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Yılda Dört Sayı ile Yeni
Döneme Merhaba...
KHB’nin 29. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.
Bu sayımızda da kök hücre dünyasındaki güncel gelişmelere yer verdik ve dopdolu bir sayı hazırladık.
Bu sayıyla birlikte 29. kez Editor'den kaleme alıyorum. 4,5 yıldır iki ayda bir yayınladığımız KHB'yi
bundan böyle üç ayda bir; yani yılda 4 sayı olarak
yayınlama kararı aldık. Yakşalık 2000 okuyucunun
ilgiyle izlediğini düşündüğüm bu bülteni aynı
solukla sürdürebilmek için böyle bir değişim yapmak gereği doğdu.
KHB'nin kısa bir analizini 26. sayıda yapmış ve
KHB'nin ilk 25 sayısında nelerin yayınladığı ve
bugün geldiği noktayı gözden geçirmiştik. Bu vesileyle KHB'de en sık yazı kaleme alan 5 yazarımızı
sizlere kısaca tanıtmıştık. Bugüne dek 53 farklı bilim
insanı ve bilim insanı adayı yazılarıyla ve yorumlarıyla KHB'ye katkıda bulundu. Bu bile KHB'nin
geniş katılımlı ve gönüllülük esasına göre yazı kabul
ettiğinin bir göstergesi. Bu vesileyle belirtmek
gerekir ki, gelen hiçbir yazı geri çevrilmedi. Sadece
yoğunluğun yaşandığı dönemlerde yayınlanma
tarihleri en fazla bir sayı ötelendi.
Bildiğiniz üzere KHB son derece tutarlı çizgisi
ve konulara bakış açısı okuyucuyu tatmin etme
açısından ilk günkü tazeleğini ve güncelliğini
korumakta. Ödün vermediği ilkelerin başında (i)
çok düzenli olarak yayınlanması; (ii) yeni sayının
ilgili ayın ilk günü mutlaka sizlere ulaşacak biçimde
web sayfasında yer alması; (iii) tüm yazıların dil
ve anlatım süzgecinden geçirilerek her kesimden
bilim insanının ve öğrencilerin anlayabileceği şekle
dönüştürülmesi; (iv) yazılarda olabildiğince orijinal
kaynakların linklerle verilmesi ve daha fazla bilgi
edinilmesi için hızlı erişimin sağlanması; (v) konuyla
ilgili kongre ve sempozyumların güncel olarak
okyucuya duyurulması.

Haber-Yorum
Çığır Açacak Bir Sonuç:
Erişkin Kalbi Kök Hücre
İçermez!..
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Bilindiği üzere miyokard enfarktüsü sırasında kalp
kasının bir kısmına giden kan akımı kesilir (iskemi);
bu nedenle kardiyomiyositler canlılığını sürdüremez, bu durum iskemik kardiyomiyopati olarak
adlandırılan patolojik bir sürecin ortaya çıkmasına
neden olur. İskemiye bağlı oluşan bu hasar, miyokard enfarktüsü bölgesinde onarım ve hücre
çoğalması yanıtını tetikler, ancak önemli miktarda
yeni kardiyomiyosit oluşumunu uyaramaz. İskemiye
yanıt olarak çoğalan kardiyak fibroblastların hasarlı
bölgeyi iyileştirme çabası önemlidir, ancak bu yanıt
yeni kardiyomiyositleri ortaya çıkarmaz, bunun
yerine iskemik olay sonrası fibrotik skar oluşturur.

Son yirmi yıl boyunca araştırmacılar ve klinisyenler
kalp kası içinde bulunması gereken ve miyokard
enfarktüsü sonrası hasar gören nekrotik dokuyu
onarabilecek hücreleri araştırmışlar; birden fazla
araştırma grubu, kalp kök hücrelerinin kesin tanımını yaptıklarını iddia etmişler ancak tam olarak
ortaya koyamamışlardı. Bu nedenle özellikle erişkin
kalbinde kalp kasında doku hasarının oluşması
Dr. Clevers ve ekibinin geçtiğimiz hafta PNAS’te
sonrasında işlevsel olarak yenilenme kapasitesi
yayınlanan çalışmasında, kalbin zarar görmesi
tartışma konusu olmayı
© PNAS
üzerine birçok hücre
hâlâ sürdürmekte.
Kalpte hücre popülasyonları
tipinin sahnede yer
Bu bağlamda kalbin
Endotel
Düz
kas
aldığı, ancak bunların
yerleşik kök hücrelerin
hücreleri (EH)
hücreleri (DKH)
hiçbirinin yeni kardivarlığı ve erişkin kalbi
yomiyosit üretemediği
için önemi yoğun bir
saptanmıştır.
şekilde tartışılmakta.

