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I. MEZENfi‹MAL KÖK HÜCRELER‹ NELERD‹R?

Kemik ili¤inin, farkl›laflarak fibroblast, osteob-
last, adiposit, kondrosit ve kas gibi mezenflimal kö-
kenli, karaci¤er, beyin gibi uzak dokular kökenli
hücrelere dönüflen, pluripotent, non-hematopoie-
tik progenitörler içerdi¤ine dair kan›tlar artmakta-
d›r. Friedenstein’in 1978’de rapor etti¤i üzere klo-
nojenic stromal hücreler kemik ili¤inden elde edile-
bilirler (1). Bir çok grup birbiri ard›na, insan›n ke-
mik ili¤i aspiratlar›nden elde edilen ve olgun me-
zenflimal serilere dönüflebilme yetene¤ine sahip
olan non-hematopoietik, plastik-adheran progeni-
tör hücrelerini tan›mlam›fllard›r (2-6). Mezenflimal
progenitörlerin ilikte adventisyal ve di¤er mezenfli-
mal hücrelerinin oluflumuna yol açt›¤› ve hemato-
poiesis için mikroçevreyi oluflturdu¤u düflünül-
mektedir. Bu hücreler, ba¤ doku yap›s›n› fabrike
eden ve hematopoietik yap›lanma ve ço¤almay› dü-
zenleyen sitokin, kemokin ve hücre ekstrasellular
matriks proteinlerini üretirler (7,8). Bu progenitör-
ler ayn› zamanda farkl›laflarak kemik ili¤i mikro-
çevresinin bir parças› olmayan hucrelere dönüflebi-
lirler (9). Ilik kök hücrelerinin hepotosit (10-12) ve
glial (13-15) farkl›laflma potansiyellerinin karakte-
rize edilmifl olmas›, kemik ili¤inin pluripotent kök
hücrelerini, belki de embriyonik art›k olarak, ba-
r›nd›r›yor olmas› olas›l›¤›n› do¤urmufltur.

Case Western Reserve Üniversitesi’ndeki
(CWRU) araflt›rmac›lar yuksek proliferatif kapasite-
ye ve hem in vivo hem de in vitro ortamlarda oste-
ojenik, kondrojenik ve adipojenic seriler boyunca
farkl›laflma yetene¤ine sahip, tek tip bir aderan
hücre populasyonunu tan›mlam›fllard›r. Bu hücre-

ler, in vitro ortamda, normal büyüme flartlar›nda,
farkl›laflma götermeksizin proliferatif kapasiteye
sahiptirler. Fakat, belli bir uyar› etkisinde, ilik
stromal hücleri (16,17), adipositler (18), osteositler
(2) ve kondrositleri (6) de içeren pek çok farkl› tür-
de mezenflimal kökenli (5) hücreye dönüflebilirler.
Bu nedenle, bu hücreler Mezenflimal Kök Hücrele-
ri (MKH) olarak adland›r›l›rlar (19). MKH’ler putatif
pluripotent kök hücrelerinin, h›zl› plastik aderan-
lar›na ve %10’luk fetal calf serumundaki yüksek
profilerasyon potansiyellerine göre seçilen k›s›tl›
öncüllerini temsil ederler. Uyar›lmam›fl kültürler-
de, MKH’ler, hematopoietik projenitörlerin üzerin-
de bulunmayan yüzey proteini (Monoklonal anti-
korlar SH2 ve SH3 taraf›ndan tan›nan) (20) görün-
tüsü veren fusiform fibroblastlar olarak belirirler.
Bu durumun tersine, MKH’ler, CD45, CD14, CD11
ve CD34 gibi hematopoietik belirleyici görüntüsün-
den yoksundurlar. MKH’ler, IL-6, -7, -8, -11, -12,
-14, -15, M-CCSF, flt-3 ligand (FL) ve SCF’yi sekre-
te ederler, fakat IL-3 sentez etmetler. Deksametha-
noza maruz kalan MKH’lerinde LIF, IL-6 VE IL-
11’de azalma görülür. Buna karfl›l›k, IL-1a etkisin-
de G-CSF, GM-CSF M-CSF, LIF, IL-1, IL-6, IL-8 ve
IL-11’in espresiartar ama IL-7, IL-12, IL-14, IL15,
FL ve SCF’de de¤ifliklik olmaz. Daha kompleks
hücre kar›fl›m› içeren Dexter tipi stromal kültürler-
de oldu¤u gibi, MKH’leri insanda long-term cultu-
re initiating cells (LTC-ICs) hematopoietic kok huc-
reyi destekleyebilirler (16,17). Bunun da ötesinde,
MKH’leri NON-SCID farelerde insan hematopesisi-
ni desteklerler (22,23). ‹nsan MKH’leri HLA Class II
antijenleri espres etmez ve antijen sunmazlar ve bu
hücrelerin immunobask›lama özellikleri vard›r.
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II. KL‹N‹K ÖNCES‹ MKH 
TRANSPLANTASYON MODELLER‹

