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Alp Can

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp

COVID-19 Pandemisinde 
Yaşamak !..
KHB’nin 34. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.

Bu sayıyı çok özel ve tarihe geçecek koşullar altında 
yaşamak zorunda kaldığımız bir dönemde çıkarı-
yoruz. Global ölçekte neredeyse tüm yaşam koşul-
larının sınırlandırıldığı, dolayısıyla çalışmalarımızın 
ve bilimsel paylaşımların yapıldığı kongrelerin 
iptal edildiği veya bilinmeyen bir tarihe ertelendiği 
günler yaşıyoruz.

Her ne kadar bültenimizin ilgi alanına doğrudan 
girmese de biz de bu sayıda, konuya bazı yönleriyle 
değinmek istedik. COVID-19 adıyla anılan 
hastalığa neden olan ve son birkaç hafta 
içinde sınıflandırılması tekrardan 
gözden geçirilip adı SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Synd-
rome-Corona virus-2) olarak 
belirlenen virüsün insan hücre-
leriyle birarada çekilmiş elektron 
mikrograflarına Ayın Fotoğrafı 
bölümünde yer vermek istedik. 
Ve belki de ilk kez bu sayıda bü-
yük belirsizlik içinde olan bilimsel 
programlar nedeniyle Kongre, 
Sempozyum ve Kurslar bölümünü 
boş bıraktık.  

Herhalde ülkemiz de dahil olmak üzere dünyadaki 
tüm ülkeler, tarihte ilk kez tıbbi bir konuda bu denli 
yoğun bilgi bonbardımanına tutuldu. Tüm sosyal 
medya, gazeteler, televizyon kanalları ve geniş oku-
yucu kitlesine sahip popüler süreli yayınlar corona 
virüs epidemisini defalarca kapak konusu yaptılar; 
ister sarayda yaşasın isterse sokakta herkesin alması 
gereken önlemleri defalarca ve farklı örneklerle 
duyurmaya çalıştılar. Bilim insanları da bu örnekte 
çok hızlı bir refleks gösterdi; bunun başını Çin'li 
akademisyenler ve doktorlar çekti. Sayısız maka-
lenin yanı sıra son olarak ilk günden bu yana elde 
ettikleri tüm deneyimleri, önerileri ve önlemleri 
seksen sayfayı aşkın bir el kitabında topladılar; 

hatta bu önemli kaynak hızla dilimize de çevrildi. 

Sağlık Bakanlığı bir bilim komisyonu kurmakta 
erken davrandı ve bilimsel liyakata önem vererek 
alınması gereken önlemleri hızla hayata geçirecek 
önlem paketlerini toplumla günü gününe paylaştı. 
Bu vesileyle sağlık ordusunun yaşamsal önemi  
belki de ilk kez herkes tarafından bu kadar net anla-
şıldı. Akşamları 21:00'de yapılan toplu alkışlamalar 
bunun en şık göstergesiydi.

Geçtiğimiz 3 ay içinde meydana gelen olaylara 
karşın hâlâ yazılacak o kadar çok şey var ki, bunların 
bir bölümü de kuşkusuz sosyologların, tarihçilerin 
ve film yapımcılarının önümüzdeki aylar-yıllarda 

malzemesi olacaktır. Şunu da ekleyip konuyu 
ilerleyen sayfalar veya ileriki sayılara 

bırakalım. Bu virüs enfeksiyonundan 
meydana gelen ölümlerin yaşlılarda 

olması, 60-70 yaşın üstündeki 
yakınlarımızı özenle izole etme-
miz; buna karşın eninde sonunda 
neredeyse hepimize bir şekilde 
bulaşacak olan bu virüs hastalı-

ğını komplikasyonsuz atlatarak 
bağışık haline gelmemiz anlamına 

geliyor. Ancak SARS-CoV ve MERS-
CoV hastalıkları ile olan benzerliğinden 

yola çıkarak bu hastalıklara yakalanan 
insanlarda gelişen uzun dönemli bağışıklığın 

COVID-19’da da gelişebileceği beklentisi olsa da 
şimdiye kadar ortaya çıkan veriler daha çok kısa 
dönemli bir bağışıklık geliştirilebildiğini gösteriyor. 
Yapılan bir araştırma ise COVID-19’un bağışıklık 
sistemi hücrelerinin dağılımını bozan, özellikle de 
kalıcı bağışıklık için gerekli olan T hücrelerini baskı-
layan etkisine işaret ediyor. Mevcut durumda hâlâ 
kesin olarak bilinmese de veriler COVID-19’a karşı 
kalıcı bir bağışıklık geliştirilemeyeceğini, mevsimlik 
hastalıklara neden olan dört ayrı koronavirüste 
olduğu gibi, şekillenen mutasyonlara bağlı olarak 
geliştirilen bağışıklığın da virüsün yeni mutantları-
na karşı etkisiz olabileceğini düşündürüyor. Rapor 

edilen ilk bir iki re-enfeksiyon vakasından sonra 14 
Şubat 2020 tarihinde Çin’de yayımlanan bir rapor 
hastalığı atlatan insanların %14'ünde pozitif test 
sonuçlarına rastlandığını gösterdi.10 Bağışıklık 
geliştirme konusundaki bilgi eksikliğimize paralel 
olarak bu konuda da kesin bir şey söylemek müm-
kün değil. Bu oran söz konusu raporda taranan 
insanların bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan oranına 
denk düşüyor olabilir, enfeksiyon atlatıldıktan sonra 
testi yanıltacak bir kalıntının test için örnek alınan 
bölgede varlığından kaynaklanabilir ya da testin 
güvenilirlik sorunu olabilir.

