Göbek Kordonu
Kök Hücreleri
Embriyonik Kök
Hücrelere Alternatif
Olabilir mi?
Son y›llarda, hücre tedavisi veya
hücre tabanl› tedavi pek çok hastal›¤›n
tedavisinde bir strateji olarak ortaya
ç›kt›. Hücre tabanl› tedavinin amac›, hasar gören bir dokunun vaya organ›n biyolojik iﬂlevini yerine koymak, tamir etmek veya geniﬂletmektir. Bir hedef organa, o organ›n iﬂlevlerini eski haline
getirmeye yetecek kadar say›da ve kalitede izole edilmiﬂ ve özellikleri belirlenmiﬂ olan hücrelerin nakledilmesiyle, bu
amaca ulaﬂ›labilir. Örne¤in, Parkinson
hastas› bir insan›n beynindeki dopamin
üreten sinir hücreleri hasarlanm›ﬂt›r.
Bu nedenle, ünlü boksör M.Ali de oldu¤u gibi titremeler ile karekterize hastal›k belirtileriyle yaﬂan›r. ‹ﬂte, bu hücreleri bir ﬂekilde sa¤lamlar›yla yer de¤iﬂtirilebilirse bu hastal›¤›n tamamen iyileﬂece¤i fikri oldukça kabül görmüﬂtür.
Ancak, bu sa¤lam hücreler nereden bulunacakt›r?
‹ﬂte, günümüzde yaz›l› ve görsel bas›n yay›n organlar›nda ad›ndan s›kça
bahsedilen “kök hücreler” bu tür hastal›klar›n tedavisi için ümit ›ﬂ›¤› olarak
görünüyor.
Normalde kendileri ço¤alamayan
kas veya sinir hücrelerinden farkl› olarak, kök hücreleri çok say›da bölünebilir ve ço¤alabilirler. Ya da s›n›rl› say›da
ço¤alabilen karaci¤er ve böbrek hücrelerine oranla, kök hücreler laboratuvar
ﬂartlar›nda aylar boyunca ço¤alabilirler. Bir tek kök hücreden milyonlarca
hücre ortaya ç›kabilir. Bir kök hücresi,
bir kalp kas›nda oldu¤u gibi kan› vücuda pompalamak için çal›ﬂamaz, k›rm›z›
kan hücreleri gibi oksijeni dokulara taﬂ›yamaz veya sinir hücreleri gibi doku
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ve organlara gerekli olan elektrokimyasal sinyalleri iletemez; fakat, kalp kas›
hücreleri, kan hücreleri veya sinir hücreleri gibi özelleﬂmiﬂ hücrelere kaynakl›k edebilirler.
Kök hücre kayna¤› olarak pekçok
farkl› seçenek var. Örne¤in, embriyonik
yaﬂam›n ilk günlerinde embriyondan
ayr›ﬂt›r›lan bir grup hücre, potansiyel
olarak en güçlü kök hücreler olarak görünüyor. “Embriyonik kök hücreler”
olarak isimlendirilen bu hücreler tüp
bebek laboratuvarlar›nda yapay döllenme yoluyla elde edilmiﬂ embriyonlardan izole ediliyorlar. Teorik olarak, s›n›rs›z say›da ço¤alabilen ve uygun ﬂartlarda istenilen hücre tipine dönüﬂtürülebilen embriyonik kök hücrelerden elde edilecek yeni hücre/doku yada organlar birçok hastal›¤›n kökten tedavisinde kolayl›kla kullan›labilirler. Ancak,
etik tart›ﬂmalar nedeniyle bu tip kök
hücrelerin bu amaçla kullan›lmas›nda
önemli zorluklar mevcut.
Fakat, araﬂt›rmac›lar pek çok hastal›¤›n kök hücre tedavisiyle iyileﬂtirilebi-

