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ÖZET
Kök hücreler, son yıllarda tüm tıp camiasının en çok üzerinde 
durduğa ve her yıl yüzlerce yeni çalışmanın yap ildiği hir konu 
haline gelmiştir. Sunduğu veya sunacağı öne sürülen muhtemel 
tedavi olanakları düşünüldüğünde, halen tedavisi mümkün 
olmayan pek çok hastalığa çare olması beklenmektedir. 
Kök hücrelerin klinik kullanımı günümüzde daha çok 
onkohematologlar tarafından çalışılmaktadır, ancak en faydalı 
olacağı alanlardan biri de Plastik Cerrahidir. Kök hücrelerin 
her türlü allojen doku (gerek karaciğer, böbrek, kalp gibi 
viseral organlar; gerekse yüz, el, kas, kemik vb. kompozit 
doku) transplantasyonlarında tolerans oluşturmadaki rolleri 
yapılan pek çok çalışmada gösterilmiştir. Özellikle son yıllarda 
doku mühendisliğinde kök hücreler kullanılarak elde edilen 
başarılar Plastik Cerrahinin tedavi şemalarında ciddi 
değişiklikler olabileceğinin sinyallerini vermektedir. 
Ülkemiz koşullarının genellikle yetersizliği nedeniyle ne yazık 
ki bu tür teknolojilere çok geç adapte olabilmekteyiz. Bu 
derlemeyi hazırlarken Türk Plastik Cerrahlarının bu denli 
güncel bir konudaki bilgilerini arttırmayı amaçladık. 
Anahtar Kelimeler: Kök hücre, doku mühendisliği, 
transplantasyon

GİRİŞ
Kök hücre transplantasyonu pek çok onko-hematolojik, 

immünolojik ve metabolik hastalığın tedavisinde gittikçe 
artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Tedavi 
desteğindeki gelişmeler ciddi ve ölümcül yan etki insidansım 
azaltmıştır, fakat komplikasyonların daha düşük oranlara 
indirilmesi gerekmektedir.

1949 da Jacobsen 1 ve ark., 1951 de Lorenz 2 ve 
ark. ilk defa ölümcül dozda ışınlanmış hayvanlan kurtarmak 
için intravenöz kemik iliği infüzyonu ihtimalini ortaya 
atmışlardır. 1961 de Till vc McCulloch hematopoİetik kök 
hücrelerin sıçanlardaki radyasyona bağlı gelişen 
hematopoİetik yetmezliği düzeltebildiğim göstermiştir3 . 

O zam anlar hem atopoİetik kök hücrelerin :
- Radyoaktiviteden korunma kapasitesi olduğuna;
- Tüm hematopoİetik seri hücrelerini geliştirebildiğine;
- Kendi kendini yenileme kapasitesi olduğuna, inanılıyordu.

SUMMARY
Stem cells become one o f the mostpopular topics ofmedicine 
recently, and hundreds o f studies are being published every 
year. Stem celi therapy seems to be a promising toolfor the 
treatment o f  incurable or challenging diseases. 
Currently, most o f the clinical studies conceıııing stem cells 
are beingperformed by oncohematologists; however, stem 
cells could offer very important therapeutic alternatives for  
the plastic surgical therapies, as well. The impact o f the stem 
cells for the induetion o f the tolerance in the allogeneic tissue 
(visceral organs ineluding Uver, kidney, heart ete. and composite 
tissues ineluding face, hand, muscle, bone ete.) transplantations 
field was reported in many studies, previously. The important 
success reached with the tissue engineering studies using stem 
cells recently, could be a sign o f crucial changes in the field 
o f therapeutic Plastic Surgical applİcadons.
Unfortunately most o f us are not familiar to the stem celi 
technology due to insufficient scientlfic support and financial 
sources in our country. We wrote this review to inerease the 
knovvledge o f the Turkish Plastic Surgeons about stem cells 
and their potential therapeutic applİcadons.
Keywords: Stem Celi, tissue engineering, transplantation.

Çok geçmeden hematopoİetik kök hücrelerin 
hematopoİetik hücrelerin sadece bir parçası olduğu ve 
bunlann dalak ve kemik iliğinden elde edilebileceği açıklık 
kazandı.

