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Kalpten Kalbe Kök 
Hücrelerde Son 
Durum...
KHB’nin 42. sayısıyla hepinize merhaba.

Covid-19 küresel salgınının yayılışını ve ölüme 
neden olmasını bir nebze yavaşlatıp yeni bir 
dünyada tekrar normalleşmeye çalıştığımız şu 
dönemde bizler de kaldığımız yerden devam etmek 
niyetindeyiz.

Bu sayımızda ağırlıklı olarak kalp ve damar hastalık-
larında kök hücrelerle neler yapabilir sorusundan 
yola çıkıp kalpteki hücrelerin davranışlarını eskisine 
oranla çok daha iyi anlamaya çalıştığımız bir dizi 
çalışmanın sonuçlarını ve buradan öğrendiklerimizi 
konu alan yazılara yer vermek istedik.

Bilindiği üzere kardiyovasküler hastalıklar, dünyada 
hâlâ bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam 
etmekte. Bu kadar yaygın ve ölüm oranı bu kadar 
yüksek bir hastalık grubuyla mücadele etmek için 
kalpteki hücrelerin miyokard infarktüsünün (MI) 
ardından nasıl davrandıklarını ve bu davranışların 
altındaki moleküler mekanizmaları anlayarak 
yeni tedavi yaklaşımları bulmak ve geliştirmek 
gerekmekte. 

Kalp embriyonik gelişim sırasında oluşan ilk or-
gandır ve sadece kasılabilir kardiyomiyositlerden 
oluşmaz, kalbin kasılma işlevi endotel hücreleri, 
fibroblastlar, damar duvarı düz kas hücreleri, bağı-
şıklık hücreleri, adipositler ve nöronlar gibi bir dizi 
diğer hücreler tarafından desteklenir.  Kalp, bazı alt 
omurgalılarda (örneğin, zebra balığı ve semender) 
ve memelilerde yenidoğan döneminde  yenilenme 
yeteneğini korusa da yetişkin bireylerde ciddi 
hasar ortaya çıktığında kalbi hızla yenileyebilecek 
bir rejenerasyon yeteneğine sahip değildir. Ancak 
şimdilerde, yetişkin kalbinde bile kardiyomiyositle-
rin de yeniden hücre döngüsüne girerek  sayılarını 
ve özellikle DNA miktarlarını artırdığını  biliyoruz. 

Pekala, kardiyomiyositlerin kaybıyla sonuç-
lanan durumlarda kök ve progenitör hücrelerden 
yeni kardiyomiyosit mi yaparak bu yenilenmeyi 
uyaracağız, yoksa diğer destek hücrelerinden mi 
yardım alacağız? Bir diğer soru da hasar sonrası 
ortaya çıkan bağ dokusu artışını sınırlayarak mı 
kardiyomiyositlerin çoğalması için bir fırsat yara-
tacağız? Bu soruların yanıtlarını henüz tam olarak 
bilmiyoruz.

Bu sayımızda bu soruların yanıtlarına ışık tuta-
bilecek bazı çalışmalara ve görüşlere yer verdik. 
Önce kalbin gelişimi üzere çalışmalar yürüten Dr. 
Hakan Coşkun yakın zamanda Dr. Garben ve Dr. Lee 
tarafından kaleme alınan bir derlemeyi KHB okurları 
için kendi bakış açısıyla özetledi.  Doç. Dr. Ferda 
Topal Çelikka, ise miyokard hasarı sonrası fibrozis 
oluşumunu kontrol eden bir MBNL1 adlı protein 
üzerinde yapılan ve Cell Stem Cell'de geçen ay 
yayınlanan araştırma sonuçlarını yorumladı.

Bu iki yazını yanı sıra bu sayımızda önce Bio. Ezel 
Erkan mezenkimal kök hücrelerin yanık vb. geniş 
doku hasarlarında yaygın kullanıldığı günümüzde iki 
boyutlu hücre tabakalarına karşın üç boyutlu taba-
kaların üstünlüklerinin neler olabileceğini gösteren 
bir çalışmayı kaleme aldı. Ardıdan Dr. Öğr. Üy. 
Fatma Uysal epigenetik işaretlerin erken doğumun 
habercisi olabileceğini gösteren bir çalışmayı KHB 
okurları için özetledi.  Tüm yazarlarımıza çok değerli 
katkıları için teşekkür ediyorum. 

Son olarak; uzun süredir yer vermediğimiz Kongre-
ler, Sempozyum ve Kurslar bölümü ile Yeni Çıkan 
Kitaplar bölümümüzde 2020 ve 2021 yıllarında 
yayınlanan, bir kısmı oldukça bilimsel içerikli, bir kıs-
mı da sıradan insanları hedefleyen ve biraz da umut 
tacirliği yapan 4 kitabın kısa özetine yer verdik. Bu 
bölümü Dr. Bilgehan Serdaroğlu sizler için derle-
di. Her zamanki gibi son olarak Ayın Fotoğrafı'na 
yer vererek bültenimizi sonlandırdık. 

KHB'nin 43. sayısında buluşuncaya kadar mutlu ve 
sağlıklı kalın... 

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Hakan Coşkun

Az Gittik Uz Gittik!
Kalp Kasının  
Yenilenmesinde Son 20 
Yılda Neler Öğrendik? 
Kalp ve damar hastalıkları her yıl yaklaşık 18 milyon 
can alarak günümüzde en önemli ölüm nedeni 
olmayı sürdürmekte. Bu hastalıkların neden ol-
duğu her beş ölümden dördü kalp krizi ya da felç 
geçirmeye bağlı olarak meydana gelmekte. Bir 
takım cerrahi müdahale ve/veya ilaç tedavileriyle 
bazı problemleri düzeltebilmek ya da kontrol altına 
alabilmek mümkün iken kalbin kas dokusunda 
meydana gelen iskemi sonrasında kalp kasında 
geri dönüşü olmayan hasar meydana gelmekte. 
Kuşkusuz, bu hasarının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar bilim dünyasının yoğunlaştığı alanlardan 
birisi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda 
Developmental Cell dergisinde yayınlanan bir 
derlemede Harvard Kök Hücre Enstitüsünden Dr. 
Jessica Garben ve Dr. Richard Lee son yirmi yılda 
insan kalp kasının yenilenmesi konusunda ne kadar 
yol aldığımızı ve bu süreçte neler öğrendiğimizi ele 
aldılar [Garbern ve Lee, Dev Cell, 2022].  

