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Editör’den
Ödüllü Geçen Bir Dönem!
KHB’nin 22. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.
Her zaman olduğu gibi KHB’nin bu sayısında da
son gelişmelere yer verdik. İlk olarak ISSCR'ın yeni
başkanı Prof. Hans Clevers ABD'nin fetüs dokusu
üzerindeki araştırmaları engelleme girişimlerine
karşı açıklamasına yer verdik. İkinci olarak; doktora çalışmalarını İspanya'nın Alicante kentinde
sürdüren Dr. Hakan Coşkun çalışmakta olduğu
embriyogenezde kalbin asitmerik gelişimine ilişkin
çalışmalarının ilk ve en önemli meyvası olan Nature
makalesinin özetini KHB okurları için kaleme aldı.
KHB'nin sürekli yazarlarında olan Dr. Coşkun'u bu
başarısı nedeniyle tebrik ediyoruz. Başta Nobel
Ödülü olmak üzere geçtiğimiz iki ay içinde bilim
dünyasında bir dizi önemli ödül sahiplerini buldu.
Nobel ödülüne ilişkin yazılara bundan sonraki
sayılarda yer vermek ümidiyle bu sayıda Lasker
Temel Tıp Araştırma Ödülü'ne değinmek istedik.

Haberler
Olmazsa Olmaz Doku
Kaynağı: İnsan Fetüsü
"İnsan sağlığına ilişkin bilimsel gelişmelerin ilerleyebilmesi için insan fetüsü dokuları üzerindeki
araştırmaların mutlaka sürdürülmesi gerekli!.."
Bu ifade Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları
Derneği'nin (ISSCR) yeni seçilen başkanı olan Prof.
Hans Clevers'e ait. Amerikan Kongresi yıllar önce
bu konudaki açık desteğini belirtmiş olmasına
karşın son zamanlarda karşıt görüşler yükselmeye
başladı. Ancak konunun uzmanları geçen zaman
içinde hem insan fetüsünden elde edilen dokuların
milyonlarca insanın hastalığına çare olabilecek çok
sayıda araştırma için eşsiz bir doku kaynağı olduğunu, hem de bu konuda yeterli etik ve biyogüvenlik
koşulunun sağlandığını belirtmekte. Pekala; insan
fetüsü neden bu denli kıtmetli ve önemli? Bunun

Kök Hücre Biyolojisi
Kalbin Nasıl Sol Tarafta
Konumlandığını
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Micheal N. Hall rapamisinin hedefi olan ve hücrede düzenleyici bir enzim olan TOR’u tanımlamasıyla
bu yılki ödüle layık görüldü. Bio. İrem İnanç KHB
okurları için TOR'un öyküsünü kaleme aldı. Ardından Doç.Dr. Hatice Uludağ Altun ve Dr. Füsun
Soytaş'ın kordon kanı kök hücrelerinin serebral
palsideki umut veren gelişmelerine ilişkin yazılarına
yer verdik. Bio. İrem İnanç önceki sayılarda olduğu
gibi bu kez de çipte organ teknolojilerine bir bakış
sunuyor bizlere. Sonrasında, geçtiğimiz günlerde
FDA tarafından onay alan CAR-T hücre teknolojisindeki son bulguları tanıtan bir yazıya yer verdik. Son
olarak ISSCR’ın 2016 yılında çıkardığı Kök Hücre
Araştırma ve Kliniğe Uyarlama Kılavuzu’nu
dilimize çeviren ekip kılavuzdan Klinik Öncesi
Araştırmalar konusunu KHB okurlarına sunmaya
devam ediyor. Her sayıda olduğu gibi Kongre,
Sempozyum ve Kurs duyuruları ve Ayın Fotoğrafı
yer alıyor.

Vücudumuzda dış uzuvlarımızın simetrik bir düzen
sergilediğini görmekteyiz. İç organlarımız ise
asimetrik olarak konumlanmakta. Örneğin, karaciğerimiz sağ tarafta yer alırken dalak ve kalbimiz
sol tarafta bulunmakta. Bu durum iç organlarımızın
doğru ve sorunsuzca çalışması için önemli. Organların asimetrik gelişiminin ilk morfolojik belirteci
olan kalp,
başlangıçta
vücudun
ortasında
gelişmekte,
sonrasında
sol tarafta
konumlanmakta. Fakat bu sürecin nasıl gerçekleştiği hakkında oldukça
kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Dr. Angela Nieto önderliğinde yaptığımız bu çalışmada kalbin asimetrik
olarak vücudun sol tarafında konumlanmasında rol
oynayan önemli bir moleküler mekanizmayı gösterdik [Nature, 549: 86-90. 2017].

23. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın...

