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Editör’den
Kök Hücre Yeniden...
KHB’nin 9. sayısıyla hepinize tekrar merhaba.
Sıcak ve nemli yaz günlerinden Eylül serinliğine
geçtiğimiz şu günlerde kök hücre ve hücresel
tedaviye ilişkin ulusal ve uluslararası etkinliklerde
bir ısınma dikkati çekmekte. Kongre, sempozyum
ve kurs duyuruları bölümünde bu dikkatinizi
çekecektir.
Bu sayıda ilk olarak Dr. Murat Sevimli tarafından
derlenen kısa bir haber-yoruma yer veriyoruz.
Merakla beklenen uPK hücreleriyle yapılan tedavi
lerde ne gibi sonuçların alındığına ilişkin bu haberin
ardından Haziran ayının sonunda Stockholm’de
gerçekleştirilen yıllık ISSCR toplantısında duyurulan
McEwen Ödüllerini Merve Sucu sizin için derledi.
Bu sayımızda mezenkimal stroma (kök) hücrelerinin
rejeneratif tıpta kullanımına ağırlık verdik. Bu
konuyla ilgili olarak Zeynep Çakar bu ve benzeri
hücrelerden salınan ekzozomları ve daha dar
anlamda multiveziküler cisimlere ilişkin kısa bir

Pluripotent Hücreler
uPK Hücresiyle Yapılan
İkinci Tedavi Denemesinde Geri Adım
Kök Hücre Bülteni’nin 6. sayısında, Japonya’dan Dr.
Masayo Takahashi tarafından uyarılmış pluripo
tent kök (uPK) hücreleriyle ilk tedavi denemesi
konusundaki habere yer verilmişti. Bu çalışmada
makula dejenerasyonu olan bir hastanın kendisin
den alınan somatik hücrelerinin programlanma
sıyla elde edilen uPK hücreleri retina hücresine
dönüştürülerek tekrar aynı kişiye verilerek tedavi
amaçlanmıştı. Retina pigment epiteline başarıyla
farklılaştırılan ve güvenlik testlerinin ardından
hastaya nakledilen hücreler her ne kadar hastanın
görmesi üzerine olumlu bir etki sağlayamamış olsa
da herhangi bir soruna da neden olmamıştı. Bu
çalışma uPK hücreleriyle yapılan ilk klinik deneme
olması açısından oldukça önem taşımaktaydı. Bu
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derleme kalem aldı. Ardından Ceren Mungan
son yıllarda deneysel olarak üzerinde çok çalışılan
bir konu olan mezenkimal kök hücre mühendis
liğini kalp hastalıkları özelinde KHB için derledi.
Bu konuyla ilgili son yazı ise Nurseda Kahveci
tarafından bir araya getirilen mezenkimal stroma
hücresinin romatizmal hastalıklarda klinik kullanım
larına ilişkin oldu. Özellikle klinik bilimlerin ilgisini
çekeceğini düşündüğümüz bu alan henüz çok yeni
ve bundan sonraki dönemde çok sayıda çalışmaya
kaynak oluşturacak nitelikte.
Bu sayıda, bir süredir yayımına ara verdiğimiz Yeni
Çıkan Kitaplar bölümüne tekrar yer verdik. Konu
muzla ilgili 2015 yılı içinde piyasaya çıkan üç farklı
kitabı sizler için Dr. Duru Aras derledi.

çözülene kadar askıya alındığı bildirilmiş durumda
[https://www.newscientist.com/article/dn27986/].

ipscell.com/2015/08/
ipscstudysuspend/].

Konu hakkında haber niteliğindeki birkaç yazı
dışında henüz ayrıntılı bir bilgiye ulaşmak mümkün
değil. Bir blog sitesindeyse konunun paylaşılması
ve tartışmaya açılmasıyla tartışmalara katılan
Dr. Takahashi, tedavinin durdurulmasından sap
tanan mutasyonlar kadar, Japonya da bu alanda
getirilmesi planlanan yeni düzenlemelerin de
etkili olduğunu belirtmekte. Ayrıca bu erteleme
esnasında Dr. Takahashi ve ekibinin uPK hücresi
üretimindeki yöntemlerini değiştirmeyi planladığı
da anlaşılıyor. Bu amaçla da allojeneik uPK hücresi
kullanımının deneneceği bildirilmekte. Dr. Ya
manaka tarafından Kyoto Üniversitesinde kurulan
uPK hücresi bankasından sağlanan hücrelerin
kullanımının planlandığı bu yeni klinik deneyin ne
zaman başlayacağı ise henüz bilinmemekte. Ancak
başta hastaya özgü otolog tedavi seçeneğinin
geleceği ve bu alandaki yeni düzenlemeler olmak
üzere, bu yaklaşım şimdiden farklı açılardan
tartışmalara neden olmuş durumda [http://www.

Aslında böyle bir du
rum, uPK hücreleriyle
yapılan çalışmalarda
karşılaşılabilecek olası
sorunlardan sadece
birisi. İlk başarılı klinik
denemenin ardından
bu olayın yaşanması
ise, henüz uPK
hücrelerinin tedavi
amacıyla güvenle
kullanılabilmeleri için
zamanın erken olduğu
ve bu alanda daha
fazla çalışmaya gerek
sinim duyulduğu düşüncelerini aklımıza getirmek
te. Bu durum aslında bizlere önemli bir gerçeği
de hatırlatıyor; bir hücrenin farklılaşma ve kendini
yenileme özelliği ne kadar fazlaysa, o oranda kanser
gelişim potansiyeli taşır.

Haberler
McEwen İnovasyon
Ödülleri Sahiplerini
Buldu

Bu sayımızda da tüm sayılarımızda olduğu gibi son
olarak Kongre, Sempozyum ve Kurs duyuruları ve
Ayın Fotoğrafı’na yer verdik.
Kasım’da 10. sayıda buluşuncaya kadar hoşça kalın...

