiation, they perform their functions throughout
life without undergoing fate changes, a process
referred to as phenotypic stability. The idea of
nuclear reprogramming challenged this concept
and introduced the notion that the genomic
material from any given cell can be reprogrammed
to move back in the developmental cascade and
become more unrestricted in terms of what other
cell types it could generate in the process. It was
initially shown that through somatic cell nuclear
transfer (SCNT), one can reprogram the nucleus of
any somatic cell by injecting it into oocytes that
were experimentally devoid of their own nucleus.
Once the oocyte divides and begins the process of
development, pluripotent cells can be isolated at
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diğer araştırmacılardan beklediği desteği alamayan
Obokata Haziran ayının ilk günlerinde Nature dergisinden her iki yayınını da geri çekme kararı aldı.
Riken Enstitüsü yetkilileri bu yayınlarda adı geçen
araştırmacılar hakkında soruşturma başlatacağını
ve sonucun olumsuz olması durumunda ceza
alabileceklerini bildirdi.
Ancak makalelerin geri çekilmesi olayın
sonu anlamına gelmiyor. Riken Enstitüsü
araştırmacıları STAP hücrelerinin var olup
olmadığını, Obokata’nın bulgularının ne
oranda artefakt olduğunun bundan sonra
araştırılacağını ileri sürmekteler.
Öte yandan H. Obokata’nın Amerika’daki çalışmaları sırasında danışmanı olarak
gözüken Dr. C. Vacanti için bir yaptırımın
olup olmayacağı belirsizliğini korumakta. Vacanti genç bir insanın verilerini
yayınlanmadan önce kontrol etmemekle suçlanıyor.
Nature dergisi de bu olay nedeniyle hakem
değelendirmesi konusunda eleştirilerin odağı
olmuş durumda. Bir Nature yetkilisi, okuyucuları
yanıltmamak için hakem değerlendirme sürecinin
iyileştirilmesi konusunda çalıştıklarını belirtti.
				

Editör

Volkan Coşkun

the blastocyst stage to be used for many purposes,
such as further differentiation into specific cell
types within the three germ layers, studying early
steps of embryogenesis, disease modeling, etc.
Over the last decade, induced pluripotent stem cell
(iPSC) technology revolutionized the way we now
create pluripotent cells from differentiated, somatic
cells. By ectopically expressing handful of genes
-as low as two in some cases- differentiated cells
can be pushed to express genetic programs that
are associated with a more undifferentiated state,
eventually transforming them into embryonic stem
cell like colonies. Numerous laboratories around
the world is utilizing this technology to generate
iPSCs for future cell-replacement therapies,
studying disease mechanisms, testing drug toxicity
and more. However, depending on the cell type
that’s being differentiated from iPSCs for particular
purposes, one may not need to generate iPSCs and
go straight to the last step of producing a specific
cell type (e.g. neurons, hepatocytes, beta endocrine cells, etc.) by using direct conversion.

2

Sayı: 2 (Ağustos-Eylül 2014)

Kök Hücre E-Bülteni

In direct conversion (also referred to as transdiffermediate pluripotent state (i.e., iPSCs). In specific
entiation), the ectopic expression of transcription
applications where the pluripotent state is not necfactors converts somatic cells from one lineage
essary or desired, this is a welcome change, since
to another without reverting the cell all the way
the process of creating and maintaining iPSCs are
back to a fully undifferentiated
labor intensive and costly. Furtherstate. Direct conversion has been
more, for cell-based replacement
around a lot longer than the iPSC
therapies, differentiation of cells
technology. For instance, conversion
from iPSCs and transplanting them
of fibroblasts into muscle cells by
into recipients carry additional risk
overexpression of MyoD [Davis et
factors, such as increased chance
al, Cell 51: 987, 1987] or conversion
of tumor formation, while dealing
of lymphoid cells into macrophages
with pluripotent cells. In the two
by expressing Pu-1 [Xie et al, Cell
examples stated above, in which
117: 663-676, 2004] were among the
the pancreatic exocrine cells were
first demonstrations that a single
converted directly into endocrine
transcription factor could directly
© Trajkovic et al, 2006.
cells or the resident fibroblasts in the
convert one cell type into another.
injured heart that were converted
Note that these initial studies achieved conversion
into functional cardiomyocytes, there was no need
from one cell type to another within the same
for an intermediate pluripotent state to achieve
lineage. Subsequently, using the iPSC approach
the goal of transdifferentiation, and the process of
as a starting point, there have been studies that
conversion took place in vivo. By utilizing the right
achieved direct conversion from one germ layer to
set of transcription factors, the cells transformed
that of another, such as fibroblasts to neurons [Xue
from one lineage into another and achieved the
et al, Cell 152: 82-96, 2013] or liver cells [Sekiya &
final result of repair and/or restoration of function
Suzuki, Nature 29: 390-3, 2011]. Furthermore, there
following disease/injury. Even though, iPSCs would
have been studies that utilized direct conversion
be necessary for many applications, for certain
in vivo, such as in vivo conversion of exocrine to
tasks, we can reach the same final goal by using
endocrine pancreas cells [Zhou et al, Nature 455:
direct conversion without the need for iPSCs. Furt
627-632 2008], or in vivo conversion of fibroblasts
hermore, direct lineage conversion could provide
into in functional myocytes in an infarct area [Song
important new sources of human cells for creating
et al, Nature 485: 599–604, 2012]. Without a doubt,
in vitro disease models and cell-based replacement
the success of recent experiments using direct
therapies. While the use of direct conversion gains
conversion was inspired by Yamanaka’s discovery
more popularity, it will be important to carefully
of iPSC technology, further indicating that the iPSC
determine the fidelity of reprogramming and to
approach has importance beyond just the reprog
develop methods for robustly and efficiently generramming of somatic cells into pluripotent cells.
ating one specific human cell type from another,
In direct conversion, one cell type is transformed
directly.
into another without going through the inter-