Embriyo gelişimi boyunca, iç organlarımız ilk olarak
ortada gelişip ilerleyen evrelerde kalıcı yerini
almakta. Bu süreç embriyo gelişiminin çok erken
evrelerinden itibaren belirlenmekte. Gastrülasyon
boyunca Nodal proteini ve hedef geni olan Pitx2
(Paired-like homeodomain transcription factor 2)
embriyonun sol lateral mezoderm tabakasında
asimetrik olarak ifade edilirken [Ryan et al. 1998],
embriyonun sağ lateral mezoderm tabakasında
BMP4 (Bone Morphogenetic Protein 4), bir epitel-mezenkim geçişi (EMG) transkripsiyon faktörü olan
Snail1’in ifadesini uyarmakta. Snail1 embriyonun
sağ lateral mezoderm tabakasında Pitx2 ifadesini
baskılamakta [Nat Rev Genet 7: 283-93, 2006]. Buna
göre embriyonun sol tarafının kontrolünde olan bir
sinyal yolağının iç organların asimetrik konumlanmasında rol oynadığı bilinmekteydi.

yanıtını bu tür dokulara erişimi olan Dr. Clevers şöyle açıklıyor; "Çok iyi biliyoruz ki, fetüsteki hücrelerin
benzeri yetişkin insan vücudunda yok. Biz bu hücreleri
kullanarak minyatür akciğer, karaciğer ve bağırsak
organoidleri yaparak geliştirilmekte olan ilaçların
testlerinde, deneysel hayvan modellerinde ve insan
kanser hücresi araştırmalarında kullanıyoruz".
İnsan fetüs dokusu düşükle sonuçlanan gebeliklerden elde edildiği için konjenital kalp ve sinir
sisitemi gibi temel hastalıkların gelişimleri hakkında
da bilgi edinmeye yardımcı oluyor. Son örneği Zika
virüsünün plasentayı geçip insan beyninde hasar
oluşturduğunun ortaya konmasıydı. Bağışlanan
fetüs dokuları bu önemli sağlık sorununun aydınlatılmasında kullanıldı. Günümüzde Parkinson,
Alzheimer, ALS ve omurilik yaralanmalarında tedavi
geliştirilmesinde kullanılan fetüs dokuları ABD'de
1930 yılından bu yana Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün
desteğiyle kullanılmakta.

Biz çalışmamızda ilk olarak Prrx1 (Paired related
homeobox 1) geninin embriyonun sağ lateral mezo1

Hakan Coşkun

derm tabakasında asimetrik olarak ifade edildiğini
gösterdik. BMP4 tarafından ifadesi kontrol edilen
Prrx1, EMG sürecinde transkripsiyon faktörü olarak
rol almakta [Cancer Cell 22: 709-24, 2012]. Zebra balığı embriyolarında gerçekleştirdiğimiz deneylerde,
Prrx1 ifadesi baskılandığında kalbin ortada geliştiğini gözlemledik (Şekil 1). Prrx1 ifade eden hücreleri
in vivo olarak izlediğimizde, bu hücrelerin erken
gelişim döneminde ortada gelişmeye başlayan kalp
tüpünün arka kutbuna asimetrik olarak göç ettiklerini kaydettik. Asimetrik olarak sağ taraftan göç
eden Prrx1 pozitif hücrelerin, kablo benzeri aktomiyozin protein kompleksi oluşturduğunu gördük. Bu
kablo benzeri yapıyı bozduğumuzda, kalbin sağa
bükülmeyip ortada
gelişmeye
devam
ettiğini
gözlemledik. Buna
göre, Prrx1
ifade eden
hücrelerin
asimetrik katılımı sonucunda oluşturduğu bu
fiziksel güç sayesinde, kalbin arka kutbunu sola
doğru iterken kalp tüpü de sağa doğru bükülmekte
(Şekil 2). Kalp tüpünün sağa bükülmesi ilerleyen
aşamalarda kalbin asimetrik olarak sol tarafta

Şekil 1.
52 hpf zebra balığı embriyolarında kabin görünümü. Kontrol embriyolarında kalp normal olarak
sağa doğru bükülürken prrx1a ifadesi baskılanmış embriyolarda kalp ortada gelişmekte.

gelişmesi için gerekmekte. Tavuk ve fare embriyolarında yaptığımız analizlerde de benzer mekanizmanın korunmuş olduğunu, zebra balığı ve tavuk
embriyolarında Prrx1’in bu süreci kontrol ederken,
fare embriyolarında Snail1’in rol aldığını gösterdik.
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Buna göre, benzer mekanizmalar evrimsel süreçte
korunmuş olmakla beraber farklı EMG transkripsiyon faktörleri tarafından kontrol edilmekte.

ğında, embriyonik gelişim döneminde kalbin öncül
hücrelerinin kaderini belirleyen faktörlerin keşfi de
oldukça önem arz etmekte.

Dünyada her 10 bin insandan birinde sağ/sol organ
asimetrisine bağlı olarak hastalık ve ölümler gerçekleşmekte. Bunların birçoğu doğum kaynaklı kalp
hastalıklarıyla ilişki göstermekte [Am J Med Genet
A 164A: 2581-91, 2014]. Bunun yanında asimetri
problemleri kişilerin günlük yaşamını da doğrudan
etkilemekte. Bu alanda yapılacak çalışmalar, bu
patolojilerin anlaşılmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan
istatistikler sonucunda, canlı doğumların %1’inde
farklı tiplerde kalp hasarı görüldüğü rapor edilmiştir
[J Am Coll Cardiol 39: 1890-900, 2002]. Yılda kırk bin
doğuma karşılık gelen bu veriler göz önüne alındı-

Şekil 2.
Ortada gelişen kalp tüpü, arka kutbundan (PK) sola doğru
itilirken kalp tüpü sağa doğru bükülmekte.