Embriyolojik gelişim sürecinde ilk gelişen ve işlev 
göstermeye başlayan organ kalptir. Kalp, kasılabilen 
kas hücreleri (kardiyomiyosit) ve bunların işlevini ve 
sürdürülebilirliğini sağlayan/destekleyen endotel 
hücreleri, fibroblastlar, damar kası hücreleri, bağı-
şıklık hücreleri, yağ ve sinir hücrelerinden oluşmak-
ta. Zebra balığı ve semender gibi bazı omurgalılar 

kardiyomiyositlerini yenileyebilme kapasite-
sine sahipken, memeli kardiyomiyositleri doğum-
dan kısa bir süre sonra yenilenme kapasitelerini 
yitirirler. Bu nedenle kalp kasında meydana gelen 
hasardan ortaya çıkan işlev kaybını gidermeye 
yönelik ilaç tedavileri, baypas girişimleri ya da 
organ nakli günümüzde standart yöntemler olarak 
kullanılmakta. Geçtiğimiz yirmi yılda kardiyomiyo-
sitlerin yenilenmesine yönelik araştırmalar önemli 
ilerlemeler kaydederken aynı zamanda hücre 
biyolojisine ilişkin yeni şeyler de öğretti. Bunlardan 
birisi de memeli kardiyomiyositlerinin yetişkin 
evrede de bölünebildiğiydi. 2009 yılında Science’da 
yayınlanan bir çalışmada Karolinska Enstitüsü'nden 
Dr. Jonas Frisén liderliğindeki bir ekip, karbon14 
işaretleme yönteminden faydalanarak yetişkin 
insan kalbinin her yıl %0,5-%1 oranında yeni kas 
hücreleri oluşturduğunu gösterdi [Bergman ve ark. 
Science, 2009]. Yine mitoz belirteçleri kullanılarak 
yapılan çalışmalarla da insan kalp kası hücrelerinin 
yılda %0,5- %1 oranında bölündükleri gösterildi 
[Senyo ve ark, Nature, 2013].

Daha sonra yapılan çalışmalarda ise, bazı trans-
kripsiyon faktörleri ifadesinin yeniden aktif hale 
getirilmesi, microRNA yolaklarının uyarılması, 
hipoksi koşullara maruz bırakma ya da bazı büyüme 
faktörü yolaklarının aktifleştirilmesi gibi yöntemler 
kullanılarak yetişkin memelilerde kardiyomiyositle-
rin yenilenebilme kapasitelerinin arttığı gösterildi 
[Padula ve ark, Int J Mol Sci, 2021; Tian ve ark, Sci 
Trans Med, 2015; Wei ve ark, Nature, 2015; Rojas ve 
ark, Mol Cell Biol, 2008; Collesi ve ark, J Cell Biol, 
2008; Heallen ve ark, Science, 2011]. Tüm bu çalış-

malar ışığında kardiyomiyosit bölünme 
etkinliğini destekleyen ya da engelleyen 
birçok moleküler yolak keşfedildi. Fakat, 
kardiyomiyositlerin sitoplazma bölün-
mesi gerçekleştirmeden çok çekirdekli 
hücre halini alması ve halihazırda 
kullanılan tekniklerle hücre döngüsüne 
yeniden girerek çoğalması arasındaki 
farklılıkların tam olarak ayırt edileme-
mesinden dolayı bu sürecin gelecekte 
yapılacak olan çalışmalarla daha net 
şekilde açıklanması gerekmekte. Ayrıca 
%0,5-%1 seviyelerinde bir hücre bölün-
mesinin kalbi işlevsel olarak destekleyip 
desteklemeyeceği de belirsizliğini 
korumakta.
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Doku Mühendisliği Ezel Erkan

Geçen yirmi yıl süresince zebra balığı, semender, 
fare, sıçan, tavşan ve kobay gibi model hayvanlar 
kullanılarak doğum sonrası süreçte kalp yenilenme-
sinin moleküler mekanizmaları üzerine de birçok 
çalışma yapıldı. Fetüs kardiyomiyositlerin doğum 
sonrasında yenilenme kapasitelerini kaybetmesine 
neden olabilecek çeşitli mekanizmalar ortaya 
çıkarıldı. Bunlardan birisi doğum sonrası oksijensiz 
solunumdan oksijenli solunma geçiş sonrası reaktif 
oksijen türevleri (ROT) üretiminin artması. Oksi-
jenli solunum sonucunda ortaya çıkan ROT birikimi 
kardiyomiyositlerin olgunlaşmasında rol oynarken 
hücre bölünmesini kontrol eden sinyal yolaklarını 
kodlayan DNA hasarına neden olmakta [Puente 
ve ark, Cell, 2014]. Bu da olgun kardiyomiyositlerin 
doğal olarak bölünmelerini baskılamakta. Yine 
benzer bir şekilde, plasenta yoluyla beslenmeden 
bağırsak yoluyla beslenmeye geçiş sürecinde anne 
sütünün içerdiği yüksek yağ asidinin sindirimi 
sürecinde, mitokondriyonların olgunlaşması ve 
oksidatif fosforilasyon sonucunda ortaya çıkan 
ROT’nin ortaya çıkması bir başka engelleyici neden 
olarak karşımıza çıkmakta. ROT birikimine bağlı 
olarak gerçekleşen histon modifikasyonları kardi-
yomiyositlerin farklılaşma ve bölünme genlerini 
baskılarken, olgunlaştırma genlerini aktif hale 
getirmekte [Sim ve ark, FASEB, 2015].