KHB'nin belki de en önemli işlevlerinden birisi de
kök hücre dünyasındaki gelişmeler ve bazı önemli
yayınlar için sürekli ve ücretsiz ulaşılabilecek bir
Türkçe arşiv oluşturması. Bu arşiv tüm izleyiciler
için geriye dönük bir bilgi ve başvuru kaynağı
olmakta. Arşiv aralamarında Konu Başlığı, Yazar
İsmi ve Sayı olmak üzere üç başlık şeklinde sunulan
arama listeleri aranan yazıya kolayca ulaşmayı
sağlamakta. Arşiv bölümüne tıklanma sayılarına
bakıldığında KHB'ye giriş yapan kullanıcıların
%42'sinin arşivde dolaştığı görülmekte.
Eğer KHB bundan sonra da yayınlanmayı sürdürecekse bu ilkelerin aynen sürmesi en içten dileğim
olacaktır.
Bu sayıya ilk olarak geçen hafta yayınlanan ve çok
ses getireceğe benzeyen Dr. Clevers ve ekibinin
çalışmasıyla başladık. Söz konusu ekip PNAS'ta
yayınlanan çalışmasında sofistike yöntemlerle yetişkin fare kalbinde kardiyomiyositleri oluşturabilen
bir kök hücrenin var olmadığını kanıtlarıyla ortaya
koymakta. Ekipte yer alan Türk bilim insanı Dr.
Onur Başak Bilkent Üniversitesi mezunu ve daha
sonra Hollanda'da araştırmalarını yürüten başarılı
bir araştırmacı olarak ekipte yer alıyor. Kendisini bu
veslileyle - gıyaben de olsa - tanıma fırsatı bulmuş
olmaktan memnunluk duymaktayız. İkinci olarak
yine çalışmalarını İngiltere'de sürdüren Dr. Burak
Derkuş'tan plasenta organoidleri üzerine Prof.
Ashley Moffett ve ekibi tarafından yayınlanan
önemli bir çalışmanın özeti ve yorumuna yer verdik.
Organoidler konusunda KHB'ye uzun süredir
katkı veren Bio. İrem İnanç bu sayıda da bizimle
birlikte. Ardından Uz. Dr. Ferda Topal Çelikkan
hepatositlerle kolanjiyositlerin karşılıklı farklılaşma
özelliklerini konu alan bir yazıyı KHB okurları için
kaleme aldı. Son olarak 8 Aralık 2018 tarihinde 15.
sini gerçekleştirdiğimiz GABİMAK toplantısının
tanıtımı Doç.Dr. Leyla Satı tarafından özetlendi.
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Yetişkin fare kalbindeki hücre popülasyonları ve bunların oransal tiplerinden oluşmakta.
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etik hücreler ve fibroblastlar olduğu gözlenmiştir.
“kalp kası kök hücresi” olarak adlandırılması
Aslına bakılırsa, geçmiş çalışmalarda kalp kök hücgerekir. Dr. Clevers ve ekibi de fare kalbindeki kök
releri olarak adlandırılan hücrelerinin şimdi aslında
hücre işlevinin en geniş ve en doğrudan tanımına
kan damarları veya bağışıklık hücrelerini oluşturduodaklandılar.
ğu ama kardiyomiyositleri üretmediği görülür. Bu

Tüm sayılarımızda olduğu gibi son olarak Kongre,
Sempozyum ve Kurs duyuruları ve Ayın Fotoğrafı
yer alıyor.
30. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın...
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çalışmayla kalpte kök hücrelerinin mevcut olmadığı
ortaya konmuş durumda. Bu bulgu hayal kırıklığı
yaratırken, uzun zamandır süregelen bir tartışmaya
da büyük bir nokta veya soru işareti koymakta.
Yazarlar önemli bir gerçeği daha ortaya koymakta;
öyle ki kardiyomiyositlerin arasında yer alan Fstl1
proteinini ifade eden kardiyak fibroblastların
enfarktüs sonrası çoğalarak skar dokusunu oluşturmaktalar. Bu doku kas hücresi içermediği için kalbin
pompalama işlevine katkıda bulunmaz. Ancak skar
dokusunun da önemli bir işlevi enfarktüs bölgesini
bir arada tutmak; zira skar dokusunun oluşumu
engellendiğinde fareler akut kalp rüptürüne yenik
düşmekte. Bu nedenle, skar oluşumu genellikle
miyokard enfarktüsünün negatif bir sonucu olarak
görülürken, araştırmacılar kalbin bütünlüğünü
korumak için skar dokusunun oluşumunun önemini
vurgulamakta.

Doku Mühendisliği
Laboratuvarda Mini
Plasenta Organoidleri
Üretildi.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’na göre
hamilelik sırasında ya da doğum sırasında meydana
gelen sorunlar yüzünden her gün 830 kadın yaşamını kaybetmekte. Düşük yapma, pre-eklampsi
(gebelik zehirlenmesi), rahim içi gelişme bozukluğu
ve ölü doğum gibi majör gebelik komplikasyonları,
plasentanın tam gelişememesine bağlı olabilmekte. Özellikle de düşük trofoblast invazyonu ve
endometriyumda damarlanma hataları, gebeliğin
erken sonlanmasının ve plasenta anormalliklerinin
patolojik özelliklerinden.
Plasenta, uterus içi yaşamda fetüsü destekleyen
embriyo dışı mezodermden gelişen bir organ.
Yaklaşık 500 gram ağırlığında, koyu kırmızı-mavi
renkte, fetüse 55-60 cm uzunluğundaki kordon ile
bağlı. Plasenta, maternal (anne tarafı) ve fötal (fetüs
tarafı) kan akışı arasında ara yüz görevi gören bir
organ olup embriyonun gelişimi için önemli olan
besin, gaz, metabolit, hormon ve diğer bileşenlerin
değişiminde görev alır. Söz konusu organın temel
işlevlerinden birisi ise iki kan akımını olabildiğince
yakın mesafeye getirerek farklı trofoblast hücre
tipleri vasıtasıyla yukarıda bahsi geçen değişimlerin
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Dr. Hans Clevers ve geniş araştırmacı ekibinin bu
bulguları; bunun yanı sıra birkaç ay önce Harvard
Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Pietro Anversa’nın kalpteki c-Kit+ hücrelere ilişkin yapmış
olduğu birçok yayındaki sahteciliğin ortaya çıkarılması (bu konuya KHB’nin ileriki sayılarında değinilecektir) kalbin endojen kök hücrelerinin varlığı
konusundaki bulguların yeniden ele alınması gerçeğini gündeme getirdi. Dolayısıyla halen dünyada
bir numaralı ölüm nedeni olan iskemik kalp hastalıklarının hücresel tedavi yöntemiyle çözümünde
kalp dışı kaynaklı kök ve öncü hücrelerden yararlanılması yönündeki deneyler ve klinik denemelere
bundan sonraki dönemde daha da ağrılık verileceği
gözükmekte. Öteden beri tedavi edici özellikleri
olan multipotent mezenkimal stroma hücrelerin
ve son yıllarda uyarılmış pluripotent kaynaklı kök
hücrelerden türetilen kardiyomiyositlerin ağırlığı
daha da artacağa benziyor.