Haberler
Rapa Nui’den Lasker
Ödülüne Uzanan Kısa
Bir Öykü…TOR
Micheal N. Hall rapamisinin hedefi olan TOR’u
tanımlamasıyla bu yılki Lasker Temel Tıp Araştırma Ödülü’nü aldı. Peki nedir TOR’u bu kadar
önemli kılan? TOR’un keşfi 1965 yılında bir grup
bilim insanının Paskalya Adasına (Rapa Nui olarak
da bilinir) toprak örnekleri toplamak üzere gitmesiyle başladı. Amaçları yeni metobolitler üretebilen
egzotik mikroplardan anti-mantar ilaçlar geliştirmekti. Micheal N. Hall, o dönemde ilaçların tam da
bu şekilde üretildiğinin altını çizmekte [Cell 171:
19-22, 2017]. 1972 yılında Suren Sehgal, Streptomyces hygroscopicus isimli toprak bakterisinde küçük
bir molekül fark edip saflaştırdı; ilk başlarda güçlü
bir anti-mantar aktivitesine sahip olduğunu bildirildi. Sehgal bu molekülün nereden köken aldığını
ve etkinliğini göz önünde tutarak, aynı zamanda
Rapa Nui de ithafen bu molekülü rapamisin olarak
adlandırdı. Bununla birlikte ilk yapılan çalışmalarda
rapamisinin aynı zamanda bağışıklıkla ilgili reaksiyonların ortaya çıkmasını engellediği ve sitostatik
anti-kanser aktivitesinin olduğu belirlendi. Ancak
1980’lerin başına kadar rapamisinin bağışıklık
sistemi üzerindeki etkisi ilaç sektörünün pek de
ilgisini çekemedi. Wyeth-Ayerst adlı ilaç şirketin
Sehgal’ın çabalarını desteklemesi ve rapamycin’in
böbrek nakli sonrasında immün baskılayıcı olarak
kullanımı FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı
alınca rapamisine olan ilgi artsa da bu molekülün
tam olarak nasıl çalıştığı o dönemde tam anlamıyla

İrem İnanç

anlaşılamadı. Rapamisin anti-mantar aktivitesinden
yola çıkan Micheal N. Hall ve Joseph Heitman,
Saccharomyces cerevisiae’de genetik tarama
yaparak dirençli mutantları bulmayı hedeflediler.
İlk başta rapamisin için maya ortoloğunun hücresel reseptörü olan FKBP12 (FPR1) belirlendi.
FKBP12’den yoksun mutantların rapamisine karşı tamamen dirençli olduğunun gösterilmesine rağmen
bu bilgi rapamisinin nasıl çalıştığına dair kesin bir
yanıt sağlayamadı. Bildikleri şey, rapamisinin maya
hücrelerinde proliferasyonu baskılamasıydı. Bunun
üzerine yapılan genetik taramada belirlenen iki
yeni ve ilişkili mutant rapamisinin hedefi anlamına
gelen TOR1 ve TOR2 olarak adlandırıldı (TOR:
Target Of Rapamycin). Bu gelişmenin ardından
Kunz ve ark. TOR1 ve TOR2 genlerinin PI3 kinaza
benzeyen büyük kinazları kodladığını ve tipik
olmayan PI-kinaz benzeri protein kinaz (PIKK)
ailesinin kurucu üyeleri olduğunu keşfetti. Bu
aşamaya kadar TOR mutasyonlarının mayanın
genetik taramasında FKBP12/rapamisinin bağlanması ve TOR’un baskılanması için tek bir kodonda
olması oldukça önemli bir bilgiydi. Hall’ın mayada
TOR’u keşfinin önemi fark edildikten sonra daha
yüksek sınıf ökaryotlarda bu molekülün korunmuş
olup olmadığını belirlemek gerekliydi. 1994 yılında
bir serine/threonine protein kinaz olan TOR’un
memeli homoloğu biyokimyasal olarak saflaştırıldı
ve mayadaki TOR’un ortoloğu olduğu belirlendi.
Başlangıçta çeşitli isimler verilmiş olsa da mTOR
veya memeli TOR ifadeleri günümüzde mekanistik
TOR olarak da kullanılmaktadır.
2000’li yılların başlarında Hall ve Sabatini’nin
laboratuvarlarında çok önemli çalışmalar yapıldı
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ve mTOR’un oldukça korunan iki büyük molekül
sinyalinin bu yapıda rolünün olduğunu düşündürkompleksini içerdiği ortaya kondu. Bunlar mTOR
mekte. Büyüme faktörleriyle aktive olduğu bilinen
kompleks 1 (mTORC1) ve mTOR kompleks 2
mTORC2, hücrenin hayatta kalmasında, göçünde ve
(mTORC2)’dir. mTORC1; mTOR’u ve temel bileşenler
proliferasyonunda önemli görevleri olduğu belirolarak Raptor (Kog1) ve mLst8 (Lst8) içerirken
tilmekte [Cell 171: 10-13, 2017]. Ayrıca mTORC2’nin
mTORC2; mTOR, Rictor(Avo3), Sin1(Avo1) ve mLst8
aktin hücre isketi üzerinde de etkili olduğu bilin(Lst8) içerir. Rapamisin mTORC1’i güçlü bir şekilde
mekte [Nature Cell Biology 6: 1122-1128, 2004].
baskılarken aynı etkiyi mTORC2’de yaratmaz. İlginç
olarak rapamisininin uzun süreli
Oldukça karmaşık düzen‘‘Ben TOR ismini söylemesi ve
uygulanmasında bazı hücrelenmesinin yanında mTOR,
lerde mTORC2’nin baskılandığı hatırlaması kolay diye beğenmiştim.
izlendi. mTORC1’in hedefleri
Joe (Joseph Heitman) ise daha romatik organizma seviyesinde metaS6K1(S6 protein kinaz 1), 4EBP1 bir nedenle TOR ismini tercih etti".
bolik hemostazı kontrol etmede
iken; mTORC2 için Akt, SGK ve
Michael N. Hall oldukça önemlidir. TOR’un işlev
PKC’dir.
bozukluğu diyabete, obeziteye,
kalp ve nörodejeneratif hastalıklara, yaşlanmaya
Lizozom mTORC1’in aktivasyonu için en önemli
ve kansere neden olması aynı zamanda TOR’u
hücre içi zar konumunda. mTORC1 oksijen, aminoatedavide önemli bir hedef haline getirmekte. Hall’ın
sitler, büyüme faktörleri birçok etmenle aktive olup
keşfinden günümüze kadar çok kıymetli çalışmalar
otofaji, protein ve nükleotid sentezi gibi olgularda
literatüre kazandırılmış olsa da halen mTOR yolağıoldukça önemlidir. mTORC1 hücrenin metabolizma- nın mekanizmasının keşfedilmeyi bekleyen birçok
sı, çoğalması ve hayatta kalmasında etkin rol alır.
noktası var. Gizem perdesi aralandıkça hastalıkların
mTORC2’nin aktivasyonu halen bir gizem olsa da
nedenleri daha iyi anlaşılacak ve daha başarılı
son yıllarda yapılan çalışmalar ribozomların ve PI3K
tedavi yaklaşımları ortaya konulacaktır.
Uludağ Altun,
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Hatice
Füsun Öner Soytaş
daha çoğunda eş zamanlı epilepsinin görüldüğü
Serebral Palsi’de Umut venöbetlerin
şiddeti ve sıklığının beynin etkilenen
kısmına
bağlı
olarak değiştiği belirtilmiştir [1].
Işığı Kök Hücreler