Doğumdan sonra geçişin olduğu bir diğer sistem 
bağışıklık sistemi. Bağırsaktaki mikrobiyotanın 
değişmesi ve patojenlerin artışı bağışıklık sistemini 
güçlendirmekte. Yapılan çalışmalarda olgun ba-
ğışıklık sistemi altında kalp kası hasarı sonrasında 
fibroblast artışı ve dolayısıyla fibröz doku oluşumu 
ve damar yapılaşmasının azaldığı gösterildi [Sattler 
ve Rosenthal, Biochim Biophys Acta, 2016; Das ve 
arl, Cell, 2019].  Bir başka çalışmadaysa rahim dışı sı-

caklığı korumak için artan metabolizma sonucunda 
hücre bölünmesinde önemli bir rol oynayan epitel 
hücre transformasyonu-2 (ECT2)’nin ifadesinin 
azaldığı saptandı. Doğum sonrası kardiyomiyosit 
olgunlaşmasına paralel olarak ECT2 ifadesi azaldığı, 
buna bağlı olarak hücre döngüsünün durduğu 
gösterildi [Liu ve ark, Sci Trans Med, 2019]. Doğum 
sonrası sirkadiyen ritmin ortaya çıkmasıyla sinaptik 
sinir sistemi aracılığıyla sirkadiyen ritim düzenle-
yicisi olan dönem sirkadiyen düzenleyici 1 ve 2 
(PER1/2) genlerinin ifadesindeki artışın da kardi-
yomiyositlerde hücre döngüsünün yavaşlamasına 
neden olduğu gösterildi [Tampakakis ve ark, Sci 
Adv, 2021].

Bu süreçte bilim dünyasının sorduğu sorulardan 
birisi de yetişkin kök hücrelerinin kalp kası yenilen-
memesine olan katkılarının ne olabileceğiydi. Kemik 
iliği kaynaklı kök hücrelerle yapılan çalışmalarda, bu 
hücrelerin yeni kardiyomiyositlere dönüşmediği, 
fakat hasar sonrası iskemik bölgede damarlaşmanın 
gerçekleşmesi için parakrin olarak katkı sağladıkları 
yönündeydi [Michler, J Cardiac Surg, 2018]. Doğal 
yolların dışında, hücrelerin genetik olarak değişti-
rilmesiyle elde edilen kardiyomiyositler kullanılarak 
da hasar sonrası tedaviye yönelik önemli çalışmalar 
yapıldı. İlk olarak 90’lı yılların sonuna doğru in 
vitro koşullar altında embriyonik kök hücrelerin 

kardiyomiyosite farklılaştırma 
çalışmalarına başlandı [Xu ve ark, 
Circ Res, 2002]. Hem fare hem de 
insan embriyonik kök hücrelerin-
den kardiyomiyosit elde edilmesi 
bir yandan bilim dünyasını he-
yecanlandırırken diğer yandan 
da etik kaygılarla karşı karşıya 
bıraktı. Ardından uyarılmış plu-
ripotent kök hücrelerinin (uPKH) 
geliştirilmesi sonucunda etik 
problemlerin ortadan kalkmasıyla 
uPKH’lerden kardiyomiyosit elde 
etme çalışmaları hız kazandı. 
uPKH kaynaklı kardiyomiyositlerin 

kardiyomiyosit hasarı sonrasında kullanılmasında 
küçük hayvan modellerinde umut verici sonuçlar 
alınsa da primat ve domuz gibi büyük hayvan 
modellerinde ventrikül kökenli ritim bozukluklarına 
neden olduğu saptandı [Romagnuolo ve ark, Stem 
Cell Rep, 2019]. Bu sorunun çözümüne yönelik 
olarak olgun kardiyomiyosit elde etme çalışma-
ları halen sürmekte. uPKH modellerinin yanı sıra, 
farklılaşmış bir hücreyi doğrudan kardiyomiyosite 

dönüştürme çalışmaları da yapıldı. Bu bağlamda 
GATA4, MEF2C, TBX5, MESP1, HAND2 gibi kalp 
hücresine özgü transkripsiyon faktörlerinin yetişkin 
hücresinde yeniden aktif hale getirilmesiyle kardi-
yomiyositler elde edildi [Ieda ve ark, Cell, 2010]. Bu 
yöntemin de güvenli ve etkili bir yöntem olduğuna 
ilişkin gelecekte çalışmaların yapılması gerekmekte. 

uPKH modelleri kullanılarak yapılan çalışmalar 
sonucunda karşılaşılan ritim bozukluğu ve transfer 
edilen allojenik kardiyomiyositlerin bağışıklık 
sistemi tarafından reddedilmesi tüm bu yaklaşım-
ların karşısında duran ve çözülmesi gereken önemli 
bir engel olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin kök 
hücre yüzeyinde bulunan insan lökosit antijenleri 
(HLA) bağışıklık sistemi tarafından reddedilmekte. 
Crispr-Cas9 DNA düzenleme yöntemi kullanarak 
kök hücrelerde bulunan HLA’ların silinmesi ile bu 
problemin çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta 
[Johansen ve ark, Circ Res, 2017]. Fakat klinik aşama-
ya geçmesi için daha fazla araştırmanın yapılması 
gerekmekte. Diğer bir strateji ise hücreleri hasarlı 
dokuya vermek doğrudan vermek yerine içeriğinde 

endotel hücreleri ve fibroblastların da bulunduğu 
bir hücre kompozisyonu ile yama şeklinde hasarlı 
dokuya entegresi bir diğer problem olan kardiyo-
miyosit transferi sonrası görülen ritim bozuklularına 
yönelik çözüm önerisi olarak rapor edildi [Ronald-
son-Bouchard ve ark, Nature, 2018].