McEwen Rejeneratif Tıp Merkezi (Toronto, Ontario
Kanada) tarafından desteklenen McEwen Ödülleri
rejeneratif tıpta veya kök hücre alanında çığır
açan araştırmaların, hastalıkların ve tedavilerinin
anlaşılabilmesi yolunda yeni keşiflere verilmekte.
Bu yılın kazananları Haziran ayında İsveç’in Stock
holm şehrinde gerçekleştirilen ISSCR 2015 Yıllık
Toplantısı’nda ödüllerini aldılar.

Murat Sevimli

uygulamanın ardından aynı sorunu olan ikinci bir
hastaya benzer girişimin yapılması planlanmak
taydı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu çalışmanın
askıya alındığı haberi yayınlandı. Bu haberde ikinci
hastadan elde edilen uPK hücrelerinde 6 farklı
genetik mutasyonun tespit edildiği ve bu mutas
yonlardan özellikle birinin kanser geliştirme riski
taşıdığı gerekçesiyle çalışmanın ertelendiği bilgisi
ne yer verildi. Araştırmacılar tarafından bu duru
mun nedeni tam olarak açıklanabilmiş değil. Ancak
iki olasılık üzerinde duruluyor. Öncelikle, hastadan
alınan ve uPK hücrelerinin üretildiği dermis fibro
blastlarında taramalar sırasında herhangi bir mu
tasyona rastlanmamış. Bu nedenle mutasyonların
uPK hücre üretimi sürecinde gelişmiş olabileceği,
üzerinde durulan ilk senaryo. Ya da daha zayıf bir
olasılıkla dermis fibroblastlarında zaten var olan
mutasyonların saptanması konusunda yetersiz
kalındığı düşünülüyor. Bu gelişmenin ardından,
çalışma ekibi tarafından bu klinik denemenin sorun

2015 Yılının Kazananları
Bu yıl Mc Ewen Ödülleri alanlarına
uzun süredir katkıda bulunan Dr.
Irving Weissman’a (Stanford Tıp
Fakültesi) ve Dr.
Hans Clevers’a
(Hubrecht En
stitüsü) takdim
edildi. Her
ikisi de somatik
kök hücrelerinin izolasyonu ve
karakterizasyonu ve bunların
klinik uygulamalarda kullanıl
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Merve Sucu

masına ilişkin bulguları ortaya koyması nedeniyle
ödüllendirildi. Dr. Weissman ve Dr. Clevers ödüller
ini 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Sempozyumu
sırasında aldı.
McEwen İnovasyon Ödülleri için Belirlenmiş
Ölçütler
i) Aday(lar) kök hücre alanında temel ve klinik,
özgün ve bağımsız araştırmalar yapmış olmalı;
ii) Adaylardan birisi ödülünü almak üzere ISSCR
Yıllık Toplantısı’na katılabilecek olmalı;
iii) Araştırma, son on yıl içinde gerçekleştirilmiş
olmalı;
iv) Aday (lar) düzenli ISSCR üyesi olmalı.
Ödül bir kişiye verilebileceği gibi önceden aynı
çalışmayı yapan en fazla üç kişi tarafından da
paylaşılabilir ve ödül sadece sorumlu araştırmacıya
değil, bu araştırmada yer alan genç araştırmacıları
da kapsayabilir. Kazanan, yıllık genel kurul to
plantısında 100.000 ABD doları almakta (birden
fazla kişi ödül alırsa kazananlar arasında bölün
mekte) ve yıllık toplantı için ücretsiz kayıt hakkı
kazanmakta.
Adaylık Süreci
Aday iki veya daha fazla sayıda kişi tarafından öne
rilmeli. Adaylık mektupları tek tek veya tek bir ortak
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imzalı mektup olarak sunulabilir, aday mektupları
en fazla iki sayfa olmalı ve şunları sağlamalı;
i) Adayların ödüle konu olan çalışması 100 sözcük
ile verilmeli,
ii) Adayların kök hücre çalışmalarına katkılarının
bir özeti sunulmalı.
Geçmiş Yılların Kazananları
2014 McEwen ödülü, Dr. Azim
Surani’ye (Wellcome Trust/Cancer
Research UK Gurdon Institute)
verildi. Dr. Surani çalışmasında me
meli germ hücrelerinin hücresel ve
moleküler özelliklerini konu almıştı.
Araştırma, germ hattının nasıl
kurulduğunu ortaya çıkarmış ve
hangi moleküler mekanizmayla yeniden totipotent
duruma geçtiğini anlamamıza yardımcı olmuştu.
Dr. James A. Thomson insan
blastosistlerinde yenilenebilir
pluripotent hücre çalışmasıyla 2013
yılının kazananı oldu. Bu keşif insan
embriyonik kök hücre çalışma
larının önünü açmış ve toksisite
testleri için hücreye dayalı terapiler,
hastalık modelleri ve reaktifler
geliştirmek için yeni olasılıkları ortaya çıkarmıştır.
Dr. Thomson Wisconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Bölümünde ve California Üniversitesi,
Santa Barbara’da profesör ve Morgridge Araştırma
Enstitüsü’nde, Madison Wisconsin’de Rejeneratif
Biyoloji Bölümünün başkanıdır.