Burak Derkuş

gerçekleşmesini kolaylaştırmak. Plasenta rahim
içerisinde düzgün bir şekilde implante olmadığı ve
gerektiği gibi yapışmadığı durumda hamilelik sona
erebilmekte. İnsanda plasenta modelinin eksikliği
ve etik unsurlar sebebiyle plasenta anomalilerinin
moleküler mekanizmaları çok iyi anlaşılamamış
durumda. Bu sebeple gerçeği iyi bir şekilde yansıtan üç boyutlu (3B) doku/organ modellerine gerek
duyulmakta.
İmplantasyon sonrasında blastokisti çevreleyen
trofoektoderm hücreleri hızlı bir şekilde çoğalır
ve plasentanın özgün hücre tipi olan trofoblast
türlerini oluşturur. Canlı ortamda çoğalabilen villöz
sitotrofoblast hücreleri iki tür hücreye farklılaşır: koriyonik villus yapının hormon üretiminden ve besin
değişiminden sorumlu çok çekirdekli epitel-benzeri
hücreleri, yani sinsityotrofoblast ve plasentayı desiduaya bağlayan ekstravillöz trofoblast hücreleri.
Cambridge Üniversitesi Patoloji Departmanı ve
Trofoblast Araştırma Merkezi araştırmacılarından
Prof. Ashley Moffett ve ekibi, sinsityotrofoblast
ve ekstravillöz trofoblast hücrelerine dönüşebilen,
uzun-dönem kültür edilebilen, genetik olarak stabil
trofoblast organoidlerini ürettiler [Turco ve ark.
Nature, 2018]. Geliştirilen 3B kültür, villus yapılarını
oluşturabilmekte ve insan koriyonik gonadotropin
(hCG), gelişme farklılaşma faktörü 15 (GDF15) ve
gebeliğe özgü glikoprotein (PSG) gibi plasentaya