Serebral palsi (SP), gelişmekte olan fetüs veya
bebekte beyindeki ilerleyici olmayan rahatsızlıklar
ve aktivitede kısıtlamaya neden olan heterojen bir
hareket ve duruş bozuklukları olarak tanımlanmaktadır. SP’de meydana gelen motor bozukluklarına;
genellikle duyu, algılama, iletişim ve davranış bozuklukları, epilepsi ve ikincil kas-iskelet problemleri
eşlik edebilmektedir. SP çocuklardaki motor kaybın
en yaygın nedeni olarak bilinmektedir. Görülme
sıklığı 1000 doğumda 2-3, prematüre ve düşük
doğum ağırlıklı bebeklerde ise 1000 doğumda 40100 arasındadır. Bu oran, yenidoğan bakımındaki
tıbbi gelişmeler ve ilerlemelere rağmen son 10
yılda ne yazık ki değişmemiştir. SP merkezi motor
bozukluğun olduğu kalıcı ve engelleyici bir koşul
oluşturması nedeniyle gelişmiş ülkelerdeki sağlık
kaynaklarının büyük bir tüketicisi konumunda yer
almaktadır.
CDC’nin (Centers for Disease Control) verilerine göre
SP’li çocukların %7’sinde otizm spektrumu bozukluğunun olduğu bildirilmektedir. Yine olguların %41