Kök Hücre Biyolojisi
Hangisi Daha Etkin?
Hücreler mi, Yoksa
Onların Salgısı Olan
Ekzozomlar mı?
Hücreler arasındaki iletişimde ya hücreler
birbirleriyle doğrudan temas kurarak ya da hücrede
bulunan eriyik bir dizi molekülü kesecik biçiminde
paketleyerek ve bunları salgılayarak mesajlarını
aktarırlar. Hücreler arasındaki kısa ve uzun süreli
iletişimlerde çeşitli salgı keseciklerinin (ekstraselüler
vezikül=EV) görev aldığı bilinmekte. Bu kesecikler
ekzozomlar, mikro veziküller (MV) ve apopitotik

2012 yılı McEwen ödülü Dr.
Rudolf Jaenisch’a layık görüldü.
Rudolf Jaenisch 3 yıldan uzun bir
süredir biyomedikal bilimlerde
lider durumdaydı. Dr. Jaenisch
Whitehead Biyomedikal Araştır
malar Enstitüsünün kurucu üyesi
ve Massachusetts Institute of
Technology’de biyoloji profesörü. Farelerde yaptığı
deneylerle embriyonik kök hücrelerin doğrudan te
davide kullanımları için potansiyel pluripotent kök
hücrelerin etkisiyle genetik ve epigenetik anlamda
gelişme sağlayan ve viroloji, kanser, epigenetik ve
rejeneratif tıp alanında birçok yeni ufuklar açan
keşifler yapmıştır.
2011 yılı McEwen ödülünün sahipleri Dr. Kazutoshi
Takahashi (Kyoto Üniversitesi uPK Hücreleri
ve Uygulamaları Merkezi) ve Dr. Shinya Yamanaka’nın (Kyoto Üniversitesi uPK Hücreleri ve
Uygulamaları Merkezi ve Hücre-Malzeme Bilimleri
Enstitüsü) oldu. Ödül adeta daha önceki inanışları
tersine çeviren bir buluş olan yetişkin kök hücreler
in yeniden programlamasına verildi.

Zeynep Çakar

cisimler olarak üçe ayrılmakta. Hepsi hücre zarıyla
çevrelenmiş30-2000 nm çapındaki bu kesecikler
den ekzozomlar 50-100 nm çapında olup hücre
içinde lizozomlardan köken almış keseciklerdir.
EV’lerin içerisinde paketlenmiş olarak proteinler
mRNA’lar, miRNA’lar ve hücre sinyal yolaklarında ak
tif rol oynayan moleküller bulunur. Bu iletim sırasın
da hücreye ait RNA’nın da hedef hücreye aktarımı
son yıllarda ekzozomların popüler olmasının en
önemli nedeni. Ekzozomların keşfi retikülositlerin
matürasyonu üzerine yapılan çalışmalarla ortaya
çıkmıştır. Keşfedildiğinde salgılanma sonrasında
bir biyolojik işlevi olmayan ekzozomlar atık olarak
değerlendirilmiş olsa da daha sonra 1996’da Raposo
ve ark. ekzozomların immün patolojik yanıtı başlat
tığını göstermişlerdir. Bugün ise sayısız biyolojik