Hematopoİetik hücreler büyüklükleri, yoğunlukları 
ve belli bazı hücre yüzey işaretlerinin ekspresyonu temel 
alınarak alt gruplara ayrıldı 4 . Kemik iliği hücrelerinin 
yaklaşık 1/2000' i (%0,05) hematopoİetik kök hücredir k 

CD34 kök hücrelerin ve alt gruplarının %1- 4'ü 
vasküler endotelyal hücrelerde bulunan bir transmembran 
hücre yüzeyi sialomüsinidir 5’ 6 . CD34+ hücrelerin 
%90'mdan fazlası lcnfoid, miyeloid veya eritroid serilere 
farklılaşmasına karar veren karakteristik, antijenler taşır ve 
bu nedenle plurîpotent rekonstrüktif potansiyeli olan kök 
hücreler olarak düşünülmezler7. Uzun- dönem kemik iliği 
kültürünü başlatan hücreler "(LTC-IC)" CD 34 eksprese
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ederler ve CD3, CD4, CD8, CDIO, CD14, CD15, CD19, 
CD20, CD33, CD38, ve CD71 (CD34+ Lin- hücreler) gibi 
alt grup antijenlerini taşımazlar. Şu anda hematopoietik 
kök hücre CD 34 + DR - lin - olarak tanımlanmış ve 
kullanılmaktadır.

H em atopoietik  Kök Hücre K aynakları
Hematopoietik kök hücreler kemik iliği, fetal karaciğer 

hücreleri, periferik kan kök hücreleri, embriyonik kök 
hücreler, umblikal kord kam ve kök hücrelerin in vitro 
çoğaltılmalarıyla elde edilebilir

1. Kemik İliği Kaynaklı Hematopoietik Kök Hücreler
Geleneksel kök hücre transplantasyonu metodu hiç

müdahale edilmemiş tam kemik iliği hücre karışımının 
damar yolu ile in füzyonudur. Oldukça çok miktarda hücre 
damardan verilir.

Tam bir kemik İliği hücre süspansiyonu ile kök hücre 
transplantasyonu için 0,4-1,2 X 108 mononükleer hücre/kg 
(vücut ağırlığı) gerekmektedir 8 , ancak optimum olarak 
2-4X108/kg çekirdekli kemik iliği hücresi kullanılmalıdır. 
Tüm kemik iliğini içeren bir kök hücre transplantı daha 
düşük oranda greft başarısızlığı ve daha düşük hematolojik 
m alignite nüks oranıyla sonuçlanır. Kemik iliği 
süspansiyonu  tem el h em atopo ie tik  kök hücre 
popülasyonunu içeren karışık heterojenitede hücrelerden 
oluşur. Bir allojen transplant olgusundaki gibi verici ve 
alıcı arasındaki artmış farklılık GVHD gibi ciddi yan 
etkilere neden olabilir. Kemik iliği T hücrelerinin oranının 
azaltılması GVHD sıklık ve şiddetini azaltır fakat sıklıkla 
zayıf kök hücre yerleşiminde (engraftment) sorunlara 
neden olabilir9 .

2. Fetal Karaciğer Hücre Kaynaklı Hematopoietik 
Kök Hücreler

Hamileliğin 2. ve 7. aylan arasında fetüs karaciğeri 
fizyolojik olarak hematopoietik dokuların bir parçasıdır. 
Fetal karaciğer hücreleri hem hematopoietik hem de 
lenfopoietîk sistemleri başarıyla yeniden oluşturabilir ve 
lcnfopoiezin başlamasından önce transplantasyon için 
kullanılabilirler 10.

3. Periferik Kandan Hematopoietik Kök Hücreler 
Kemik iliği ve kan kök hücre havuzlan hematopoietik 
progenitör hücrelerin  ekstravasküler kemik iliği 
bölgelerinden kan dolaşımına ve tam tersi yöne göçüne 
izin veren dinamik bir denge sağlar. Periferik kanda herhangi 
bir anda dolaşan kararlı durumdaki progenitör hücrelerin 
sayısı genellikle güvenli bir transplant dozu için çok 
düşüktür 11.

Lökoferezle progenitör hücrelerin elde edilme olasılığı 
ilk defa 1980 de gösterilmiştir 12. Bunu kısa süre sonra 
başarılı kan progenitör hücre hareketiyle ilgili k linik 
çalışm alar ve hem atopoietik yeniden oluşum için 
hareketlendirilmiş kan hücrelerinin avantajıyla ilgili raporlar 
takip etmiştir.

Periferik kan kök hücre kullanımıyla ilgili detaylı ilk 
raporun 1981 de yayınlanmasından beri periferik kan kök 
hücrelerinin klinik kullanımı hızla artmıştır. Periferik kan

kök hücreleri daha hızlı "engraftment" kinetiği ve elde 
edilme kolaylığı nedeniyle kök hücre kaynağı olarak geniş 
oranda kemik iliğinin yerini almıştır. Bir vericiden aferez 
yöntemiyle elde edilen CD34+ hücre sayısı kemik iliği 
greftinin içerdiği CD34+ hücre sayısının dört katını 
geçebilir12.

