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Kök Hücre Plastisitesi
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Kök hücre (stem cell) kendini yineleme yetene¤i
(self-renewal capacity) olan ve farkl›laflarak (diffe-
rantiation) yeni hücreleri oluflturabilen, yamalan-
ma (engraftment) yapabilen klonal bir hücredir.

Kök hücreler bafll›ca 2 grupta toplanabilir:
1. Embriyonik kök hücre (EKH)
2. Eriflkin tip kök hücre
Embriyonik kök hücre; embriyodan oluflan, s›-

n›rs›z yaflam süreleri olan ve birçok hücre dizileri-
ni oluflturabilen hücredir. Embriyonik kök hücre
erken embriyonun (4-5. gün) "blastosit" aflamas›n-
daki "iç hücre grubunun" hücre kültürlerinden el-
de edilir. Ancak bu kültüre hücreler embriyonun
normal geliflimindeki gibi hareket etmezler. Embri-
yonik kök hücre sonsuz üreme potansiyeline sa-
hiptir; pluripotent bir hücredir, yani her üç germ
tabakas›ndan (mezoderm, endoderm ve elktoderm)
hücreleri oluflturabilir.

Kültürden elde edilen EKH lerden afla¤›daki
hücrelere de¤iflim saptanm›flt›r.

� Pankreas adac›k hücresine benzer, insülin
salg›layan hücreler (fare ve insan çal›flmalar›)

� Kas›lma gösterebilen kalb kas› hücreleri (fare
ve insan)

� Kan hücreleri (fare ve insan)
� Baz› beyin kimyasallar›n›n salg›layan sinir

hücreleri (fare)
1998 y›l›nda EKH lerin in vitro ço¤alt›lmas› ve

pluripotent potansiyeli kardiovasküler hastal›klar,
nörodejeneratif hastal›klar, diabet, kanser gibi bir
çok alanda kullan›mlar› ile ilgili çal›flmalar› bafllat-
t›. Ancak bu çal›flmalarla birlikte EKH kullan›m› ile
ilgili etik sorunlar gündeme geldi. Ayr›ca farkl›lafl-
mam›fl EKH ler kültürden al›n›p immun sistemi
normal bir fareye enjekte edilirse "teratom" gelifle-

bilir, bunlardan dolay› transplantasyonda ve teda-
vide kullan›mlar› pek olas› de¤ildir.

Bu nedenlerle araflt›rmac›lar daha az sorun ya-
flanabilecek di¤er kök hücre kaynaklar›na yöneldi-
ler.

Bu flekilde "Eriflkin Tip Kök Hücreler" in yeni
doku ve organ oluflturabilme potansiyelleri hayvan
ve insan çal›flmalar›nda h›zla araflt›r›lmaya bafllan-
d›.

ER‹fiK‹N T‹P KÖK HÜCRE (ETKH)
Eriflkin tip kök hücre, eriflkinde farkl›laflm›fl bir

dokuda (kan gibi) bulunan farkl›laflmam›fl hücre
grubudur.

Eriflkin tip kök hücreler; 
a) Kaynakland›klar› dokular›n özelleflmifl hücre

tiplerine farkl›laflabilir.
b) Kendilerini yineleme potansiyeline sahiptir.
c) Kaynakland›¤› doku d›fl›nda baflka dokular›n

hücrelerine de dönüflebilir. Bu flekilde
kök hücre ifllevlerinde yeni bir kavram günde-

me gelmifltir;
Kök hücre transdiferansiyasyonu veya kök hüc-

re plastisitesi
Eriflkin tip kök hücreler bir çok dokuda bulun-

maktad›r. Bunlar; kemik ili¤i, dolaflan kan, kornea
ve retina, beyin, çizgili kas, difl pulpas›, karaci¤er,
deri, gastrointestinal sistem mukozas› ve pankre-
ast›r. ETKH ler kaynakland›klar› bu dokular›n
hücrelerini oluflturabilir. Örnek; kemik ili¤inden
kaynaklanan hematopoietik kök hücreler (HKH) ol-
gun kan hücrelerini meydana getirirler. HKH ler
kemoterapi ve/veya radyoterapi ile miyeloablasyon
ve immunosupresyon sa¤lanan hastalara verildi-
¤inde bunlar›n kemik ili¤inde yamalanarak yeni