SP’yi iyileştirecek hiçbir tedavi yöntemi şu an için
mevcut değildir. En iyi yaklaşım, işlevsel, sosyal
ve beslenmeyi destekleyici bakım ve danışmanlık
alınabilmesidir. Genel yaklaşım, bireylerin yaşam
koşullarına uyum ve katılımlarının sağlanması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olmaktadır. Ağrı tüm
olgularda ortak bir sorundur ve yaşam kalitesini de
etkileyen belirleyici olarak değerlendirilmektedir.
Hastalıkta oluşan spastisitenin tedavisinde fizyoterapi, ortodontik uygulamalar, botulinum toksini
enjeksiyonları, oral ilaçlar ve cerrahi (ortopedik ve
nörocerrahi alanında uygulamalar) olarak planlanabilmektedir. SP’li çocuklara, akranlarına benzer bir
yaşam kalitesi kazandırma potansiyeli vardır. Bu çocukların topluma tam olarak katılmasını sağlamak
için sosyal ve eğitim politikalarının düzenlenmesi
gerekmektedir [BMJ 349:g5474, 2014].
Kök hücreler, rejeneratif, immünomodülatör ve
büyümeyi uyarıcı özelliklere sahip olduğu gösterilen multipotent hücrelerdir. Bu hücrelerin in vitro
anjiyogenezi uyarma kapasitesine sahip oldukları
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ve sinir sisteminin hücreleri de dahil olmak üzere
birçok farklı hücreye farklılaştıkları gösterilmiştir.
Kök hücre tedavisi, hasarlı veya ölü nöral hücrelerin
yerini değiştirerek SP tedavisinde yeni bir yaklaşım
olarak düşünülen ve hayvan modellerinde hasarlı
organları ve dokuları iyileştirmede etkili olduğu
kanıtlanmış bir yaklaşım olmaktadır.
SP’nin tedavisinde otolog kordon kanı ve kemik iliği
hücrelerinin kullanıldığı çalışmalar yapılmıştır. Sharma ve ark.’nın nörolojik bozukluğa sahip çocuklarda
otolog kemik iliği kaynaklı mononükleer hücreleri
kullandıkları çalışmasında SP vakalarında % 85’lik
bir iyileşme bildirilmiştir. Bu olguların % 75’inde kas
tonusunda düzelme görülürken semptomlarda %
50’lik bir iyileşme bildirilmiştir [Cell Transplant 21:
S79-90, 2012].
Kemik iliği kaynaklı mononükleer hücrelerinin
intratekal olarak uygulandığı başka bir çalışmadaysa SP’li 17 hastanın %73’ünde Brüt motor fonksiyon
sınıflama sistem sonuçlarında iyi yanıt alındığı
belirtilmiştir [Int J Stem Cells 9:
90-5, 2016].
Mezenkimal kök hücreler (MKH)
bebek kordon kanında bol
miktarda bulunan ve farklılaşma
özelliğine sahip hücrelerdendir.
Kordon kanındaki bu hücrelerin
kullanılarak otolog ve allojeneik
olarak yapılan nakil uygulamaları
SP’nin tedavisinde umut ışığı
vadetmektedir. Otolog kordon
kanının SP için tedavide kullanım
çalışmaları, 2010’da A.B.D’de Georgia Regents Üniversitesi ve Duke
Üniversitesi’nde başlatılmıştır. Dr.
Joanne Kurtzberg’in kök hücre
araştırması heyecan verici sonuçlar
oluşturmuştur. Dokuz aylık iken
yarık damak ameliyatı yapılırken
oksijenden yoksun kalması nedeniyle SP tanısı konan bir çocuğun, kendi kordon
kanından üç kez transfüzyon uygulaması sonrası
artık okula gidebildiği, merdiven çıkabildiği belirtilmiştir [2]
Sun ve ark. otolog kordon kanındaki mezenkimal
hücrelerin intravenöz infüzyonunun, nörolojik
hasarı olan küçük çocuklarda güvenli ve uygulanabilir nitelikte olabileceğini gerek özel gerekse bağış
bankalarındaki kordon kanlarının aynı kalitede
saklanmasının önemli olduğunu vurgulayan bir
pilot çalışma yayınlamışdılar [Transfusion 50: 19807, 2010].
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Otolog kordon kanı hücrelerinin düşük dozda
granülosit koloni uyarıcı faktör ile tedavide kombine olarak kullanıldığı başka bir çalışmada SP’li iki
çocukta belirgin düzelme gözlendiği belirtilmiştir
[Restor Neurol Neurosci 28: 737-747, 2010].
Altı aylık iken SP tanısı konan ve 5 yıl süreyle izlenen
bir olguda ise temel rehabilitasyon tedavisiyle
birlikte kombine olarak uygulanan (infüze edilen
kordon kanındaki) MKH’nin motor ve diğer disfonksiyonların iyileştirilmesinde etkili ve güvenli olacağı
vurgulanmıştır [Zhang C et al. Glob Pediatr Health
2: 2333794X15574091, 2015].
Allojeneik nakil örneği olan bir olgu sunumunda
5 yaşındaki SP’li bir kız çocuğuna, kız kardeşinden
alınan MKH kullanılarak 7 kez intravenöz ve lumbar
ponksiyon yapılarak subaraknoid yolla infüzyon
yapıldığı, 28 ay süreyle hastanın izlendiği, uygulama
süresi boyunca sadece geçici bir ateş oluşumunun
meydana geldiği, rehabilitasyon eğitimi haricinde
başka hiçbir tıbbi tedavinin yapılmadığı belirtilmiştir. Uygulama
sonrası hastanın kendi başına
ayağa kalkmayı başardığı, fiziksel
güçte, konuşma ve anlama düzeyinde artış gözlendiği belirtilmiştir
(Case Rep Transplant 146347, 2013].
Duke Üniversitesi’nin SP tanısı
konulan 1-6 yaş arasındaki 63
çocukta otolog kordon kanının
bir kez intravenöz infüzyonunun
prospektif, randomize, çift kör
olarak yaptığı bir çalışmada SP’li
çocukların motor fonksiyonlarında
iyileşme görüldüğü bildirilmiştir
[Biol Blood Marrow Transplant 22:
S:57, 2016].
Yapılan çalışmalar göstermektedir
ki; SP gibi birçok nörolojik hasarla
seyreden hastalıklar için otolog
ve allojeneik olarak saklanan kordon kanındaki
kök hücreler umut vadetmektedir. Yapılacak daha
kapsamlı bilimsel çalışmalarla tedavisi mümkün
olmayan hastalıklarda yaşam kalitesinin en üst
düzeye çıkarılabileceği düşünülmektedir.
Yaşam Kordon Kanı Bankasının bağlı bulunduğu
FamiCord Group bünyesinde gerçekleştirilen
deneme tedavileri kapsamında serebral palsi tanısı
konulmuş olan 3 hastaya kendi kordon kanıyla nakil
yapılmış, 2-63 yaş aralığındaki 72 hastaya da kordon
dokusu mezenkimal kök hücre nakli yapılmıştır.