Klinik öncesi MKH transplantasyon modelleri-
nin fokusu gen aktar›m›, kemik bozukluklar›n›n
tedavisi ve hematopoietik engrafman› desteklemek
olmufltur. Baz› araflt›rmac›lar fare kemik ili¤i stro-
mal hücrelerini baflar›yla farelere transplant etmifl-
lerdir. Glukoz-6-fosfat izomeraz›n a ve b enzimleri-
ni kullanarak, Ankleseria ve ark. bir kemik ili¤i
stromal hücre dizisinin (GB1/6) radrasyon sonrasi
farelere transplantasyonunu göstermifllerdir (24).
Donör stromal hücreler radyasyondan sonra he-
matopoietik iyileflmeyi kolaylaflt›rm›fllard›r. Trans-
plantasyondan iki ay sonra, GB1/6 proteinleri sa-
dece sa¤ arka bacak (yüksek dozda radyasyona
maruz kalan) ili¤inde tespit edilmifltir ve transplan-
tasyona u¤ram›fl farelerde saptanan stromal hüc-
relerin %80’inin verici kaynakl› oldu¤u görülmüfl-
tür.Bunun ötesinde, GB1/6 aktar›lan farelerde,
aktar›m› takip eden 1, 2 ve 3. aylarda kemik iligi
hematopoietic hücre ve CFU sayisi stroma infuzyo-
nu yap›lmayan farelere göre belirgin flekilde daha
hizli olmufltur. 

Pereira ve ark. COLIA1 transjenik farelerin (kol-
lajen I için insan mini-geni) ilik stromal hücreleri-
ni bu hücrelerin ebeyn (transjenik olmayan) dizi-
sindeki da¤›l›m ve fonksiyonlar›n› takip etmek için
kullanm›fllard›r (25). 9 cGy radyasyon sonras›, 1 x
105 transjenik stromal hücreler 6 x 105 non-tran-
jenik kemik ili¤i hücreleriyle birlikte, damar içine
verilmifl, bundan sonraki 3-150 gün içerisinde ilik-
te, dalakta, akci¤erde ve k›k›rdakta COLIA 1 posi-
tif hücreler tespit edilmifl ve bu hücrelerin toplam
hücrelerin %1,5-12’sini oluflturdu¤u gözlenmifltir.
Osteogenesis imperfecta (OI) fare modelini kullana-
rak, Pereria ve ark. fareleri OI fenotipinden kurtar-
mak için onlara tip 1 kollajen sentez eden "normal"
MKH’ler vermifllerdir (26). Sadece az say›da donör
mezenflimal kök hücre ve osteoblastlar enfgrafte
edilmifl olmas›na ra¤men, kemikte normal kollajen
espresi oldu¤una dair kan›t bulunmufltur. Bu ça-
l›flmalar insan denemelerine geniflletilmifltir, ve so-
nuçlar osteoplast öncüllerinin, osteogenesis imper-
fecta üzerinde muhtemel terapötik etkilerini gös-
termektedir. 

Yeflil florasan proteinle (Green flourescent pro-
tein-GFP) iflaretlenmifl köpek MKH’leri, bütün vü-
cuda uygulanan 920 cGy’l›k radyasyonunun ar-
d›ndan otolo¤un veya DLA-uygun litter-mate kö-

peklere verilmifltir. GFP iflaretli köpek MKH’leri, in-
füzyondan 6 ve 14 hafta sonra, ço¤unlukla ster-
num, kaburga kemi¤i ve limb iliklerinde bulun-
mufltur (27,28).