Tüm bu süreçleri yeniden ele aldığımızda yetişkin 
kalp hücrelerinin kendi kendini yeterli düzeyde 
yenilememesinden dolayı bazı genetik değiştirme-
lerle bu hücrelere yeniden bölünme kapasitelerinin 
kazandırılmasının oldukça kısıtlı ve soru işaretleriyle 
dolu olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda uPKH 
hücrelerinin farklılaştırılmasıyla elde edilen kardi-
yomiyosit nakli çok daha etkili gibi görünmekte. 
Fakat bu alanda da olgun kardiyomiyosit elde 
etme, ritim bozukluğu ve bağışıklık sisteminin 
yanıtlarıyla karşılaşmaktayız. Bunun yanı sıra bu 
hücrelerin veriliş şekli ve zamanı, hücre dozu, kalp 
kası hasarının büyüklüğü, hastaya özgü özelliklerin 
değişkenlik göstermesi gibi faktörlerin de en uygun 
hale getirmesi gerekmekte. 

Üç Boyutlu Mezenkimal 
Kök Hücre Tabakasında 
Sitokin Üretimi Artıyor!
 
Nisan 2021 tarihinde Nature Scientific Reports 
dergisinde Utah Üniversitesi’den bir grup bilim 
insanı tarafından yayınlanan çalışmada [Bou-Ghan-
nam ve ark., Sci Rep, 2021] üç boyutlu (3B) dokular 
oluşturmak için kullanılan göbek kordonu kaynaklı 
mezenkimal kök hücrelerin (hUC-MKH) oluşturduğu 
hücre tabakasında iki boyutlu hücrelere oranla 
sitokin üretimleri araştırılmış. Önce hUC-MKH’nin 
sıcağa duyarlı polimer hücre kültürü kaplarına 
(TRCD) ekildikten sonra geleneksel kültür koşul-
larında çoğalacak şekilde büyütülerek iki boyutlu 
(2B) tabaka oluşturulmuş. Hücreler zamanla hücre 
dışı matriks (ECM) ve komşu hücrelere yapışma ve 
bağlantı kompleksleri geliştirmiş. 2B tabakanın 3B 
hücre tabakası halini alması için sıcaklık düşürülmüş 
ve bu sıcaklık değişimi TRCD yüzeyini hidrofobikten 
hidrofilik hale getirerek tabakayı 2B kültürden 
ayırmış. Devamında gerçekleşen hücre tabakasının 
büzüşmesiyle tek tabaka hücrelerin çapı daraltılmış, 
kalınlık artırılmış, hücre tabakasının doku hacmi 
artırılarak 3B mikro-ortam oluşturulmuş. Kullanılan 

bu yöntem, hücre tabakası üretiminde 
hücre-hücre ve hücre-matriks etkileşimle-
rini artıran, hücrelerin 2B tabakadan ayrılmasından 
sonra 3B yapıya kendiliğinden geçtiği bir deneysel 
ortam sağlamakta. Oluşturulan doku benzeri 
mikro-ortam hUC-MKH’nin biyokimyasal (bağlantı 
kompleksi proteinlerinin ifadesi) ve fiziksel (hücre 
şekli ve uzaysal düzenleme) özelliklerini değiştir-
mekte. Bu çalışmada 2B hücre tabakasının kasılması 
ve kendiliğinden büzüşmesiyle 3B kültür ortamına 
geçişte hUC-MKH’deki morfolojik değişiklikler, 
hücre iskeletinin yeniden şekillenmesi ve parakrin 
etkileşime bağlı hücre yanıtlarına ilişkin bulgular 
elde edilmiş.

Hücre morfolojisi açısından elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde 2B tabakadaki düzenli yapışık hücre 
şeklinden 3B yapıda hizalanmamış yuvarlak hücre 
şekline geçiş saptanmış. Kasılmaya bağlı olarak 
hücre iskeletinde bir dizi değişim gözlenmiş ve 2B 
boyutlu olan tek tabakadaki hUC-MKH’de daha 
yüksek düzeyde ortalama β-aktin geni ifadesi 
bulunmuş. Kısacası, 3B hücre tabakası oluşumu 
sürecinde hücre iskeletinin yeniden düzenlendiği 
sonucuna varılmış. Bununla uyumlu olarak, hUC-M-
KH’ın çekirdeklerinin 3B hücre tabakalarında daha 
yuvarlak yapılandığı gözlenmiş.
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Dr. Bou-Ghannman ve ark’nın önemli sonuçların-
dan birisi de 3B hücre tabakasındaki hUC-MKH’nin 
doku yenilenmesinde temel olan bir dizi sitokini 
salgılama kapasitesinde artış gözlenmiş olması. 
ECM ligandlarını bağlayan proteinlerden birisi 
olan integrin-β1 ve hücre dışı kaderin’i bağlayan 
yapıştırıcı bağlantı protein kompleksinin hücre içi 
kısmındaki β-katenin’in gen ifadesinde artış olduğu 
bulunmuş ve β-katenin’in ifadesindeki artışın 
hücre-hücre etkileşimlerindeki artışla beraber 
hücre iskeletindeki kasılmaya bağlı olabileceği 
vurgulanmış. Hücreler arasında sinyal alışverişini 
sağlayan bağlantı proteini connexin-43’ün de gen 
ifadesinde artış olduğu izlenmiş. İntegrin-β1’in 
gen ifadesindeki artış ise hücre iskeletinin yeniden 
şekillenmesinin yanı sıra bir ECM glikoproteini olan 
laminin’in gen ifadesindeki artışla da tutarlı olduğu 
bulunmuş. Hücre iskeletine bağlı integrin-β1’in 3B 
tabakadaki hücre-ECM yapışmasını kolaylaştırmak 
için laminini bağladığını göstermekte. Bu sonuçlara 
ek olarak, 2B hücre tabakasındaki hücre çoğalma 
hızının çok daha yüksek olmasına rağmen 3B hücre 
tabakasında hUC-MKH’nin VEGF salgılamasının 
iki kat fazla olduğu saptanmış. Sonuç olarak; 3B 
hUC-MKH tabakasının hücre-hücre ve hücre-ECM 
bağlantı proteinleri olan β-katenin, integrin-β1, 
connexin-43'ün ve pro-rejeneratif sitokinlerin; 
VEGF, HGF, interlökin-10 gibi moleküllerin gen 
ifadelerinde artış olduğunu göstermekte.