pluripotent kök hücrelerin elde edilmesi için ise
transkripsiyon faktörünün ifadesi gerektiği gösterildi [Cell 126: 663-676, 2006]. Bunlar gibi çığır açan bir
dizi çalışma bilim dünyasının hücre farklılaşması ve
esnekliği hakkındaki görüşünü tamamen değiştirdi
ve farklılaşmış hücrelerin başka hücre tiplerine
ya da pluripotent kök hücre düzeyine programlanabildiğini anlaşıldı. Bu kavramsal devrim, son
zamanlarda bilim adamlarının canlı doku içerisindeki hücrelerin de programlanabilmesine esin kaynağı
oldu.

Pluripotent Hücreler
Yeni Bir Teknoloji: Canlı
Doku İçerisinde (in vivo)
Hücre Programlaması

Genç Gözlemler
Nobel’lilerle Soru-Cevap!

insanlarına ödüllerini takdim etti. Kuşkusuz, gerek
ülke gerekse bölge için önemli bir etkinlikti.

Geçtiğimiz günlerde İspanya’nın Valensiya bölgesinin Nobel’i olarak kabul edilen Kral 1. Jaime Ödül
Töreninde, farklı alanlarda Nobel ödülüne almış
bilim insanları ağırlandı. Aynı törende ödül komitesi
üyeleri arasında yer alan ünlü kâşifler temel bilimler,
ekonomi, tıp, çevre, teknoloji, peyzaj-şehir planlama ve girişimcilik alanında İspanya’nın başarılı bilim

Törenden önce bölgenin çeşitli enstitülerinden
seçilen genç araştırmacılara Nobel ödüllü bilim
insanlarıyla buluşup sohbet etme imkânı verildi.
Soru-cevap şeklinde geçen söyleşi boyunca, ders
kitaplarında okuduğumuz temel bilgilerin kâşifle
rine “kitaptan olmayan” sorular soruldu. Benim de
bulunduğumuz grupta “ubikitin bağımlı protein

Rejeneratif tıbbın en temel amaçlarından birisi,
ölmüş ya da hasar görmüş hücrelerin yerini
doldurmaktır. Buna geriye farklılaştırma, doğrudan

Açelya Yılmazer

farklılaştırma ya da yeniden programlama gibi
yöntemler yoluyla ulaşabiliyoruz. Doğal doku
rejenerasyonu (yenilenme) bazı omurgalı ve
memeli hayvan türlerinde görüldüğü gibi insan
hücrelerinde de deneysel olarak uyarılabiliyor [Int J
Clin Exp Pathol 6: 1327-1336, 2013]. Kurbağalardaki
çekirdek nakli çalışmaları yıllar önce farklılaşmış bir
hücrenin tekrar embriyonik aşamaya dönüşebildiğini gösterdi [Embryol Exp Morphol 10: 622-640,
1962]. Daha sonra, somatik hücrelerden uyarılmış

İn vivo doğrudan farklılaştırma sırasında hücreler
pluripotent aşamaya gelmeksizin, doğrudan başka
bir tür hücreye dönüştürülmekte ve bu şekilde
hedef dokuda hücre yenilenmesi amaçlanmakta.
İlk olarak Zhou ve ark. tarafından 2008 yılında rapor
edilen bu yaklaşımla pankreasın alfa hücreleri %20
verimlilikle 3 gün içerisinde insülin salgılayan beta
hücrelerine dönüştürüldü [Nature 455:627-632,
2008]. Bu cesaret verici bulguyu kardiyomiyositlerin
doğrudan farklılaşma çalışmaları izledi. 2012 yılında
viral vektörler kullanarak kardiyak transkripsiyon
faktörlerinin (GATA4, Mef2c ve Tbx5) ya da kalbe
özgü miRNA moleküllerinin ifadesiyle kardiyak
fibroblastların işlevsel kardiyomiyositlere dönüşebildiği gösterildi [Circ Res 111: 1147-1156, 2012;
Nature 485: 593-598, 2012; Nature 485:599-604,
2012; Circ Res 110: 1465-73, 2012]. 2013 yılında,
canlı memeli dokusu içerisinde programlama
faktörlerinin (Oct3/4, Klf-4, Sox-2 ve c-Myc: OKSM)
yüksek düzeyde ifadesiyle ilk kez hepatositlerin
pluripotent aşamaya geldiği gösterildi [Plos One
8:e54754, 2013]. Bu teknoloji sayesinde hem geçici,
hızlı (2 gün içinde), verimli (% 10 civarında), hem de
hiçbir doku hasarı ve teratom oluşturmadan in vivo

uyarılmış pluripotent kök hücre (uPK) üretiminin
gerçekleşebileceği ve bu hücrelerin çevresel
faktörler sayesinde tekrar hepatositlere dönüşebileceği anlaşıldı. Parmer’in grubu transgenik fare
modelinde programlama faktörlerini kullanarak
astrositleri doğrudan nöronlara dönüştürdü [Proc
Natl Acad Sci U S A 110: 7038–7043, 2013]. Guo
ve ark. ise NeuroD1 faktörünü kullanarak beyin
hasarı geçirmiş ya da Alzheimer hastalığı modeli
oluşturulmuş farelerde gliya hücrelerini işlevsel
nöronlara dönüştürmeyi başardı [Cell Stem Cell 14:
188-202, 2014].
50 gün sonunda in vivo programlanmış fare karaciğeri

© Yilmazer ve ark, Plos One, 2013.