Daha yeni olarak, insan MKH’lerinin hayvanlar-
daki yap›lanmas›n› tespit etmek için ksenotransp-
lantasyon modelleri gelifltirilmektedir. ‹nsan
MKH’leri infüzyondan 8 hafta sonra, immunoyeter-
siz NON-SCID farelerin ço¤unlukla kemik ili¤inde,
daha seyrek olarak da di¤er organlar›nda görülebi-
lirler (29). Fakat, bu insan MKH’lerinin farelerin
ilik aktivitelerine katk›s› halen arastirilmaktadir.
Klinik öncesi etki çal›flmalar›nda, bizlerin ve di¤er
araflt›rmac›lar›n gösterdi¤i gibi, insan MKH’lerinin
ko-transplantasyonunu NON-SCID farelerde insan
hematopoiesisini belirgin flekilde arttirmistir
(22,23). ‹nsan MKH’leri ayr›ca, in vivo terapötik
proteinleri sentezlemek için biyoreaktör olarak kul-
lan›lm›flt›r. Retroviral vektör kullanarak insan erit-
ropoietin geni MKH’lere iletilmifl ve immunoyetersiz
NON-SCID farelere seramik küblerde aktar›lm›flt›r
(30). Bu, 90 güne kadar olan gözlem sürecinde, bü-
tün farelerin eritrosit say›mlar›nda belirgin bir ar-
t›flla sonuçlanm›flt›r. Benzer olarak, insan eritropo-
ietin geni iletilen babun MKH’leri, al›c› babunlara
TheraCyte immunoizolatör cihaz› içerisinde iletil-
mifltir (31). Babun serumunda belirgin seviyelerde-
ki insan eritropoietini 4. günden itibaren görülme-
ye bafllanm›fl ve 70 günlük deney süresince de gö-
rülmeye devam etmifltir. Bu çal›flmalar, MKH akta-
r›m›n›n çeflitli terapötik müdehalelerdeki fizibilite-
sini göstermekte, ve insanlar üzerinde yap›lacak
çal›flmalar için bir bafllang›ç noktas› oluflturmak-
tad›r. Farkl› sekillerde hazirlanan MKH’leri aras›n-
daki biyolojik farkl›l›klar ve türler aras› transplant
biyolojisindeki farkl›l›klar gözönünde bulundurul-
du¤unda, bu sonuçlar› dikkatle haz›rlanm›fl klinik
denemeler olmaks›z›n insanlara uygulamak im-
kans›zd›r.

III. MKH’LER‹N ‹MMUN ETK‹LEfi‹MLER‹

Donör hematopoietik progenitörlerle konak
kemik ili¤i mikroçevresi aras›ndaki Major
Histocompatibility Complex-MHC uyumsuzlugu
donör hücreler için dezavantajl› oldu¤una dair
deneysel kan›tlar bulunmaktad›r. MHC uyumsuz
allojeneik hematopoietik hücrelerin transplanti
MHC uygun MKH veya MHC  uygun  kemik
grafti taraf›ndan kolaylaflt›r›ld›¤› tespit edilmifltir
(32). Benzer olarak, MHC uygun osteoblast ve
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CD8+, CD3+, TCRneg "yardimci hucre" kotrans-
plantasyonunun allojeneik hematopoietik kök hüc-
re engrafman›n› arttirdigi gösterilmifltir (33,34). Bu
veriler uyar›nca, tam veya karma donör hematopo-
ietik kimerizm, donör kemik ili¤i mikro çevresinin
ko-transplantasyonuyla desteklenebilir. Mezenfli-
mal kök hücreleri potansiyel olarak bu amaca, ya
donörun immun sistemiyle direkt etkileflimle, ya
da konakta donör kemik ili¤i elementlerinin oluflu-
muna yol açarak hizmet edebilirler. 