Periferik kan kök hücreleri CD34+/CD38- Thy-1 dir 
ve miyeloid veya lenfoid serilere özgü markerlarm tam bir 
komponentini eksprese etmez (Lin-) 14. Periferik kan kök 
hücreleri nc fenotipik, ne de immünolojik olarak kemik 
iliği kaynaklı kök hücrelerle benzemezler. Hareketli periferik 
kan kok hücreleri hücresel döngüde daha az aktiftir (S 
fazmda daha az hücreleri vardır), daha çok seriye özgü 
farklılaşma antijeni taşır ve metabolik olarak daha az 
aktiflerdir 15 , İlave olarak, daha uzun dönem kültür 
analizlerinde daha yüksek klonojenite gösterirler.

Kemik iliği greftleriyle kıyaslandığında periferik kan 
kök hücrelerinin çeşitli avantajları vardır:

a. Kök hücrelerin toplanması hastaneye yatmayı veya 
genel anesteziye m aruz kalm ayı gerek tirm ez.

b. Miyeloablatif tedaviden sonra periferik kan kök 
hücrelerinde kemik iliği hücrelerinden daha kısa süreli 
sitopeni olur. Hem nötrofiller hem trombositler büyüme 
faktörüyle hareketlendirilmiş periferik kan kök hücreleriyle, 
kemik iliği hücreleriyle olduğundan daha hızlı iyileşir. 
Kemik iliği mililitrede en yüksek oranda CD 34+ MNC 
içerir, fakat kem oterapi ve büyüm e faktörüyle 
mobilizasyondan sonra periferik kandan daha da yüksek 
sayıda CD34+ hücre elde edilebilir.

c. Periferik kanın mabgn hücre içenne olasılığı kemik 
iliğinden daha azdır.

d. Lökoferez sırasında biriktirilen mononükleer 
hücreler izole edilip dondurularak saklanan "colony-formmg 
unit grannlocyte maerophage (CFU-GM)" vc CD34+ 
hücreler ihtiva eder 14.

Periferik kan kök hücre transplantasyonunun 
dezavantajları 17 :

a. Vasküler yaklaşım ihtiyacı.
b. Hematopoietik kök hücre hareketlendirmesi için 

çeşitli faktörlere ihtiyaç duyulması ("ehemopriming'1)
c. Sitokin tedavisinin yan etkileri
d. Hematopoietik kök hücre hareketlendirmesi farklı 

derecelerde başarılı olmaktadır.
e. îmmün sistemdeki lökositlcrin aktive hale 

gelebilmesi.
f. Olguların yaklaşık % 80'inde, büyüme faktörlerinin 

baş ağrısı, ateş, kemik ağrısı ve miyalji gibi minör yan 
etkileri görülebilir. rHuG-CSF' verilmesi sağlıklı vericilerde 
daha güvenlidir. Dalak rüptürü ve ölümü içeren önemli 
morbiditeler çok nadir rapor edilmiştir.

g. Alıcıda kronik GVHD olasılığında artış (Periferik 
kök hücre paketinde daha çok sayıda T lenfosit varlığı).

4. Embriyonik Kök Plücrelerden Hematopoietik Kök 
Hücreler

Embriyonik kök hücreler blastositlerin iç hücre 
kitlesinden izole edilen totipotent hücrelerdir. Olgun
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organizmadaki her türlü hücreyi oluşturabilirler 18 . 
Totipotent kök hücreler tüm üç germ tabakasından 
kaynaklanan hücreleri oluşturabilir fakat ekstra-embriyonik 
yapılardan olan hücre ve dokuları oluşturamaz; bu nedenle 
tüm embriyoyu oluşturamazlar. Blastositten fetüse gelişim 
sırasında, endoderm, mezoderm veya ektoderm ve en 
sonunda tek hücre çeşidine doğru sınırlı bir programlamayla 
y en isiy le  d eğ iş tirilen  to tip o ten t kök hücre ler 
totipotentliklerini kaybeder.

Çeşitli eriyebilen faktörler fare embriyonik kök 
hücrelerinin farklılaşmasını yönetir; örneğin, IL-6 hücreleri 
eritroid seriye yönlendirir19; IL-3 hücreleri makrofaj, mast 
hücresi veya nötrofıl haline yönlendirir20; ve retinoik asit 
oluşumunu uyarır 21 . Büyüme faktörlerinden hiçbirisi 
farklılaşmayı özellikle bir hücre tipine doğru yönlendirmez. 
Çoğu büyüm e faktörünün bazı hücre tip lerin in  
farklılaşmasını engellediği düşünülmektedir ve bu 
engelleyici etki indüksiyon etkisinden daha belirgindir. Bu 
nedenle belirli büyüme faktörleri belirli germ tabakalarının 
farklılaşmasını etkiler.