Türk Hematoloji Derne¤i
Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Kursu

255

SARGIN D.Kök Hücre Plastisitesi

kan hücrelerini olufltururlar. Bu özellikleri nede-
niyle HKH’ler bir çok habis kan hastal›klar›, kemik
ili¤i yetmezli¤i durumlar›, do¤umsal genetik hasta-
l›klar ve immünyetmezlik durumlar›, oto-immün
hastal›klar›n tedavisinde y›llard›r kullan›lmakta-
d›rlar.

Bu flekilde HKH nakli yap›lan fare çal›flmalar›n-
da ve insanlarda donör (kök hücre vericisi) kay-
nakl› hücrelerin kemik ili¤i d›fl›nda da yerleflebil-
dikleri gösterilmifltir.

Mesela; erkek fareden difli fareye kemik ili¤i ab-
lasyonundan sonra kemik ili¤i hücre nakli yap›ld›-
¤›nda, al›c› difli farenin böbrek incelemelerinde Y-
kromozomu bulundu¤u gösterilmifl, ayr›ca baz›
böbrek tubulus epitel hücrelerinin kemik ili¤i ön-
cül (prekürsör) hücrelerinden olufltu¤u belirlen-
mifltir.

Kemik ili¤i kök hücreleri, ETKH’ler aras›nda kli-
nikte en fazla kullan›m› olan ve plastisite için en
yo¤un çal›flmalar›n yap›ld›¤› gruptur.

Kemik ili¤i kök hücrelerini;
1) Hematopoietik kök hücreler (HKH)
2) Endotelial hücre progenitörleri
3) Stroma hücreleri (mezenkimal kök hücreler)

oluflturur.
Hematopoietik kök hücre; Kemik ili¤i, çevre ka-

n› ve kordon kan›ndan elde edilebilen, di¤er kök
hücreler gibi kendini yineleme ve farkl›laflma yete-
ne¤ine sahip hücrelerdir. Bulunduklar› ortamda
say›lar› azd›r. Kemik ili¤inde 10.000-15.000 hücre-
den 1. HKH’dir. Dolaflan kanda bu oran 1:100
000’dir.

HKH lerin tan›nmas›; Senelerce CD34 insan
HKH ve bunun daha olgun baz› hücreleri için bir
yüzey iflaretleyicisi olarak kullan›ld›. Ancak son
y›llarda hem fare hemde insanda HKH’lerin CD34+
ve CD34- alt gruplar içerdi¤i gösterildi.

CD34 ün bir kök hücre aktivasyon belirleyicisi
oldu¤u CD34- kök hücrelerin CD34+ olanlardan
daha primitif olduklar› ileri sürüldü.

CD133 insan HKH’lerinde eksprese eden bir di-
¤er yüzey iflaretleyicisidir, CD34 negatif alt grupla-
r›nda ve de¤iflen miktarlarda CD34+ hücrelerde
bulunur. 

Hematopoietik potansiyel tafl›yan kök hücrele-
rin pürifikasyonunda kullan›lan di¤er önemli belir-
leyiciler "Vasküler endotelial Growth Factor Recep-
tor-2 (VEGF R-2)" veya "Kinase ‹nsent domain re-
ceptor (KDR)", CD90 (Thy-1), CD-117 (c-Kit),
CD164, CxC-Chemokin receptor 4 (CxCR-4). P-
glycoprotein, rhodamine 123, Hoechst 33342,
"Stem cell antigen (Sca-1)", AA4, CD45,
"Bcrp1/ATP binding casette (ABC)G2" dir.

Mezenkimal kök hücreler (MKH) ve bunlar›n
öncül hücreleri olan "Multipotent adult progenitör
hücreler" (MAPC) kemik ili¤i hücrelerinin CD45 ne-
gatif fraksiyonunda yer al›rlar. Bu hücreler CD133
pozitiftirler. MKH, MAPC ve HKH d›fl›nda endoteli-
al, nöral ve adale kök hücreleri de CD133 ekspre-
se ederler.