3B kültür sistemleri bazı hücresel etkileşim bi-
çimlerini sınırlayarak mezenkimal kök hücrelerin 
tedavide etkili olabilecek önemli parakrin işlevlerini 

ve sinyal yolaklarını engelliyor olabilir. Ancak, bu 
çalışmada geliştirilen hücre tabakasıyla 3B doku 
benzeri mikro-ortamlarda hücreler arası etkileşim-
lerin ve parakrin işlevlerin artırılabileceği gösteril-
miş durumda. Aynı zamanda bu çalışma, dışarıdan 
verilen biyomalzemeler olmadan ve hücre-matriks 
etkileşimlerini bozmadan, parakrin etkileri artır-
maya yönelik oluşturulmuş hücre tabakası üretme 
teknolojilerinin mezenkimal kök hücrelerin hasarlı 
dokuların onarımında ve rejenerasyonunda kullanı-
labileceğini göstermekte.

Haberler Fatma Uysal

Yanak Hücrelerindeki 
Epigenetik Biyoişaretler 
Erken Doğumu 
Önleyebilir mi?
Erken doğum, 37. haftadan daha kısa sürede 
gerçekleşen doğum olarak tanımlanır ve dünya 
çapında önemli bir sağlık problemi olup her 10 
gebelikten birisinde karşımıza çıkar [Chawanpaibo-
on ve ark, Lancet Glob Health, 2019] Erken doğum 
komplikasyonları 5 yaşından küçük çocuklarda 
önde gelen ölüm nedeni olması bakımından da 
oldukça önemlidir. Erken doğumla dünyaya gelen 
bebeklerse ileriki yıllarda hipertansiyon, diyabet, 
metabolik ve lipid bozuklukları, kalp hastalığı, 
böbrek hastalığı, uyku apnesi dahil olmak üzere 
birçok olumsuz sağlık 
problemleriyle karşı 
karşıya kalma riski 
altındadır [Crump, 
Early Hum Dev, 2020; 
Soleimani ve ark, Iran 
Red Crescent Med J, 
2014]. Bazı genetik 
varyantlar, çevresel 
toksik maddelere 
maruz kalmak, 
çoklu fetüsün varlığı, 
pre-eklampsi ve bazı 
etnik kökenli faktör-
ler erken doğumla 
ilişkili olduğu bilinen 
birçok risk faktörü olmasına karşın, erken doğum 
olgularının yarısından fazlasının etiyolojisi bilinme-
mekte [Romero ve ark, Science, 2014]. Dolayısıyla 
erken doğum için güvenilir biyobelirteçler, hangi 
gebeliklerin risk altında olduğunu tahmin etmede 
yardımcı olabilir ve doğan bebeklerin klinik tablo-
sunu iyileştirebilir ve önlemlerin önceden alınması-
nı sağlayabilir.

Erken doğum için günümüze kadar bir dizi 
biyobelirteç tanımlanmıştır. Klinikte anne seru-
munda alfa-fetoprotein (ms-AFP) ve insan koryonik 
gonadotropini (ms-hCG) düzeyleri kullanılmakta 
[Tancrede ve ark, J Obstet Gynaecol Can, 2015]. 
İkinci trimesterde ms-hCG ve/veya ms-AFP düzeyle-
riyle olumsuz gebelik sonuçları arasındaki bir ilişki 

bulunsa da elde edilen değerler klinikte 
yararlı olamayacak kadar düşüktür. Bunun dışında 
sitokinler, metabolik lipid ürünleri, üriner oksidatif 
stres metabolitleri gibi biyolojik işaretleyiciler 
tanımlanmış olsa da tanı tekniklerin zor ve pahalı 
olması, sonuçların erken doğumu öngörmedeki 
özgünlüğü ve duyarlılıkları da göz önüne alındığın-
da yaygın olarak kullanılamamaktadır. 

Yapılan çalışmalarda, erken doğumu öngörmek 
için epigenetik değişimlerin de dikkate alınması 
gerekliliği öne sürülmüştür. Epigenetik, DNA dizisi 
değişiklerinden kaynaklanmayan ancak DNA dizisi 
üzerinde kalıtılan bir dizi değişimi konu alan bilim 
alanıdır. Epigenetik mekanizmalar genel olarak 
DNA metilasyonu ve histon modifikasyonlarından 
oluşur. DNA metilasyonu testleri yüksek duyarlılığa 
ve daha küçük örnek boyutu nedeniyle kullanma 
üstünlüğüne sahiptir. 2022 yılı Mart ayında Scienti-

fic Reports dergisin-
de yayımlanan yeni 
bir çalışmada erken 
doğumu önceden 
kestirmek için klinik 
ortamda kullanıla-
bilecek epigenetik 
biyobelirteçleri 
geliştirmeyi amaç-
lamıştır [Winchester 
ve ark, Sci Rep, 2022]. 
Bu çalışmada ilginç 
olarak yanak içinden 
alınan epitel hüc-
releri kullanılmıştır. 