Totipotensleri nedeniyle embriyonik kök hücreler 
rejeneratif tıpta potansiyel kullanımlara sahip olabilir22. 
Bazı raporlar fare em briyonik kok hücrelerin in  
hematopoietik hücreler23, nöronlar24, kardiyomiyositler25 
ve miyositleri26 içeren özel hücre tiplerine dönüşümünün 
uyanlabildiğini göstermektedir, Embriyonik kök hücrelerin 
bu kadar geniş spektrumda hücre tipine farklılaşmasındaki 
kesin mekanizmalar bilinmemektedir, fakat çevrenin önemli 
olduğuna inanılmaktadır.

Teorik olarak, em briyonik kök hücreler hiç 
farklılaşmamış aşamada in vitro olarak sonsuza kadar 
saklanabilir ve vücudun herhangi bir hücre tipine 
farklılaşmak için yönlendirilebilir. Bu potansiyel pek çok 
hastalığı tedavi etmek için bazı laboratuar üretimi yapay 
dokulara hatta organlara kaynak olabilir. Öte yandan, 
domuz embriyonik kök hücreleri ilk izole edildiğinden 
beri yirmi yıldan fazla süre geçmesine rağmen, insanlardaki 
embriyonik kök hücre teknolojisi hala emekleme 
aşamasındadır.

E m briyon ik  kök h ü cre le rin  k lin ik  o larak  
uygulanabilmesinden önce bir dizi engellerin aşılması 
gerekir27; istenen hücre tipinde safbirpopülasyonu dikkatli 
b ir şekilde seçmek ve genişletm ek için bir giriş 
mekanizmasma ihtiyaç vardır, embriyonik kök hücrelerin 
kullanılabilm esiyle ilgili dini ve ahlaki değerler 
belirlenmelidir ve ali ojen transplantasyonlar için alıcıda 
vericiye özgü toleransın uyarılması gerekmektedir.

Embriyonik kök hücre bazlı tedavide ilk basamak 
özel bir hücre tipine dönüşebilen embriyonik kök hücrelerin 
tesp it edilm esini sağlam ak ve bu seriyi karışık  
popülasyondan ayırmaktır. Şu ana kadar, embriyonik kök 
hücre farklılaşması için yapılan girişimlerin hiçbirisi %100 
saf, olgun 'alt grup' popülasyonuyla sonuçlanmamıştır. 
K linik uygulamalar için ya özel hücre tiplerinin saf 
popülasyonunun ya da yanlış davranan hücrelerin yok 
edilmesi için intihar genlerini taşıyan hücrelerin üretim ve 
çoğaltılmasını sağlayan basit bir genetik yaklaşıma ihtiyaç 
vardır. Farklılaşmamış embriyonik kök hücrelerinin veya 
uygun olmayan hücre serilerinin verilmesi teratom oluşma

veya doku fonksiyonunun daha ileri zarar görmesi riski 
taşır. Bu nedenle, bu zorlukların üstesinden gelmek için 
kök hücrelerin biyolojisiyle ilgili pek çok temel sorunun 
cevaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, tüm allojen transplantlarda olduğu gibi alıcı 
tarafından transplantm reddedilme riski vardır. Öte yandan, 
embriyonik kök hücre kaynaklı hücre transplantı yüksek 
oranda immünojenik olgun dendritik hücrelerden arınmış 
olabilir ve transplantasyon sırasında sadece MHC kompleks 
class 1, (class II' yi değil), eksprese edecektir. Uzun dönem 
immünsupresif tedavinin sağlanması başarılı klinik 
uygulamayı etkileyebileceği için, immün toleransın 
oluşturulması embriyonik kök hücre kaynaklı tedavinin 
kullanılmasını sağlayacaktır.

İnsan embriyonik kök hücre kaynaklı tedaviler 
tamamen yenidir ve insan klinik denemeleri başlamadan 
Önce güvenlik ve etkinlik konusundaki kaygılar belirlenmeli 
ve açıklığa kavuşmalıdır.

5,Umblikal Kord Kanından Hematopoietik Kök 
Hücreler

Hematopoietik kök hücreler kana ulaşırlar ve 
hematopoez için perinatal yer değiştirmeleri sırasmda 
olduğu gibi gelişmeleri süresince kanda dolaşırlar. Umblikal 
kord kanındaki hem atopoietik  kök hücrelerin in  
engraflmenf inin daha kolay olabilme ve GVHD inşidansının 
olasılığının daha az olması son zamanlarda ilgiyi daha çok 
umblikal kord kam üzerine yoğunlaştırmıştır. Umblikal 
kord kanının doğum sırasında fetüsü ya da anneyi 
e tk ilem eden  alınabilm esi o ldukça avantajlıd ır.