Bu veriler çerçevesinde, canlı doku içerisinde
hücre programlamanın verimli, hızlı ve güvenli bir
teknik olduğu anlaşılmakta. Hedef dokuda yüksek
verimlilikle ve güvenli bir şekilde programlama
faktörlerini ifade edecek doğru vektörler seçildiği
takdirde her türlü memeli hücresi programlanabilir.
Doku içerisinde hücre programlamak uzun ve
karmaşık kültür koşulları ve sonrasındaki hücrelerin
hedef dokuya aktarımı ve yamanma verimlilikleri
gibi engelleri aştığı için onarıcı ve yenileyici
tedavi yöntemlerine yenilikçi bir alternatif olarak
görülmekte.
Hakan Coşkun
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yıkımı”nı gösteren Dr. Aaron Cierchanover ve
Dr. Avram Hershko; “kardiyovasküler sistemde
nitrik oksit sinyal molekülü”nün kâşifi Dr. Ferid
Murad; “protein fosforilasyonu”nu ortaya koyan
Dr. Edmond Fisher ve “split genleri” keşfeden Dr.
Richard Roberts vardı.

Soldan sağa: Edmond Fisher, Avram Hershko, Richard Roberts

Sizce, neden Nobel ödüllü kadın bilim insanları
azınlıkta?
Tarihe baktığımızda birçok kadın araştırmacının
Nobel ödülü aldığını görebiliriz. Örneğin, Maria Cruie,
iki kez ödüllendirilmiştir. Fakat kadınların evdeki
sorumlulukları erkeklere nazaran daha fazla, özellikle
de bebeklerine daha fazla zaman ayırmak zorundalar.
Bu durum çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Ancak
konuklarımız günümüzde tıp ve temel bilimler
alanında kadın araştırmacı sayısının hızla arttığını
ve buna bağlı olarak ileride Nobel ödüllü kadın
bilim insanı sayısının artacağı inancında olduklarını
belirttiler.
Çalışmalarımızı Nature, Science, Cell gibi etki
değeri yüksek dergilerde yayınlamak makalenin kalitesi için önemli bir ölçüt müdür?
Yayınlanan derginin adından ziyade yapılan
çalışmanın kalitesinin önemli olduğunu düşünen
değerli bilim insanları, çalışmalarımızı yayınlamak
istediğimiz dergilerin doğru belirlenmesi gerektiğini, ancak etki değeri düşük dergilerde oldukça
kaliteli çalışmaların yayınlandığını söylediler.
Bilimde sabırlı olmak… Bazen sonuca ulaşmak için aceleci davranırız ve çalışmalarımız
başarısızlıkla sonuçlanır. Sizlerin bu konudaki
önerileri nedir?
Yapılan çalışmalar hayal kırıklığıyla sonuçlandığında
sabırlı olunması gerektiğini belirten Dr. Roberts,
hatalı sonuçlarla biten deneyleri daha çok sevdiğini,
zira kendine Nobel ödülünü kazandıran büyük keşfi
“yanlış sonuçlar” ile bulduklarını belirtti. Bilimde
hatalara her zaman yer olduğunu söyleyen bilim
insanları, “eğer hedefinizden eminseniz ve sonuca

ulaşamıyorsanız hedefinizi değil gittiğiniz yolu
değiştirmelisiniz” diye öneride bulundular.
Günümüzdeki en popüler alanlardan biri sistem
biyolojisi. Bu alan hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Sistem biyolojisini, doğayı anlamak üzere kullanabileceğimiz önemli araç olarak gören araştırmacılar,
doğanın bilinmezlerini ortaya çıkarmak için yine
doğanın izlenmesi gerektiğini düşünüyorlar.
Nobel ödülünü alacağınızı hiç düşündünüz mü?
Sonuçları ilk elde ettiklerinde Nobel’i akıllarından
geçirmediklerini belirten Dr. Hershko, “ama etki
değeri yüksek bir sonuç elde ettiğimizin farkındaydık”
diye ekledi.
Nobel ödülünü aldıktan sonra yaşamınızda ne
gibi değişiklikler oldu?
Günlük yaşamlarında çok bir değişiklik olmadığını
belirten mütevazı bilim insanları çalışmalarını
sürdüklerini söylediler.
Size Nobel ödülünü neyin kazandırdığını
düşünüyorsunuz?
Akademik kariyerlerinde doktora danışmanlarının
ve laboratuvarda bulunan doktora sonrası araştırmacıların önemli rol oynağını belirttiler.
Peki, kök hücre dünyasında neler oldu? 1960’lı
yıllarda Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün çalışmaları
ile başlayan “hematopoetik kök hücrelerin tedavi
amaçlı kullanılması” 1990’lı yıllarda bilim camiası
tarafından Nobel’e layık görüldü. Ardından, 2007
yılında “fare kaynaklı embriyon kök hücreleri ile
yapılan genetik çalışmalar” ve sonrasında yalnızca
kök hücre çalışmalarını değil biyolojinin temel
taşlarını yerinden oynatan “uyarılmış pluripotent
kök hücreler”in keşfi Nobel ile ödüllendirildi. Son
çeyrek yüzyılda üç Nobel’i koltuğunun altına almış
olan kök hücre çalışmaları, hızla artan bir ivme ile
“hücrenin sırları”nı ortaya dökmeyi sürdüreceğe
benziyor.