Progenitör hücrelerin bir türü ak›m sitometrisi
(Flow cytometry) ile Hoechst 23342 ad› verilen ve
DNA’e ba¤lanan fluoresan boya muamelesi sonras›
ayr›lan "side population" (SP hücreleri) da bulu-
nur. Bu SP hücreleri hem HKH leri hem de di¤er
progenitör hücreleri (örne¤in adale progenitörleri)
içerir. SP hücreleri kemik ili¤inde, kordon kan›nda,
fötal karaci¤erde, adalede bulunur. Bunlar
Bcrp1/ABC G2 eksprese ederler.

KÖK HÜCRE PLAST‹S‹TE KAVRAMI
Bir kök hücrenin veya daha yönlenmifl hücrele-

rin "lineage" de¤ifltirmesi için bafll›ca 4 alternatif
yol mevcuttur (1).

1) "Transdetermination"; Baz› hücre dizilerini
(lineage) oluflturmaya programlanm›fl olan kök
hücre bir di¤er kök hücreye de¤iflir ve bu prekür-
sör hücrelerin hücre tiplerini meydana getirir.

2) Trandiferansiyasyon; Bu olayda farkl›laflm›fl
bir hücre bir di¤er farkl›laflm›fl hücrenin fenotipini
kazan›r.

3) Dediferansiyasyon; Bir progenitör veya pre-
kürsör hücrenin dediferansiyasyonu; bunu taki-
ben bir di¤er hücre dizine farkl›laflmas›d›r.

4) Hücre füzyonu; Kök hücre veya daha olgun
hücrelerin yönlenmifl hücre dizileriyle füzyonu, ye-
ni yönlenmifl hücre dizilerinin oluflumuna yol açar.
Örne¤in; kemik ili¤i ve karaci¤er hücreleri aras›n-
daki füzyon farede hepatositleri oluflturabilir (2,3).

Ancak pankreatik endokrin ve glomerul mezan-
gial hücrelerinde yap›lan çal›flmalarda hücre füz-
yonunun öneminin olmad›¤› gösterilmifltir. Bu ça-
l›flmalarda kemik ili¤i HKH lerinin füzyon olmadan
pankreas endokrin hücrelerine ve glomeruler me-
zengial hücrelere de¤iflti¤i in vivo gösterilmifltir
(4,5).

HKH nöral hücrelere farkl›laflabilir
Çal›flmalarda neonatal ve eriflkin fare ve s›çan-

lara kemik ili¤i kök hücre transplantasyonu yap›l-
d›ktan sonra bu hücrelerin beyine göç ettikleri ve
nöral hücrelere farkl›laflt›klar› gösterilmifltir. Bu
hücreler korteks, hipokampus, talamus, beyin sa-
p› ve serebellum gibi beynin birçok bölgesinde bu-
lunmufltur. Ayn› zamanda bu hücreler nöronal,
mikroglial veya astroglial hücrelere özgül iflaretle-
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yicileri de tafl›rlar (6,7,8,9).
Ayn› zamanda insan, fare ve s›çanda kemik ili-

¤i mononükleer hücrelerin alt gruplar›n› oluflturan
MKH ve MAPClerin nöronlar›, oligodendrositleri ve
astrositleri oluflturabildi¤i in vitro gösterilmifltir
(10).

Mezey ve ark. ise lösemi veya immün yetmezlik
nedeniyle erkek donörden kemik ili¤i transplantas-
yonu yap›lan kad›n hastalar›n beyinlerinde donör
Y-kromozomunun olufltu¤unu immüno histokim-
yasal veya FISH yöntemi ile gösterdiler. Beyindeki
bu hücrelerin ço¤u nöronal hücreler de¤ildi (örn;
endotelial ve dolaflan hematopoietik hücreler)

Ancak donör kaynakl› hücrelerin ufak bir k›sm›
oligodendrositleri, astrositleri, mikroglia, meninge-
al ve ependimal hücreleri içermekte idi (9).