Bazı otörler umblikal kord kanının hematopoietik kök 
hücrelerinin zenginleştirilmiş kaynağı olabileceğini rapor 
etmiştir. Klinik denemelerde, umblikal kord kam kök hücre 
transplantasyonu yüksek bir engraftment potansiyeli ve 
düşük akut GVHD riski göstermiştir 28. Verici için risk 
olmaması ve çok düşük enfeksiyöz hastalık taşınma riski 
olması umblikal kord kam kök hücre transplantasyonunun 
avantajlarıdır28. Her yenidoğan potansiyel bir verici olduğu 
için, umblikal kord kam bankası oluşturulması teorik olarak 
her HLA tipi için kullanıma hazır hematopoietik kök hücre 
kaynağı sağlayabilir.

Umblikal kord kanının ana dezavantajı tek bir vericiden 
toplanabiîen kan miktarının sınırlı olması ve toplanma 
işleminin sadece bir kez yapılabilmesidir.

Geliştirilmiş tekniklerle 200 ml'ye kadar umblikal 
kord kanı elde edilebilir ve bu kan 4x106 miyeioid 
progenitör içerebilir; fakat rapor edilmiş olan toplanabiîen 
umblikal kord kanı hacimleri değişkendir29 ve sadece 20- 
40 mİ elde edilmesi nadir değildir30.

Toplanan hacmi; gebelik süresi, kord uzunluğu, kordun 
klemplenme pozisyonu, kord klemplenene kadar infantm 
doğum süresi, yenidoğamn ağırlığı ve kord klemplenmesi 
sırasında ve öncesinde yenidoğamn plasentaya göre seviyesi 
gibi bazı doğumsal faktörler etkileyebilir3! . Takip edilen 
işlem sırası ve toplama sırasında kullanılan aletler de 
sonuçta elde edilen miktarı etkileyebilir.

Açık ve kapalı toplama sistemleri tanımlanmıştır32133. 
Plasenta halen uterustayken veya plasentanın doğumundan 
hemen sonra, açık sistemler kesilmiş kordun matemaî
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tarafından kanı kavanoz veya tüplere drene eder. Kapalı 
sistemler ise veni delerek kanı, kan biriktirme poşetlerine 
veya şırıngalara akıtır 32. Klinik kullanım için umblikal 
kord kanı genellikle plasenta doğumundan sonra bakteriye! 
ve matemal kan kontamİnasyonunu engellemek ve doğum 
işlemine olabilecek müdahalelerden kaçınmak için kapalı 
sistemler kullanılarak toplanır ’3 .

Sonuç olarak, geliştirilmiş hematopoietik kök hücre 
İn vitro genişletme teknikleriyle birlikte umblikal kord 
kam biriktirme işlemlerinin optimizasyonu umblikal kord 
kanının klinik faydalarını arttırabilir. Dondurarak saklama 
yöntemini kullanarak umblikal kord kanı kök hücreleri 
daha büyük kardeşlerdeki transplantasyon İçin veya gen 
transferinde hedef hücre olarak kullanılabilir 34 .

6. Hematopoietik Kök Hücrelerin İn vitro Çoğaltılması
Progenitör ve postprogenitör hücrelerin in vitro 

çoğaltılması îökoferez için olan ihtiyacı azaltabilir ve düşük 
sayıda progenitör hücre içeren bir aferez ürününü yeterli 
hücre sağlayabilmek için çoğaltabilir35 .

- Hematopoietik kök hücrelerine gen transferi genetik 
olarak mo di fiye edilmiş hematopoietik hücrelerin sürekli 
bir kaynağının oluşmasına neden olur. Hematopoietik kök 
hücreleri içeri sokulan geni taşıyan kuvvetlendirilmiş 
serinin b ir yaşam  boyu kaynağını sağlayabilir.

- Potansiyel viral vektörler, özellikle retroviriisler, 
erken hematopoietik progenitör hücrelerin DNA'sıyla 
birleştirilebilirler.

- Başarılı allojen kemik iliği transplantasyonu çeşitli 
kan ve immün hücre hastalıklarım düzeltebilir ve bu 
hastalıklar muhtemelen hematopoietik kök hücrelerdeki 
doğal tip genlerin ekspresyonuyla tedavi edilebilir.

- Pek çok kalıtsal enzim eksikliği hastalığı 
hematopoietik kök hücre kaynaklı pek çok kan ve immün 
hücre serilerinin tüm organizmada dolaşıma girmesiyle 
tedavi edilebilir.