Nedeniyse, epigenetik farklılıkların kalıtsal olması 
ve bu nedenle bir bireyin tüm somatik hücrelerinin 
embriyo dönemindeki germ hattından köken alan 
hücrelere özgü epigenetik değişikliklere sahip 
olduğudur. Fetüsün toksik maddeye maruz kalması, 
anormal beslenmesi veya maruz kaldığı stresin 
neden olduğu DNA metilasyon bölgesi değişiklik-
lerinin, maruz kalan bebekte ve onların soyundan 
gelenlerde (yani, epigenetik nesiller arası kalıtım) 
artan hastalık riskiyle ilişkili olduğu bilinmektedir. 
Bu çalışmada yanak epitel hücrelerinde DNA meti-
lasyonu normal (> 37 haftalık gebelik) ve prematüre 
(< 37 haftalık gebelik) popülasyonlarında anne, 
baba ve bebekten elde edilerek karşılaştırılmıştır. 
Bu çalışmada anne ve babanın yanak hücrelerinde 
erken doğumu ayırt ettirebilecek bir DNA meti-
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lasyon bölgesi bulmak amacıyla erken doğum 
meydana gelen olgularda ve normal doğumlarda 
anne, baba ve yenidoğan bebeklerden doğumdan 
dokuz gün sonra yanak sürüntü örnekleri alınmış. 
Yanak epitel hücrelerinde, özellikle DNA metilasyon 
bölgesi değişiklikleri ve erken doğum ile ilişkili 
genlerde metilasyon durumları analiz edilmiş. 
Anne, baba ve çocukların yanak hücrelerinde erken 
doğumla ilişkili DNA metilasyon bölgelerinde aynı 
işaretlerin olduğu görülmüş. Özellikle kız çocukların 
ebeveynlerinde yüksek düzeyde epigenetik ben-
zerlik/kalıtım varken, erkek çocuklardaki benzerlik 
önemsiz bulunmuş. Bunun yanı sıra, erken doğan 
çocukların plasenta ve dokularında epigenetik 
farklılıkların erken doğumla ilişkili olduğuna ilişkin 

kanıtlar da saptanmış. Erken doğan ile zamanında 
doğan çocuklar arasında göbek kordonu kanındaki 
DNA metilasyonunu farklılıkları bulunduğu bilin-
mekte [Wang ve ark, BMC Med Genomics, 2019]. Bu 
sonuçlar, erken doğumla birlikte DNA metilasyon 
değişikliklerinin meydana gelebileceğini ve DNA 
metilasyon değişikliklerinin erken doğumu öngör-
mek için uygun bir biyobelirteç olarak araştırmaya 
değer olduğunu göstermekte. Yakın gelecekte hem 
anneye hem de babaya uygulanacak genişletilmiş 
epigenetik analizler erken doğum riskini daha iyi 
değerlendirebilir. Ancak biyobelirteçlerin doğruluk 
oranının da gelecekteki klinik deneylerle kanıtlan-
ması gerekecektir.

Ferda Topal Çelikkan

Kalbin İyileşmesini 
Düzenleyen Kritik Bir 
Protein - MBNL1
Miyokard infarktüsü (MI) sonrasında gelişen fibrozis 
kalbin yeniden şekillenmesinde oldukça önemli 
role sahip. Bu durum miyokardın yırtılmasını önler-
ken öte yandan hemodinamik işlev bozukluklarına 
ve kalp yetmezliğiyle sonuçlanan aritmilere de 
neden olabiliyor [Savarese ve ark. Card Fail Rev, 
2017]. Bu süreç fibroblastın miyofibroblasta dönü-
şümüne karşılık geliyor ve kalbin fibrotik yanıtının 
temelini oluştuyor. Buradan yola çıkan Washington 
Üniversitesinden Bugg ve ark. [Bugg ve ark, Cell 
Stem Cell, 2022] geçtiğimiz ay Cell Stem Cell dergi-
sinde yayınladıkları çalışmalarında RNA bağlayıcı bir 
protein olan muscleblind-like 1 (MBNL1) proteininin 
etkinliğini kontrol ederek miyofibroblast aktivitesini 
ve bunun da fibrozis oluşumunu değiştirip değiştir-
mediğini araştırmışlar.

MBNL1 kardiyak hasarın iyileşmesi (skar dokusunun 
ortaya çıkışı) sırasında fibroblastın dönüşüm esnek-
liğini kontrol eden transkripsiyon sonrası bir anahtar 
rol üstlenmekte. Skar oluşumu kalpteki fibroblastla-
rın çoğalması, miyofibroblastlara dönüşmesi ve ken-
dine özgü hücre dışı matriks üretmesiyle tanımlanan 
bir süreç. Miyofibroblast dönüşümü kararsız, geriye 
dönüşlü olup skar oluşumunun önemli bir kontrol 
noktası. MBNL1, hedef mRNA'larını stabilize ederek, 
birleştirerek ve poliadenilleyerek transkriptomları 
düzenliyor. İşlevsel olmayan MBNL1 ise, hasarlı erit-
rositlerin, miyotonik distrofilerin ortaya çıkmasına ve 

normal olmayan yara iyileşmelerine neden 
oluyor [Davis ve ark. Nat Commun, 2015]. MBNL1’in 
tamamiyle susturulduğu fare çalışmalarında hasar 
sonrasında miyofibroblast yoğunluğunun ve fibrotik 
skar oluşumunun azaldığı görülmüş. Fibroblast-mi-
yofibroblast geçişinde serum yanıt faktörü (SRF) 
ve kalsinörin (CnA) gibi transkriptler de gerekli. Bu 
bilgiler ışığında kalpte de profibrotik durumdan 
fibrotik duruma geçişte MBNL1’in çok önemli bir 
rol oynadığı düşünülmüş, ancak daha önce in vivo 
olarak gösterilmemiş. Bu nedenle Bugg ve ekibi “MB-
NL1 kalpte hasar sonrası oluşan ve kalbin yeniden 
şekillenmesinin altında yatan fibroblastik durumu 
düzenler” hipotezini sınamışlar.  