ve patolojik süreçte görevleri olduğunu biliyoruz.
Sitoplazmada erken endozomların zarındaki küçük
parçaların tomurcuklanması ve füzyonuyla multi
veziküler cisimcik (MVC) oluşmakta ve sonrasında
bunun içinde tekrar tomurcuklanma meydana
gelmektedir. MVC’lerin hücre zarına kaynaşıp hücre
dışına salınmasıyla ekzozomlar ortaya çıkar (Şekil).
EV günümüzde vücut sıvılarından izole edilebiliyor.
Son yıllarda farklı biyolojik süreçlerdeki etkilerini
ortaya koyan çalışmalar dikkati çekmekte. Yapılan
çalışmalar bir hücreden diğerine aktarılan RNA’ların
etkilerini ortaya koyarken çok sayıda onkogenin
de ekzozomlar aracılığıyla tanımlanmasına ola
nak sağlıyor. Ekzozomda enzimlerin farklı türde
RNA’larla birlikte (mRNA, siRNA, long-coding RNA)
varlığının belirlenmesine yönelik çalışmalarsa hızla
sürüyor. Ancak boyutu ve yoğunlukları düşük olan
ekzozomların ve MVC’lerin ayrıştırılıp tek tek özel
liklerini ortaya çıkarmak oldukça zor gözükmekte.
EV’ler Mezenkimal Kök Hücrelerin (MKH)
Parakrin Düzenleyicileri mi?
MKH’ların salgıladığı EV’ler hücrenin parakrin
etkilerinin ortaya çıkmasında önemli aktörlerden
birisidir. Spesifik proteinler, mRNA’lar, miRNA’lar,
lipidler ve metabolitler EV içerisinde korunarak
hedef hücreye ulaştırılmış olur. MKH’den türeyen EV
hücrelerin tedavi edici etkinliklerine ilişkin preklinik
kanıtlar akut böbrek yaralanmaları, miyokard
enfarktüsü, reperfüzyon hasarı, bacak iskemisi
ve karaciğer hasarı modellerinde kullanılmakta.
MKH-EV’ler hedef hücreyle ligand-reseptör etkile
şimlerinde ve immünojenik toleransı meydana
getiren moleküllerin taşınımını (PD-L1, Gal-1, TGF-β)
gerçekleştirir (Şekil). Hücre sinyal yolağının düzen
lenmesiyle anti-inflamatuvar sitokinlerin hedef
lenfositlerden salgılanması uyarır. Hücrenin hayatta
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kalmasını ve proliferasyonunu sağlayacak olan ERK
ve AKT gibi sinyal yolaklarının kuvvetli uyarıcısı
olan adenozin’in hedef hücrede enzimatik olarak
meydana gelmesini sağlarlar. Bunun için kesecik
içinde CD73 olarak da bilinen ekto 5’-nukleotidaz
enzimi de taşınır.
Akut böbrek yetmezliğinin hayvan modellerinde
MKH-EV’lerin geniş etkileri tanımlanmıştır. Bu
etkiler arasında tübüler hücrelerin proliferasyonun
da artış, apoptoziste azalma, böbrek işlevlerinde
iyileşme, oksidatif streste azalma sayılabilir.
Preklinik verilerin yanı sıra klinik parametrelerde
de olumlu gelişmeler izlenmiştir. Örneğin, kan
üre azotu, kreatinin, ürik asit ve proteinüri düzey
lerinde azalma kaydedilmiştir. Bu çalışmalarla
MKH-EV’lerin yüzeyinde CD29, CD44, CD73 gibi
belirteçler gösterilmiştir ki, bunların bir kısmı ERK
yolağının adenozin ile uyarılmasını açıklamaktadır.
Akut böbrek yetmezliği modelinde MKH-EV’lerin
anti-apopitotik Bcl2 ailesinden bir dizi proteinin
düzeyini arttırarak kaspaz düzeylerinin azalmasına
neden olduğu böylelikle de apopitozu engellediği
gösterilmiştir. Ancak bu etkileri ortaya çıkaran
moleküller henüz tam olarak belirlenmemiş olsa
da EV’nin barındırdığı mRNA’ların bu etkinin bir
kısmından sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Miyokard enfarktüsü ve reperfüzyon çalışmalarında
MKH-EV’lerin tedavi edici etkileri infarkt alanını
ortalama %20 oranında azaltmasıyla gösterilmiştir.
Diğer gözlemlerde oksidatif stresin azaldığı, biyo
enerjik moleküllerin geri kazanımının gerçekleştiği
ve hayatta kalmayla ilgili öncü moleküllerin ortaya
çıktığı gösterilmiştir.
İn vivo hipoksi modelinde MKH-EV’lerin anjio
genezi uyardığı ve doku hasarlanmasını engellediği
görülmüştür. Ancak hipoksiyle uyarılan pulmoner
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hipertansiyon modelinde, başka bir deyişle hiper
proliferatif yolağın oksijenden yoksun bırakılması
durumuna karşı sıkı korunduğu ve MKH-EV’lerin
STAT3 sinyalizasyonunu değiştirerek bu kontrolü
sürdürdükleri gösterilmiştir. Ancak miyokard
enfarktüsünde hipoksiyle uyarılan mekanizma
halen aydınlatılmış değildir. EV aracılı protein
transferinin, ATP üretiminin ve artan AKT sinyalizas
yonunun iskemi ve reperfüzyon modellerindeki
etkilerine ilişkin hipotezler aydınlatılamamıştır. Kısa
cası, MKH-EV’ler ile taşınan moleküllerin oynadığı
anahtar roller ve yararlı etkileri halen kesin olarak
bilinmemekte. Çeşitli modeller üzerinde yapılacak
tedaviye yönelik preklinik çalışmalarla hücresel
sinyalizasyonun moleküler düzeyde incelenmesi,
nekrotik ve fibrotik durumlar aydınlatılmayı
beklemektedir.
MKH ile Tedavi Edilecek Hastalara MKH mi
yoksa MKH-EV mi verilmeli?
MKH’nin düşük engraftman yeteneği ve organiz
maya verildikten kısa süre sonra yok olmasına
karşın etkilerini uzun süre sürdürüyor olmaları bu
hücrelerin parakrin mekanizmalarla etkinliklerini
gösterdiklerini düşündürmektedir. Hücrenin hedef
dokuya verildikten sonra hücre artıklarının ortaya
çıkaracağı bu parakrin etkinin sağlanabilmesi için
embriyonik kök hücreden elde edilen MKH’nin
büyük ölçekte üretilmesi ve bu hücrelerden de
EV’nin elde edilerek tedavide kullanılması yolunda
önemli preklinik deneyler gerçekleştirilmiştir [J
Transl Med 9: 47, 2011]. Büyük hacimdeki kültür
ortamından filtreleme ve boyuta göre ayrıştırma
kromatografisiyle EV saflaştırma yöntemleri
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geliştirilmiştir. Gerçi MKH-EV’lerin taşınımı birçok
pre-klinik deneyde başarıyla gösterilmiş olsa da
insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalarda halen
çok sayıda eksik nokta bulunmaktadır. 2014 yılında
Essen Üniversitesinde ilk kez steroide dirençli bir
graft versus host hastasına MKH-EV’ler uygulan
mıştır [Leukemia 28: 970-973, 2014]. Bu çalışma
MKH-EV’lerle ilgili bundan sonra yapılacak klinik
çalışmalar açısından teşvik edici rol oynamaktadır.
Ancak EV ile yapılan tedavinin sahip olduğu potan
siyel tam olarak aydınlatılamadığından geçilmesi
gereken birçok aşama vardır.
MKH-EV’lerin etki şeklinin ve molekül içeriğinin
bilinmesi çok önemlidir. EV’lerin potansiyellerinin
ve moleküler içeriğinin kültür ortamında hücre
çoğalmasına bağlı gösterebileceği değişiklikler
nedeniyle optimize edilmiş bir protokolün
oluşturulması gereklidir. EV’ler hücreler üzerinde bir
dizi ekti gösterirken kendine özgü DNA molekülü
barındırmadıkları için çoğalamazlar. O nedenle,
potansiyeli açısından değerlendirildiğinde kendisi
mi yoksa kaynak aldığı hücrenin mi daha üstün
olduğu ortaya konmalıdır. Bu soruyu sistematik
olarak ortaya koyan bir çalışma henüz yayınlan
mamıştır. Çalışmalarda özellikle araştırılan konu
EV’nin kaynağı olan hücrelerin (kemik iliği MKH, yağ
dokusu MKH ya da embriyonik kök hücre) etkinliği
nin ve MKH kaynaklı olmayan (örneğin fibroblast)
hücrelerle karşılaştırıldıklarında EV’lerin potansi
yelinin değerlendirilmesidir. Sonuç olarak; önemli
olan GMP uyumlu protokoller geliştirilerek EV’lerin
saflaştırılması ve klinik çalışmalarda etkin kullanıl
masını sağlayacak kesin kanıtlara ulaşılmasıdır.