Her geçen gün yeni koronavirüs ile ilgili bilgilerimiz 
artsa da, doğal bağışıklık ve aşı çalışmaları için 
yeni verilere ihtiyaç duyuluyor. COVID-19 hastalığı 
şüphesinde, ya da ateşiniz ve öksürüğünüz varlığın-
da nasıl hareket edebileceğimiz bilgisi için 184, 444 

0 911 veya koronaonlem.saglik.gov.tr adresine 
girmeniz yeterli bilgisi ulaştı.

Hal böyleyken bu sayıda COVID-19 pnömonisi 
ve ARDS tablosunda mezenkimal kök hücrelerin 
kullanımı göndeme geldi. Biz de sıcağı sıcağına bu 
konuyu değerlendiren bir derlemeyi kaleme aldık 
ve KHB okurları için paylaşmak istedik. Bu sayıda 
ikinci olarak Dr. Hakan Coşkun melanosit kök 
hücrelerin saçın beyazlaşması üzerindeki etkilerini 
irdeleyen bir derlemeyi bizimle paylaşıyor. Son 
olarak Dr. Ekin Baysal çoktandır tartışılan bir konu 
olan "yetişkin ovaryumunda ovositin kök hücresi 
var mı?" sorusuna yüksek teknolojiyle bir açıklama 
getiren çalışmasıya gündeme oturan Dr. Pauliina 
Damdimopoulou ve ekibinin çalışmasını KHB için 
özetledi.

35. sayıda buluşuncaya kadar virüssüz kalın... 

Alp Can

COVID-19 Pnömonisi ve 
ARDS'de Mezenkimal 
Kök Hücrelerin Tedavi 
Edici Etkisi Var mı?
Kısaca COVID-19 olarak isimlendirilen korona virü-
sün 2019'un yol açtığı hastalık tablosu önce Çin'in 
Wuhan kentinde, ardından tüm dünyada en acil 
müdahale gerektiren sağlık problemi haline geldi. 
Bu satırların yazıldığı sıralarda yaklaşık 450 bin 
kişide SARS-CoV-2 virüsü saptandı ve yaklaşık 25 
bin kişi yaşamını yitirdi (ölüm oranı %4.47). Bilindiği 
üzere hastalığın en yaygın belirtileri ateş (%76), 
myalji (%58), bitkinlik ve kuru öksürük (%40). Genç 
ve orta yaştakiler hastalığı daha hafif semptomlarla 
geçirip iyileşirken özellikle yaşlı hastalar ve ikin-
cil-üçüncül kronik hastalığı (hipertansiyon, diyabet, 
kanser, kalp hastalığı vb.) olanlarda tablo daha ağır 
ve ölümcül seyretmekte. Bu kişilerde hastalığın ilk 
semptomları başladıktan yaklaşık bir hafta sonra 
dispne ve hipoksi ile belirgin pnömoni tablosu 
ortaya çıkabilmekte ve hızla Akut Respiratuvar 
Distres Sendromu (ARDS) gelişerek çoklu organ 
yetmezliği ve septik şok ile hastalar kaybedilmekte 
[Chen ve ark. Lancet, 395: 507-513; 2020]. COVID-19 
tanısı alan hastaların %17'sinde ARDS tablosunun 
ortaya çıktığı bildirilmiş durumda. Ancak İtalya'dan 
gelen veriler % 96.5 hastada ARDS'nin geliştiğini 
gösteriyor. Bunun nedeni kuşkusuz İtalya'daki 

ölenlerin yaş ortalamasının 78.5 olması. Solunum 
sistemi tutulumunun belirginleştiği hastalarda so-
lunum hızı 30/dk'nın üzerine çıkmakta, kan oksijen 
satürasyonu %93'ün altına inmekte ve akciğerlerde 
nötrofil ve makrofaj infiltrasyonu izlenmekte. Bu 
hastalar ilave oksijene ve mekanik ventilasyona 
şiddetle gereksinim duyan hastalar. Akciğerlerde 
inflamasyon ve ödem bir süre daha sürerse bu kez 
fibrozis gelişmekte; bu da ARDS'nin skar evresine 
ulaştığı anlamına gelmekte. Bazı olgularda akciğer-
ler sönmekte ve pnömotoraks gelişmekte. Ame-
rikan Toraks Derneğine göre ARDS'nin mortalite 
oranı %30 ila 40 arasında. Kurtulanlarda akciğerler 6 
ila 12 ay arasında iyileşmekte, ancak genellikle skar 
dokusu ve azalmış akciğer hacmi kalıcı olmakta. 