- Retroviral vektörler, genleri güvenli ve etkili bir 
şekilde hedef hücrelerin genomuna ekleyebilir. Vahşi tip 
virüs bulunmayan ve replikasyon-defektif rekombinant 
virüs üretilmesine izin veren paketleyici hücreler etkin ve 
güvenli retroviriisler tarafından yönetilen gen transferi 
sağlayabilir36. Ayrıca adeno-bağlantılı virüsler genlerin 
hedef hücrelere transferi İçin kullanılabilir. Adenovirüsler 
yüksek virion titrelerinin oluşturulmasına imkan verir, 
yardımcı hücre bulaşı olmadan rekombinant virionîarı 
stabilize eder, ve potansiyel olarak daha iyi güvenlik 
özelliklerine sahiptirler3' .

Gen tedavisinin çeşitli dezavantajları vardır. İn vitro 
koşullarda işlemler sırasında biyolojik özelliği kolaylıkla 
kaybedilebilir; kültür yapılmış kök hücrelerden zayıf 
engraftment rapor edilmiştir 38 , Ayrıca kemik iliğindeki 
hematopoietik progenitör hücreler kök hücre yeteneklerini 
periferİk kandaki hematopoietik kök hücrelerinden daha 
kolay kaybederler 39 . Bu nedenle hematopoietik kök 
hücreleri içeren tedavi edici stratejileri tasarlarken, 
gelişimlerinin değişik basamaklarındaki kök hücreler 
arasındaki farklı biyolojik davranış göz Önünde 
bulundurulmalıdır 40.

Gen transfer deneylerinde farklılaşmanın uyarılıp

başlatılması olgun fonksiyonel hücre elde etmek için 
Önemlidir; fakat farklılaşma da bir problem olabilir çünkü 
gerçek kök hücrelerin in vitro korunması gerekir. Homolog 
rekombinasyon oranım arttırmak için yeni teknikler gelişim 
aşamasındadır.

Kök Hücre Tedavisinde Yenilikler
Kök hücreler tarafından sunulan muhtemel tedavileri 

anlatmadan önce kök hücre ailesinin iki üyesinden 
bahsetmek gerekir. Bunlar erişkin kok hücreler ve 
mezenkimal kök hücrelerdir. Yukarıda anlatıldığı gibi 
embriyonik, periferik kan ve umblikal kord kök hücrelerinin 
önemi iyi bilinmektedir. Son yıllarda erişkin kök hücrelerin 
içinde bulundukları dokudan farklı diğer çeşitli hücre 
tiplerine farklılaşma yetenekleri kanıtlandı. Erişkin ve 
mezenkimal kök hücrelerinin in vitro koşullarda çoğaltılması 
ve bu hücrelerin doku mühendisliğinde kullanılması değişik 
tipte dokuların yeniden yapılandırılması için umut verici 
tekniklerdir.

Erişkin Kök Hücreleri
Erişkin kök hücreleri her dolardaki toplam hücre 

sayısının küçük bir parçasıdır. Bir erişkin kök hücre tüm 
hayatı boyunca kendini yenilem e yeteneği olan 
farklılaşmamış bir hücredir. Erişkin insan kemik iliğinde 
toplam kan hücrelerinin 1/104 ile 1/105 arası veya daha 
fazlasını oluştururlar.

Erişkin kök hücreleri iki ana özellikleriyle tanınırlar: 
hücresel morfoloji ve içinde bulundukları doku veya organa 
onları bağlayan özel işaret proteinleri. Son zamanlara kadar 
insan erişirin kök hücrelerinin gelişimsel olarak yapıldığı 
ve sadece içinde bulundukları dokunun hücre serilerine 
farklılaşabildikleri düşünülüyordu. Fakat bir dizi deney 
erişkin kök hüerelerinin ’plastisite' veya ’transdiferasyon' 
olarak nitelenen çeşitli hücre tiplerine farklılaşma yeteneğine 
sahip olduklarını göstermiştir. İnsan erişkin kök hücre 
çalışmaları kalp kası hücrelerine 41, iskelet miyoblastlanna42, 
nöroektodermal hücrelere (nöronlar, oligodendrositler ve 
astrositler) 43 , hepatositler ve kolanjiositlere 44 , deri, 
karaciğer, sindirim (ösefagus, barsaklar ve mide ) ve 
solunum sistemi epitel hücrelerine 45 ve endotel hücrelerine46 
farklılaşmayı göstermiştir. Transdiferasyon çalışmaları 
özel bir çevrenin dokuya özel kök hücrelerin gelişimini 
belirlediği fikri üzerine kurulmuştur. Uzak veya yakın 
dokudan sinyaller bu sınırlayıcı sinyalleri erteleyebilir ve 
hücrelerin özel dokulara farklılaşmasına rehber olabilir47.