özgü peptidleri ve hormonları sentezleyebilmekte.
Ayrıca metilom analizleri, geliştirilen “mini plasentaların”, plasentaların ilk trimesterini (gebeliğin 6-9.
haftaları) taklit edebildiğini göstermiş.
Aslında araştırmacılar,
© Nature
geleneksel organoid
üretim tekniklerinden
çok farklı bir yol
izlememiş görünüyor.
Organoidler, KHB’nin
28. sayısında da tanımlandığı gibi, pluripotent
ya da primer hücrelerin
kullanımıyla in vitro
ortamda 3B olarak
elde edilen, hücrelerin
kendiliğinden organize
olarak (self-organisation, self-patterning)
bir ya da birden fazla
doku parçasını içeren
minyatür ve gerçekçi
mikro anatomik organ
modelleri olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada
araştırmacılar, gebeliğin
6-12. (1. trimester) haftalarında alınan plasenta
doku parçalarından trofoblastça zenginleştirilmiş
hücre süspansiyonu hazırlayarak çoğalma yeteneklerini sürdüren EPCAM+ trofoblast hücrelerini
ayrıştırmış, yani primer hücrelerden faydalanmışlar.
Ardından organoidler için standart ve geleneksel
bir teknik olan Matrigel® (tümör dokusundan elde
edilen, proteince zengin ve doku organizasyonunu
yönlendirebilen,
ısı-duyarlı olarak
katılaşan bir jöle)
içine gömülerek
mikro kuyucuklarda
kültür edilmeye
başlanmıştır. Geliştirilen plasenta
organoidlerinin
trofoblast içeriği,
çeşitli kurullarca
belirlenen kurallara
göre belirlenmiş;
bunlar; GATA3,
KRT7, EGFR, TFAP2A ve TFAP2C gibi moleküler
belirteçlerin pozitif olması, HLA’nın (insan lökosit
antijeni) tip I negatif olması, ELF5 promoterinin
hipometillenmiş olması ve 19. kromozoma ait bazı
miRNA demetlerinin pozitif olmasıdır.
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Bu çalışmanın önemli bir sonucuysa geliştirilen
trofoblast organoidleri, plasentasyon için önemli
bir diğer hücre tipi olan EVT hücrelerine farklılaştırma amacıyla çeşitli büyüme faktörleriyle katkılanmış özel bir besi
ortamında ileri kültür
koşullarına alınmış ve
sonuçta trofoblastlara
ek olarak ekstravillöz
trofoblast hücrelerine
farklılaştırma başarılabilmiş olmasıdır. Ayrıca
maternal hücreler akım
sitometrisi gibi tekniklerle tespit edilebilmekteler. Elde edilen ilk
kültürlerden üçünde, 1
yıldan uzun zamandır
mitokondriyon işlevleri
etkinliğini sürdürmekte, organoidler halen
gelişimini ve yaşamını
sürdürmektedir. Bu
çalışmanın belki de
en heyecan verici ve
bilim severlerin ilgisini çekebilecek kısmıysa
plasenta organoidlerinin kültür ortamına
konan bir gebelik testi cihazının pozitif sonuç
vermesidir.
Organoid teknolojisinin beraberinde getirdiği
avantajlardan birisi, hastalığa özgü ve hastanın
kendisinden alınan hücrelerin kullanımıyla geliştirilebiliyor olması,
organoidlerin ilaç
geliştirme, gen
kurgulama, hastalık modelleme,
hastalık mekanizmasını aydınlatma,
toksikoloji çalışmaları ve plasenta
türevli hastalıkların
moleküler yapı ve
mekanizmalarının
aydınlatılması gibi
farklı perspektifte
kullanılabilme potansiyeli sağlamasıdır. Araştırmacılar bundan böyle uterusun içerisinde plasenta
gelişiminin nasıl olduğunu anlamaya yönelik daha
detaylı deneyler yapmaya başlayabilecekler.
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Doku Mühendisliği
Sınırların Ötesinde Bir
Girişim! Organoidler.
Kök hücre alanında son yıllarda geliştirilen en
önemli tekniklerden biri kuşkusuz ki organoid
(organımsı) teknolojisi. İki boyutlu kültürde elde
edilemeyen morfolojik ve fizyolojik süreçler üç
boyutlu organoid teknolojisiyle elde edilebildi.
Deney hayvanlarıyla başlayan çalışmalar insan
dokularından alınan örneklerden de başarılı sonuçların gelmesiyle çok önemli bir uygulama halini aldı.
Neden mi? Çok küçük bir biyopsi örneğiyle organoidleri üretebilirsiniz. Söz gelimi aldığınız biyopsi
kanserli bir dokuya aitse o kanserin tedavisine
uygun ilaçlar geliştirebilirsiniz. Ya da bir hastaya iyi
gelen bir ilacın neden başka bir hastaya iyi gelmediğini araştırabilirsiniz. “Peki bu teknolojiden bir
hastalığı modellemede ve tedavide yararlanılıyor mu”
diye soracak olursanız yanıtım kesinlikle EVET olur.
Kistik fibrozisin mekanizması bu teknolojiyle çok
daha iyi anlaşıldı. Henüz tam anlamıyla bir tedavinin mümkün olmadığı bu hastalıkta bu teknolojiyle
birçok kişi uygun ilaç tedavisiyle çok daha kaliteli
bir yaşam sürdürebilmekte. Bunun en güzel örneği
ise Fabian. Kendisi akciğer fonksiyonları %30’un
altında ve akciğer nakli düşünülmekte olan bir
hastayken bu teknoloji sayesinde bugün üniversiteye gidebiliyor ve buz hokeyi oynayabiliyor [Saini A,
Cell Stem Cell, 2016].
Peki, bu teknoloji için neler gerekli? Bu teknolojinin
olmazsa olmazları neler? Bu teknolojiyi uygulamanın elbette tek bir yöntemi yok. Çok farklı tekniklerle organoidleri üretmek mümkün. Fakat ne olursa
olsun yapmanız gereken hangi organ oluşturmak
istiyorsanız o organın gelişim biyolojisine hâkim
olmanız ve in vivo koşullardaki ortamına uygun bir
ortam yaratmanız. Bu teknolojide sıklıkla kullanılan
bir diğer unsur ise destekleyici hücre dışı matriks.
Çalışmaların çoğunda hücre dışı matriks için Matrigel® kullanılmakta. Bağırsak, böbrek, karaciğer,
beyin bu teknolojiyle modellenen organlardan
birkaçı. Gelin bu yapılara biraz daha yakından
bakalım…
Ön, orta ve son bağırsak olarak kategorize edilen
yapılar endodermden köken almakta. Bu yapıların
gelişiminde çeşitli büyüme faktörleri etkili. Temel
olarak, Wnt ve fibroblast büyüme faktörü ön
bağırsak gelişimini baskılarken posterior yönde
gelişimi tetiklemekte. Bu da orta ve son bağırsağın
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İrem İnanç

gelişimi için oldukça önemli [Xinaris ve ark. Nephron 130: 191-9, 2015]. Nitekim 2011 yılında Spence
ve ark. insan pluripotent kök hücrelerini ilk olarak
nodal ilişkili bir molekül olan activin A ile muamele
edip mezendoderm olarak nitelendirilen bir yapı
oluşturdular [Spence ve ark. Nature 470: 105-9,
2011]. Daha sonra Wnt3 ve fibroblast büyüme
faktörü 4 ile son bağırsak organoidleri oluşturdular.
Pluripotent kök hücrelere aktivin A uygulayıp
daha sonra BMP4 (Bone morfogenetic protein 4) ve
Fgf 9 (Fibroblast growth factor 9) uygulandığında
ara mezoderm yapısı oluşmakta. Fgf 9’u takiben
retinoik asit (RA) uyguladığınızda böbrek organo-

elde ettiler. Bunu yaparken R-spondin (Roof plate-specific Spondin-1), EGF (Epidermal growth factor),
Noggin ve Matrigel kullandılar [Sato ve ark. Nature
459: 262, 2009]. Bu çalışmanın oldukça önemli bir
yanı ise Lgr5 hücreleri. Bu hücrelerin keşfinde Dr.
Nick Barker’ın yıllar boyu süren emek ve çabasından da söz etmeden geçmek istemem. 2007 yılında
Nature’da yayınladıkları çalışmaya da bir göz atın
derim [Barker ve ark. Nature 449: 1003-7, 2007].
Karaciğer ise endoderm kökenli olan ön bağırsağın
ventralinden karaciğer tomurcuğundan köken
almakta. Hepatoblastlar olarak bilinen hücreler bu
tomurcuktan ayrılır, çevredeki mezenkimi işgal edip
hem hepatositlere hem de safra kanal hücrelerini
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Fareden alınan tek bir bazal meme hücresinin prolaktin ile uyarılması sonucu geliştirilen üç boyutlu organoid temsili olarak
görülmekte ve bu model meme bezinin önemli işlevlerini yerine getirmekte (mavi sinyal hücrede F-aktin, kırmızı sinyal
üretilen süt protenleri).