MKH’lerinin flow sitometri analizi, bu hücrele-
rin T hücreleriyle etkileflime uygun VCAM-1, LFA-
3, ve HLA MHC Class I moleküllerini de içeren bel-
li say›da molekülü espres etti¤ini göstermifltir. IFN
etkisi altinda MKH’lerin, ICAM-1 ve MHC Class II
molekülleri espres edilmiflilerdir ve Class I mole-
küllerinin espresyonu artm›flt›r. B7-1 ve B7-2 yar-
d›mc›-uyar›c› molekülleri MKH’ler üzerinde flow si-
tometriyle tespit edilememifltir. In vitro yap›lan de-
neylere göre, MKH’ler allogeneic uyar›ya cevap ola-
rak birincil ve ikicil T lenfosit profilerasyonunu
bast›rm›flt›r (35-38). Bu bask›lama mekanizmas›
aç›k olmamakla birlikte, bir k›sm›n›n hepatosit bü-
yüme faktörü (HGF) ve TGF-β’y› da kapsayan so-
lubl faktörler taraf›ndan arac›l›k edilerek gerçek-
lefltirildi¤i öne sürülmüfltür. Le Blanc ve ark. kar-
ma lenfosit kültürlerinin, otolog, allojeneik ve 3.
parti MKH’lerin eklenmesiyle oluflan doza ba¤l› in-
hibisyonlar›n› göstermifllerdir (37). Bunun da öte-
sinde, PHA, Con A, ProteinA’ya tepki olarak ortaya
ç›kan T-hücresi aktivasyonu ve profelirasyonu da
MKH’ler taraf›ndan bast›r›lm›flt›r. Tse ve ark. T-
hücrelerinin, IL-10, TGFβ, PGE2 taraf›ndan arac›l›k
edilmeden, MKH’leri taraf›ndan aktif bask›lanmaya
u¤rat›ld›¤›n› göstermifllerdir (38). ‹lginç olan, T-
hücrelerinin aktivasyonun ve profilerasyonun
MKH’ler taraf›ndan bask›lamas›na ra¤men, anerji-
nin uyar›lmam›fl olmas›d›r. Biz, ‹nsan-‹nterferon-γ
Elispot metodu ile insan MKH’lerinin doku-tipine
uygun olmayan insan kan›nda daki allo-reaktif T-
hücrelerini aktive edip etmedi¤ini tespit ettik. Bir-
birinden farkl› eriflkin donörlerden al›nan MKH ve
periferal kan hücresi çiftleri test edilmifl ve hiçbi-
rinde aktif T-hücresi klonlar›na rastlanmam›flt›r.
Ayn› hücreler karma lenfosit kültürlerinde ve PHA
ile uyar›ld›klar›nda (positif kontroller) yüksek say›-
da spotlara rastlanm›flt›r. Bundan sonra, MHC
uyumsuz insan MKH’lerinin karma lenfosit reaksi-
yonu üzerindeki etkileri de¤erlendirilmifltir. Bu du-
rumda, MKH’lerin varl›¤›yla birlikte spot oluflu-

munda belirgin düzeyde bir azalma olmufltur. Bu
bask›lama, T-lenfositlerin aktivasyonu insan inter-
lökin-2 ile artt›rildi¤›nda da gözlenmifltir. T-hücre-
si aktivasyonunun MKH arac›l›¤›yla bask›lanmas›-
n›n belirlili¤ini tespit etmek icin, s›çan MKH’leri,
insan dermal fibroblastlar› ve fare NIH3T3 hücre-
leri ayn› method ile test edilmifltir. MHC uyumsuz
insan MKH’leri ve ksenojeneik s›çan MKH’leri in-
san T-hücresi aktivasyonuna sebep olmazken, in-
san dermal fibroblastlar› ve fareNIH-3T3 hücreleri
T-hücresi aktivasyonuna sebep olmuslardir. Bu-
nun da ötesinde, insan dermal fibroblastlar› kar-
ma lenfosit reaksiyonlar›n› bask›lamada yetersiz
kalm›fllard›r.

Bartholomew ve meslektafllar›, babun deri nak-
li modelini kullanarak, ex vivo-büyütülmüfl donör
(babun) MKH’leri 20 x 106 /kg dozunda verildi¤in-
de, histoimkompatibal deri graftlar›n›n reddedilme
süresinin uzatt›¤›n› göstermifllerdir (35). Ne al›c›-
dan ne de deri graft donörunden elde edilmemifl
olan "third-party" babun MKH’lerinin bile, allorak-
tiviteyi bask›lad›¤› görülmüfltür. Bu gözlemlere da-
yanarak, allojeneik MKH’lerin ve HKH’lerinin ko-
transplantasyonunu donör hematolojik engrafma-
n›n› desteklemesi ve GVHD’yi azaltmasi beklen-
mektedir.

IV. MEZENfi‹MAL KÖK HÜCRELER‹N‹N
TRANSPLANTASYONU

MKH’lerinin kemik ili¤i mikro çevresindeki
önemli rolü ve bu hücrelerin hematopoiesisi des-
tekleme kabiliyetleri, kemik ili¤i transplant doktor-
lar›n›n, MKH’lerini, kemik ili¤i transplantasyonu-
na maruz kalan hastalar› desteklemesi icin kullan-
mak üzere ilgilerini çekmistir. Çal›flmalar›n göster-
di¤ine göre, kemoterapi ve radyasyon ilik mikro-
çevresini zarara u¤ratmakta ve mikroçevrenin he-
matopoietik destekleme fonksiyonunu azaltmakta-
d›r (39-41). MKH’lerin transplante edildikleri tak-
dirde, hematopoietik sitokinleri sa¤layabilecekleri,
yeni kemik ili¤i mikroçevresini kurabilecekleri ve
otolog ve allojeneik hematopoietik yap›lanmayi ve
yenilenmeyi destekleyebilecekleri dusunulmekte-
dir.