Erişkin kök hücrelerinin diğer bir önemli özelliği 
bulundukları yerden doku gelişimi ve onanını olan bölgelere 
göç etme yetenekleridir. Kemik iliği kaynaklı kök hücreler 
kemik iliğinden deri, akciğer, barsak ve mide dokulanna 
farklılaşır45.

Teorik olarak bu hücreler laboratuarda farklılaştın lıp 
doku onarımı için aynı bireye geri verilebilir; böylcce 
immünsupresyon ihtiyacı da olmaz. Fakat bazı kök hücre 
tipleri için bulundukları yere erişme ve hücreleri izole 
etmedeki zorluklar, düşük frekans, hücre kültüründe zayıf 
gelişme ve sınırlı serilere dönüşcbilme potansiyeli buııiann 
doku mühendisliği için kullanımlarını elverişsiz hale 
getirir .
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Mezenkimal Kök Hücreler
Erişkin kemik iliği stroması mezenkimal kök hücreleri 

veya mezenkimal progenitör hücreler olarak bilinen 
hematopoietik hücre olmayan bir hücre grubu içerir. Bunlar 
kemik, kıkırdak, yağ, tendon, kas ve kemik iliği stromasmı 
içeren farklı mezenkimal dokulara in vitro veya imvıvo 
olarak gelişebilen multipotent öncüllerdir ve bn onları 
doku mühendisliği çalışmaları için çekici bir hücre kaynağı 
yapar49. Bunlar kemik iliği hücrelerinin yaklaşık sadece 
%0,01 ile % 0,00rini temsil eder; fakat cam ve plastiğe 
yapıştıkları için hematopoietik kök hücrelerinden kolaylıkla 
ayrılabilirler 50. Vücutta kemik iliği, kemik, kıkırdak, düz 
kas ve iskelet kası gibi dokularda bulunduğu ve deri, 
karaciğer, beyin hücreleri (nöronlar ve glia) gibi hücrelere 
dönüşebildiği gösterilmiş olan mezenkimal kök hücreler 
vardır. Tam tersi olarak nöral kök hücrelerden kan 
h ü cre le rin e  de dönüşüm  g ö ste rilm iş tir  51=52 .

İnsanlarda ana mezenkimal kök hücre kaynağı kemik 
iliği stromasıdır. Mezenkimal kök hücre elde etmek için 
crista iliaca'dan alman kemik iliğinin en uygun olduğu 
düşünülmektedir53. Fakat yaşla birlikte kemik iliğindeki 
mezenkimal kök hücre sayısı önemli oranda azalır; bu 
nedenle, otolog ve allojen kullanım için alternatif kaynaklar 
gerekmektedir 54 . Umblikal kord kam kök ve progenitör 
hücreler için zengin bir kaynaktır ve insan umblikal kord 
veninden kültür edilen mezenkimal kök hücre benzeri 
hücrelerin immünofenotipleme ve morfolojik çalışmalarının 
sonuçlan, bu hücrelerin kemik iliği ve diğer kaynaklardan 
elde edilen kültüre edilmi ş mezenkimal kök h ücrelerine 
çok benzediği fikrinin ileri sürülmesine neden olmuştur5l.

Mezenkimal kök hücreleri kemik iliğinden izole 
ettikten sonra in vitro kültür koşullarında çoğaltmak 
mümkün hale gelmiştir. Doku mühendisliğindeki olası 
kullanımlarına ve hücre bazlı tedaviye 55,50 ek olarak, 
mezenkimal kök hücreler değişik retroviral ve diğer 
vektörlerle değiştirilebilir, sistemik ve lokal hastalıkların 
somatik gen terapileri için kullanılabilir. Kanser hastalarının 
malign hücrelerine kemoterapötik ilaçların taşınmasını 
sağlayan genlerle modifiye edilmiş mezenkimal kök 
hücrelerle yapılmış başarılı çalışmalar mevcuttur. Kemik 
iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin, de novo myokard 
oluşturduğu ve enfarkt alanına yapılan mezenkimal kök 
hücre infüzyonunun artmış global kalp fonksiyonu sağladığı 
bilinmektedir. Aynı hücrelerin başka uyaranlarla nöral 
hücre serisine dönüşmesiyle mezenkimal kök hücrelerin; 
felç, travmatik hasarlar, Parkinson hastalığı, spinal kord 
yaralanmaları gibi durumlarda kullanılabileceğini gösteren 
deneysel çalışmalar da bulunmaktadır. Kemp ve arkadaştan 
yaptıkları preklinik ve klinik çalışmalar neticesinde 
hematolojik hastalığı olup myeloablatif terapi görmüş 
hastalann hematopoietik kök hücre engraftmamnı arttmnada 
hematopoietik prekürsörlerle birlikte mezenkimal kök 
hücrelerin de kullamlab İleceğin i göstermişlerdir l7,5K .