idleri elde edilebilmekte [Lancaster ve ark. Science
345: 1247125, 2014].
Erişkin insan bağırsak kök hücrelerinden organoid
yapıları geliştirmeyi başaran Dr. Hans Clevers ve
ekibi organoid teknolojisinde büyük bir öneme
sahip. 2009 yılında yaptıkları çalışmada bağırsak
kriptlerinden ve burada bulunan Lgr5 (leucine-rich-repeat-containing G-protein-coupled receptor 5)
olarak adlandırılan kök hücrelerden organoidler

oluşturur. Mezenkimden ise fibroblastlar, hepatik
stellat (yıldızımsı) hücreleri ve sinüzoidal endotel
hücreleri gelişir. Eğer karaciğer organoidleri hakkında bilgi almak isterseniz size önereceğim kişi
Dr. Meritxell Huch 2013 yılında Nature’da yayınladıkları çalışmayla bizlere karaciğer organoidlerini
tanıttılar [Huch ve ark. Nature 494:247-50, 2013].
Bu çalışmada karaciğerdeki Lgr5 kök hücreleri
bir hasar oluşturularak aktifleştirildi ve Matrigel®
kullanılarak üç boyutlu karaciğer taslakları elde
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edildi. Bu yapıların albümin ve Hnf-4α (Hepatocyte
nuclear factor 4 alpha) pozitif olmasıyla karaciğere
özgü hücreler geliştiği aynı zamanda keratin 19
pozitif hücrelerle safra kanalına ait yapıların da
geliştiği ortaya kondu. LDL (low-density lipoprotein)
alınımı ve glikojen depolama olarak da pozitif olan
bu yapıların sadece morfolojik değil aynı zamanda
da fizyolojik olarak in vivo koşullardakine benzer
olduğu ispat edilmiş. Bu yapılar karaciğer hasarı
olan farelere nakledildiğinde artan sağkalım oranı
da çalışmanın en güçlü yanlarından.
Ektoderm kaynaklı organlardan beyin, hipofiz,
meme bezi gibi organların üç boyutlu organoidleri geliştirildiği bilinmekte. Diğer organoidlerde
olduğu gibi ektoderm kaynaklı organoidlerin
gelişiminde uzun yıllar önce yapılan ayrışan hücrelerin tekrar kümelenme potansiyellerinin izlenmesi
öncü olmuş. Watanabe ve ark. fare embriyonik
kök hücrelere kümelerini, serum içermeyen
Wnt ve Nodal antagonistleri olan bir kültürde
telensefalon öncüllerine farklandırmayı başardı
[Watanabe ve ark. Nat Neurosci 8: 288-96, 2005].
Serum içermeyen bu kültürün adı SFEB (serum-free,
floating culture of embryoid body-like aggregates)
[2]. Yani kök hücreleri serum içermeyen bir kültür
ortamında embriyonsu cisimler haline getirmek bu
tip organoidler için oldukça önemli diyebiliriz. Aynı
grup bu çalışmalarındaki kültür sistemini optimize
ederek insan telensefalon öncülleri de geliştirmeyi
başardılar [Eiraku ve ark. Cell Stem Cell 3: 519-32,
2008]. KHB’nin 17. sayısında Dr. Madeline A.
Lancester ve Dr. Juergen A. Knoblich’in yapmış
oldukları beyin organoidleri çalışmasını kaleme
almıştım. Bu çalışmanın kilit noktalarından biri
kümelendirilen kök hücrelerin bağırsak organoidleri tekniklerinden esinlenilerek hücre dışı matriksin
kullanılması. İşte devreye giren Matrigel® ve döner
bir biyoreaktör, farklı beyin bölgelerini işaret eden
serebral organoidleri bizlere sunmuş oldu. Benzer
bir teknikle optik kadeh organoidleri elde etmeniz
mümkün. KSR (knockout serum replacement) olarak
adlandırılan serum içermeyen bir kültürde düşük
konsantrasyonda Matrigel® kullanarak optik kadeh
organoidleri oluşturmak mümkün. Sonrası mı?
Sonrası sizin ne çalışmak istediğinize kalmış…
Genetik hastalıklar, kanser araştırmaları ve ilaç
geliştirme deneyleri bu teknolojiyle çok daha farklı
bir boyuta geçmiş durumda. Öyle ki geçen sene
Nature Methods organoidleri “2017 Yılının Metodu”
olarak nitelendirdi. Bu yöntemle bugün sadece
hastalık modellemiyor aynı zamanda gelişim
biyolojisinin derinliklerine de ulaşıyoruz…
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Kök Hücre Biyolojisi
Transdiferansiyasyonun
Gücü: Hepatosit ve
Kolanjiyositlerin Farklılaşma Potansiyelleri.
Yakın zamanda Deng ve ark. Cell Stem Cell’de
[Deng ve ark. Cell Stem Cell 23: 114-122, 2018] ve
Schaub ve ark. Nature’da [Schaub ve ark. Nature
557: 247-251, 2018] akut karaciğer hasarında hepatosit (karaciğer hücresi) ve kolanjiyositlerin (safra
kanalı epitel hücreleri) karaciğer kütlesini ve işlevini
yeniden düzenlediklerini göstermişti. Daha yakın
zamanda Dr. George K. Michalopoulos ise bu
konudaki bilgileri sistematik bir şekilde bizlere özetliyor [Michalopoulos GK. Cell Stem Cell 23: 11-12,
2018]. Karaciğer yiyeceklerle aldığımız tüm maddelerim girişi için bir kapı niteliğinde ve bağırsaktan
emilen besin ve organik maddeler karaciğere portal
ven aracılığıyla girmekte. Bu nedenle, karaciğer
sıklıkla ya doğrudan toksik olan ya da detoksifikasyon için hepatositlerin kullandığı enzimatik adımlar
yoluyla toksik olan ara maddelere maruz kalmakta.
Karaciğerin vücut işlevlerini desteklemedeki önemi
göz önüne alındığında, karaciğerin akut hasarında
hızlı düzelmeyi desteklemek için ilave rejeneratif
stratejiler geliştirmiş durumda. Karaciğerin üçte ikisinin alınmasının ya da akut toksik hasarının ortaya
çıkardığı sentrilobüler nekrozun sürdüğü durumda
karaciğerin rejenerasyon yeteneği açıkça ortaya çıkmakta. Bu yünde yapılan çalışmalar hepatositlerde
Wnt/Beta katenin ve Hedgehog sinyal yolaklarının
öneminin
© Nature
yanında
HGF/
MET, EGFR
gibi anahtar
reseptörlerin
ve rejeneratif yanıtta
düzenleyici
ve kolaylaştırıcı roller oynayan diğer sitokinlerin ve
nörotransmitterlerin önemini ortaya çıkarmakta.
Akut karaciğer hasarını izleyen süreçte karaciğerin
rejenerasyonunda ortaya çıkan durum hücre
düzeyindeki rejenerasyonun fenotipik uyumluluğu.
Yeni hepatosit ve kolanjiyositler mevcut hücrelerin
çoğalmasıyla oluşturulmakta. Kök hücreler akut
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Ferda Topal Çelikkan