MKH’ler kemik ili¤inde bulunmalarina ragmen,
konvensiyonel allojeneik kemik ili¤i transplantas-
yonunda (Bone Marrow Transplantation-BMT) do-
nör MKH’lerinin ya da MKH’lerinden farklilasan
hücrelerin al›c›ya transferinin gerçeklesmedi¤i
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gösterilmifltir (42,43). Bu sonuçlar, yüksek doz ke-
moterapi ve radyasyonun konak ilik stromas›n›
yok edememesine ve/veya stromal progenitörlerin
engraft etme yeteneginde olmadiklarini belirtir.
Bunlara ek olarak, ortalama bir kemik ili¤i graft›n-
daki MKH’lerinin say›s›n›n çok düflük oldu¤u tah-
min edilmektedir. Örne¤in, bir milyon kemik iligi
hucresinde 2-5 MKH varsa, 2 x 108 MNC/kg’dan
oluflan bir kemik ili¤i graftinda sadece 400-1000
MKH/kg bulunur. Di¤er taraftan, Horwitz ve ark.,
osteogenesis imperfecta (OI) görülen çocuklarda,
allojeneik kemik ili¤i transplantasyonundan sonra
allojeneik osteoblastlar›n bulunabilece¤ini kaydet-
mifllerdir (44). Bu gözlemin, osteoblastlar›n pasif
olarak al›c›ya transfer olduguna mi, yoksa ilik graf-
tindaki MKH’lerin kemi¤e dönerek, konak MKH’le-
rinin ve osteoblastlar›n›n büyüme bozukluklar›n-
dan ötürü osteoblastlara farkl›laflabildi¤ine mi ifla-
ret etti¤i açik de¤ildir. Bununla beraber, bu veriler,
koflullar izin verdi¤inde (endojen mezenflimal hüc-
relerin kayb›nda, ya da hücre bozuklu¤u duru-
munda), kemik ili¤i graftinda bulunan mezenflimal
hücrelerinin, az say›da bile olsalar, törapatik yap›-
lanmay› gerçeklefltirebileceklerini göstermektedir.
MKH’lerin engrafmani icin ne tur doku bozuklu¤u-
nun ne derece önemli oldu¤u ise hala net degildir.

Mezenflimal engrafmani gerceklefltirmek üzere,
yüksek say›lardaki insan MKH’lerinin transplan-
tasyonunu incelemek için çal›flmalar bafllat›lm›fl-
t›r. ‹nsan MKH’leri yüksek profileratif potansiyele
sahiptirler ve say›lar›n› kültür oncesi 1500-
3500MKH’den (20 ml kemik iliginde) kültür sonra-
si 70-700 x 106 MKH (ya da 1-10 x 106/kg) olacak
flekilde artt›rabilirler ki bu say› 1000 litreden fazla
taze kemik ili¤i aspirat›nda bulunan say›ya eflittir.

MKH’lerinin klinik ölçekte büyümesinin ve erifl-
kin ve çocuk hastalarda intravenöz infüzyonunun
fizibilitesi ve güvenli¤i sa¤lanm›flt›r (45-48). 15 gö-
nüllü hasta üzerinde yap›lan bir pilot çal›flmada,
bizim grubumuz, otolog MKH’lerinin "ex-vivo" kül-
tür ard›ndan infuzyonlar›n›n güvenli oldu¤unu
göstermifltir (45). Toplam otolog MKH’lerin sadece
1-50 x 106’s› herhangi bir toksisite olmadan damar
içine verilmifltir. Daha sonra, kemik ili¤inden elde
edilmifl, "kültür ile arttirilmis" otolog MKH’lerinin
yüksek dozda kemoterapi (STAMP V) gören ve he-
matopoietik kök hücre kurtarma seyrindeki hasta-
larda fizibilitesini, güvenli¤ini ve hematopoietik et-
kilerini belirlemek için bir faz I-II clinik deneme