Ceren Mungan
Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp
Med 1: 685-95, 2012; Mol Med Rep 11: 815-20, 2015].
İskemik Kalp
Bu iki çalışmada kardiyomiyositlerin ve pacemaker
hücrelerinin farklılaşmasına odaklanılırken bugüne
Hastalıklarında
değin yayınlanan diğer yöntemlerdeyse verilen
Mezenkimal Kök Hücre hücrelerin hasarlı miyokardiyumu onarması üzerine
odaklanılmıştı. Kemik iliği kökenli MKH’ye kardiyo
Mühendisliği
protektif özellik kazandırmak amacıyla bu hücreler

Bilindiği üzere miyokard iskemisine bağlı kalp
hastalıklarında kök hücrelerin kullanımı en yaygın
çalışma alanlarından birisi konumunda. Bu amaçla
kullanılan hücrelerden bir grubunu da mezenkimal
kök hücreler (MKH) oluşturmakta. Son yıllarda
yapılan bazı çalışmalarla miyokard hasarının
onarımında, doğal MKH’nin yanı sıra genetik olarak
değiştirilmiş kemik iliği MKH ile ilgili yeni uygu
lamalar tanımlanmış durumda [Stem Cells Transl

etkin bir şekilde genetik değişikliğe uğratılmak
tadır. Örnek verilecek olursa, hücre dışına verilecek
olan ekstraselüler süperoksit dismutaz (ecSOD)
enzimini yoğun olarak üreten MKH, anti-oksidatif
koruma meydana getirmekte ve reaktif oksijen
türlerini etkisiz kılarak hasarlı fare kalbinde koru
ma sağlamakta ve kalbin işlevlerini artırmakta.
Glükagon benzeri peptid-1 (GLP-1) bu etkiyi artıran
faktörlerden birisi olup kardiyoprotektif özellik
göstermekte. Hayvanların sırtına uzun süreli GLP-1