karaciğer hasarındaki rejenerasyondan sorumlu
değiller [ayrıntılı bilgi için Bkz. Can A. Kök Hücre.
Biyolojisi, Türleri ve Tedavide Kullanımları, Akademisyen Yayınevi, 2014].
Akut karaciğer hasarı çalışmalarında son 20 yıldır
sağlıklı hücrelerin transdiferansiyasyon (hücrelerin
birbirine dönüşümü) ile hasar görmüş bölümlerin
tam histolojik bütünlüğünü geliştirmede rol oynadığı üzerine güçlü kanıtlar ortaya kondu. Ancak
sıçan ve fare deneylerinde ortaya çıkan bulguların
birbirinden farklı olması ve çeşitli kültür hücresi
hatlarında rejenerasyonun her zaman belirgin
olmaması tartışmalara neden oldu. Kolanjiyosit ile
hepatosit arasındaki transdifferansiyasyonun daha
açık ve kesin kanıtları Schaub ve ark. tarafından
yakın zamanda Nature da yayınladı [Schaub ve ark.
Nature 557: 247-251, 2018]. Bu çalışma hepatositlerin kolanjiyositlere dönüşüm potansiyelini açık
bir şekilde göstermekte. Deng ve ark’nın makalesindeyse kemirgenlerin hepatositlerine toksik
olan tiyoasetamid ve disiklohekzilkarbodiimid
(DDC) kimyasal ajanlarıyla kronik karaciğer hasarı
oluşturulmuş [Deng ve ark. Cell Stem Cell 23: 114122, 2018]; bu esnada hepatosit ve kolanjiyositleri
farklı kromojenlerle işaretleyerek kromojen işaretli
kolanjiyositlerin çok büyük yüzdesinin hepatositlere aktarıldığını göstermişlerdi. Makalenin temel
dayanağı, daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında safra kanalına özgü laminin içeriğinin yüksek
bazal membranla çevrili portal kanalda bulunan
kolanjiyositlerin HNF-4 ifade eden küçük hepatositlere dönüşmesini göstermesiydi. Bu dönüşme in
situ olarak safra kanalında oluştuğu için hücrelerin
birbirine dönüşHilar kolanjiyosit
mesinin hücre
çoğalmasıyla ilgili
Hepatositten kök almış
olmadığı kanısına
hilar kolanjiyosit
varıldı. Kolanjiyositlerin hepatositlere
Hepatosit
transdiferansiyasyonun gerçekleştiği
moleküler hücre yolakları hepatosit rejenerasyonunun özgün olarak durduğu akut ve kronik karaciğer
hasarında birbirinden farklı. Söz konusu makalenin
yine ilgi çekici bir yönü de tiyoasetamid uygulandıktan sonra bu dönüşümle oluşan hepatositlerin
çoğunun kalıcı hâle gelmesi. İnsanda Alagille sendromunu taklit eden safra kanalları ve safra kanal