Yukarıda özetlenen tablonun sorumlusunun virü-
sün kendisinden çok pnömositlerin (alveol duvarını 
döşeyen iki farklı tip hücre) üzerinde hücresel hasarı 
ortaya çıkaran IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, G-CSF, IP-10, 
MCP-1, MIP-1A ve TNF-α gibi sitokinlerin sorumlu 
olduğu öne sürülmekte; bu tabloya "sitokin 
fırtınası" adı verilmekte [Wang ve ark. JAMA, 1585, 
2020]. Yoğun bakım gereksinimi olan hastalarla 
gerektirmeyenler arasında yapılan kıyaslamada 
yoğun bakıma alınanlarda bu sitokinlerin düzeyinin 
yüksek olduğu saptanmış [Huang ve ark. Lancet, 
395: 497-506, 2020]. Dolayısıyla bu sitokin fırtınasını 
baskılamak tedavide bir seçenek olabilir. Bu aşa-
maya gelmiş hastalar genellikle bir takım anti-viral 
ilaçların yanı sıra steroid (glükokortikoid) tedavisi 
altına alınıyor. Ancak özellikle steroid tedavisinin 

https://koronaonlem.saglik.gov.tr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32031570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31986264
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hipoimmüniteye ve virüsün vücuttan atılımını 
geciktirdiğine dair iddialar bulunmakta [Shang ve 
ark. Lancet, 30361-5, 2020]. ARDS gelişen Covid-19 
olgularının akciğerlerinden alına biyopsilerin hist-
patolojik değerlendirmesinde hücresel fibromiyoid 
eksuda ile öne çıkan bilateral diffüz alveol hasarı 
sağtanmış durumda. Pnömositlerin döküldüğü, 
hyalin membran oluştuğu, yaygın lenfosit infiltras-
yonu, interalveolar aralıkta çok çekirdekli sinsityal 
hücrelerin varlığı sitopatik değişimlerin varlığını 
açıkça göstermekte [Xu ve ark. Lancet Respir Med, 
18 Şubat 2020].

Bilindiği üzere mezenkimal kök/stroma hücreleri 
bir seri lokal etkilerinin yanı sıra otoimmün has-
talıklarda yaygın olarak başarıyla uygulanmakta. 
Bunların arasında en yaygın kullanım kemik iliği 
nakli sonrası gelişen GVHD. İmmünmodülasyon, 
M1 makrofajların (ARDS'de alveoler makrofajlar) M2 
makrofajları (immün modülasyon yapan fenotip) 
dönüşümünün gerçekleşmesi, lokal doku hasarının 
onarımı, fibrozisin engellenmesi veya ekstraselüler 
matriksin yeniden düzenlenmesi gibi karmaşık 
etkilere sahip olan bu hücrelerin farklı nedenlerle 
ortaya çıkan ARDS'de semptomlarını ve laboratuvar 
bulgularını gerilettiği, skar dokusunu azalttığını 
gösteren preklinik ve klinik çalışmalar uzunca 
süredir literatürde yer almakta. 

MKH'nin bir diğer etkisinin de mikroveziküller veya 
daha geniş anlamda sekrotomlar üzerinden gerçek-
leştiği yönünde preklinik çalışmalar mevcut. MKH 
sekrotomlarının tip 1 pnömositlerin geçirgenliğini 
azalttığı, bunu da sodyum kanallarını koruyarak 
yaptığı ortaya konmuş durumda [Goolaerts ve ark 
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 306: L975–985, 
2014]. Sekrotomların ikinci pozitif etkisi de kan-hava 
bariyerinde yer alan hücrelerde apopitozu azalttığı 
ve kollajen birikimini önlediği şeklinde (bkz. Şekil 
1). 

Bilindiği üzere MKH'nin elde edildiği en yaygın 
kaynaklar kemik iliği, yağ dokusu ve göbek kordo-
nu. Bunlar arasında son yıllarda en öne çıkan göbek 
kordonu stroması (Wharton jölesi) kaynaklı MKH 
(GK-MKH). Chang ve ark. bu hücrelerin yenido-
ğan sıçanda hiperoksiye bağlı akciğer hasarında 
intratrakeal uygunlanmasıyla alveol gelişiminin ve 
anjiyogenezin hızlandığını gösterdi [Chang ve ark. 
Am J Respir Cell Mol Biol, 51:391–399, 2014]. Min 
ve ark. yüksek düzeyde ACE2 enzimi ifade eden 
GK-MKH'nin farede pulmoner fibrozisi baskıladığını 
gösterdi [Min ve ark. Mol Med Rep, 11:2387–2396, 

2015]. Zhang ve ark. da yine ACE2+ MKH kullanarak 
farede azalmış TNF-α ve NF-κβ düzeylerine bağlı 
anti-inflamatuvar yanıtın ortaya çıktığını, azalmış 
apopitotik Bax proteini ifadesiyle anti-apopitotik 
ve anti-oksidan (azalmış hem oksijenaz 1 düzeyine 
bağlı olarak) etkinin ortaya çıktığını gösterdi 
[Zhang ve ark. Cell Biochem Funct, 33:113–120, 
2015].

ARDS'de MKH Uygulanan Klinik Çalışmalar

MKH'nin ARDS'de klinik kullanımı 2014 yılına kadar 
uzanıyor. Ancak çok yakın tarihe gelene dek yayın-
lanan çalışma sayısı dördü geçmedi; ta ki COVID-19 
olgularında toplam 8 hasta üzerinde gerçekleştiri-
len iki ayrı çalışmanın geçtiğimiz günlerde yayınlan-
masına dek.