2014 yılında ülkemizde
düzenlenecek olan
kök hücre konulu tüm
etkinlikleri duyurmak için
lütfen bize ulaşınız.
info@kokhucrebulteni.com
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Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Alp Can
ların kardiyomiyosit benzeri hücreler farklılaşması
Kalpte Doğrudan
ve bir bölümünün de kasılma etkinliği göstereiçin GATA4, MEF2C ve TBX5 (GMT) transkripFarklılaştırma: Endojen bilmesi
siyon faktörlerinin gerekli olduğunu göstermişti
142: 375-386, 2010]. Hatta Qian ve ark. [Nature
Kalpte Onarım ve Hücre [Cell
485: 593-598, 2012] fare kalbine GMT kodlayan
enjekte ederek kalpte fibroblastların
Yenilenmesinin Kaynağı retrovirüs
işlevsel miyositlere dönüştüğünü ve bu hücrelerin
diğer hücrelerle birlikte senkron olarak kasıldıklarını
Ne Olabilir?
Günümüzde kalp krizi ve ardından ortaya çıkabilen
kalp yetmezliği en ölümcül klinik durumlardan
birisi olmayı sürdürüyor. Kalp kası kansız kaldığı
zaman yerini bağ dokusu ağırlıklı bir skar dokusu
dolduruyor. Kalbin kasılma etkinliğine katılamayan
bu bölgenin büyüklüğü ve yeri genellikle ortaya
çıkan klinik tablonun şiddetiyle doğru orantılı. Daha
iyi medikal tedavi ve zamanında müdahaleyle kalp
krizi sonucu ortaya çıkan skar dokusunun hacminin
mümkün olabildiğince küçük tutulması erken ölüm
oranlarını düşürdüğü gibi kişinin yaşam kalitesini
de olumlu olarak etkilemekte.
Bir süredir, kalp kası hücrelerinin de belli bir hızla
yenilendiğini biliyoruz. Öyle ki, 50 yaşındaki bir
kişinin kalp kası hücrelerinin (kardiyomiyosit) yaşam
sürelerine ilişkin bir analiz yapıldığında görülmüş
ki, bu hücrelerin yaklaşık yarısı doğumdan sonra
ortaya çıkmış yeni hücreler. Bir başka deyişle,
sağlıklı bir kalpte her yıl yaklaşık hücrelerin %0,5-1’i
yenileniyor. Ancak bu yenilenme hızı hasarlı kalbi
onarmaya yetmiyor. Pekala, yenilenen hücrelerin
kaynağı kalbin neresi ve hangi hücreler? Bu soru
günümüzün yanıtlanmayı bekleyen en önemli
sorularından birisini oluşturuyor. Kanda dolaşan
hücreler, kalbin yerleşik kök veya öncü hücreleri,
mevcut kardiyomiyositler bunun kaynağı olabilir.
Bir de bu yenilenmeyi uyaran faktörler olmalı.
Yapılan çalışmalar yaşla birlikte kardiyomiyositlerin yenilenme sıklığının arttığını göstermekte.
San Francisco’daki Gladstone Kardiyovasküler
Hastalıklar Enstitüsü’nden Dr. Srivastava ve ekibi
kalpte bulunan ve kalp dokusuna desteklik görevi
yapan ve kalpteki toplam hücre popülasyonunun
yaklaşık %50’sini oluşturan fibroblastların doğrudan
kardiyomiyositlere farklılaşabildiklerini gösterdiler
[Stem Cell Reports 1: 235-247, 2013]. Bu grubun
önceki çalışmaları, bu dönüşüm için, yani fibroblast-

ve skar boyutunu küçülttüklerini gösterdiler. Srivastava ve ekibi ise son çalışmalarında in vitro ortamda
bu dönüşümü daha da artırmayı hedefleyerek 13
faktörü denedikleri çalışmalarında GMT’nin insan
hücreleri için yetersiz olduğunu, embriyonik kök
hücrelerden, fetüs kalbinden veya yenidoğanın derisinden elde edilen insan fibroblastlarının GMT’nin
yanı sıra ESRRG ve MESP1’e de gerek duyduğunu;
bu sayede kardiyomiyosite dönüşen hücrelerde
az da olsa sarkomer proteinlerinin ifade edildiğini
gösterdiler. Bu üçüne ek olarak farklılaştırma
deneyine Myocardin ve ZFPM2 (FOG3) adı verilen
faktörler de eklenince gerçek yapıda sarkomer
yapısı barındıran, ritmik kalsiyum dalgası ve aksiyon
potansiyeli ortaya çıkaran kardiyomiyositler elde
edildi. Bu süreçte TGFβ’nın da sinyalleşmede önemli
olduğu gösterildi.
İnsan embriyonik kök hücrelerinden farklılaştırılmış
kardiyomiyositler kardiyak troponin T (yeşil) ve miyozin ağır
zincir (kırmızı) proteinlerini ifade etmekte

© Fu ve ark, Stem Cell Reports, 2013.