gerçeklefltirdik (46). Posteriör süperiör iliak krest-
lerden ortalama 25 ml kemik iligi toplanm›fl ve bu
örneklerden elde edilen MKH’leri kültür ile arttiril-
mistir. 28 gö¤üs kanseri hastada Otolog MKH’leri
herhangi bir toksisite olmadan hasta bafl›na 1,0-
2,2 x 106/kg dozunda damar içine verilmifltir. 21
hastan›n 13’ünde, infüzyonun 60 dakikas›nda klo-
nojenik MKH’leri dolafl›mda tespit edilmifllerdir. Bu
da MKH’lerinin dolafl›mda hayatta kald›klar›n› ve
k›sa süre de olsa devaml›l›klar›n› sa¤lad›klar›n›
gösterir. Hematopoietik engrafman bütün hasta-
larda medyan nötrofil düzelmesi (>500/µl) 8 gün
(aral›k: 6-11) ve trombosit say›m›n›n düzelmesi
(>20,000/µl) 8,5 gün (aral›k: 4-19) ve (>50,000
desteklenmeden) 13,5 gün (aral›k: 7-44) olmak
üzere h›zl› seyretmifltir.

Hematolojik malignansi görülen hastalar›n bir
bölümü yeterli miktarda CD34+ hücresini mobilize
edemezler ve ototransplantlardan faydalanama-
maktadir. Baz› araflt›rmac›lar az sayidaki mobilize
kan kök hücreye ek olarak ilave kemik ili¤i verilme-
sinde fayda oldugunu savunurlar. Yinede bu has-
talarda transplanta ba¤l› ölüm oranlar› yüksektir.
Sub-optimal mobilize kan kök hücre toplanan has-
talardaki otolog MKH’ler›n› kullanarak transp-
lantsyona yard›mc› olmalar› beklenebilir. Mesele,
bu "hematopoietik kök hücre mobilizasyonu bafla-
r›s›z olan" hastalar›n önceki kemoterapiye ve stro-
mal zarara ba¤l› olarak, MKH verimlerinin düflük
olup olmayaca¤›d›r. MKH’lerinin immunolojik özel-
likleri, normal donör allojeneik MKH’lerinin otolog
mobilize kan kök hücre transplantasyonu içinde
kullan›lmas›na imkan tan›yabilir. 

Allojeneik hematopoietik kök hücre (HKH)
transplantasyonu bir çok malignant hastal›klar
için etkili bir tedavidir ve say›lar› artan hastalar bu
prosedüre tabi tutulmaktad›r. Graft-versus-host
(GVHD) hastal›¤› allojeneik HKH transplantasyo-
nundan baflar›l› sonuç al›nmas›na belirgin flekilde
engel teflkil etmektedir. Bizler, di¤er araflt›rmac›lar
gibi, insan kemik ili¤inden elde edilen mezenflimal
kök hücrelerinin (MKH) allojeneik HKH transplan-
tasyonu s›ras›nda törapatik amaçla kullanabilece-
¤ine, GVDH riskini artt›rmadan engrafman› kolay-
last›rabilece¤ine ve belki de GVHD geliflimini inhi-
be edebilece¤ine dair veri ortaya koyduk. Buna ek
olarak, allojeneik kemik ili¤i transplantasyonu, do-
ku makrofajlar›na farkl›laflabilen normal hemato-
poietik kök hücreleri sa¤layarak, bazi lizozomal ve
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peroksimal hastal›klar›n klinik görünmelerini dü-
zeltebilir. Bu hücrelerin transferine ra¤men baz›
hastalardaki bozukluklar tam olarak düzeltileme-
mektedir. Bizim grubumuz, normal MKH’lerinin
yüksek miktarlarda αL-iduronidaz (Hurler hastal›-
¤›nda yetersiz) ve arylsulfataz-A (metakromatik lö-
kodistrofide yetersiz) espresse etti¤ini göstermifltir.
Hurler ya da MLD’li, daha önce allojeneik BMT ile
tedavi edilmifl 11 hastan›n dokular›na normal en-
zim sa¤layabilmek için, ayn› donörden al›nan 2-10
x 106 normal allojeneik MKH’leri hastalara veril-
mistir (47). Toksisite 3 hastada görülen 1.derece
atefllenmeyle s›n›rl› kalm›flt›r. Hastalar›n birkaç›n-
da klinik faydan›n bafllang›ç kan›tlar› görülmüfl-
tür. Bu denemede, donör mezenflimal kök hücrele-
rine karfl› hasta T-hücresinin tepkisini analiz ettik.
MKH infüzyonundan önce ve sonra elde edilen al›-
c› T-hücreleri donör MKH’leriyle kar›flt›r›ld›klar›n-
da aktif hale geçememifllerdir.

