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Embriyonik 
KOk Hiicreleri 

Erken insan embriyosundan a/man kii/Wr edilmi~ hiicreler yerte~tirildi{Ji doku/arda kalp gibi hasarft organlar it;in 6zenle gel~tirilir. 

54 POP0LER BILIM o ARALIK 1999 

Her t;e~it hiicreye farkhla~bilen kok hiicreler yakm 
zamanda izole edilebilmi~ir. Bu hiicreler birgiin her 
t;e~it hasar gormii~ dokunun tedavisinde kullandabile
cektir. 

Kalp, karaci1)er gibi hayati onem ta~tyan ve nakil 
gerektiginde kolay bulunamayan organlann hastadan 
ahnacak herhangi bir saghkh hiicreden ruretilmesl fikri 
arttk hipotez olmaktan t;tkmaya ve gert;ekl~meye ba~
lamt~ltr. Omegin kalp krizl get;iren bir hastantn deri 
hiicresinden ahnacak genetik maddenin, genetik mad
desi t;tkanlmt~ yumurta hiicresine yerle~tirilmesi ve bir 
hafta laboratuvarda biiyiiterek embriyo elde edip bu 
embriyodan da her tiir hiicreye farkltl~bilen embri
yonik kok hiicresinin izole edilmesi ile kalp kas hiicre
sinin eldesi yaktnda stradan bir tedavi haline ~elebile
cektir. Bu yontemin en biiyiik avantajt bagt~tkltk sistemi 
tepkisine neden olmamastdtr. 

lanndan elde edilen blastositler embriyonun 100 hiic
reli a~mast, petri tabakalannda kiiltiirlenince embri
yonik kok hiicrelerinin elde edilebilece1)i kiimeler olu~
turarak ve boliinerek geli~irler. Fare blastositlerine 
tekrar enjekte edildikleri zaman da fizyolojik iput;lanna 
uyarak yeti~kin hiicrelere farkltla~trlar. Kiiltiir ortamm
da kan kanserini engelleyici faktoriin (lenkemia inhibi
tory factor) bulunmadt1)t zaman goriilen olagandt~l 

farkltla~ma da kiiltiir ortammtn blastositlere embriyo
daki ko~ullann aymstnt saglama gerekliligini ortaya 
koymaktadtr. 
Gell~menin kontrol edilmesi 
Fare embriyonik kok hiicrelerinin A vitamininin bir 

tiirevi clan retionik asit ile etkile~tirilmesi sonucu sinir 
hiicrelerl olarak farkltla~masmm saglanabilmesi umut 
verici bir ba~ndtr. Bu farkhla~ma . retionik asitin no
ronlarla iigill genleri etkinle~tirirken , diger genleri t;eki
nikle~tirmesi ile saglanmt~tr . Kandaki tUm hiicreler ile 
kalp kast hiicreleri (kardiomiyositler) de elde edilebil

Kok hiicrelerinin bir siiredir bilinen t;~itleri deri , ba-
1)trsak kok hiicreleri gibi ilgili organlann yenilenmesini 
sa1)1arken . embriyonik kok hiicreleri her tiir hiicreye 
farklda~bildiginden , bu hiicrelerin 1998 YJhnda izole 
edilebilmesi biiyiik heyecan yaratmt~tr . Goniillii insan
lar ve rhesus maymunlan ile halen htzla devam eden 
t;ah~malar ba~la!tlmt~tr. 

mi~tir . Primal embriyosu 
kiiltiiriinii elde etmek it;in 
lse blastositenin dt~ hiicre 
tabakastntn, blastositeden 
kendili1jlnden aynlamadt
gtndan dt~ndan miida
hale ile aynlmast gerekli
dir. Aksi takdirde it; 
ktstmdaki hiicrelerin 
oliimii kat;tmlmazdtr. Fa
relerle yiiriitiilen t;alt~ma

larda kar~tla~tlan en biiyiik 
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,. Hiicrelerin nastl farkltl~t9t at;tklanmast gereken ko
nulardan olup, embriyonun iit; temel tabakastntn -
ektoderm, endoderm, mezoderm- tammlanmast ve bu 
tabakalar ile hiicre tiirleri arastndaki ili~kinin at;tklan
mast , kaydedilen onemli geli~meler arastndadtr. Kiiltiir 
ortamtndaki embriyonik kok hiicrelerinln farkltla~mast 
kontrol edilebildi1)i zaman da diyabet (~ker hastah1)t), 
Parkinson gibi hastahklann tedavisi son derece etkili ve 
kolay olarak yaptlabilecektir. Bunu gert;ekle~tirmek it;in 
hiicrelerin modifiye edilmesi gereklidir. 
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1981 ythnda ba~latdan bir t;ah~mada fare embriyo-
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sorun teratoma adt veri len Farenin embriyonik k6k hOcre-
lerinden elde edilen ve kaslar

bir tiimoriin ol~mast idi. da bulunan bir protein olan mi-
T erapiitik (tedavi amat;h) yosin (ktrmiZiya boyanmt$.1 

kullamma get;ilmeden once tUmor gibi kontrolsOz olu-

Farenin kalbine nakledilen k6k hOcrelerinin kalp kast ile birle$mi$ g6r0nt0s0. Verici hOcreler ye$il 1/oresans boya i/e 
boyanarak aytrt edilmi$fir. (sa{Jda) 
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Fartmin embriyonik kok hOcrelerinin fare beynine yerle~tirilmesi 1/e (koyu mavi) sinir hOcrelerine benzer hOcreler olu
~ur (kahverengi). Sinir hOcrelerinin olu~tugu bu hDcrelerin ~evre dokularma yapttgt uzanltlardan anla~tllf. 