İlk çalışma Zheng ve ark. [Respir Res, 15: 39, 2014] 
tarafından allojeneik yağ dokusu kaynaklı MKH'nın 

tek doz intravenöz uygulandığı (1 milyon hücre/
kg) 12 hastalık faz 1 çalışma. Hastanede kalış süresi, 
ventilatörün gerekli olmadığı süre ve 28 günlük 
takipte yoğun bakım odası dışında geçirilen süre 
açısından MKH verilen grup ile kontrol grubu 
arasında fark bulunmamış. Kontrol grubunda IL-6 
ve IL-8 ve sürfaktan protein D (SP-D) değerlerinde 
bir değişiklik gözlenmezken MKH verilen grupta 

SP-D düzeyi 5. günde düşmüş, diğer iki markerde 
anlamlı bir değişiklik gözlenmemiş. Sonuç olarak 
MKH'nin güvenli, ancak klinik etkisinin çok zayıf 
olduğu sonucuna varılmış.

Bir diğer klinik çalışma, Wilson ve ark. tarafından 
2015 yılında yayınlanan ve allojeneik kemik iliği 
kaynaklı MKH'nin tek seferde üçer hastalık üç gruba 
üç farklı dozda kullanıldığı (1, 5 ve 10 milyon hücre/
kg) çalışma [Lancet Respir Med, 3: 24-32, 2015]. Bu 
çalışmada hücrelerin hangi yoldan verildiği belirtil-

memiş olsa da iyi tolere edildiği ancak klinik olarak 
anlamlı bir iyileşmenin olmadığı bildirilmiş. 

Simonson ve ark, yine 2015 yılında iki ARDS 
hastasında [Simonson ve ark. Stem Cells Translati-
onal Med, 4: 1199-1213, 2015] kemik iliği kaynaklı 
2 milyon MKH/kg dozu tek seferde sağ atriyuma 
yerleştirdikleri venöz kateter yoluyla denemişler. 
Çalışmada her iki hastanın da akciğer fonksiyonla-
rında artış ve multi-organ yetmezliğinden kurtul-
duklarını bildirilmiş. 

Daha büyük bir seri Ocak 2019'da Matthay ve ark. 
tarafından 630 ARDS olgusunda yapılan kemik 
iliği kaynaklı allojeneik MKH uygulaması çalışması 
(START Study) olarak yayınlandı. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre MKH verilen grupla plasebo grup 
arasında 28 günlük takipte mortalite açısından 
anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıktı [Matthay ve 
ark. The Lancet Res. Med, 7: 154-162, 2019]. 

Bu dört çalışma klinikte sonuçların az da olsa pozitif 
bir etki gösterebildiğini, ancak MKH'nin hasarlı 
bölgeye ulaşma ve orada kalış sürelerinin özellikle 
ARDS olgularında oldukça sorunlu olduğunu 
gösterdi. Kuşkusuz daha ileri çalışmalara gerek 
olduğu ortada. 

COVID-19 Hastalarında Gelişen ARDS'de MKH 
Uygulamaları

Geçtiğimiz bir ay içinde Wuhan'daki salgın sırasında 
yürütülen tedavi çalışmaları sırasında COVID-19 
olgularında MKH uygulamasına ilişkin bir adet tek 
kişilik olgu sunumu ve ayrıca 7 hastalık bir çalışma 
yayınlandı. İlki Dr. Bing Liang ve ark. tarafından 
[ChnaXiv, 2020] 65 yaşında COVID-19 tanısı alan ve 
oksijen satürasyonu %81'e kadar düşen bir kadın 
hastaya uygulanan GK-MKH infüzyonunu konu 
almakta. Hastaya antiviral tedavi olarak lopinavir/
ritonavir, IFN-α inhalasyonu ve oseltamivir, intrave-
nöz moxifloxacin, xuebijing, metilprednizolon ve 
immünglobulin uygulamasına rağmen tedavinin 12. 
gününde ARDS tablosu ve çoklu organ yetmezliği 
gelişiyor. Bunun üzerine üç kez 50 milyon GK-MKH 
üçer günlük aralarla intravenöz olarak uygulanıyor. 
İkinci uygulamadan sonra serum bilirubin, CRP, ALT/
AST değerleri düşüyor, beyaz küre ve nötrofil sayısı 
normale dönüyor, vital bulguları iyiye gidiyor. CD3+, 
CD4+ ve CD8+ T hücre sayısı yükselerek normal 
düzeye erişiyor. Tedavinin 15. gününde trakea 
kanülü çekiliyor. Tedavinin 20. gününde yoğum 
bakımdan çıkıyor ve 25. gününde pnömoni tablosu 
büyük oranda geriliyor. 

Şekil 1.  MKH'nin proteinden zengin olan ödem sıvısıyla dolu alveollerin karşı karşıya kaldığı hasarı hangi yollarla giderebi-
leceği izlenmekte.  (A) Artmış endotel ve epitel onarımı anjiyopoietin-1 (ANG-1), TNF tarafından uyarılan TSG-6 ve lipoxin 
A4 (LXA4) salınımları tarafından kontrol altında tutulur. Bu mediyatörlerin salınımı nötrofil akışını ve aktivasyonunu azaltır; 
endotel ve epitel bariyerini artırır. İnflamasyonun azalması, IL-10 salınımının artması ve TNF-α gibi proinflamatuvar mo-
leküllerin salınımının azalması ile ortaya çıkar ki; bunlar LXA4 ve prostaglandin E2 (PGE2) aracılığıyla gerçekleşen mekaniz-
malardır. Alveol sıvısının drenajı keratinosit büyüme faktörünün (KGF) etkisiyle; solunum epiteli zarındaki sodyum kanalları 
(ENaC) üzerinden olur. Enfeksiyon ajanlarının artmış fagositozu, mikroveziküllerin MKH'den makrofajlara nakliyle ve ayrıca 
bir antimikrobiyal peptidin olan β-cathelicidin (LL-37)'in salınımıyla gerçekleşir. (B) Bu şekilde MKH'nin mitokondriyonları 
diğer hücrelere nakledişi görülmekte. MKH kaynaklı mitokondriyonların hasarlı alveol epitel hücrelerine (pnömosit) nakli bu 
hücrelerde ATP artışına neden olabilir; bu da alveol epitelinin işlevini ve biyoenerjisini artırır, sürfaktan salınımını iyileştirir 
ve potansiyel olarak alveol sıvısının drenajını artırır. MKH'ler ayrıca biyolojik olarak aktif olan materyali alveol epiteline ve 
makrofajlara taşıyabilen mikrovezikülleri (burada gösterilmeyen eksozomları) salıverir. PMN = polimorfonükleer nötrofil.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32085846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32085846
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 306: L975-985, 2014
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 306: L975-985, 2014
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 306: L975-985, 2014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24669883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24669883
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25435005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25435005
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25756848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25756848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24708472
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25529339
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Hakan CoşkunKök Hücre Biyolojisi