Bu çabalar, kalpte sayısı oldukça fazla olan
fibroblastların her hangi bir kök hücreye gerek
kalmaksınız, doğrudan kardiyomiyositlere dönüşebilmesi ve kalbin onarımına doğrudan katılabilmesi
açısından çok önemli olarak kabul edilebilir. Şimdi
lerde aynı ekip bu programlamayı yapı olarak bize
en yakın hayvanlardan birisi olan domuz kalbinde
in vivo denediklerini ifade ediyorlar.
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Doğrudan programlama farklılaşmış hücrelere
ulaşmada en kısa yol gibi gözüküyor. Ancak bunun
için virüslerin kullanılıyor olması, en azından şimdilik, tümör oluşma riskini de beraberinde getiriyor.
Bunun yanı sıra skar dokusu içinde fibroblastların
yamalar şeklinde oluşturduğu kardiyomiyosit
gruplarının diğer ventrikül kardiyomiyositleriyle
fiziksel bir bağlantısı olmadığı için aritmilere neden
olabileceği üzerinde duruluyor.

Kök Hücre E-Bülteni

Bu alanın uzmanları önümüzdeki beş yıl içinde
doğrudan farklılaşmayla ilgili klinik çalışmaların
başlayabileceğini öne sürmekteler. Tüm çalışmalarda olduğu gibi ilk önce güvenliğin değerlendi
rilmesi gerekmekte. Bu tür doğrudan farklılaştırma
girişimlerinin ilk deneneceği hastaların kalp nakli
yapılacak olan hastalar olabileceği ileri sürülmekte.
Bu sayede yapılan girişimlerin güvenilirliği ve
etkinliği nakil sonrası vücut dışına alınan kalpte
ayrıntılı olarak incelenebilecektir.

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif TıpÇiler Çelik Özenci
dental kök hücrelerini dentin oluşturmak üzere
Kök Hücrelere Işık
bulundukları yerde uyardı; bununla da yetinmeyip
bu süreçte yer alan moleküler mekanizmayı ortaya
Tutmak!
koydu ve etkinliğini çeşitli laboratuvar ve hayvan
gösterdi. Dr. Mooney bu bulgularını,
Dental Kök Hücreler Dişi modellerinde
dişi “değiştirmek” yerine “yenilemek” fikri yolunda
bir gelişme olarak ifade etmekte. Mooney
Onarmak Üzere Bulun- önemli
vücuda dışarıdan bir şey vermediklerini, ayrıca lazer
uygulamasının tıpta ve diş hekimliğinde birçok
dukları Yerde Lazer ile
alanda rutin olarak kullanıldığını belirterek bulguUyarıldılar.
larının kliniğe yansıması konusunda önlerinde çok
Ütopya mı gerçek mi?
Kök hücre araştırmaların temelinde bu hücrelerin
özgün belirteçler kullanılarak canlı dokulardan elde
edildikten sonra laboratuvar ortamında çoğaltılması, farklı hücrelere yönlendirilmeleri ve tekrar
vücuda verilerek doku yenilenmesinde kullanılmaları yer alır. Düzenleyici rolleri olan bazı büyüme
faktörleri bu süreçte kök hücreleri değişik hücre
tiplerine farklılaştırır. Ancak, bu teknikleri uygulamak hem oldukça zordur hem de bu çalışmaların
kliniğe yansıması bir o kadar kısıtlıdır. Bunun yerine
kök hücreleri oldukları yerde uyarabilmek ve doku
yenilenmesinde kullanabilmek bir ütopya olmaktan
çıkarak günün birinde başarılabilir bir gerçek olarak
kök hücre araştırmalarında giderek yerini almakta.
Bu gerçeğe inanmış bir ekipten ilginç bir çalışma bu
sayının konularından birisini oluşturmakta.
Işıkla gelen potansiyel, olduğun yerde yenilen!
Geçtiğimiz Mayıs ayında liderliğini David J.
Mooney’in yaptığı Harvard Üniversitesi’nden
bir ekip düşük dozda lazer ışığı kullanarak doku
yenilenmesini gerçekleştirmek üzere kök hücreleri
vücut içerisinde uyarmayı başardı [Sci Transl Med.
6: 238ra69, 2014]. Ekip, lazer kullanarak sıçan

engelleri olmadığını da öne sürmekte. Çalışmanın
birinci yazarı olan ve P. Arany, kemirgenlerin
molar dişlerinde delikler açtı, erişkin dental kök
hücreleri içeren pulpa bölgesine düşük dozda lazer
uyguladıktan sonra geçici protez taktı ve deney
hayvanlarını sağlıklı ve konforlu olarak 12 hafta
yaşattı. Bu sürenin sonunda yüksek çözünürlüklü
x-ışını görüntülemesi ve mikroskobik inceleme
lerde lazer uygulamasının dentin oluşumunu
arttırdığını gösterdi. Oluşan dentin, içerik olarak
normal dentinle çok az da olsa morfolojik düzenlenme farklılıkları gösterdi. Örneğin, insan dişinin
onarımında ortaya çıkan dentin köprüleri bu küçük
hayvanların dişlerinde izlenmedi. Dr. Arany bunun
büyük olasılıkla, küçük hayvan modelinin dişlerinde
çalışmakla ilgili teknik zorluklar nedeniyle oldu
ğunu belirtirken, diğer yandan bu çalışmanın
insanda daha kolay uygulanabilecek nadir olgulardan biri olduğunu da ifade etmekte.
2006-2012 arasında yapılan çalışmalarda düşük
dozda lazer uygulamasının fibroblast, endotel
hücresi, osteoblast, epitel hücresi ve lenfosit gibi
birçok hücrenin çoğalmasını uyardığı bildirilmişti.
Lazer uygulamasının kemik iliği ve yağ dokusu
kökenli mezenkimal kök hücre çoğalmasına etkili