MI sonrasındaki ilk 1-4 gün proliferatif evre, 4-14 
gün miyofibroblastik evre ve 14-21 gün matri-
fibrositik evre olarak tanımlanır. Bu süreçlerde 
kardiyak fibroblastlardan miyofibroblastlara geçişin 
ve aynı zamanda insan ve farede miyofibroblast 
oluşumunu gösteren MBNL1’nin gen ifadesinin 
de arttığı gösterilmiş durumda. Bugg ve ark’nın 
yaptığı çalışmada transgenik farelerde MBNL1'in 
kardiyak fibroblastta ifadesinin artırılması miyo-
fibroblast dönüşümünü artırarak infarktüsten sonra 
kardiyomiyositlerin yeniden şekillenmesini ve 
skar olgunlaşmasını uyardığı görülmüş. MBNL1’in 
susturulmasıysa pasif fibroblastların artmasına ve 
kardiyak mezenkimal kök hücrelerin özelliklerine 
benzemesine neden olurken skar oluşumu ve 
stabilizasyonu sınırlandırmış. Bildiğimiz gibi, kalpte 
MI sonrasında kollajen sentezi artar. Bu çalışmada 
transgenik olan ve olmayan hayvanlarda oluştu-
rulan MI sonrasında oluşan fibrozisin miktarında 
bir farklılık olmadığı ancak transgenik hayvanlarda 
kollajen liflerin boylarının daha kısa olduğu görül-

müş. Aynı süreçte kardiyomiyositlerin sarkomer 
boylarının değişmemekle birlikte transgenik hay-
vanların kardiyomiyositlerinin kasılırken daha uzun 
oldukları ve daha hızlı kasıldıkları ortaya konmuş. 
Transgenik farelerde skar dokusunun daha yoğun 
olduğu ve bunun da kalp fibroblastlarında Lox ve 
Runx1 gibi matriks olgunlaşma faktörlerinde artışla 
birlikte gerçekleştiği gösterilmiş.

MI sonrası miyofibroblast sayılarındaki ve fibrozis 
miktarındaki değişikliğin olası açıklaması; MBNL1'in 
ifadesinin artırıldığı transgenik hayvanlarda MBNL1'in 
apopitozu uyararak veya yara iyileşmesinin çoğalma 
fazını engelleyerek fibroblast sayılarını sınırlandır-
ması olabilir. Transgenik hayvan modelinde kardiyak 
fibroblastların transgenik olmayanlara göre belirgin 
olarak çoğalma kapasitelerinin azaldığı gözlenmiş. 
Ayrıca MI sonrasında Ccnb2, Ccna2, Birc5 ve Kif23 
gibi hücre döngüsünü düzenleyen faktörlerinin mik-
tarı azalırken Cxcl1 ve Cdkn1a gibi hücre döngüsünü 
inhibitörlerinin miktarı da artmış. MBNL1 geni silindi-
ğindeyse, miyofibroblast farklılaşmasının, fibrozisin 
ve skar yapısının olgunlaşmasının gerçekleşmediği 
gözlenmiş. MI sonrasında miyofibroblastlar eksikliği-
nin nedeninin kardiyak fibroblastların hem çoğalma 
hem de farklılaşma kusurlarından kaynaklandığı 
sonucuna varılmış. Bu da fibroblast-miyofibroblast 
geçişinde MBNL1’in temel rolü oynadığının işlevsel 
kanıtı olarak ortaya konmuş. 

MI sonrasında epikardiyal hücre popülasyonunda 
artış ve yeniden etkinlik kazanma gerçekleşiyor. 

Bu durum; MBNL1 ile düzenlenen transkripsiyon 
faktörlerinin fibroblast kümeleri üzerindeki etkisiyle 
epikardiyal mezenkimal geçişi düzenleyici genlerin 
ifadelerinin değişimiyle ortaya çıkıyor. 

Kardiyak hasarın iyileşmesinde fibroblastların 
yalnızca miyofibrablasta dönüşümü değil bu 
hali koruması da oldukça önemli. Bugg ve ark. 

çalışmalarında MBNL1’in kalbin MI sonrası yeniden 
şekillenmesinde miyofibroblast aktivitesinin sürdü-
rülmesindeki rolüne de işaret ederek gösteriyor.  

Sox9, MBNL1’in susturulduğu kardiyak fibroblast-
larda miyofibroblast farklılaşmasını sağladığı da 
ortaya çıkarılmış. Sox9 epikardiyal mezenkimal 
geçiş ve miyofibroblast oluşumu için gerekli bir 
transkripsiyon faktörü olup kardiyak onarım için 
gerekli olan hücre dışı matriksi düzenleyen genleri-
nin ifadesini düzenlemedeki rolü sayesinde, iskemik 
hasara karşı fibrotik ve inflamatuvar yanıt için 
gerekli olduğu belirlenmiş. 

Miyofibroblast etkinliğinin ilaçlarla veya genetik 
olarak uyarılmasını ve sürdürülmesini önleyebilir-
sek, kalpte ve diğer dokularda fibrozisin eşlik ettiği 
yeniden şekillenmeyi önemli ölçüde azaltabiliriz. 
Bu nedenle MI sonrasında ortaya çıkan fibrozisin 
kontrol altında tutulması umut vadeden bir yakla-
şım gibi gözükmekte. 
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olabilmekte. Bu kitap, ilaçlara ve cerrahiye yenileyici 
ve sağlıklı alternatifler sunuyor. Bu alternatifler, 
hastaların kronik ağrılardan kalıcı olarak iyileşmele-
rine yardımcı olmaya çalışırken, yaşam kalitelerini 
korumalarına veya yeniden kazanmalarına izin 
vermede giderek daha etkili olduklarını kanıtlıyor.