lece¤ine yönelik beklentileri karﬂ›lamak amac›yla gerçekleﬂtirdikleri çal›ﬂmalarda hiç te yabanc›s› olmad›¤›m›z
bir kayna¤› tespit ettiler. Bu kaynak
1960’l› y›llardan beri bildi¤imiz kemik
ili¤idir. Kemik ili¤i kök hücre nakilleri,
baﬂta lösemiler (kan kanserleri) olmak
üzere çeﬂitli hastal›k durumlar›nda kan
sistemini tekrar elde etmek amac›yla ile
yap›ld›. Bu gün ise, lösemiler d›ﬂ›nda
organ (meme, testis ve akci¤er vb) tümörlerinde, kal›tsal hastal›klarda ve baz› edinsel kan hastal›klar›n›n tedavisinde kullan›lmaktad›r.
Dünyan›n geliﬂmiﬂ hematoloji merkezlerinde oldu¤u gibi ülkemizde de
kemik ili¤i nakli baﬂar›yla yap›lmaktad›r. Löseminin cinsine ve vericinin uygunlu¤una göre de¤iﬂmekle birlikte sonuçlar olumludur. %43 ile %83 aras›nda baﬂar› elde edilmektedir.
Kan sistemin yeniden kurulmas›na
iliﬂkin olarak kemik ili¤i kök hücrelerinin klinikte kullan›ma girmesinden
sonra geçti¤imiz 10-20 y›l süresince,
nakil için kök hücrelerin toplanmas›n-

da ve temininde baz› ilerlemeler sa¤lanm›ﬂt›r. Özellikle, aferez (hücre ayr›ﬂt›rma) tekniklerinde oluﬂan geliﬂmeler ve
kan büyüme faktörlerinin mobilizasyon
tekniklerine girmesiyle periferal kandaki kök hücrelerinin oran›n› artt›rmak
ve yeterli say›da kök hücre toplamak
mümkün olmuﬂtur. Dolay›s›yla, klinik
nakilde kullan›lan insan kan kök hücrelerinin birincil kaynaklar› aras›na periferal kan kök hücreleri (PKKH) de girmiﬂtir. ‹lk baﬂar›l› PKKH nakli 1985’te
kronik miyeloit lösemili bir hastada yap›lm›ﬂt›r ve baﬂar›l› oldu¤u görüldükten sonra, PKKH’lerinin kullan›ld›¤› nakillerde büyük bir art›ﬂ olmuﬂtur. Özellikle, otolog (hastan›n kendi kök hücrelerinin kullan›ld›¤›) kemik ili¤i naklinin
yerine kullan›l›r duruma gelmiﬂtir.
Özellikle, lenfomalarda, baz› solit tümörlerde (meme kanseri gibi), multipl
miyelomda ve lösemilerde önemli bir tedavi silah› olmuﬂtur. Düﬂük tümör hücre kontaminasyon riski, genel anestezi
riskinin olmamas›, invaziv bir iﬂlemi gerektirmemesi, poliklinik ﬂartlar›nda yap›labilmesi, h›zl› engrafman (yerleﬂim),
morbiditenin daha düﬂük olmas›, yineleyen ototransplantasyonlar›n mümkün
olmas›, hastane yat›ﬂ süresinin az olmas›, daha ucuz ve konforlu olmas›, gibi
özellikler bu yöntemi avantajl› k›lmaktad›r.
Son y›llarda, kan kök hücre kayna¤›
olarak göbek kordonundan elde edilen
kan da kullan›lmaktad›r. 1980'li y›llar›n
baﬂlar›nda bilim adamlar›n›n yenido¤an
bebeklerin kordon kan›nda da kemik
ili¤indekine benzer kök hücrelerinin
bulundu¤unu farketmeleri ile birlikte
kordon kan›ndan elde edilen bu hücrelerin belirli hastal›klar›n tedavisinde
kullan›labilece¤i fikri ortya ç›kt›. Göbek

Embriyonik geliﬂimin yaklaﬂ›k 4-5nci günlerinde
anne rahmine gömülmeden önceki embriyondan elde edilen kök hücreler.