olduğu da 2008-2012 arasında ortaya konmuştu.
Bunların ardından 2013 yılında, D. Moura Soares
ve ark. düşük doz lazer uygulayarak insan periyodontal ligament kök hücrelerinin çoğalma hızını
arttırdı [Lasers Med Sci. 2013 Sep 7]. 2014 yılında ise
H. Hayashi ve ark. lazer uygulamasının sıçanlarda
kapanış bozukluğuyla giden ve işlevi az olan
dişlerin periyodontal ligament dokusunda bFGF ve
VEGF gibi büyüme
hormonlarının
üretimini artırdığını
gösterdi [PLoS One
13: e100066, 2014].
Son dönemde
yapılan bu çalışmalar, kuşkusuz Arany
ve ark. tarafından
lazer uygulamasıyla gerçekleştirilen
in vivo dentin
üretiminin uyarılması ve dişin yenilenmesiyle ilgili
bulgularını destekler nitelikte.
Domino etkisi: LOT (Lazer uygulaması-Oksidatif
stres-TGFβ1)
Aynı ekip, lazer uygulamasının yenileyici etkilerinden sorumlu mekanizmaları aydınlatmak için bir
dizi hücre kültürü temelli deneyler gerçekleştirdi ve
TGFβ1’in dentin üretmek üzere dental kök hücre
lerini tetiklemekte çok önemli bir rol oynadığını belirledi. Normal koşullarda TGFβ1’in diğer moleküller
tarafından etkinleştirmeden önce sessiz durumda
olduğu bilinmekte. Ekibin ortaya koyduğu domino
etkisi ise kısaca şöyle; lazer doza bağımlı olarak
serbest oksijen türevlerini ortaya çıkarmakta ve bu
da sessiz TGFβ1 kompleksini etkinleştirmekte ve
kök hücrelerin dentin üretmesini uyarmakta. Bu
mekanizmaların araştırılması lazerin tıp dünyasındaki kullanımı açısından oldukça önemli görünüyor.
Çünkü tıp dünyasında 1960’lardan beri kullanılan
lazerin yıllar içinde biriken anektodal kanıtları
düşük doz ışık terapisinin, deri yenilenmesi ve saç
büyümesinin uyarılması gibi birçok biyolojik süreci
uyardığı şeklinde. İlginç olan bir başka nokta da
aynı lazerin deriyi soymak ve tüyleri yok etmek için
de kullanılması. Yukarıda özetlenen çalışma, düşük
dozda lazer uygulamasının (fotobiyomodülasyon)
moleküler mekanizmalarını ilk kez açıklamış olması
ve kontrollü uygulama protokollerinin temelini
atması açısından dikkat çekici.

Sayı: 2 (Ağustos-Eylül 2014)

Kök hücre çalışmalarına ışık mı doğdu?
Elbette bunu söylemek için henüz erken. Arany
ve ark. bu çalışmalarının sonuçlarını insanlarda
klinik denemelere taşımayı hedefliyor ve şu aralar
Ulusal Diş ve Kraniofasiyal Araştırma Enstitüsü’nde
etkinlik ve güvenilirlik ölçütlerini belirlemeye
yönelik araştırmalarını sürdürüyorlar. Dr. Arany,
bulgularının diğer kök hücre tiplerinin kullanıldığı
yenileyici uygulamalara yansımasının bu
çalışmanın en heyecan
verici yanı olduğunu da
ifade ediyor.
Kök hücre çalışmalarının
temel hedeflerinden
birisi de doku yenilenmesi
ve hücresel tedavilerin
başarıyla uygulamasıdır
ki, bu çalışmayla yenilikçi,
invaziv-olmayan, basit bir yöntem bu alanda
kullanılabilmek üzere karşımıza çıkıyor. Daha da
önemlisi bu çalışma, kök hücreleri vücut dışına
almadan, oldukları yerde etkinleştirerek işlev
görmelerini ve doku yenilenmesine katılmalarını
sağlama görüşünü destekleyen adımlardan birisini
daha atıyor. Gelecekte kök hücrelerin bulundukları
yerde ve bölgesel olarak in vivo uyarılmasıyla doku
yenilenmesinin sağlanabilmesinin, sadece diş
hekimliği alanında değil tüm kök hücre çalışmalarının en heyecan verici yol ayırımlarından biri
olacağı bir gerçek.
Kök Hücre E-Bülteni
Sayı: 2 (Ağu-Eyl 2014)
İki ayda bir yayınlanır.
www.kokhucrebulteni.com
Editör: Prof.Dr. Alp Can (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara)
Bu sayıya katkıda bulunanlar; (yazıların geliş sırasına göre)
Uz.Bio. Hakan Coşkun (Instituto de Neurociencias CSIC-		
UMH, Alicante, Spain)
Dr. Açelya Yılmazer (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 		
Biyoloji Bölümü, Ankara)
Dr. Volkan Coşkun (Department of Psychiatry and
Biobehavioral Sciences, University of California
Los Angeles, USA)
Dr. Duru Aras (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve
Embriyoloji AD, Ankara)
Prof.Dr. Çiler Çelik Özenci (Akdeniz Üniversitesi Tıp 		
Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD, Antalya)
Dr. Tuğberk Özdemir (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 		
Histoloji ve Embriyoloji AD, Ankara)
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Kök Hücre E-Bülteni
Bu konudaki gayretleriniz takdire şayandır. Teşekkür ederiz. Aziz
Atik