İkinci çalışmaysa 7 hastalık bir seri olarak Dr. 
Zikuan Leng ve 39 kişilik geniş bir uluslararası 
ekip tarafından Aging and Disease dergisinde 
yayınlandı [Aging and Disease 11: 216-228, 2020]. 
23 Ocak ile 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Pekin 
YouAn Hastanesine yatırılan ve PCR ile COVID-19 
tanısı alan hastalara (18-95 yaş aralığında) klinik 
kalitede kilo başına 1 milyon MKH (kaynağı belirtil-
memiş) intravenöz yolla uygulanıyor ve hastalar 14 
gün boyunca izleniyor. Kontrol grubu olarak da 3 
hastaya MKH uygulaması yapılmıyor. MKH naklin-
den 2-4 gün sonra hastaların oksijen satürasyonu 
%95'in üzerinde çıkıyor, C-reaktif protein normal 
düzeye iniyor, ateş ve nefes darlığı ortadan kalkıyor. 
Hücre naklinin 9. gününde akciğer tomografisin-
deki buzlu cam görüntüsü büyük oranda azalıyor. 
Şiddetli iki olguda düzenleyici T hücreler ve 
dendritik hücrelerin sayısı artıyor. Durumu en kritik 
olan bir olguda CD4+, CD8+ ve NK hücrelerinin sayısı 
anlamlı derecede artıyor. MKH verilen grupta IL-10 
düzeyi kontrole oranla anlamlı olarak yükseliyor. Bu 
çalışmada verilen MKH hücreleri üzerinde RNA dizi 
analizi yapılıyor ve hücrelerin ACE2 ve TMPRSS2 
negatif oldukları saptanıyor; yani verilen hücrelerde 
SARS-CoV-2 enfeksiyonu bulunmuyor. Bilindiği 

üzere, SARS-CoV-2 virüsü hücrelere ACE2 reseptörü 
üzerinden bağlanıyor ve hücreye girişini bir serin 
proteazı olan TMPRSS2 kolaylaştırıyor [Hoffmann ve 
ark. bioRxiv:2020.2001.2031.929042].

Özetle; COVID-19'un seyri ve tedavinin etkinliği 
büyük oranda kişinin bağışıklık sistemine bağlı. 
Virüs enfeksiyonu sonucunda kişide bağışıklık 
sistemi aşırı aktive olursa virüsü öldürüyor, ancak 
aynı zamanda büyük miktarda inflamatuvar sito-
kinler üreterek şiddetli sitokin fırtınasına neden 
oluyor. Bu da organların dolaylı olarak virüse bağlı 
organ yetmezliğinin temel nedeni olarak klinikte 
karşımıza çıkıyor. MKH'ler bu fırtınayı baskılayarak 
(anti-inflamatuvar etki) ve dendritik hücreler üzerin-
den lenfosit işlevlerinin geri kazanılmasını sağlıyor. 
Kuşkusuz MKH'nin intravenöz yoldan verilmesi 
öncelikle akciğerlerdeki mikroçevre üzerinde 
etkili oluyor. Ancak preklinik çalışmalar MKH'nin 
intratrakeal veya intrabronşiyal yolla da verildiğinde 
etkili olabileceğini gösteriyor.  Bu konudaki tedavi 
kanıtları henüz eksik olmakla birlikte dünyayı fena 
biçimde çaresiz yakalamış gözüken ve binlerce 
insanın ölümüne yol açan SARS-CoV-2 virüsünün 
tedavisinde mezenkimal kök hücrelerinin de yeri 
olabileceğini düşünüyoruz. 

Neden Saçların 
Beyazlanmış Arkadaş?.. 
Günlük hayatımızın birçok anında yaşadığımız kor-
ku, kaygı ve endişeler strese neden olmakta. Stresin 
vücudumuza ve sosyal yaşamımıza olan etkileri 
oldukça geniş bir çerçeveyi kapsıyorken bu etkileri 
bazen bireysel bazen de toplumsal olarak yaşamak-
tayız. Bu etkilerin belki de en somut örneklerinden 
bir tanesi saçlarımızın beyazlaması. Her ne kadar 
yaşlanmaya paralel olarak saçlarımız beyazlasa da 
akut ya da kronik stresin bu süreci hızlandırdığı 
bilinmekte. Fakat bu sürecin nasıl işlediğine dair 
kısıtlı bir bilgiye sahibiz. Geçtiğimiz aralık ayında Dr. 
Ya-Chieh Hsu ve ekibinin Nature’da yayınladıkları 
çalışmada [Nature 577, 676–681, 2020] stres sonu-
cunda sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmasının 
saçın siyah renk almasında rol oynayan melanosit 
kök hücrelerinin azalmasına neden olduğu gösteril-
di (https://doi.org/10.1038/s41586-020-1935-3). 