Kemik ili¤i kök hücrelerinin farkl›laﬂma ürünleri.

kordonu kan›n›n, zengin bir kaynak oldu¤unun anlaﬂ›lmas› üzere 1988'den
beri tedavi amaçl› kullan›lmaya baﬂland›. 1988 y›l›nda Fankoni aplastik anemi
hastal›¤› bulunan bir çocuk ilk kez kordon kan› ile tedavi edildi.
Elde edilen kordon kan›n›n belirli
koﬂullar alt›nda toplan›p dondurularak
saklanabilece¤i ve daha sonra gerek
duyuldu¤unda çözülerek kullan›labilece¤ini fark eden Dr. David Harris 1992
y›l›nda o¤lunun kordon kan›n› kendi laboratuvar›nda dondurarak saklad›. Daha sonra bu uygulamay› halka açmas›

Kan kök hücrelerin tedavi amac›yla kullan›lmas›.

ile 1994 y›l›nda dünyadaki ilk göbek
kordonu kan› bankas› ABD'de kurulmuﬂ oldu. Takip eden y›llar içinde dünya üzerinde pek çok göbek kordonu kan› bankas› kuruldu.
Kordon kan› kök hücrelerine iliﬂkin
yap›lan çal›ﬂmalar, bu hücrelerin kemik
ili¤i kök hücrelerinden 10 kat kuvvetli
oldu¤unu ortaya koydu. Yak›n zamanda Seattle Üniversitesi Fred Hutchinson Kanser Merkezinden Irwin Bernstein ve ekibi, göbek kordonundan ald›klar› kök hücreleri laboratuvar ﬂartlar›nda 100 misline ç›kard›klar›n› bildirdiler.
Kordon kan› do¤umdan hemen sonra toplan›r, kök hücreler ayr›ﬂt›r›l›r ve 196 derecede s›v› nitrojende uygun teknikler kullan›larak dondurulur. Dondurulan hücreler daha sonra gerek duyuldu¤unda çözülerek tedavide kullan›l›r.

Ne kadar fazla kan toplanabilirse, o kadar fazla kök hücre toplanm›ﬂ demektir. Bununla birlikte, yaklaﬂ›k 30-60ml.
kordon kan› al›nmas› yeterli olmaktad›r.
Önceleri, özellikle hematopoietik
kök hücre nakli sa¤lanacak bir akraban›n bulunmamas› durumunda, vücutlar› daha az say›da kök hücresine ihtiyaç
duyan çocuklar için uygun bir seçenek
olarak görünüyordu. Ancak, ‹ngiltere'nin Newcastle kentindeki Royal Victoria Hastanesi'nden Prof. Stephen
Proctor ve arkadaﬂlar› 31 yaﬂ›ndaki bir
lösemi hastas›na 7 bebe¤in kordon kan› kök hücrelerini nakletti. Sonuçta, ilk
kez yetiﬂkin bir hastada göbek kordonu
kök hücreleri kullan›ld› ve olumlu sonuç al›nd›. Burada, 1 bebe¤in doku uygunluk antijenleri hastan›nkiyle uyumlu iken di¤er 6 bebe¤inki uyumlu de¤ildi. Nakil yap›lan hasta, bu 6 bebe¤in
kök hücrelerini reddetmedi. Bunlarda
uygun olan o tek kandaki kök hücreleri ço¤alt›c› bir etki yapt›lar ve hastan›n
iyileﬂmesi h›zland›.
Kordon kan› bankalar›nda kanlar iki
amaç için saklanmaktad›r;
Bunlardan ilki ve en önemli amaç
bebe¤in ileride kemik ili¤i nakli gerektirecek bir hastal›¤a yakalanmas› durumunda kendisine ait sa¤l›kl› kök hücreleri kullan›larak tedavi edilebilmesi ve
bu sayede uygun kemik ili¤i vericisi
aranmas› gereklili¤inin ortadan kalkmas›d›r. Kiﬂinin kendi hücre ve dokular› ile uyum sorunu olmayaca¤›ndan bu
oldukça önemli bir avantajd›r. Gerçi bu
uygulaman›n da riski bulunmaktad›r.
Bu tür uygulamalarda hastal›¤›n yeniden tekrar etme riski bulunmaktad›r.
Bu ﬂekilde dondurularak saklanan kordon kan› kök hücreleri, baﬂta kanser olmak üzere çeﬂitli genetik hastal›k riski
taﬂ›yan aileler için de büyük önem taﬂ›maktad›r. Çünkü, bu hücreler gelecekte dokusu uyan kardeﬂinin baz› hastal›klar›nda da tedavi amaçl› kullan›labiliyor. Ülkemizde de uygulanmaya baﬂlaMart 2004 63 B‹L‹M ve TEKN‹K