Engineering Stem Cells 
for Tissue Regeneration.

Editörler:
NF Huang, N. L'Heureux, S. Li

Bu kitap, kardiyovasküler 
sistem, kas-iskelet sistemi, 
cilt ve nörolojik dokular 
dahil olmak üzere çok 
çeşitli doku ve organların 
yenilenmesi için kök hüc-
relerin potansiyeline ilişkin 
en son bilgileri kapsıyor. 

Kök hücrelerin incelenmesi ve kök hücre mühendis-
liği için hidrojel ve biyomateryal geliştirme, mik-
roakışkan sistemi ve mikro ölçekli modelleme gibi 
teknoloji platformları da tanımlanmakta. Klinikte 
kullanım sırasındaki zorluklar ve kalite kontrolünde 
yapılması gereken düzenlemeler de ayrıntılı olarak 
açıklanmış durumda. Bu kitap, kök hücre ve rejene-
ratif tıp alanındaki gelişmeler hakkında kapsamlı 
bir güncelleme sağlar ve hem araştırmacılar hem 
de öğrenciler için değerli bir kaynak olarak hizmet 

eder. Kitabın okuyucu kitlersi; yaşam bilimleri ile 
ilgilenen bilim insanları; biyomedikal araştırmacıları; 
hücre biyologları; hücre biyolojisi, biyokimya ve 
genetik alanlarında akademisyenler, yüksek lisans 
öğrencileri ve ileri düzeydeki lisans öğrencileri; 
cerrahlar; klinisyenler; biyoteknoloji ve ilaç endüst-
risi profesyonelleri olarak düşünülmekte.

The Science of Stem Cells.

Yazar:
JMW Slack

Bu kitap hücrelerin karak-
terizasyonunu, hücre ve 
organizmaları modifiye 
etmek için genetik teknikleri, 
doku kültürü teknolojisini, 
transplantasyon immünolo-
jisini, pluripotent ve dokuya 
özgü kök hücrelerin özellik-

lerini ve özellikle memeli gelişim biyolojisinin ilgili 
yönlerini kapsıyor. Kök hücreler hakkında, özellikle 
de tüm hastalıkları tedavi edebilen mucize hücreler 
olabileceğine dair birçok yanlış kanıyı ortadan 
kaldırıyor. Kitap, biyolojik bağlamında kök hücre 
davranışına ve bunun nasıl çalışılacağına vurgu 
yapıyor. Kitapta baştan sona basit ve yalın bir dille, 
doğrudan ve mantıklı ve sonuçları destekleyen 
kanıtlar sunuluyor. 

Stem Cells: Scientific 
Facts and Fiction 

3. Baskı

Yazarlar:
C.L. Mummery, A. van de 
Stolpe, B. Roelen, H. Clevers

Kök hücre alanı ve mevcut 
uygulamaları hakkında 
son bilgilere yönelik bir 
genel bakış sağlamayı 
amaçlayan bir kitap olup 

Parkinson hastalığı, maküla dejenerasyonu ve 
kornea replasmanı, maymun klonlanması, organoid 
alanı ve CRISPR tarafından düzenlenen genomik 
bilgiyle ilgili ilk klinik denemeler de dahil olmak 
üzere, klinik ve araştırma gruplarının liderlerinin 
bu alanlardaki ilgi çekici konuları kapsayan tarihi 
ve ilk elden yorumları içermekte. Ayrıca yetişkin ve 
embriyo kaynaklı kök hücreler ile iPS hücrelerini 
de kapsamakta. Bu üçüncü baskı, alana geniş bakış 
açısıyla kök hücrelerle ilgili çok sayıda web sitesinde 
de öne çıkmakta. Anlaşılır ve sadece uzmanlara 
yönelik olmayan bir dilde yazılmış olan kitapta kök 
hücrelerin temel biyolojisine ve bunların modern 
tıp ve gelecekteki tedavi uygulamalarına da yer ve-
rilmekte. Önceki baskılardan farklı olarak klonlama, 
organoidler, "sentetik" embriyolar hakkında yeni ve 
genişletilmiş bir kapsama sahip olan kitap okuyu-
cuların araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmelerine 
yardımcı olacak ayrıntılı çizimler içermekte.

Advances in Stem Cells 
and Their Niches.

Editör:
Susie Nilsson

Bu kitap, gelişim sırasında, 
homeostaziste ve hastalık/
yaralanma sırasında 
görev alan kök hücrelere 
değinmekte, hastalıklar ve 
klinik uygulamalara ilişkin 
yeni veriler de dahil olmak 
üzere bu alandaki yeni 

gelişmeleri sunmakta.

The Regenerative 
Medicine. Solution. A 
Breakthrough Approach 
to Chronic Pain

Yazar:
R. Cleland

Bu kitap, rejeneratif tıp 
dünyası ve kronik ağrı için 
olası uzun vadeli bir çözüm 
olarak onun gücünden nasıl 
yararlanılabileceğini ele 

alıyor. Eklem ağrısı ve kronik ağrı tedavisinde kulla-
nılan yaygın tıbbi yaklaşımlar kısa süreli ve tehlikeli 
olabilme özellikleriyle bu tedavileri alan birçok 
hastanın zorlu bir yaşam sürdürmesine neden 
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Spatial Transcriptomics: From Methods to Insights
3 Nisan 2022, Saat: 11:00 - 25 Nisan 2022, Çevrimiçi

Bilimsel Görüntü Düzeltme, Düzenleme ve Sunumda 
Photoshop® Uygulamları Kursu
8-9 Nisan 2022, Çevrimiçi

Cellular Barcoding
17 Mayıs 2022, 12:00-17:00, Çevrimiçi

Niche 2022. 15th National and 1st International Congress 
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26-28 Mayıs 2022, Çevrimiçi
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15-19 Haziran 2022 - San Francisco, A.B.D.
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