salınımı yapan kapsüller yerleştirilerek in vivo olarak
kemik iliği MKH mühendisliğinin gerçekleştirildiği
modeller üzerinde çalışılmakta.
MKH mühendisliğinde çalışılan bir diğer hedef
molekül de Wnt /β-catenin sinyal yolağıdır.
Hücrede Wnt proteinleri birbirinden bağımsız iki
yolak üzerinden etkili olmaktadır. Kanonik yolak
β-catenin ile bağlantılı olup diğeriyse β-catenin’den
bağımsız olan nonkanonik yolaktır. Wnt/β-catenin
kanonik sinyal yolağı embriyonel gelişimin erken
evrelerinde kalp öncüsü hücrelerin kardiyomiyosit
yönünde farklılaşmasını uyarırken gelişmenin
ilerleyen aşamalarında aynı yolak bu farklılaşmayı
engeller. Bu çift etkili özellik kemik iliği MKH’nin
farklılaştırma denemelerinde kullanılmakta. Öyle ki;
hücrelerde β-catenin geninin interferans dizisinin
yoğun üretimi gerçekleştirildiğinde kanonik Wnt
yolağı engellenmekte ve bu sayede kardiyomiyosit
benzeri hücrelerin farklılaşması sağlanmakta.
Bununla birlikte, kanonik olmayan Wnt sinyal
yolağına katılan Wnt11 proteinin yoğun üretimi,
kemik iliği MKH’nin kardiyak fenotipe sahip hücre
lere transdiferansiyasyonuyla sonuçlanmakta.
Hem oksijenaz-1 (HO-1) enzimi, eritrositlerdeki
heme molekülünü biliverdine, serbest demire ve
karbon monoksite dönüştüren enzimdir. HO-1’in
dışarıdan verilmesiyle miyokard enfarktüsünde
yararlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu tür çalışmalarda
yüksek düzeyde HO-1 enzimi üretimi yapan kemik
iliği ve adipoz doku MKH’nin hasarlı kalbe verilerek
kardiyoprotektif özellikleri değerlendirilmiştir.
Çalışılan bir başka konu da MKH’nin kardiyomiyo
sitlere farklılaştırılmasıdır. Kardiyomiyosit öncüsü
hücrelerindeki sinyal yolaklarını kontrol eden
genlerin uyarılmasıyla (örneğin, kalp gelişiminde
etkili bir myocardin) gerçekleştirilen bu girişimlerde
TERT geninin de yüksek düzeyde ifadelenmesi
sağlanmakta ve böylece hem kardiyomiyosit
yönünde farklılaşma uyarılmakta hem de hücre
lerin daha uzun süre yaşamaları sağlanmaktadır.
Miyokard gelişimiyle ilişkisi olan diğer bir protein
ise GATA ailesi üyelerinden olan GATA-4’tür. GATA
ailesi üyeleri transkripsiyon faktörleri olup GATA
motifleri arasında yer alan düzenleyici DNA dizi
lerini bağlar. GATA-4 yetişkin kalbinde hücrelerin
korunması ve farklılaşmasını kontrol eden temel
faktördür. GATA-4’ün yoğun üretildiği kemik iliği
MKH’de, miyokard farklılaşmasında rol alan diğer
gen ifadelerinde de artış belirlenmiş ve hücre
kasılması gözlenmiştir. Sonuç olarak “kemik iliği
MKH’nin, kardiyomiyosit işlevlerine sahip olması
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ve transdiferansiyasyona uğraması için GATA-4’ün
ortamda bol bulunması gerekir” sonucuna varılabil
ir. Bununla birlikte, GATA-4 ün yoğun üretildiği
kemik iliği MKH’de, iskemiye direnci azaltmak için
apopitozu azaltan Bcl-2 ailesi üyelerini kontrol
eden miR-15 ailesi üyelerinin azaldığı görülmüştür.
Ayrıca, GATA-4 ifadesi artırılmış kemik iliği MKH’nin
kardiyomiyositleri koruma özelliği yüksek düzeyde
miR-221 barındıran mikroveziküllerin üretimiyle
de artırılmaktadır. miR-221’nin Bcl-2 ailesinin bir
pro-apopitoz üyesi olan PUMA’yı hedeflediği
bilinmekte. PUMA ifadesinin engellenmesi apopi
tozun engellenmesi anlamına geleceği için kalpte
hücre yaşam süresine olumlu katkı yapmakta.
MKH’nin kardiyomiyosit yönündeki farklılaşması
bir nörogenez uyarıcısı olan miR-124’ü hedefleyen
ve bir antisense oligonükleotidi olan AMO-124’ün
transfeksiyonuyla da başarılmakta. Kardiyomiyo
sit farklılaşması miR-133a ve miR-499’un yoğun
üretildiği kemik iliği MKH’de de gözlenmekte.
miR-499’un kardiyomiyosit farklılaşmasını destekle
mesinin histon deasetilaz-4’ün baskılanması sonucu
olduğu düşünülmekte. İskemik kalbin onarılmasın
da miR-210 içeren mikroveziküllerin de rolü olduğu
bildirilmekte.
Kardiyak pacemaker hücrelerini üretmek amacıyla
müdahale edilen MKH, nükleotid kapılı kanalları
oluşturan genlerin (HCN) yüksek düzeyde ifadelen
mesiyle sağlamakta. HCN genleri, tüm uyarılabilir
hücrelerde olduğu gibi hücrenin hiperpolarizas
yonunu sağlayan katyon kanallarının üretiminden
sorumlu ve dört üyeden oluşmakta. Örneğin
atriyoventriküler blok yapılmış köpeklerde HCN4
geni değiştirilmiş olan kemik iliği MKH ile düzenli
bir pacemaker işlevinin sağlandığı ve kronotropik
etki elde edilebildiği bilinmekte. Buna karşın, bir
başka çalışmada aynı hücrelerin az sayıda nekzus
türü bağlantı barındırması sebebiyle blok yapılan
kalp hücrelerine zayıf bir biçimde tutunduğu için
etkisinin düşük olduğu belirtilmekte. Yeni doğmuş
tavşan miyositleriyle birlikte kültüre edilen HCN1
geni değiştirilmiş kemik iliği MKH’nin katyon akımı
üretebildiği ve miyositlerin spontan atımlarına
katkıda bulunduğu yayınlanmış veriler arasında
bulunmakta.
Sonuç olarak; henüz bu tür hücreleri hasarlı insan
kalbinde denemek henüz erken gibi görünse de
yapılan çok sayıdaki hayvan modelleri MKH’nin
gerekli uyarımlarla pozitif bir etki yaratabildiğini
göstermekte. Asıl soru, bu etkinin ne kadar süre
bildiği ve uzun dönemde olumsuz bir etkiye yol
açıp açmayacağı.
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Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp
Nurseda Kahveci
verilmedi. Bunun yanında MSH’nin tedavi amaçlı
Romatizmal
kullanımında henüz standart bir protokol oluşturul
mamış iken bu hücrelerin ‘‘her derde deva’’ gibi
Hastalıklarının
gösterilmesi umut tacirlerinin ve bazı estetik
Tedavisinde Mezenkimal merkezlerinin de bu durumdan faydalanmasına
ve bu sebeple bazı skandallara yol açtı. Bütün
Stroma Hücreleri
bu çalışmalar ve gelişmeler sonucunda kuramsal
Çoğu zaman hatalı bir şekilde ‘‘mezenkimal
kök hücre’’ olarak adlandırılan mezenkimal
stroma hücreleri (MSH), son on yıldır romatizmal
hastalıkların da içinde bulunduğu çeşitli hastalıklar
için hayvan modellerinde ve pek çok in vitro
çalışmada mercek altına alındı. MSH’nin insanlarda
terapötik amaçlı kullanılmaya başlanmasının
ardından ilk başarılı sonuca 15 yıl önce kemik iliği
naklinin etkinliğini desteklemede ulaşılmıştı [J Clin
Oncol18:307-16, 2000]. Fakat bu alandaki gerçek
patlama, bu hücrelerin 2004 yılından bu yana akut
graft versus host hastalığı olgularında elde edilen
başarının yayınlanmasından sonra gözlendi [Lancet
363:1439- 41, 2004].
HLA doku tipi uyumluluğu sınırlaması olmaksızın
MSH’nin karma lenfosit reaksiyonları baskılaya
bildiğinin 2003 yılında kanıtlanmasıyla [Scand J
Immunol 60:307-15, 2004]. MSH’nin anti-proliferatif,
anti-inflamatuar ve immünmodülatör özellikler
gösterdiğini öne süren binlerce çalışma yayınlandı.
Bunlara paralel olarak MSH’nin biyolojik etkilerini
ve etki mekanizmalarını anlamaya yönelik yapılan
çalışmalar sonucu açıkça görüldü ki, MSH’nin
gözlemlenen biyolojik etkilerinin nedeni birçok
faktöre ve moleküle bağlı. Adezyon, hücre iskeleti,
ısı-şok proteinleri, sitoplazmik enzim ve sinyal iletim
molekülleri gibi birçok moleküle ek olarak bu gruba
en son eklenen mikroRNA’lar bu faktörlerin başında
gelmekte.
MSH’nin positif sonuç gösterdiği ilk in vivo
model olan farede deri grefti naklinden sonra
hızlı bir artışla SLE, artrit, multipl skleroz gibi
otoimmün hastalıklarda, GvHD, sepsis, solid organ
transplantasyonu, iskemi, radyasyon hasarı ve
osteoartrit gibi hastalık modellerinde de benzer
pozitif sonuçlar alındı. Fakat bir artrit modelin
de hastalığın şiddetinde artma görülmesi ve bir
fare SLE modelinde otoantikor üretiminde artış
görülmesi gibi daha birçok çalışmada pozitif
sonuçların yanı sıra gözlemlenen bazı negatif
sonuçlar göz ardı edildi ve raporlarda çoğuna yer