Göbek kordonu kök hücresi. Tarama mikroskobu
görüntüsü.

Göbek kordonu kök
hücrelerinin ›ﬂ›k mikroskopik görüntüsü.

nan bu yöntemle baﬂar›l› sonuçlar bildirilmeye baﬂland›. 6 yaﬂ›ndaki lösemi
hastas› bir çocu¤a kardeﬂinin göbek
kordonu kök hücreleri nakledildikten
sonra baﬂar› sa¤land›.
Kordon kan› bankac›l›¤›nda ikinci
temel amaç ise, saklanan kan›n sahibi
izin verdi¤i taktirde bu hastalar›n tedavilerinde kullan›lmas›d›r.
Kordon kan› bankac›l›¤›n›n önemi
‹ngiltere’de yak›n zamanda ortaya ç›kt›.
Dublin’de immün yetmezlik sorunu ile
do¤an bir çocu¤a, teﬂhisten 10 gün
sonra 6/6 uyumlu kordon kan› transplante edildi, 4 hafta sonra taburcu edildi, 6 ay sonra bebek hematolojik ve immünolojik olarak normaldi.
Önceki çal›ﬂmalarda kordon kan›
kök hücrelerinin dondurulma iﬂleminden sonra 3 ile 5 y›l süreyle saklanabilece¤i öneriliyordu. Ancak, Proceedings of the National Acedemy of Sciences’de yay›mlanan bir araﬂt›rmaya
göre, bu hücreler 15 y›l sonra bile canl›l›¤›n› koruyabilmektedir.
Bugün dünyada birçok aile yeni do¤an çocuklar›n›n kordon kanlar›n›, çocuklar› ve kendilerinin gelecekteki birçok olas› hastal›¤›na karﬂ› adeta bir sigorta olabilir anlay›ﬂ›yla dondurtmaktad›r. Baﬂta ABD olmak üzere Avrupa’daki merkezlerde göbek kordon kan› bankac›l›¤› yap›lmaktad›r. Kordon kan›
saklanmas›, nispeten yüksek maliyetli
bir uygulamad›r. Örne¤in, ABD’deki
kordon kan› bankas›nda dondurma iﬂlemi ve ilk birkaç y›ll›k saklama için
1500-2000$, daha sonraki her y›l için
90-100$ ödenmektedir. Özellikle
ABD’deki sa¤l›k alan›ndaki birçok çok
uluslu ﬂirket kordon kan› bankac›l›¤›
iﬂine girmiﬂ ya da girmektedir. Dolay›s›yla, ﬂirketler aras›nda s›k› bir rekabet
yaﬂanmaya baﬂlad›. Ülkemizde de son
zamanlarda baz› özel ve üniversite hastaneleri bünyesinde benzer merkezler
kuruldu ve hizmet vermeye baﬂlad›lar.
Bugüne kadar baﬂta talesemi, lösemi
gibi baz› kan hastal›klar› olmak üzere
45'in üzerinde hastal›¤›n tedavisinde
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kordon kan› kök hücreleri kullan›lmaktayd›. Bu hücrelerin kemik ili¤inden elde edilen kök hücreler gibi vücudumuzun di¤er hücrelerini (kas, sinir ve kemik hücreleri gibi) de yapabilece¤i teorik olarak biliniyordu. Hatta, laboratuvar koﬂullar›nda kordon kan› kök hücrelerinin bu tip hücrelere dönüﬂebildi¤i
bildirilmiﬂti. Ancak, 12-17 ﬁubat 2004
tarihleri aras›nda Orlando da gerçekleﬂtirilen Uluslar aras› Kemik ‹li¤i Transplantasyon Araﬂt›rma Birli¤i toplant›s›nda, Duke Üniversitesinden bir grup bilim adam› bu hücrelerin insan vücudunda kalp kas› ve sinir hücrelerine
farkl›laﬂt›klar›n› bildirdiler. Yak›n geçmiﬂte ABD’de çok nadir görülen bir metabolik hastal›k (kalbi ve beyini etkileyen) nedeniyle yeni do¤an k›z kardeﬂinin göbek kordonu kök hücreleri nakledilen 4 yaﬂ›ndaki bir erkek çoçu¤un
bir süre sonra enfeksiyon nedeniyle öldü. Daha sonra, bu çocukta yap›lan