Sizlerden Gelen...
Ellerinize sağlık, kolay gelsin, dünyanın en zahmetli işlerinden
birine hoş geldiniz. Ahmet Tulga Ulus
Sevindirici bir gelişme; emeği olanları tebrik ediyorum. Ercüment
Ovalı
Böyle bir bültenle kök hücre konusundaki güncel bilgileri bizimle
paylaştığınız için teşekkür ederim. Saffet Öztürk
Kök hücre konusundaki gelişmeleri bize aktarmak amacığıyla
yapılan bu bülten çok güzel hazırlanmış, emeği geçen herkese
çok teşekkürler. Berrin Zık
Böyle bir bülten yayımladığınız için teşekkürler. Emeğinize sağlık.
Mehmet Fatih Sönmez
Değerli hocalarım, bizleri bu şekilde aydınlatmanız ve olağanüstü
emekleriniz için teşekkürler. Sanem Arık Sarıbaş
Elinize sağlık, her şey için teşekkürler. Bu arada kök hücre
kitabınızı da okudum, çok faydalandığımı belirteyim. Gökhan
Tolga Adaş
Bülten muhteşem olmuş. Elinize sağlık. Çok tebrik ediyorum.
Semra Koçtürk
Tebrikler aslan hocam!!!! Gürkan Doğan
Çok güzelsiniz. İlk sayı için tebrikler! Sonsuz ömrü olan genç
derginizle siz de sonsuz olun. Destek ve sevgi dileklerimle. Güven
Erbil
Bilime ve insanlığa yapmış olduğunuz katkılar için çok teşekkür
ederim. Çok güzel olmuş. Emin Öztaş
Çok güzel ve kaliteli olmuş. Müge Yemişçi Özkan
Tebrikler, derginizi büyük bir zevk ve ilgi ile okuyacağım. İbrahim
Vargel
This is fantastic! Very nice coverage! Kursad Türksen
Bu güzel girişim için çok teşekkür ediyor, severek katılacağımı
ve elimden gelen desteği vermek istediğimi iletmek istiyorum.
Dostlukla. Petek Korkusuz
Bu güzel paylaşımız için çok teşekkür ediyor ve keyifle okumak için
bir sonraki sayıyı bekliyorum. Gamze Tanrıöver
Bültenin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağını ve
çalışanlara “up to date” bilgiler sağlayacağını düşünüyorum. Sizi
ve emeği geçenleri şimdiden kutluyorum. Hakkı Dalçık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3. sınıf öğrencisiyim. 3
yıldır Ankara Tıp Kök Hücre Topluluğu’ndayım ve bu yıl da Genel
Sekreterlik görevini yürütüyorum. Arkadaşlarımıza her zaman
söylediğimiz bir cümle var: Stem cell is future. Prof. Dr. Alp CAN
gibi kök hücre alanında ayrı bir yere ve öneme sahip olan değerli
hocamızı her zaman yanımızda görmek topluluğumuzu çok
mutlu ediyor. Bir kez daha topluluğumuza verdiğiniz emekler için
teşekkür ediyoruz. “Kök Hücre Bülteni”ni büyük bir şevk ve onurla

okumaktan mutluluk duyacağım. Kök Hücre Bülteni; kök hücre ile ilgili bir gelecek hayal eden ben ve benim gibi birçok bilim gönülleri
için çok değerli bir yayın olacaktır. Böyle bir yayında emeği geçen
herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli bilim insanlarının imza
attığı bu yayınının, bundan sonraki tüm yayınlarını da mail olarak
almak istiyorum. Esra Uçar

Özverili çalışmalarınız için çok teşekkür ederim. Özlem Özbey
Bülten de emeği geçen herkese teşekkürler. Oldukça faydalı
olacağını düşünüyorum. Aslı Özmen

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Editörlüğünü yaptığınız Kök Hücre E-Bülteninin ilk sayısını çok
beğendim. Sizi tebrik ediyorum. Korhan Altunbaş

ADULT STEM CELLS

Sizleri tebrik ediyorum, çabanızın bu alanda çalışma yapan kişi
lere büyük bir katkı ve motivasyon kazandıracağını düşünüyorum, başarılar. Mustafa Yılmaz

Yazar: Kursad Turksen (Ottawa
Hospital Research Institute, Sprott
Centre for Stem Cell Research,
Ottawa, Kanada), Mayıs 2014,
Springer Yayınevi.