Doku Mühendisliği
Bir Tasarım Harikası!
Çipte Organlar
2010 yılında Dr. Donald Ingber ve ekibiyle ‘çipte
(yongada) akciğer’ çalışmasıyla başlayan süreç
oldukça önemli çalışmalara öncülük etti. Bu mikro
araçlar sayesinde hücre ve doku fizyolojisine ilişjin
önemli bilgiler elde edebildik. Bu mikro araçlara
aynı zamanda birer ‘tasarım harikası’ dememiz
yanlış olmaz. Çünkü İngiltere’nin en prestijli tasarım
ödüllerinden sayılan ‘Design of the Year 2015
Award’ Wyss Enstitüsü’nün yongada insan organlarına (yongada akciğer, bağırsak, karaciğer) verildi.
Peki; bir organ düzeyinde gelişen olaylar diğer doku
ve hücreleri nasıl etkiler? Ya da akciğer için geliştirilecek bir ilacın karaciğer ve böbreklere etkisini nasıl
izleyebiliriz? İşte bu sorulardan yola çıkan bilim
insanları yongada organlardan faydalı veriler alınca
birden fazla organı bir mikro araç içinde tasarlamanın gerekli olduğunu düşündüler. 2014 yılında
Schuler ve
ark. nano
parçacıkların dokular
üzerindeki
etkisini
gösterebilmek adına
çoklu doku
yapısını
bir mikro
fizyolojik
sistem
üzerinde
tasarladı.
Bu sistemde insan
bağırsak
epiteli enterositleri Caco-2 hücreleriyle; müsin salgılayan hücrelerle (HT29-MTX hücreleri), karaciğerse
HepG2/C3A hücreleriyle temsil edilmiş. Bu sistemde diğer dokulara (böbrek, kemik iliği, yağ doku) ait
kanallar da oluşturulmuş ancak bu çalışma için bağırsak ve karaciğer arasındaki ilişki gözlemlenmiş.
Karaciğer çalışmalarına göre çok daha düşük nano
parçacık konsantrasyonlarında karaciğer hasarı
gözlemlenmiş ve birden fazla organ sisteminin bir
araya gelmesiyle oluşan etkiler izlenebilmiş [Lab
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Chip 14: 3081–3092, 2014]. 2016 yılına geldiğimizde
Miller ve Schuler 13 organın (deri, gastrointestinal
sistem, akciğer, yağ doku, böbrek, kalp, böbrek
üstü bezi, karaciğer, dalak, pankreas, kemik iliği,
beyin, kas doku) tek bir yongada tasarlaması ve
hücresel işlevlerinin ölçümünde başarılı sonuçlar
almasıyla çoklu organ sistemlerine yeni bir soluk
getirilmiş oldu [Biotechnology and Bioengineering
9999: 1-15, 2016].
İnsan bedeni maddeleri alır, metabolize eder,
emilim yapar, diğer organlara dağıtır ve faydasız
kısımları atar. İşte yukarıda çoklu sistemler olarak
tasarlanan yongada insan modelleri de bu süreçleri
taklit etmeye çalışmakta. Havayla solunan bir maddenin akciğer üzerindeki etkisinin nasıl olduğunu
gözlemlerken aynı zamanda kardiyotoksisitesi ölçülebilir, böbreğe taşınımı ve buradan atılımı izlenebilir [Trends in Cell Biology 21: 745-754, 2011]. Tüm bu
sistemler bir arada çalışırken belki de birçok in vitro
sistemin eksik yanı olan bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi ölçülebilir. Ya da ağızdan alınan bir ilacın
tüm vücuda
etkisini işte bu
çoklu organ
sistemlerinin
geliştirildiği
mikro sistemler veya
yongada insan
modelleriyle
gözlemlenebilir.
Birçok üç
boyutlu in
vitro sistemin
olduğu
gibi yongada
organlar
sisteminin de eksik yanları bulunmakta. Bunlardan
en başta gelen sorun organların üç boyutlu yapısını
tam anlamıyla taklit edemiyor olmaları. Ancak
diğer üç boyutlu sistemlere göre insan fizyolojisine
oldukça benzer veriler sunması bu mikro araçları
benzersiz kılmakta. Önümüzdeki yıllarda organoid
(organsı) ve yongada organ teknolojileri bir araya
getirilip üç boyutlu sistemler üzerindeki sorunların
aşılabileceğinin sinyalleri de verilmekte [Cell Stem
Cell 21: 297-300 2017].
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Hematoloji-Onkoloji
Gen ve Hücre Mühendisliğinin Somut Başarısı
Eğer doktorsanız ve hatta kanser uzmanıysanız
size en çok yöneltilen sorulardan birisi, kuşkusuz,
kanserin kalıcı tedavisinin olup olmadığıdır. Mevcut
ilaç tedavilerinin işe yarayıp yaramadığı merak
konusudur. Son yıllarda geliştilen bir teknoloji