Kıl kökü, epitel doku kökenli kıl folikül kök hücreleri 
(KFKH) ile nöral krista kökenli melanosit kök hücre 

(MKH) popülasyonunu içermekte. Her iki hücre 
popülasyonu da normal de istirahat halinde iken 
anajen evrede, yani saçın uzaması esnasında aktif 
hale gelerek KFKH’ler yeni kıl folikülünü oluşturur-
ken, MKH’lerden farklılaşan melanositler de ürettik-
leri melanin pigmenti ile yeni oluşan saça rengini 
verir. Katajen evrede, yani saç uzamasının durduğu 
süreçte, olgun melanositler bozulurken bir sonraki 
döngüde tekrar melanin pigmentini oluşturacak 
olan MKH’ler nişlerinde hazır halde beklemekte. 
Saça doğal rengini veren MKH’leri ve melanin 
oluşum sürecinin, stresin doku yenilenmesi üzerine 
etsini araştırmak için oldukça iyi bir model olduğu-
nu düşünen Dr. Ya-Chieh Hsu ve ekibi işe ilk olarak 
fareler üzerinde stres modelleri oluşturarak başla-
mışlar. Kısıtlama sonucunda oluşan stres, beklen-
meyen bir olayın aniden gerçekleşmesi sonucunda 
oluşan kronik stres ve resinferatoksin enjeksiyonu 
sonucu ağrı stresi olarak üç farklı stres modeli 
geliştiren araştırmacılar, her üç stres ortamında da 
farelerin kıllarında ağarmalar olduğunu gözlem-
lemişler. Çalışmalarına daha etkili ve hızlı olduğu 
için resinferatoksin stres modeli ile devam eden 
bilim insanları, resinferatoksin enjeksiyonu sonrası 

kıl kökünü incelediklerinde MKH’lerin sayısında 
azalma olduğunu, beş gün içerisinde MKH’lerin kıl 
kökünden tamamen yok olduğu gözlemlemişler.   
Sonrasında resinferatoksin kaynaklı stresin MKH’leri 
nasıl etkilediğine odaklanan araştırmacılar, stres 
sonrasında MKH’lerde ADRB2 (Beta2 Adrenerjik 
Reseptörü) aracılığıyla noradrenalin sinyalinin 
arttığını keşfetmişler. Stres altında noradrenalinin 
ana kaynağı böb-
reküstü bezler 
olarak bilinmek-
te. Bu bağlamda, 
beyazlamaya 
neden olan 
noradrenalinin 
kaynağını araştı-
ran Dr. Zhang ve 
ark., böbreküstü 
bezleri alınmış 
farelere resinfe-
ratoksin kaynaklı 
stres uygula-
dıklarında fare 
kıllarında her-
hangi bir ağarma 
olmadığını 
saptamışlar. Stres 
altında sempatik 
sinir sistemin-
deki periferik 
akson uçlarından 
noradrenalin 
salgılandığı 
bilinmekte. Bu bilgi doğrultusunda, sempatik sinir 
sistemine odaklanan araştırmacılar, stres sonrası 
sempatik nöronlardaki aktivitenin güçlü bir şekilde 
arttığını göstermişler. Sempatik nöronların fonk-
siyonlarını bir toksin yardımı ile bozduklarında, 
strese bağlı beyazlamanın olmadığı ve MKH’lerin 
nişlerinde kaldıklarını saptamışlar. Sadece sempatik 
sinir uçlarının uyarılmasıyla noradrenalin salgılan-
ması sonucunda beyazlama olduğunu göstermişler. 
Sonuç olarak, stres sempatik sinir ucu kaynaklı 
noradrenalinin salgılanmasını sağlayarak MKH’leri 
etkilemekte. 

Son olarak; noradrenalinin MKH’ler üzerine olan 
etkilerini araştıran bilim insanları, noradrenalinin 
MKH’lerin çoğalma kapasitelerini artırdığı ve 
MKH’lerin farklılaşarak bulundukları nişten göç 
ettiklerini gözlemlemişler. Hücre çoğalmasını 
engelleyerek yaptıkları çoğalma ve farklılaşmaları 

sonucunda hücrelerin bulundukları ortamdan 
göçtüklerini göstermişler. 