Bu sonuçlar allojeneik MKH transplantasyonu-
nun fizibilitesini ve güvenli¤ini saptam›fl, ve bizle-
rin MKH’leri ve HKH’lerinin allojeneik transplan-
tasyon s›ras›nda ko-transplantasyonunu önerme-
mize izin vermifltir. Hematopoietik engrafman› da-
ha h›zl› yapabilmek ve hematolojik malignansi gö-
rülen hastalarda allojeneik kemik ili¤i ya da PBPC
transplantasyonundan sonra GVHD’yi s›n›rland›r-
mak için yap›lan çok merkezli bir allojeneik MKH
transplantasyon denemesi yeni tamamlanm›flt›r
(Lazarus& Koç). 43 hasta miyeloablatif kemo-rad-
yasyon terapisi, HLA-benzeri kardefl ilik (N=17) ya
da mobilize edilmifl periferal kan (N=26), ve ayni
donörden artan dozlarda MKH (1-5 x106/kg) infuz-
yonu verilmistir. MKH infüzyonuna ba¤l› hiçbir
toksisiteye rastlanmam›flt›r. Bütün hastalarda nöt-
rofil ve trombosit sayilari h›zla duzelmistir . Bu
gruptaki hastalarda GVHD olanlar›n say›s›n›n, his-
torik gruplarla k›yasland›¤›nda daha düflük oldu¤u
görülmüfltür. Bu yeni hücre terapisinin GVHD’nin
önlenmesindeki etkisinin tespit edilmesi için daha
genifl randomize denemelerin yap›lmas› gerekmek-
tedir. fiiddetli akut ve kronik GVDH, MKH’lerin ko-
infüzyonuyla birlikte azalma gösterse de, tümör re-
lapsi gösteren hastalar›n say›s› fazla de¤ildir.
GVDH profilaksi için randomize yap›lm›fl genifl de-
nemelere ek olarak, yerleflmifl GVHD durumunda,
allojeneik donör MKH infüzyonunun herhangi bir
törapatik etkisinin olup olmad›¤›n›n tespit edilme-
si önemlidir.

Göbek Kordon Kan› (Umbilical Cord Blood-
UCB), allojeneik kök hücre transplantasyonuna
ihtiyaç duyan hastalara hematopoietik kök hücre-
leri için potansiyel bir alternatif kaynak sunmakta-
d›r. UCB, graft h›zl› elde edilebilir oldu¤u ve al›c›-
lardaki GVHD potansiyeli HLA ayr›m› durumunda
bile az oldugu için, di¤er alternatif donör kaynak-
lar›na göre daha avantajl›d›r (49). Eriflkinlerde ise
bu yaklafl›m, tek bir UCB ünitesinde bulunan az
say›daki hematopoietik kök hücresi nedeni ile da-
ha zordur. Bilhassa, nötrofil engrafman› için geçen
süre görece daha uzundur. Birkac grup, erken
davranan sitokin ve aderan MKH’lerin, otolog veya
da farkli bir donörden al›nan (ebeveyn ya da kar-
defl), kombinasyonunu kullanarak kordon kani
hücrelerinin arttirilmasi araflt›rmaktad›r (50). Bu
kültür sistemlerinin yaln›zca engrafman oran› ve
h›z› üzerinde de¤il, ayn› zamanda GVDH’nin s›kl›-
¤› ve fliddeti üzerindeki etkilerini görmek onemli
olacakt›r. MKH’lerinin ebeveyn ya da kardeflten al›-
n›p UCB transplantasyonu s›ras›nda hastaya veril-
mesini içeren faz I denemeleri Minnesota Üniversi-
tesi’nde (Minneapolis, MN) bafllat›lm›flt›r. Çal›flma-
n›n amaclari nötrofil ve trombosit engrafman› ve
GVHD görülme s›kl›¤› ve fliddetini arastirmaktir. 