~umlann kesin olarak engellenmesi zorunludur. da iken bazt iilkelerde ise tam tersi uygulamalar ge· 
Olas• zorluk ve lmkanlar c;erlidir. Embriyonun laboratuvar yerine rahimde tu· 
Elde edilen hiicrelerin llbba en yararh olaca!j1 olast tulmast arasmdaki farkm bir insamn hayall oldu!ju 

bic;lmi siispansiyon ya da lzole olarak kullamlaca!jt du- dii~iincesi lie kar~1 c;tktlan ara~llrmalann , insanhga 
rumlardtr. Organ olu~umunun iic; boyuUu ve karma~tk yararlannm ve embriyonik kok hiicrelerinin tek ba~
bir yaptst olmas1, doku miihendisligi admda disipllnle- Ianna embriyo olu~turmasmm imkanstz oldu!junul'i
rarast bir alammn do!jmasma neden olm~tur. Ome!jin topluma tam olarak anlattlmast onemli bir a~ama 
akci!jerin olu~mast ic;in embriyonun orta tabakast lie ic; olacakllr. 
tabakasmm etkile~me gereklili!ji , akci!)erin elde edilmesi Embrlyonlk hiicreler ve etlk 
yolunda c;ok onemli bir engeldir, ancak hic;bir zaman Bilimadamlannm embriyonik kok hUcreleri hak-
•tmkanstz· demek degildir. kmda edindikleri bilgi ve deneyimden tam olarak ya-

Ba!)t~tkhk sistemi tepkisi de c;ok onemli, fakat a~tla- rarlanabilmesl ic;ln toplumun deste!jine ihtlyac;lan ol· 
bilir bir engeldir. Ozerinde durulan yontemlerden biri du!ju son derece ac;tkttr. Blastosite evresine kadar olsa 
her insana uyan tiir embriyonik kok hiicresi elde et- da insan embriyolanmn laboratuvarda biiyiitUimesl, 
mektir. Boyle bir hUcrenin elde edilmesi ic;in genetik c;o!ju ki~i tarahndan bir insam dUnyaya gelmeden ol· 
yaptda, zor da olsa, yaptlmast gereken de!ji~ikliklerin diirme ~klinde algtlanmaktadtr. 1994 ythnda Ameri
ba~tnda ba!jt~lkltk sisteminin hiicreyi yabanc1 olarak ka'da bilimadamlan ile etik uzmanlannm kallhmtyla 
algtlamasma neden olan yUzey proteinlerinin sentezi· gerc;ekle~tirilen panelde konu tUm boyutlan ile ele 
nin engellenmesi gelmektedir. ahnm1~, yiiriitUien c;ah~malann etik ac;tdan uygun oi-

Di!jer yandan hastamn herhangi bir hUcresinden du!ju ve c;ah~malarm devlet tarafmdan desteklenmesi 
elde edilecek ilgili geni ic;eren c;ekirde!jln dollenmeml~ gerektigl gorii~ii benlmsenmi~tir. <;:ogu iilke de konu
ve kromozomlan c;tkanlmt~ yumurta hiicresine verile- yu bu ~kilde degerlendirirken , Almanya gibi birkac; 
rek gereken hiicrenin eldesi kesin c;ozUm olmahla bir· Ulkede de aksi yonde kararlar ahnmt~llr . 
likte tedavi ic;in ihtiyac; duyulan zaman ve maliyet yiik· lnsan embriyolannm bilimde vaadetti!ji parlak gele
sektir. Klonlama adt verilen bu yontem ile bilindigi gibi cegin golgelenmemesi ic;in ozellikle ktstrhk tedavisi 
koyun Dolly'de dUnyaya gelmi~tlr . Burada hastadan Uzerinde yiiriitiilen c;ah~malarda c;ok ozenli ve dikkatli 
ahnan hiicre 'verici' olara~ kullamlmakta, ancak elde olmak gereklidir. Deney tiiplerinde kok hUcrelerinin 
edilen embriyo blastosite evresine kadar kUitUr edil- yeti~tirilmesi ise blastositenin dt~ tabakasmda, plasen· 
mektedir. Bu a~madan sonra da kok hUcreleri izole tay1 ol~ak i~in bulunan hiicre tabakasmm attlma
edilir. Her tUrlU hastahgm tedavisinde kullamlabilecek sma baghdtr. Bu da geriye kalan hUcrelerin uterusta 
ve gelecegi son derece parlak olan bu konunun etik gell~me ~nsmm olmadtgt anlamma gelmektedir. 
yam ise ba~h ba~ma tartt~ma konusu olmu~ur. Bazt Scientific American'dan ozet c;eu. 
Ulkelerde ara$hrmalar devlet deste!)i ve garantisi altm- Ad II Denlzll ue Ahmet Giirzumar e 
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