otopsi sonucunda, kalbinde ve beyninde nakledilen kök hücrelerden kaynaklanan hücreler saptand›. Bu hücrelerin
k›z kardeﬂinden gelen kök hücrelerden
geldi¤i ise ﬂöyle anlaﬂ›l›yor, normalde
erkeklerin hücreleri XY genetik yap›s›ndad›r, oysa bu hücreler XX genetik (diﬂi) yap›s›ndayd›. Yap›lan daha ileri incelemelerde, kalpteki bu hücrelerin kalp
kas›, beyindekilerin ise sinir hücresi yap› ve iﬂlevinde olduklar› tespit edilmiﬂ.
Normalde bu kök hücreler sa¤l›kl› insanlara nakledildiklerinde bu ﬂekilde
farkl›laﬂmazlar, ancak hasarl› doku yada organlara göç ederek oralarda fonksiyonel hücrelere farkl›laﬂ›rlar. Bu olguda da, kök hücre nakli yap›lan çocu¤un
hastal›¤› beyin ve kalbini etkilemektedir. Bu nedenle, bu kök hücreler oradaki hasarl› hücreleri yenilemek amac›yla
farkl›laﬂm›ﬂlard›r.
Asl›nda bilim dünyas›, kemik ili¤imizdeki kan yap›c› kök hücrelerin birçok vücut hücresini canl›da oluﬂturabildikleri bilgisini de benzer ﬂekilde genetik yap›s› uyumsuz bireyler (erkekten
diﬂiye yada diﬂiden erke¤e) aras›nda yap›lan kemik ili¤i nakilleri sonras›nda
ö¤rendi. Sonuçta, bu yeni çal›ﬂmalar
kök hücre araﬂt›rmalar›na büyük ivme
kazand›racak. Çünkü, hücre tabanl› tedaviler için en büyük potansiyeli oluﬂturan embriyonik kök hücreler üzerinde etik tart›ﬂmalar devam ederken, oldukça yüksek potansiyele sahip kordon
kan› kök hücrelerinin bu özelli¤i sayesinde bir alternatif kaynak bulunmuﬂ
olmaktad›r. ﬁimdiye kadar, özellikle
kan sistemini yerine koymak amac›yla
nakil tedavilerinde kullan›lan ve gelecekte aileler için bir sigorta gibi düﬂünülerek, dondurulup saklanan göbek
kordonu kök hücrelerin, gelecekte baﬂta tip I diyabet olmak üzere Parkinson,
Alzheimer gibi daha bir çok hastal›¤›n
tedavisi için bir ümit olabilir.
Prof.Dr. Erdal Karaöz
Kocaeli Üniversitesi

Erkekten kemik ili¤i nakli yap›lm›ﬂ diﬂinin kalbinde Y
kromozomu pozitif kalp kas› hücreleri izleniyor (oklar).
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