anlamda MSH’den beklenen klinik yararlar, ne yazık
ki beklenenden az sayıdaki klinik çalışmada (ran
domize, kontrollü) elde edildi. Hücre ürünleriyle
ilgili terminolojideki ve klinik çalışma tasarımındaki
karmaşıklıklar veya anlamlı sonuç ölçümleri üze
rindeki anlaşmazlıklar bu durumun nedenlerinden
bir kaçı olarak düşünülebilir. Bu kısa yazı dizisinde,
tüm bu çalışmalar ve veriler dikkate alınarak
MSH’nin romatizmal hastalıklardan muzdarip
hastaların tedavilerindeki son durum özetlenmeye
çalışılmıştır.
Sistemik Lupus
Eritematozus (SLE)
2010 yılından
günümüze dek çoğu
tek bir merkezden
olmak üzere 300’den
fazla, tedaviye dirençli
SLE hastasının MSH
tedavilerinden sonra
hastalıklarının seyrinde
ki değişiklikler yayın
landı. Bu tedavilerin
çoğunda otolog veya
allojeneik kemik iliği ve
allojeneik göbek kordo
nu kökenli olmak üzere
farklı kaynaklardan elde
edilen MSH kullanıldı.
Hastaların çoğunda
pozitif sonuçlar
alınırken bazı hastaların
semptomlarında
iyileşme gözlenmese de dolaşımda düzenleyici
T hücreleri miktarında artış belirlendi. Uzmanlar
tüm bu çalışmaları dikkate alarak MSH’lerin teda
viye dirençli SLE hastaları için tedavide güvenli
ve uygulanabilir olduğu sonucunu çıkarmakta;
fakat bu çıkarımlarının kanıtlanması için daha çok
merkezden alınan randomize, kontrollü, prospektif
çalışmaların sonuçlarının da değerlendirilmesi
gerekmektedir.

Sistemik Skleroz
MSH’nin romatizmal bir hastalığın tedavisinde
kullanımına ilişkin ilk rapor 2008 yılında 41 yaşında
bir kadın hastaya aitti. Dört yıl önce komplike diffüz
kutanöz sistemik skleroz tanısı alan ve ekstremite
(akral) ülserleri olan bu hastada tek doz intra
venöz allojeneik MSH (106 hücre/kg) uygulaması
sonucunda hem ciltte hem de ülserlerinde önemli
ölçüde iyileşme gözlendi. Fakat daha sonra ülser
tekrarladı ve bosentan tedavisine yanıt verdi.
Benzer bir durum daha sonra aynı gruptan dört
hastanın tedavi süreçlerinin sonunda da gözlendi.
Uzmanlar MSH’nin akral ülseri ve ikinci derece cilt
kalınlaşmasını iyileştirmede başarılı olduğu, fakat
heterojenik klinik belirtilerde bir sonuca varmak
için daha çok çalışmanın yapılmasına gerek du
yulduğu sonucuna vardılar.
Daha sonra gerçekleştirilen daha küçük ölçekli
çalışmalar da, yağ dokusu kökenli MSH’nin yüz ve
parmaklara lokal enjeksiyonuyla; otolog kan ve