sisteminin yokluğu oluşturulduğunda, sağ kalan
farelerde hepatositlerin ve kolanjiyositlerin ikisinde
de bulunan RBPJ ve HNF6’nın yokluğuna rağmen
bağlantıların geliştiği ve işlevsel safra kanallarının
gelişiminin tamamlandığı görülmekte. Bu süreç
boyunca kolanjiyosit belirteci olan Sox9 yeni safra
kanallarının köken aldığı hücreler olan hepatositlerde izlenmiş. Farede hepatositlere özgün Rbpf,
Hnf6 ve R26Z genleri işaretlenip izlenerek yeni
oluşan safra kanalı sisteminin köken aldığı hücreler
olduğu gösterilmiştir. Yeni oluşan kolanjiyositler
hücre çoğalması sonucunda değil hepatositlerden
transdifferansiye olarak oluşmuşlar. Pekâlâ, Notch
efektörü RBPJ ve HNF6 yokluğunda bu durumu
hangi sinyal yolağı sağlıyor olabilir? Araştırmacılar
hepatositlerde TGFß reseptör 1 ifadesini artırarak
safra kanalı sisteminin oluşumunu ve hepatositlerin
kolanjiyosit oluşturma kapasitesini artırdığını
gösterdiler.
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Hepatositlerin organoid çalışmalarında, hepatositlerin kolanjiyositlere dönüşümünde HGF/HGFR ve
EGFR düzenlenme etkisini ortaya çıkmış durumda.
Aynı organoid modelinde kortikostreoidler de
olgun hepatosit ve kolanjiyosit oluşumunda gereklidir. Ancak kolanjiyositlerin hepatositlere transdiferansiye olma gereksinimini kendilerine bildiren
algılayıcılar henüz bilinmemekte.
Bu çalışmaları yakından izlemek, karaciğer hastalıklarındaki açısından çok önemli. Safra yollarının
anomalileri yeni doğanlarda ölüm ve hastalıkların
önemli sebeplerinden. Bu iki hücrenin birbirlerine
dönüşümlerinin %25’inin kendiliğinden iyileştiği
fulminan hepatitte gerçekleştiği çok iyi bilinmekte.
Henüz mekanizmasını anlayabilmiş değiliz, ancak
bu süreçte transdiferansiyasyon önemli bir rol
oynamakta. Söz edilen bu iki makale gelecekteki
deneysel ve yöntemsel çalışmalar için temel oluşturacak nitelikte.

Kongreler, Sempozyumlar
Leyla Satı
atıldı; yeri geldi hep birlikte Photoshop® dersi aldık;
Sıra Dışı Bir Bilim Paylaşımı! PREZİ® tekniğini öğrendik, fotoğraflarla dağcılık
konuştuk; ney sanatından sohbet edip “Dostun
Gamet Biyolojisi Makale
dudağına eş olsam eğer, söylerdim ney misâli, nice
Kulübü (GABİMAK)
sözler” dedik. Toplantı programlarımız, her zaman
KHB’nin bu sayısında sizlere GABİMAK’tan söz
etmek istiyorum. GABİMAK, esasen “Gamet Biyolojisi Makale Kulübü”nün baş harflerinden oluşmakta. Aslında öykü, 11 Şubat 2008 tarihinde Ankara
Üniversitesi’nde küçük bir sohbet arasında, farklı
üniversitelerden bilim insanları olarak neden bir
araya gelip, fikirlerimizi tartışmıyoruz, konuşmuyoruz düşüncesiyle başlamıştı. “Bilgi paylaştıkça
çoğalır, üzerine düşündükçe gelişir” fikri ile
temel amacımız ise Türkiye’de üreme biyolojisi
alanında çalışan genç/dinamik/aktif bilim insanlarını bir araya getirmek, bu alanda yayınlanmış güncel
makale ve derlemeleri paylaşmak ve üyelerimiz
tarafından yapılmış ya da yapılmakta olan/planlanan projelerin sunularak tartışılması, fikir paylaşımı
ve desteklerin bildirilmesiydi. Hatta sinerji yaparak
“birlikte neler yapabiliriz”i tartışmak. Genç
meslektaşlarımıza bilimsel ve dostça bir ortamda
kendilerini ifade etmeleri için fırsat yaratmak ise her
zaman önceliğimiz oldu. “Sıra dışı” çünkü yıllar
içerisinde sadece bilimden konuşmadık. Yeri geldi
bu toplantılarda, çeşitli merkez ve laboratuvarların
tanıtımı yapıldı ve ticarileştirilebilir fikirler ortaya

grup üyelerimiz tarafından birlikte karar verilerek
oluşturuldu ve o şehirdeki bir üyemiz büyük bir
gönüllülükle toplantılarımıza ev sahipliğini yaptı.

Ankara, Antalya, İzmir, Afyon, Bursa, İstanbul ve
Manisa gibi birçok şehrimizden sonra, 8 Aralık
2018 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde
GABİMAK’ımızın 15. toplantısını
gerçekleştirerek, hep birlikte
10. yılımızı kutlamanın büyük
heyecanını ve mutluluğunu
yaşadık. 105 kişinin katıldığı 15.
GABİMAK’ta neler konuştuk?
Öncelikle toplantımıza Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji
ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alp
Can hocamızın güzel açılış konuşması ile başladık.
Hocamız, ev sahiplerimiz olan Prof. Dr. Sevinç
İnan ve Doç. Dr. Yasemin Seval Çelik’e teşekkür
ettikten sonra kısaca programımızı sundu. “Güzel
GABİMAK’lar” ile biten konuşmasının ardından
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Nilay Kuşcu,
“Pre-implantif embriyo metabolizması ve gelişimsel
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potansiyeli arasındaki ilişki: Embriyonun FLIM’ini çekerken gelişen yeni bir proje fikri” başlıklı sunumunu
gerçekleştirdi. Sevgili Nilay, doktora tez çalışmaları
kapsamında Harvard Üniversitesi’nde yaptığı
çalışmalardan söz ettikten sonra, burada yapmak