Di¤er çal›flmalarda da donör HKH lerin beyinde
da¤›l›m›n›n tesadüfi olmad›¤›, bu hücrelerin beyin-
de hasarlanm›fl bölgeye gittikleri ileri sürüldü. Bu-
nu kan›tlamak ve kemik ili¤inden kaynaklanan
hücrelerin nörolojik hastal›klarda (multipl skleroz,
Parkinson hastal›¤›, Spinal kord hasar› gibi) kulla-
n›lmas›n› sa¤lamak üzere in vivo hayvan çal›flma-
lar› devam etmektedir.

HKH’nin kas hücrelerine farkl›laflmas›
Kas liflerini saran satellit hücrelerin normal

flartlar alt›nda iskelet kas›n›n geliflimi ve onar›m›n-
dan sorumlu oldu¤u düflünülmektedir.

‹nsan MAPC leri 5-azacytidine ile muamele edil-
di¤inde iskelet kas›n› oluflturdu¤u in vitro gösteril-
mifltir (11).

Eriflkin insan MKH lerinin de koyunlara injek-
siyonundan sonra insan myositlerini oluflturdu¤u
kan›tlanm›flt›r (12).

Farede kemik ili¤inden kaynaklanan hücrelerin
göç ederek hasar görmüfl kas liflerini onard›klar›
gösterilmifltir (13).

Bu çal›flmalara dayanarak kemik ili¤i kaynakl›
progenitör hücrelerin muskuler ditrofilerin tedavi-
sinde alternatif bir tedavi flekli olabilece¤i ileri sü-
rülmüfltür.

Ayr›ca Sca-1+ CD45+ adale orjinli hücreler öldü-
rücü dozda ›fl›nlanm›fl farelere transplante edildi-
¤inde hematopoietik hücreleri oluflturabildi¤i gös-
terilmifltir (14,15).

Bu çal›flmalar›n sonuçlar› kas oluflturan kök
hücrelerin hematopoietik kaynakl› oldu¤unu gös-
termektedir.

Halen bugüne kadar HKH lerin ürünlerinin ya
da prekürsörlerini myoblastlar veya myositlerle
füzyon sonucu adale hücrelerini oluflturup olufl-
turmad›klar›n› tam olarak bilinmemektedir.

Hematopoietik dokudan oluflan kök hücrelerle
kalb onar›m›;

Kardiomyositler kalb hasar›ndan sonra orta de-
recede rejenere olma kapasitesine sahiptir.

Kardiomyositler hematopoietik organlardaki
MKH ve MAPC lerden in vitro oluflturulmufltur.

HKH lerin kardiomyositlere, ayn› zamanda en-
dotelial ve düz adale hücrelerine farkl›laflma po-
tansiyelleri myokard infarktüslü fare modelinde in-
celenmifltir.

Difli farenin infarktüslü myokard alan›na "Gre-
en fluorescent protein" GFP’le iflaretli transgenik
erkek donörden al›nan kemik ili¤i kaynakl› hücre-
ler injekte edildi. Bu deneyin sonunda GFP Lin-, c-
kit+ eksprese eden erkek fare kemik ili¤i hücreleri-
nin al›c› difli fare myokard›n›n infarktüs alan›nda
kolonize ve prolifere oldu¤u gösterildi. Bu hücreler
kalb adalesi, endotelial ve düz adale hücrelerinin
tipik yüzey iflaretleyicilerini eksperese ediyordu
(16).

Fare kemik ili¤inden elde edilen SP hücreleri
kardiyomyosit ve kan damar oluflumuna ifltirak
ederler. Bununlar beraber yamalanma (engrafman)
kapasiteleri çok düflüktür ve fonksiyonel etkileri
gösterilmemifltir (17).

S›çan kemik ili¤i kaynakl› hücreler hasarl› kal-
be transplante edildi¤inde hem kalb kan› hem de
endotelial hücreleri oluflturabilir. Tomita ve ark. s›-
çan kemik ili¤i hücrelerinin hasar oluflturulmufl
myokarda enjekte edildi¤inde angiogenezisin sa¤-
land›¤›n› gösterdiler. Bu çal›flmada; kalb adale
hücrelerine farkl›laflmay› uyaran 5-azacytidine’le
muamele edilmifl s›çan kemik ili¤inden oluflan
MKH’ler nedbe dokusuna yerleflti ve myokard
fonksiyonunu düzeltti. Bu çal›flma harap olmufl
dokuda donör hücrelarinin transplantasyonundan
sonra kalb fonksiyonunun düzeldi¤ini gösteren ilk
hayvan çal›flmas›d›r. Hematopoietik dokulardan
elde edilen kök hücrelerin kardiovasküler hastal›k-
lar›n tedavisinde büyük bir ilerleme sa¤layaca¤›n›
düflündürmektedir.