bağışıklık sistemindeki hücrelerin bölünmesinde
rol alan kontrol noktaları üzerine etki edip bunları
engelleyerek tümör hücrelerinin çoğalmasını kontrol altına almakta. Kısaca CAR-T hücreleri olarak
bilinen teknolojik gelişmeden söz ediyoruz.
Adı bir otomobil modelini çağrıştırsa da aslında
CAR kısaltması kimerik antijen reseptörünün
(Chimeric Antigen Receptor) kısaltmasından geliyor.
Bu immünoterapi yöntemi T hücrelerindeki kimerik
antijen resptörlerinin gen ve hücre temelli girişimi
anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay Amerikan Gıda ve
İlaç Dairesi (FDA) Kymriah (önceden bilinen adıyla
CTL019 - tisagenlecleucel) adlı ilacın çocuklarda ve
genç yetişkinlerde görülen dirençli veya B hücresi
öncüsü kaynaklı akut lenfoblastil lösemi (ALL) tadavisinde kullanılabileceğini onayladı. FDA tarafından
"tarihi bir karar" olarak nitelenen bu gelişme sadece
A.B.D.'deki ilk gen tedavisi olmayıp aynı zamanda
hastanın kendi hücrelerini programlayıp kendine
karşı kullanmayı hedefleyen önemli bir tıbbi yenilik
olarak değerlendirilmekte.
CAR-T hücreler "yaşayan makineler" olarak düşünülmekte. Adeta hücrelerin üzerine hareket edebilen
küçük parçalar
yerleştirilmekte. Bu
sayade T hücreleri
hücre zarı üzerinde
bir dizi genetik mühendislik girişimiyle
sentetik, hedefe yönelik, kimerik antijen
reseptörleri barındırır hale getirilmekte.
Tisagenlecleucel ile
yapılan tedavide hastadan alınan T hücreleri üretim
merkezinde CD19 molekülüne karşı yönlendirilerek
güçlendirilmekte. Daha sonra tekrar hastaya verilen
bu hücreler tümör antijenlerini tanımakta; çoğalarak CD19 molekülüne sahip tümörlü hücreleri
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öldürmekte. Peki; neden CD19? Yanıt bu yüzey
molekülünün B hücreli lösemi ve lenfomalarda çok
yüksek düzeyde ifade edilmesinde. Bu yıl Abramson ve ark. tarafından bildirilen ve dirençli, büyük
B hücreli lenfomaya sahip ve beyin metastazı
olan bir olguda tam remisyonun görülmüş olması,
merkezi sinir sistemi tutulumu olan ilk olgunun
tedavi edilmesi anlamına geliyor [N Engl J Med 377:
783–784, 2017]. Daha da ilginç olan gelişme; hücre
naklinden iki ay sonra gelişen deri altı lezyonunda
yapılan biyopsiden elde edilen anti-CD19 CAR-T
hücrelerinin in vivo olarak kendiliğinden çoğaldığının fark edilmiş olması ve tümörün başka tedavi
girişimine gerek kalmadan ortadan kalkmış olması.
Şu an için bu teknolojideki en büyük dar boğaz;
hücrelerin izolasyonu, üretimi ve saklanması
olarak görünmekte. Çok yakın zamanda Matthias
Stephan ve ark. farede B hücreli ALL modelinde
biyobozunan, polimer-tabanlı nanopartikülleri
hayvanın T hücrelerine yönlendirerek onları tümöre
karşı duyarlı hale getirmeyi başardı [Nat Nanotechnol 12: 813–820, 2017]. Bu yaklaşım, belki de yakın
gelecekte, hastadan hücreleri dışarı almak yerine
ona hücre programlayıcılar vererek bu işi başarmayı
sağlayabilir.
Kuşkusuz, ikinci önemli soru; CAR-T hücre girişimlerinin solid tümörlerde kullanılıp kullanılamayacğı
yönünde. Solid tümörlerde amaç, verilen (hedeflenen) geni taşımayan T hücrelerini ortadan kaldırarak tümör dokusunun çevresini immün olarak
baskı altında tutmasını engellemek. Brown ve ark.
tekrarlayan, çok odaklı gliyoblastoması olan bir hastada IL13Ra2-özgü CAR-T hücreleri enjeksiyonuyla
kafa içindeki ve omur ilikteki çok sayıdaki tümör
odağının gerilediğini
rapor etti [N Engl J
Med 375: 2561–2569,
2016].
Bu teknolojiye
gerçek bir umut kapısı olarak bakan çok
sayıda araştırmacı ve
klinisyen bulunmakta. Ülkemizde de bu
yönde girişimlerin
olduğunu biliyoruz. Ümid ederiz ki, CAR-T hücre
girişimleri en azından hastaların genel refahını
olumsuz yönde etkilemeden genel sağ kalım
oranlarını artırarak tümöre karşı verilen savaşta bir
adım daha ileri gitmemizi sağlar.