Human Reproduction dergisinin editörü Prof. Dr.
Hans Evers tarafından, editoriyal dönemine ait
seçtiği 10 yayını bizlerle paylaştı. GABİMAK olarak
hep birlikte bu yayınları değerlendirdik ve bizler de
çalışmaları dinledikten sonra keyifle kendi aramızda

GABİMAK 2018
İzmir Ekonomi Üniversitesi
8 Aralık 2018

KONGRE, SEMPOZYUM ve KURSLAR
World Stem Cell Summit
22-25 Ocak 2019 - Miami, Florida, A.B.D.
Cellular Plasticity: Reprogramming, Regeneration and Metaplasia
27-31 Ocak 2019 - Keystone, Colorado, A.B.D.
ISSCR Stem Cells & Organoids in Development
& Disease
20-22 Şubat 2019 - Amsterdam, Hollanda
13th Annual Conference on Stem Cells and
Regenerative Medicine
7-9 Mart 2019 - Nice, Fransa
Genetic Engineering of Mammalian Stem
Cells
11-23 Mart 2018 - Cambridge, İlgiltere
SY-Stem: Stem Cell Symposium, IMBA
21-23 Mart 2019 - Viyana, Avusturya

istediklerini de bizlerle paylaştı. Embriyo seçiminden, FLIM (Fluorescence Lifetime IMaging) tekniğine, hücrenin güç merkezi olan mitokondriyonlar
ile embriyonun ilişkisine ve bu tekniğin embriyo
metabolizmasının ölçümünde kullanımına kadar
birçok konu üzerinde çok güzel tartışmalar yapıldı.
Metabolizma konuşulurken, katılımcılar tarafından,
kanser hücreleriyle embriyonik hücrelerin benzerlikleri konusunda güncel değerlendirmeler ortaya
kondu. Bu ilgi çekici sunumun ardından Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim
Dalı ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Prof.
Dr. Esra Erdal Bağrıyanık, bizlere “organoidler ve
biyomedikal uygulamaları”ndan söz etti. Organa
benzeyen yapılar olarak adlandırılan organoidlerin,
hastalık modellemelerinde, kişiselleştirilmiş ilaç
ve kanser tedavilerinde kullanımına (hastaya özgü
tümör avatarları) değinildi. Organoidlerin avantajlarından dezavantajlarına kadar birçok nokta
tartışıldı. Bu konuda “Organoidler, transplastasyona
alternatif mi?” sorusunun yanıtı için henüz erken
sanırım ama gelişmeleri dört gözle bekliyoruz.
Verilen öğle yemeyi arasından sonra Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sinan Özkavukcu,
“Human Reproduction’s greatest hits: A personal
top-10 of 6 years of Human Reproduction’s editor”
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Üreme biyolojisi
alanında oldukça yüksek etki faktörüne sahip

oylama yaptık. Bu çalışmaların her biri hakkında
yapılan güncel tartışmalar sonrasında, eminim çok
güzel eve götürme mesajları da alınmış oldu.
GABİMAK toplantımızın bir sonraki konuşması Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğt. Üy. Elif Bilgiç
tarafından sunuldu. Dr. Bilgiç, kannabinoidlerden
söz etti. Katılımcılar özellikle endokannabinoidlerin
endometriyozis tanısında kullanılabilirliği üzerine
güzel yorumlar yaptı. GABİMAK’lılar tarafından
“Kadın genital sisteminin esrarı” çözülmeye çalışılsa
da yapılan beyin fırtınaları ile işin içinden çıkılması
daha da zorlaştı sanki.

Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Stem Cell Research
25-26 Mart 2019 - Amsterdam, Hollanda
3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi
5-7 Nisan - İstanbul

2019 yılında ülkemizde
düzenlenecek olan
kök hücre konulu tüm
etkinlikleri duyurmak için
lütfen bize ulaşınız.
info@kokhucrebulteni.com
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İki ayda bir yayınlanır.
www.kokhucrebulteni.com
Yayınlananların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Editör: Prof.Dr. Alp Can (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
		
Histoloji ve Embriyoloji AD.)
Bu sayıya katkıda bulunanlar; (yazıların geliş sırasına göre)
Dr. Öğrt. Üyesi Burak Derkuş (Osmangazi Üniversitesi,
Biyomedikal Mühendisliği, Eskişehir)
Bio. İrem İnanç (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji
ve Embriyoloji AD.)
Uzm Dr. Ferda Topal Çelikkan (Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.)
Doç.Dr. Leyla Satı (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Histoloji ve Embriyoloji AD.)

AYIN FOTOĞRAFI
cGMP kalitesindeki göbek kordonu
kaynaklı tek tabaka multipotent stroma
hücresi kültürlerinde F-aktin pozitif
gergi lifleri (yeşil sinyal) ve sübstrata
bağımlı ifade olan N-Cadherin (kırmızı)
molekülleri

Son olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr.
Çiler Çelik Özenci, bizlere GABİMAK ile 10 yılın
özetini anlatan, geçmişe yolculuk yaptığımız, duygu
dolu bir sunum yaptı ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. Keyifle geçen, güzel paylaşımların
yapıldığı ve yeni dostlukların kurulduğu 15. özel
toplantı. GABİMAK’ın 10. yılını geride bırakırken
bugün yaklaşık 200 civarında üyemiz ile halen ilk
günkü heyecanımızı ve amatör ruhumuzu beraberimizde taşımakta ve yeni toplantıları dört gözle beklemekteyiz. Eğer siz de GABİMAK Ailesine katılmak
isterseniz Çiler Hocamıza bir e-posta göndermeniz
yeterli olur (cilerozenci@akdeniz.edu.tr).
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