Ayr›ca 5-azacytidin ile muamele edilmemifl ke-
mik ili¤i MKH lerinin de s›çanlarda kardiomyositle-
ri oluflturabilece¤i gösterildi (18).

Daha sonra insan kemik ili¤inden oluflan kök
hücrelerin immun yetmezli¤i olan farelerin sol
ventrikülüne enjekte edildi¤inde donör hücreleri-
nin kardiomyositlere farkl›laflt›¤› gösterildi. Ancak
bu çal›flmada injekte edilen hücrelerin fonksiyonu
tayin edilmemifltir (19).

Bir baflka çal›flmada G-CSF le mobilize ve puri-
fiye edilen CD34+ insan kemik ili¤i preküsörleri
akut myokard infarktüslü farelere injekte edildi-
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¤inde hasarlanm›fl kalbin revaskülarizasyonuna
katk›da bulundu¤u gösterildi (20).

Orlic ve ark.lar› fare HKH lerinin "Stem cell Fac-
tor" SCF, G-CSF veya VEGF ile in vivo mobilizasyo-
nunu sa¤layarak kardiomyozit ve kan damarlar›-
n›n onar›ld›¤›n› ve kalb fonksiyonunda iyileflme ol-
du¤u gösterdiler (21).

Son zamanlarda 3 ayr› çal›flma grubu kemik ili-
¤i kaynakl› kök hücrelerin insanda iskemik kalb
hastal›¤›nda angiogenezisin stimülatörleri olarak
kullan›ld›¤› çal›flmalar›n› bildirdiler.

‹lk grup otolog kemik ili¤i mononükleer hücre-
lerini iskemik myokard adalesine injekte etti (22).

‹kinci gruptaki araflt›rmac›lar purifiye kemik ili-
¤i hematopoietik prekürsör hücrelerini (CD133+)
koroner arter cerrahisi esnas›nda infartüs bölgesi-
ne injekte etti (23).

Üçüncü grup ise otolog kemik ili¤i mononükle-
er hücrelerin veya dolafl›ma mobilize edilen proge-
nitör hücrelerin intrakoroner infüzyonu ile hücre-
leri verdi (24).

Bu çal›flmalarda kemik ili¤i kaynakl› hücrelerin
intra kardiak enjeksiyonunun uygulanabilir ve gü-
venli bir ifllem oldu¤unu ve ümit veren sonuçlar
verdi¤ini gösterdiler. Ancak, gelecek çal›flmalarda
çözülmesi gereken birçok sorunlar halen mevcut-
tur. Henüz yap›lan çal›flmalardaki hasta say›lar›
çok azd›r. ‹njekte edilen hücrelerin yaflam süreleri,
engrafman kapasiteleri ve kardiak yada endotelial
dizilere farkl›laflmalar› hakk›nda bilgiler yetersiz-
dir. ‹njekte edilen hücrelerin fenotipleri, hücre te-
davisini uygulama zaman›, fonksiyonel etkileri da-
ha ayr›nt›l› çal›flmalar› gerektirmektedir.

HKH’in epitelial hücrelere farkl›laflmas›
Kemik ili¤i kaynakl› hücreler deri, karaci¤er,

akci¤er ve gastrointestinal sistemin epitelinde fark-
l›laflma kapasitesine sahiptir (25,26).