Akut stres sonrası ortaya çıkan "ya savaş ya da terk 
et" yanıtı hayatta kalmak için önemli bir davranış 
biçimi olarak tanımlanmakta. Bu çalışmada stresin 
her zaman geçici olmayan, kalıcı etkileri ele alınmış 
durumda. Bu bilgiler ışığında sempatik sinir siste-
mimizin sadece vücudumuzun fizyolojik işleyişine 

değil, gelişim 
ve dokunun 
korunmasında 
da rol oynağını 
öğrenmiş olduk. 
Böbreküstü 
bezleri stres 
sonucunda ana 
kontrol mer-
kezi olsa da bu 
çalışmada gös-
terilen sempatik 
sinir uçlarından 
salgılanan 
hormonların 
da stres sonrası 
etkileri oldukça 
önemli bir veri 
sunmakta. Çün-
kü, sempatik sinir 
sistemi bütün 
organlarımızla 
bağlantılı ve 
akut stres altında 

diğer organları-
mız da bu durumdan etkilenebilir. Bununla beraber 
sempatik sinir siteminin neden MKH’leri etkilendiği 
bilinmemekte. Evrimsel sürece baktığımızda pig-
ment oluşumu ve sinir sitemi arsındaki bağlantı 
muhtemelen korunmuş durumda. Örneğin kalamar, 
ahtapot ya da mürekkep balığı gibi canlılar oldukça 
gelişmiş bir renklenme yeteneğine sahipler ve 
sinirsel aktiviteleri bu durumu kontrol etmekte. 
Bildiğiniz gibi mürekkep balıkları herhangi bir stres 
altında ortama birden mürekkebini salıp kendini 
koruma altına almakta. Bukalemunlar da vücut ısısı 
ya da ruh halindeki herhangi bir değişin sonrasında 
yani stres altında sinir sistemi belirli kromatoforların 
genişlemesini veya daralmasını tetikleyerek renk 
değişimine neden olmakta. Gelecekte, sempatik 
sinir siteminin MKH’leri üzerine etkileri yaşlanmaya 
bağlı olarak nasıl ilerlediğini araştırmak oldukça ilgi 
çekici bir çalışma olarak görünmekte. 

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2020.0228
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.31.929042v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.31.929042v1
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1935-3
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Üreme Hücreleri Ekin Baysal

Ovosit Kök Hücresi 
Bulunamadı!
Harvard Tıp Fakültesi üreme biyolojisi araştırmacısı 
Dr. Jonathan Tilly ve ark. 2004 yılında Nature’da 
yayımlanan [Johnson ve ark. Nature 428,145-150, 
2004] makalelerinde doğum sonrası memeli 
ovaryumunda yeni ovositlerin oluşumuna yol 
açan ovosit kök hücrelerinin varlığını ilk kez iddia 
ederek 1870 yılında Waldeyer ve ark, daha sonra 
da 1951 yılında Sir Solly Zuckerman tarafından 
temelleri atılan ‘‘doğum sonrası sınırlı ovosit 
rezervi vardır" dogmasına karşı çıktılar. İlerleyen 
yıllarda bilim camiasında bu iddiayı destekleyen 
ve desteklemeyen makaleler yayımlandı; ancak 
neoovogenezin gerçekleştiğini gösteren güçlü 
kanıtlar yoktu. Daha sonra Tilly ve ekibi 2012’de 
Nature Medicine’da yayımlanan makalelerinde 
[White ve ark. Nat Med, 18:413-21, 2012] 
üreme çağındaki fare ve insan ovaryum 
korteksinden gen ifadesi ilkel germ hücre-
lerine benzeyen, mitoz geçirebilen hücreler 
izole ettiklerini ve ksenotransplantasyon 
modelinde bu hücrelerin ovosit oluşumuna 
yol açtığını bildirdiler. Bu hücreleri izole 
etmek için sitoplazmik bir RNA helikaz 
olan ve ovositler için belirteç olarak kabul 
edilen DDX4’ü kullandılar. Diğer germ hattı 
hücrelerinin aksine ovosit kök hücrelerinin 
DDX4’ü hücre membranlarında ifade ettikle-
rini ve bu sayede flöresans ile aktive edilmiş 
hücrelerin ayrıştırılması yöntemiyle (FACS) 
diğer hücrelerden ayrıştırılabildiklerini iddia 
ettiler. Ovosit kök hücreleri; doğurganlığın korun-
ması ve kısırlık tedavisi teknolojileri geliştirilmesi 
açısından umut vadediyordu. Ancak pek çok farklı 
laboratuvar bu bulguları tekrarla-
yamadı ve ovosit kök hücrelerinin 
varlığını doğrulayamadı.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü’nde 
Dr. Pauliina Damdimopoulou ve 
ekibi tarafından yürütülen insan 
ovaryum korteksi hücrelerinin 
tek hücre transkriptom analizi 
çalışması 2020 Mart ayında Nature 
Communications’ta yayımlandı 
[Wagner ve ark. Nat Commun, 

11:1147, 2020]. Bu çok basamaklı, kapsamlı araştır-
manın sonuçları sınırlı ovosit rezervi dogmasını 
destekler nitelikte.

Ovaryum Korteksinde 6 tip Hücre Kümesi Var...

Bu çalışmada 5 sezeryan ve 16 cinsiyet değiştirme 
ameliyatı hastası çalışmaya dahil edildi. Ovaryum-
ların kalitesi incelendikten sonra korteks dokuların-
dan tek hücre süspansiyonu hazırlandı. İlk aşamada 
hücreler FACS ile ayrıştırılmadan tek hücre RNA 
dizilemesinden geçirildi. Daha sonra UMAP boyut 
indirgeme tekniğiyle yapılan inceleme 6 farklı hüc-
re kümesi olduğunu gösterdi. Gen ifadesi analizine 
göre bu hücre kümelerinin kimliği; stroma hücreleri 
(%83), perivasküler hücreler (%10), endotel hücrele-
ri (%5), granüloza hücreleri (%1,2), immün hücreler 
(%0,4) ve ovositler (%0,2) olarak belirlendi. Sporadik 
olarak somatik hücre kümelerinde ovositler kadar 