“Kök Hücre. Biyolojisi, Türleri ve Tedavide Kullanımları” başlıklı
kitabını bilim insanlarına kazandırmasının ardından “Kök Hücre
E-Bülteni” editörlüğünden öte öncülüğünü yapan Alp Can’a
teşekkürü borç bilirim. Sibel Serin Kılıçoğlu
Türkiye de ilk olan bu konudaki çalışmanız için kutlarım. Başarılar
dileklerimle. Melek Öztürk
Bu güzel ve faydalı bülten için teşekkür ederim. Ayrıca kitabınız
için de tebrik ederim. Faydalı çalışmalarınızın devamını diliyorum.
İlhan İlkılıç
Böylesine emek mahsulü bir bülten hazırladığınız için tebrik
ediyorum. Ahmet Karakaya
Ülkemizde “bilim paylaştıkça çoğalır” felsefesinin en önde temsilcilerinden olan Alp Hocam ve ekibine kök hücre alanında güncel
bilgilerin yer aldığı kök hücre bülteniyle ilgili çalışmalarında sonsuz
kolaylıklar dilerim. Selçuk Tünik
Başarılar. Bültenin genç araştırıcılar ve bizler için kök hücre ala
nındaki gelişmeleri takip etmek için son derece yararlı olacağına
inanıyorum. Candan Özoğul
Kök hücre bilimine yaptığınız bu katkıyı çok önemsiyorum. Güzel
ve başarılı çalışmalarda karşılaşmak dileğiyle saygılarımı sunarım.
Doğa Yaşar

2004 yılında kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp
alanında en çok satan kitap olan “Adult Stem Cells”
güncel 2. baskısıyla okuyucuyla yeniden buluşuyor.
Bu kitapta uluslararası kök hücre uzmanları çeşitli
doku ve organlarda bulunan erişkin kök hücreleri
morfolojik özellikleri, bulundukları yer ve biyolojik
potansiyelleri yönünden ele alıyor. Bu baskıda,
önceki baskıdan farklı olarak son on yılda rejeneratif

AYIN FOTOĞRAFI

Bir eksiği doldurmak cesaret, özveri ve alabildiğine zorluklara
göğüs germek gerektirir. Kolay gelsin, teşekkürler. Haldun
Seyhan
Bir boşluğu doldurma değil, olmayan bir şeyi oldurdun hocam;
yine emeğine, eline sağlık. Bayram Çırak

tıp ve kök hücre biyolojisinde yaşanan gelişmelerle
değişen kök hücre algısı yansıtılıyor. Kök hücrelerin
ve kök hücre benzeri alt grupların izolasyonu,
gelişimsel özellikleri ve çeşitli doku ve organlara
farklılaşma potansiyellerinin belirlenmesine yönelik
güncel yaklaşımlar özetleniyor. Kitapta öne çıkan bir
bölümde de hematopoetik kök hücrelere köklülük
özelliği kazandıran, yaralanmalarda ise rejenerasyona yönlendiren sinyal yolakları tartışılıyor. Bir diğer
bölümde kök hücre-yaşlanma ilişkisinin altında
yatan endokrin mekanizmalar ele alınıyor. Kardiyak
ve epitel kaynaklı erişkin kök hücrelerle, diş, akciğer,
ovaryum, prostat, karaciğer vb. pek çok organa özgü
erişkin kök hücreler farklı bölümlerde anlatılıyor.
Yazarlar başarı öykülerinin yanı sıra, yaşanan
zorluklara da değiniyor. Bu gerçekçi yaklaşım kitabı
kök hücre araştırmacılarının ve klinisyenlerin ilk
tercihlerinden birisi yapıyor.
Derleyen: Duru Aras

Dünya üzerinde yaklaşık 1500 türü bulunan denizyıldızları, doku yenilenmesinin
(rejenerasyon) en tipik örneklerinden birisini sergiler. Denizyıldızlarının bazı türleri eksik
kollarını yenileme ve belirli bir süre sonra yeni bir kola sahip olma özelliğine sahiptir. Çok
az da olsa bir kısmı tek bir koldan tamamen yeniden büyüyebilir. A’da görülen Echinaster
sepositus türü denizyıldızı dört kolunu birden kaybettikten sonra buradan aldığı sinyaller
sayesinde beş adet yeni kol uzatmaya başlar ve aylar süren kök hücre yenilenmesi
sayesinde B’deki formunu yeniden kazanır, eski kolunu kesip atar. Denizyıldızlarında
kendi kolunu kesip atma sık görülen bir davranıştır.

İlk sayınızı keyif ve heyecanla okudum. Yayın hayatınızda başarılar
dilerim. Murat Kantarcıoğlu
Değerli Alp Hocam, her daim motive edici, bilim insanı
dürtülerimizi hareketlendiren girişimleriniz ve katkılarınız için
teşekkürler! Heyecanla takipteyiz. Çiler Çelik Özenci
Hızlı ve etkili bir bilgi akışı sağlayacak önemli bir iletişim aktivitesi,
teşekkürler. Necdet Demir
Hazırladığınız Kök Hücre E-Bülteni (KHB) paylaşmanızdan dolayı
çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık sizleri kutluyorum. Hatice
Erdost
Emeklerinize sağlık. Çok özenle hazırlamışsınız. Paylaşımlarınızı
heyecanla bekliyorum. Esma Konuk
Bültenin alana önemli bir katkı sağlayacağı umuduyla, yayın
yaşamınızda başarılar dilerim. Hafize Öztürk Türkmen
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