Cinsiyet uyumsuz hayvan transplantasyonla-
r›nda Y-kromozomu pozitif ve cytokeratin pozitif
donör fare hücrelerinin farkl› organ ve dokularda
yay›ld›¤› saptand›. Transplante edilen hücreler im-
münolojik olarak tan›mland› ve bu hücrelerin ya-
malanma kapasitelerinin organdan organa de¤iflti-
¤i gösterildi. Bu de¤iflikliklerin deney flartlar›n›n
farkl› olmas›, rezidüel kök hücre kapasitesinin
farkl› olmas›, her bir organda radyasyona ba¤l› do-
ku hasar›, viral infeksiyona ba¤l› doku hasar› veya
normal hücre "turnover" ›n›n bulunmas› ile iliflkili
olabilece¤i ileri sürüldü.

Bu çal›flmalarda singeneik erkek fareden al›nan
HKH ler purifiye edildi ve öldürücü dozda ›fl›nlan-
m›fl difli farelere enjekte edildi. Donör hücreleri ge-

nellikle kemik ili¤inde yerleflti. 11 ay sonra bura-
dan al›nan hücreler ›fl›nlanm›fl 30 difli al›c›ya en-
jekte edildi. Bunlar›n incelenmesi; donör engraf-
man›n›n periferik kanda bulundu¤u, %20 cytoke-
ratin pozitif donör alveoler tip II pnömositlerin,
<%4 donör bronkial epitelial hücrelerin akci¤erler-
de bulundu¤u <%1.8 donör cytokeratin pozitif
hücrelerin gastrointestinal sistemde ve %3-4 epi-
dermal hücrelerin deride oldu¤unu gösterdiler. Do-
nör kaynakl› epitelial hücre böbrekte de bulundu.
Gastrointestinal sistemde donör hücrelerinin ya-
malanmas› mide, kolon, özofagus ve incebarsa¤›n
kolumnar epiteliyal hücrelerinde gösterildi. Ancak
kriptlerin etraf›ndaki myofibroblast k›l›flar›nda gö-
rülmedi.

HKH’lerin hepatositlerin farkl›laflmas›
HKH lerin hepatositlere farkl›laflma kapasiteleri

hayvan çal›flmalar›nda gösterildi.
Bu flekilde kök hücre plastisitesinin gösterildi¤i

ilk yap›lan çal›flmalardan birinde öldürücü dozda
›fl›nlanm›fl difli s›çanlara singeneik erkek s›çanlar-
dan kemik ili¤i nakli yap›ld›. Erkek donör kemik
ili¤i kaynakl› hücrelerinin difli farelerin karaci¤e-
rinde yamaland›¤› ve karaci¤erin oval hücrelerine,
biliyer epitel hücrelere ve hepatositlere farkl›laflt›¤›
gösterildi (27).

Theise ve ark.lar› belirgin karaci¤er hasar› ol-
mayan cinsiyet uyumsuz farelerde kemik ili¤i
transplantasyonundan sonra kemik ili¤i Lin-
CD34+ hücrelerinin hepatositlerin %1-2 ini olufl-
turdu¤unu gösterdiler. Bu matür karaci¤er hücre-
lerinin do¤rudan hematopoietik dokulardan olufla-
bildi¤ini göstermektedir (28,29).

Lagasse ve ark. fumarylacetoacetate hydrolase
(FAH) eksikli¤i gösteren farelerde kök hücre plasti-
sitesini destekleyen çal›flmalar yapt›lar. FAH eksik-
li¤i olan farelerde tip1 tyrosinemiye sebep olan me-
tabolik bir karaci¤er hastal›¤› geliflir. Bu hastal›k
öldürücü karaci¤er yetmezli¤ine sebep olur. Çal›fl-
mada eriflkin kemik ili¤i mononükleer hücreleri
intravenöz enjekte edildi. Takiplerde FAH-/- fenoti-
pin ortadan kalkt›¤› ve karaci¤er hücre fonksiyo-
nunun iyileflti¤i gösterildi. Bu araflt›r›c›lar kemik
ili¤inden oluflan hücrelerin fonksiyonel hepatosit-
lere farkl›laflt›¤›n› bildirdiler (31).