Can, Açelya Yılmazer,
Yönetsel Düzenlemeler (Mevzuat) Alp
Ferda T. Çelikkan, Ece Güngör
ISSCR-2016 Kılavuzu
Hayvan Refahı
Öneri 3.2.1.1: Kök hücre temelli tedavilerin
Türkçeye Çevrildi
klinik öncesi araştırmalarında hayvan mo-

3. Bölüm
Klinik Öncesi Çalışmalar
Uluslararası Kök Hücre Araştırma Derneği (ISSCR)
2016 yılının Mayıs ayında yeni kılavuzunu yayınlandı. 25 kişilik bir uzman grubu tarafından yayınlanan
ve 37 sayfalık bu kapsamlı kılavuzu 5 aylık yoğun
bir çalışmayla dilimize çevirdik. KHB'nin 20 ve
21. sayılarında önceki bölümlerine yer verilen bu
kılavuzun bu sayıda Klinik Öncesi Araştırmalar ile
ilgili bölümlerinden kesitler sunmaktayız.
Klinik öncesi çalışmaların amacı;
(a) ürünün güvenirliği için kanıt elde
etmek ve
(b) tedavi etkinliği için kanıtlar
bütünü oluşturmaktır.
Helsinki Bildirgesi ve Nürnberg
Yasası gibi uluslararası araştırma
etik ilkeleri klinik çalışmalar
öncesinde hayvan çalışmalarının
gerçekleştirilmesini güçlü bir şekilde
teşvik eder. İnsanlarda kök hücreleri
içeren klinik çalışmalara başlamadan önce, araştırmacılar uygun in
vitro ve/veya hayvan modellerinde
ikna edici kanıtlar elde etmelidir.
Burada temel olan
ilke, klinik öncesi çalışmaların
titizlikle tasarlanması, bağımsız
bir şekilde raporlanıp gözden
geçirilmesi ve klinik çalışmalar başlamadan önce
düzenleyici gözetime tabi tutulmasıdır. Bu sayede
çalışmaların bilimsel ve tıbbi olarak teminat
altında olduğundan emin olunur.
Araştırmacılar ve fon sağlayıcılar, hayvanlardaki
etkilerin güçlü olmasını sağlamak amacıyla elde
edilen bulguları mümkün olabiliyorsa bağımsız bir
laboratuvar ortamında ve birden fazla hayvan
modeli kullanarak çoğaltmalıdır. Araştırmacılar ve
fon sağlayıcılar, bir çalışmanın araştırıcı (hipotez
üreten ya da temel bilim iddialarını kanıtlamak
amacında olan) ya da doğrulayıcı (önceden
belirlenmiş varsayımları ve protokolleri kullanan;
sağlam iddiaları desteklemek için güçlendiren)
yönünün olup olmadığını önceden belirlemeli ve
rapor etmelidir.

dellerinin yoğun kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacılar üç ana ilkeye
bağlı kalmalıdır: gönüllü sayısını azaltmak,
protokolleri iyileştirmek ve mümkün olduğunca in vitro veya hayvanların kullanılmadığı
deney modellerini kullanmak.

Öneri 3.2.1.2: Erken faz insan çalışmalarının
öncesinde tedavi güvenilirliğinin ve etkililiğinin titizlikle irdeleneceği klinik öncesi
çalışmalar yapılmalıdır. Klinik çalışmanın
başlatılabilmesi için klinik öncesi çalışmanın
gücü çalışmanın getireceği riskler, yükler
ve etik duyarlılığıyla orantılı
olmalıdır.
Çalışmanın Geçerliliği
Öneri 3.2.1.3: Güvenilirlik ve
etkililik sınandığı tüm klinik
öncesi çalışmalar klinik için
umut edileni hassas, doğru ve
tarafsız olarak ölçecek şekilde
tasarlanmış olmalıdır. Özellikle,
denemenin başlatıldığını duyuracak olan çalışmalar kendi
içinde yüksek geçerliliğe sahip
olmalıdır; klinik senaryoları
temsil eden modeller içermeli ve
bunlar tekrarlanabilir olmalıdır.
Yıllardır, klinik araştırmacılar rastgele gönüllü seçimi (randomizasyon), kör sonuç değerlendirmesi, ya da güç hesapları gibi teknikler
kullanarak yanlılığın ve karışıklığa neden
olan faktörlerin etkilerini en aza indirmek
için çalışmaktadır. Buna benzer yaklaşımlar
klinik çalışmaları desteklemek için titizlikle
tasarlanmış klinik öncesi çalışmalarda da
uygulanmalıdır. Bugüne dek çok sayıda grup
klinik çalışmaları desteklemek için klinik
öncesi çalışma tasarlamış ve bir dizi standart
belirlemiştir (Fisher et al., 2009; Henderson
et al., 2013; Landis et al., 2012; Kimmelman et
al., 2014).
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KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR
6th Annual International Symposium of
Regenerative Rehabilitation
1-3 Kasım 2017 - Pittsburgh, PA, A.B.D.
43. Ulusal Hematoloji Kongresi
1-4 Kasım 2017, Antalya
CiRA: A Decade of Human iPSCs:
From Bench to Bedside
6-8 Kasım 2017 - Kyoto, Japonya
Stem Cells: The Next Generation,
an ISSCR International Symposium
10-12 Kasım 2017 - Guangzhou, Çin
Regeneration
16-18 Kasım 2017 - Milano, İtalya
Genome Editing of Pluripotent Cells Workshop
28-29 Kasım 2017 - Vancouver, Kanada
Development and 3-D Modeling of the
Human Brain
6-8 Aralık 2017 - Cold Spring Harbor, NY, A.B.D.
Endoderm Development and Disease:
Cross-Organ Comparison and Interplay
25 Şubat-1 Mart - Taos, New Mexico, A.B.D.

Single Cell Biology
6-8 Mart 2018 - Hixton, İngiltere
iPSCs: A Decade of Progress and Beyond
25-29 Mart 2018 - Olympic Valley, California, A.B.D
Kök Hücre E-Bülteni
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