kemik iliği kökenli mononükleer kan hücreleri ve
otolog kemik iliği kökenli MSH uygulamalarıyla
sistemik skleroz hastalarının tedavisinde olumlu
sonuçların alınabildiğini gösterdi. Bu çalışmaların
hiç birisinde önemli toksik etki bildirilmedi.
Primer Sjögren Sendromu
Bir merkez tarafından şiddetli Sjögren sendro
muna sahip 24 hasta üzerinde uygulanan göbek
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kordonu kökenli MSH tedavisinde dikkate değer
sonuçlar alındı. Hastaların çoğunda SICCA semp
tomlarında, ciddi sistemik tutulumlarda, otoantikor
düzeylerinde ve tükürük akışında iyileşmeler
gözlendi. Ayrıca hiçbir toksik etkiye rastlanmadı.
Elde edilen bu olumlu sonuçlara bakarak Sjögren
sendromunun MSH ile tedavisi üzerine yeni bilgiler
edinebilmek adına özellikle prospektif, kontrollü
klinik çalışmaların sayısında artış beklenebilir.
Dermatomiyozit / Polimiyozit (DM/PM)
Terapiye dirençli DM/PM veya şiddetli sistematik
tutulumu olan 10 hastanın bir kısmına allojenik
kemik iliği kökenli, bir kısmına da göbek kordonu
kökenli MSH 106 hücre/kg miktarında intravenöz
infüzyonla verildi. Tüm olgularda klinik olarak bir
miktar iyileşme ve kreatinin kinaz düzeylerinde
azalma gözlendi. Relaps gelişen bazı hastalara ikinci
bir infüzyon yapıldı. Anlamlı derecede iyileşmenin
gözlendiği 35 yaşındaki bir kadın hastada kültür
ortamında çoğaltılmış adipoz doku kökenli MSH
dört kez uygulandı.
Romatoid Artrit
MSH’nin romatoid artrit tedavisinde kullanımına
ilişkin ilk yayın allojeneik veya kemik iliği kökenli
MSH’nin dört hastaya nakli ve negatif sonuçlarına
aitti. Romatoid artritli hastalar üzerinde yapılan
ikinci büyük çalışmaya 172 hasta katıldı ve
136 hastaya 40x106 allojenik göbek kordonu
kökenli MSH verilirken 36 hastaya plasebo olarak
içerisinde hücre bulunmayan kültür sıvısı verildi.
Bu çalışmada iki tedavi seçeneği vardı: seçenekle
rden birisi hastalığı modifiye eden non-steroid
anti-inflamatuvar ilaçlarla birlikte hücresiz kültür
sıvısı iken (kontrol grubu) diğeri ilaçlara ek olarak
göbek kordonu MSH verilmesiydi. Araştırmacılar
çalışmanın sonunda kontrol grubu hastalarda,
verilen sıvının bir yararı gözlenmezken, romatoid
artritli hastalar için non-steroid anti-inflamauvar
ilaçlara ek olarak göbek kordonu MSH tedavisinin
klinik açıdan güvenilir, önemli ve kalıcı olduğu
sonucuna vardılar. Bu çalışmalara ek olarak, 2011
yılında üç hastaya nakledilen otolog adipoz kökenli
MSH tedavisi sonucunda üç hastada da pozitif
sonuçlar elde edilirken 2013’de ACR kongresinde
sunulan randomize klinik bir çalışmada üç kez yedi
gün arayla allojeneik adipoz kökenli MSH nakle
dilen 53 dirençli romatoid artrit hastasından sadece
birisinde tedaviye devam edilemeyecek düzeyde
yan etki görüldüğü belirtildi.
Devamı 10. sayıda
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YENİ ÇIKAN KİTAPLAR
STEM CELLS, TISSUE
ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE
Yazar: David Warburton
(University of Southern
California, A.B.D.) Şubat
2015, World Scientific
Publishing Company.
Kök hücre, doku
mühendisliği ve
rejeneratif tıp alanları
hızla değişen ve gelişen
dinamik yapılarıyla sağlık
sektörü ve ticari merkezlerin ilgi odağı olmaya
devam ediyor. Stem Cells, Tissue Engineering
and Regenerative Medicine yeni teknolojileri ele
alırken özellikle belirli organlara yönelik çalışmaları
ayrıntılı olarak işliyor. Bunlar arasında organ yetme
zliğinde alternatif çözümlere yönelik gereksinimin
her geçen gün arttığı akciğer ve böbrek gibi kritik
organlar yer alıyor. Kitapta güncel ve geleceğe
ümitle bakılan yaklaşımlar bir bütün halinde
sunularak kapsamlı bilgiye hızlı ulaşım sağlanıyor.
Kitap üniversite öğrencilerinden profesyonel sağlık
çalışanlarına kadar geniş bir araştırmacı kitlesine
hitap ediyor.
STEM CELLS IN REGENERATIVE MEDICINE:
Science, Regulation and
Business Strategies
Yazarlar: Alain A. Vertes,
Nasib Qureshi, Arnold I.
Caplan, Lee Babiss. Kasım
2015, Wiley-Blackwell.
Kök hücre teknolojilerine
yönelik bilimsel, yasal
ve finansal kaygıların ele
alındığı bu kitap, reje
neratif tıbbın bu hızla gelişen alanında bütünsel
bir değerlendirmeye olanak sunuyor. Kitapta kök

hücre teknolojileri ve bunların ticaretine yönelik
araştırma, tanı ve tedavi alanlarında kaydedilen son
gelişmelerle kök hücre teknolojilerinin ticari uygu
lamalarında karşılaşılabilecek temel problemler
ve bu sorunların aşılmasında izlenebilecek yollar
ayrıntılı olarak ele alınıyor. Kök hücre araştırmaların
da uzman bir ekip tarafından hazırlanan bu kılavuz,
hücre biyolojisi, biyoteknoloji, rejeneratif tıp ve
doku mühendisliği alanında çalışan araştırmacı ve
profesyonellerin iş dünyasında adımlarını sağlam
laştıracak eşsiz bir kaynak.
PRINCIPLES OF STEM
CELL BIOLOGY AND
CANCER: Future
Applications and
Therapeutics
Yazarlar: Tarik Regad,
Thomas J. Sayers,
Robert Rees Mayıs 2015,
Wiley-Blackwell.
Son yıllarda kanser
kök hücresi alanında
yaşanan gelişmeler, bu
hücrelerin izolasyonu ve
tanımlanması üzerine yoğunlaşan araştırmaların
da katkısıyla hızla sürmekte. Buna karşın kanser
tedavisinde kanser kök hücrelerinin hedeflenmesi,
büyüyen kök hücre araştırma alanının en büyük so
runlarından birisi olmayı sürdürüyor. Principles of
Stem Cell Biology and Cancer kök hücre biyolojisi
ve kanser konularını, alanında uzman uluslararası
araştırmacıların katılımıyla ve elde edilen son veri
ler ışığında bir araya getirerek okuyucuya sunuyor.
İki ana bölümden oluşan kitabın giriş bölümünde
kök hücre biyolojisi, kök hücrelerin tanımlanması
ve geleceğe yönelik tedavi yaklaşımları gibi çarpıcı
başlıklarla ele alınıyor. İkinci bölümdeyse kanser
kök hücreleri ve bu hücrelerin kanser gelişimindeki
rolünün yanı sıra kemorezistans konusu da ayrıntılı
şekilde irdeleniyor. Bu bölümde kanser kök hücre
lerinin hedeflenmesine dayalı geleceğe yönelik
tedavi yaklaşımları da tartışılıyor. Renkli ve anlaşılır
şekillerde desteklenen kitap, kanser kök hücreleri
alanında çalışan veya çalışmayı hedefleyen araştır
macılar ve klinisyenler için eşsiz bir kaynak.
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