Daha sonraki çal›flmalarda kemik ili¤i kaynakl›
hücrelerin FAH-/- farelerin karaci¤erinde farkl›lafl-
ma mekanizmalar› araflt›r›ld›. Kök hücre plastisite-
sinin, transdiferansiyasyon, transdeterminasyon
veya dediferansiyasyon ile meydana gelmedi¤ini,
ancak donör kan hücreleri ve kona¤›n hepatositle-
ri aras›nda hücre füzyonunun oluflmas› ile ortaya
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ç›kt›¤›n› ileri sürdüler (31,32).
Wang ve arkadafllar›n›n yapt›klar› yeni bir ça-

l›flmada HKH lerin hepotositlere farkl›laflmas› için
doku hasar›n›n gerekti¤i bildirildi (32).

Allison ve ark.lar› da hasar görmüfl karaci¤er
dokusunda kemik ili¤inden kaynaklanan hücrele-
rin hepatositlerin rejenerasyonunu sa¤lad›¤› bildir-
diler. Bu çal›flmada erkek fare donörlerden kemik
ili¤i transplantasyonu yap›lan difli al›c›lar›n karaci-
¤erinde donör kaynakl› Y-kromozomu pozitif hüc-
releri gösterildi. Y-kromozomu pozitif hücreler ayn›
zamanda hepotositlerin olufltu¤unu gösteren cyto-
keratin 8 eksprese ediyordu (33).

Daha sonra yap›lan bir çal›flmada ayn› flekilde
yap›lan kemik ili¤i transplantasyonundan sonra
al›nan karaci¤er biyopsi örneklerinin %4-40 nda
donör kaynakl› Y-kromozomu pozitif, cytokeratin
8,18 ve 19 pozitif hepotositler gösterildi (28).

KÖK HÜCRE PLAST‹S‹TES‹N‹N KL‹N‹K UY-
GULAMALARI

Kemik ili¤i hücrelerinin non-hematopoietik do-
kular›n hücre tiplerine farkl›laflmas› (plastisite) ile
ilgili klinik uygulamalar araflt›r›c›lar›n hayal gücü
ve hücrelerin potansiyeli ile s›n›rl›d›r. Pluripotent
kemik ili¤i hücreleri doku hasar› ve/veya non-he-
matopoietik dokular›n çeflitli hastal›klar›n›n teda-
visinde bafll›ca 4 flekilde kullan›labilir: 1) Normal
otolog hücrelerin transplantasyonu 2) Kemik ili¤in-
de oluflan hücrelerin mobilizasyonu 3) Genle modi-
fiye edilmifl otolog kemik ili¤i hücrelerinin transp-
lantasyonu 4) Allogeneik kemik ili¤i hücrelerinin
transplantasyonu.

Bir k›s›m uygulamalarda kemik ili¤i hücreleri
direkt olarak non-hematopoietik dokulara verilir,
baz›lar›nda ise endojen kemik ili¤inin replasman›
ile klinik iyileflme sa¤lanabilir.

Kemik ili¤i kök hücrelerinin epitelial hücreler
olarak yamalanmas› infarktüs veya bir toksinle
meydana gelen akut hasar›n onar›lmas›nda fayda
sa¤lar. Hayvan modellerinde kemik ili¤i kök hücre-
lerinin verilmesi ile renal iskemi, akut myokard is-
kemisi ve akut karaci¤er hasar›nda iyileflme sa¤-
land›¤› gösterilmifltir.

Endojen kemik ili¤i kök hücrelerinin hafif doku
hasar›nda fayda sa¤layabilece¤i, a¤›r ve yayg›n ha-
sarlarda ise vücudun endojen onar›m mekanizma-
lar›n›n yeterli olmay›p eksojen kemik ili¤i kök hüc-
releri ile daha iyi sonuçlar al›nabilece¤i ileri sürül-
müfltür.

Bu konuda yap›lan araflt›rmalarda kök hücre
tipi, verilme flekli, say›s›, verilme zaman› vaka sa-
y›lar› artt›r›larak standardize edilmelidir.

Bugüne kadar yap›lan kök hücre plastisitesi ile
ilgili çal›flmalar ço¤unlukla hayvan modellerinde
uygulanm›flt›r. Kök hücre tedavisinin her ne kadar
güvenli ve yan etkisiz oldu¤u bildirilse de insan ça-
l›flmalar›n›n say›s› henüz yetersizdir.
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