Her ne kadar, MKH’lerin damar içine infüzyonu
donör MKH’lerinin al›c› hayvanlar›n çok çeflitli do-
kular›nda gözlenmesiyle sonuçlanm›fl olsa da, in-
sanda kemik ili¤i mikroçevresi gibi dokular›n do-
nör MKH yap›lanmas›n› ve yenilenmesini göster-
mek mümkün olmam›flt›r. Bu tür uygulamalarda
bafll›ca engellerden biri kültür ile artt›r›lan
MKH’lerinin düflük düzeydeki engrafman›d›r. Zay›f
MKH engrafman›na etki eden belli say›da faktörler
vard›r. Birincisi, MKH’lerin ebatlari ve yüzey özel-
likleri yap›lanacaklar› dokulara dönmeleri için uy-
gun olmayabilir. Kültür ile arttirilan MKH’lerin ge-
nifl (granülositlerin 2-3 kat›) olduklar›na dair ›fl›k
mikroskopisi ve flow kan›tlar› vard›r. Bu, hücreler
direkt olarak damara verildi¤inde, büyük ebatlar›
nedeni ile akci¤er ve karaci¤er de birikebilirler. ‹n-
san MKH’lerinin α1-3 ve β1, β3, β4 integrinlerini,
ICAM 1&2, VCAM, L-Selektin, ve CD44 (hiyaluro-
nat) espres ettikleri ama α4 integrin, E-Selektin, P-
Selektin, ICAM-3 and Kaderin-5, gibi hematopoie-
tik kök hücresi yap›lanmas›nda önemli adezyon
molekülleri, espres edemedikleri gösterilmifltir.
‹kincisi, Kültür ile arttirilan MKH’lerde profileratif
eksiklik olabilir. MKH’ler ex-vivo büyüme s›ras›nda
birçok hücre bölünmesine maruz kald›klar› için,
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profileratif limitlerine yaklaflabilir ve al›c›larda ye-
terli flekilde büyüyemeyebilirler. Üçüncüsü, kemik
ili¤i ve di¤er doku çevreleri dolaflan MKH’leri yap›-
lanma peptidleri arac›l›¤›yla çekmeyebilir ve
transplante olmufl hücrelere yaflama ve yap›lanma
avantaj› sunmayabilirler. Damar içine verilen
MKH’lerin da¤›l›m›n›, yap›lanmas›n› ve engrafma-
n›n› anlamak için çal›flmalar devam etmektedir. 

V. SONUÇLAR VE GELECEK DO⁄RULTULAR

MKH’leri homojen populasyonlar olarak elde
edilebilir, nitelendirilebilir, nicel olarak analiz edi-
lebilir ve vucut diflinda manipule edilebilirler. So-
nuç olarak, MKH’ler terapötik genleri tafl›mak ya
da hematopoietik kök hücre büyümesi s›ras›nda ve
hematopoietik kök hücre transplantasyonu s›ra-
s›nda hücreleri desteklemek için elveriflli bir teda-
vi arac›d›r.

MKH"lerin klinik uygulamalar›, hematopoietik
engrafman h›z›n› ve oran›n› düzeltmek, GVHD’yi
iyilefltirmek ya da engellemek, kalitsal metabolik
hatalar› düzeltmek ve çeflitli terapötik genleri ak-
tarmak amac›yla h›zla geliflmektedir. MKH’lerin bi-
yolojisi ve terapötik potansiyeliyle ilgili baz› temel
sorular hala cevaps›zd›r. MKH’lerin in vivo kendi
kendini yenileme ve engrafman potansiyeline sahip
alt populasyonlar›n› arama çal›flmalar› devam et-
mektedir. MKH’lerin in vivo yap›lanmas›na karfl›
olan engelleri anlamak için bu hücrelerin ebat ve
yüzey özellikleri tekrar incelenmektedir.

Hatalar icin, MKH’lerinin transplantasyonunun
belirgin bir de¤eri olup olmad›¤› ve hematopoietik
kök hücrelerinin transplantasyon öncesinde
MKH’lerle kültürünün bu hücrelerin engrafman›n›

ve/veya immunolojik özelliklerini de¤ifltirip de¤ifl-
tirmedi¤i henuz aç›kl›¤a kavuflmam›flt›r. MKH’lerin
sadece kendilerine has immunolojik özellikleri ol-
du¤u aç›kt›r ve bu hücreler immun bozukluklar› ve
hematopoietik ve solid organ transplantasyonu
için uygulanacak hücresel terapi için yeni bir teda-
vi yontemi ortaya koyabilirler. MKH"leri ve immun
sistem aras›ndaki etkileflimin anlafl›lmas› yeni bul-
gular›n klinik stratejilere dönüfltürülmesi için çok
önemlidir. Temel araflt›rmaya ek olarak, MKH’lerin
optimal aktar›m›, dozu, zamanlamas› ve kayna¤›
gibi önemli sorular› sormak için klinik öncesi hay-
van modellerine ihtiyaç vard›r. Bunlar ve di¤er so-
rular hem bilim adamlar›n› hem de klinik araflt›r-
mac›lar› gelecek y›llarda meflgul edecektir. 
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