DDX4 transkripsiyonu yapan hücrelerin varlığı 
da saptandı. Ama bu hücreler ovosit (GDF9, ZP3, 

OOSP2, FIGLA), ovosit kök hücresi (DPPA3, DAZL, 
PRDM1) ve pluripotensi (NANOG, POU5F1, TFAP2C) 
belirteçlerinin ifadesi açısından diğer somatik 
hücrelerden farklı değillerdi. Bu hücrelerde yüksek 
derecede ifade edilmiş genler belirli bir hücre tipi 
ile ilişkili bulunmadı; kortekste bol miktarda ifade 
edilen çeşitli genlerden oluşuyorlardı. Bu somatik 
hücre kümesinde nadir olarak bazı hücrelerde gö-
rülen DDX4 ifadesi biyokimyasal süreçlerin rastgele 
doğası nedeniyle ortaya çıkabilen transkripsiyonel 
patlamanın izojen hücre popülasyonlarında gen 
ifadesinde değişkenliğe yol açmasıyla açıklanabildi.

DDX4 Antikoru Pozitivitesine Göre Ayrıştırılan 
Hücreler Ovosit Kök Hücresi Değil; Perivasküler 
Hücreler!

Örneklerin bir kısmı ise FACS ile DDX4 antikorunun 
bağlanmasına göre pozitif ve negatif olarak iki 
gruba ayrıştırıldıktan sonra dizilendi. Hiyerarşik 
olmayan küme analizi, DDX4 antikoru pozitif olan 
hücrelerin %82.5'inin farklı bir küme oluşturdu-
ğunu, diğer tüm kümelerin de esas olarak DDX4 
antikoru negatif olan hücrelerden oluştuğunu 
ortaya koydu. DDX4 antikoru pozitif hücrelerin 
çoğunu barındıran belirli kümedeki hücrelerde yük-
sek derecede ifade edilen genler; MCAM, TAGLN ve 
ACTA2 gibi perivasküler belirteç genleriydi.

Hücre grupları sitoplazmik DDX4 RNA ifadesi 
açısından da incelendi. DDX4 antikoru pozitif 
grupta 2 hücrede, DDX4 antikoru negatif grupta 
23 hücrede saptandı. Ovositlerin yer aldığı hücre 
kümesinde 13 hücre, perivasküler kümede ise sa-
dece 1 hücre DDX4 RNA transkipsyonu yapıyordu. 
Ayrıştırılmış DDX4 antikoru pozitif ve negatif hücre 
gruplarından kök hücre koşullarında in vitro kültür 
hazırlandı. Kültüre edilmiş hücreler dizilendikten 
sonra kültüre edilmeyen hücrelerle kıyaslandı. In 

vitro kültürün DDX4 antikoru pozitif hücrelerin 
kimliğini değiştirmediği tespit edildi. DDX4 antikoru 
pozitif hücrelerin perivasküler yerleşimi immünhis-
tokimyasal olarak da onaylandı. DDX4 antikoruyla 
boyanan hücreler kan damarlarında CD31 pozitif 
endotel hücrelerini çevreleyen, MCAM ve RGS5 ile 
birlikte boyanan perivasküler hücrelerdi. Ancak 
yapılan RNA FISH incelemesinde DDX4 transkripti 
perivasküler hücrelerde saptanamadı. Ovositlerin 
hem DDX4 antikoruyla boyandığı hem de DDX4 
transkripti içerdiği gösterildi.

Tüm bu bulgular, perivasküler hücrelerin DDX4 
transkripsiyonu yapmadığını ancak DDX4 antiko-
runun bu hücrelerin membranındaki bir epitopa 
bağlandığını göstermekteydi.

Ovosit Kök Hücresi Yok!

Wagner ve ark. 2017’de yayımlanmış bir çalışmadaki 
[Li ve ark. Cell Stem Cell, 20: 891-892, 2017]. fetüs 
ovaryumlarında tek hücre transkriptom analizi 
verilerini DDX4 antikoru immünopozitivitesine 
bakmaksızın kendi verileriyle karşılaştırdılar. Dizile-
nen 24329 yetişkin ovaryum korteksi hücrelerinden 
sadece dört tanesi mitotik fetüs germ hücreleriyle 
genetik ifade benzerliği açısından kümelendi. 
Ancak bu dört hücrede mitotik fetüs germ hücrele-
rinde bolca saptanan pluripotensi genleri (PRDM14, 
POU5F1, NANOG, LIN28A); retinoik aside yanıt 
veren ve mayotik fetüs germ hücrelerinde bulunan 
germ hattı belirteç genleri (TFAP2C, STAR8, SYCP3, 
NANOS2, NANOS3, DAZL, DPPA3, PRDM1, DDX4, 
SALL4, BOLL); fetüs ovogonyumlarında ve yetişkin 
ovositlerde gösterilen ovosit belirteç genleri (GDF9, 
ZP3, FIGLA, OOSP2, LIN28, TUBB8) ifade edilmiyor-
du. Gen ifadesi profilleri ve daha önceki veri setle-

rindeki kümelenmeleri 
göz önüne alınarak bu 
dört hücrenin granülo-
za hücresi, perivasküler 
hücre ve stroma hüc-
releri olduğuna karar 
verildi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15014492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15014492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22366948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32123174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32123174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28457750
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