Mezenkimal kök hücreler çeşitli nörodejeneratif 
hastalıklarda kullanılabilir ve omurga cerrahisinde kullanımı 
da oldukça akla yatkın gözükmektedir. Helm ve Gazit 
klinik olarak intervertebral disk onarımı ve spinal 
artrodezlerde kök hücre kullanımının yakın gelecekte 
gerçek leşeb ileceğ in i öne sürm ektedirler 00 .

Allojenik Transplantasyonda Kök Ve Progenitör 
Hücreler

Solid organ transplantasyonu son evre organ yetmezliği 
için neredeyse sıradan bir tedavi haline gelmiştir. Fakat 
gelişmiş immünsupresif rejimlere rağmen, şu andaki 
immünsupresif ilaçlar idealden uzaktır; kronik greft reddi 
engellenemez ve tüm greftlerin uzun dönem yaşayabilirliği 
sınırlıdır. Gecikmiş allogreft kaybının ana sebebi kronik 
rejeksiyondur54.

İmmünsupresif ilaçların yaşam boyu kullanılması 
gecikmiş yara iyileşmesi, fırsatçı enfeksiyonlar, ilaca 
bağımlı toksisiteler, deri maligniteleri, düşük dereceli 
lenfomaîar (transplant sonrası lenfoprohferatif bozukluklar), 
böbrek yetmezliğiyle birlikte organ toksisitesini içeren pek 
çok komplikasyonlara neden olur55.

Kompozit doku allogreftleri deri, tendon, sinir, kas 
veya kemiğin bir birleşimidir ve rekonstrüktif cerrahide 
bir sonraki basamak olacaktır. İnsanlarda kompozit doku 
allogreftl erinin uygulanmasının organ transplantasyonundan 
daha zor olduğu sanılmaktadır çünkü 51 bu dokulardan 
bazıları, örneğin derinin, bir organ transplantasyonunun 
herhangi bir parçasından daha antijenik olduğuna 
inanılmaktadır ve sağlam kemik iliği transplantasyondan 
sonra donör antijenlerinin devamlı bir kaynağını sağlayan 
greftin bir parçası olabilir.

İmmünsupresif ilaç kullanan hayvanlarda uzamış 
kompozit doku allogreft yaşayabilirliği sağlanabilmiştir, 
fakat hayatı tehdit etmeyen kompozit doku rekonstriiksiyonu 
için hu ilaçların kullanılması insanlarda klinik olarak uygun 
olmayabilir 62 . Donöre özgü allogreft toleransının 
oluşturulması, normal alıcı immün fonksiyonunun 
korunması ve kalıcı allogreft yaşayabilirliğinin uzun süre 
immünsupresif tedaviden uzak durarak başarılması cn 
uygun yaklaşım olur63.

Transplantasyon toleransı başlatarak immünsupresif 
tedaviyi kesmek İçin çeşitli girişimler yapılmıştır. 
Transplantasyon toleransım başlatmak için en çok çalışılmış 
vc en etkin yaklaşımlardan birisi hematopoietik kök hücre 
kimerizmiylc sonuçlanan kemik iliği transplantasyonudur. 
Kemik iliği transplantasyonunun karışık lenföid kimerizm 
geliştirerek donöre özgü immün tolerans sağladığı 
düşünülmektedir64. Bazı deneysel modellerde kemik iliği 
transplantasyonu kaynaklı hematopoietik kök hücre 
makrokimerizmi çeşitli allogreftlere donöre özgü tolerans 
başlatabilir 65 . İntraosscÖz (intratihial) hücresel CD90+ 
kök hücre transplantasyonuyla ilgili bir çalışmada 
immünsupresif ilaç terapisi yapmadan sıçanların allojen 
arka ekstremitelerinin yaşayabilirliğini 15 güne kadar 
uzatıldığı gösterilmiştir66. Bu çalışmada akım sitometrik 
analizler allogreft tedavi grubu (kök ve progenitör hücre 
enjeksiyonu) alıcılarının periferik kanlarında donör özgü 
kimerizm seviyesinin allogreft kontrol grubu (kök ve 
progenitör tedavi grubu yok) alıcılarının periferik kamudaki 
kimerizm seviyesiyle kıyaslandığında daha yüksek donör 
özgü k im erizm  sev iy esin i o rtaya  koym uştur.

Sıçan arka bacak ve vaskülarize kasık deri/ kemik 
modellerinde vaskülarize kemik iliği transplantasyonu 
kullanarak allogreft yaşayabilirliğim kısa dönem (7 gün) 
siklosporin A ve ?? -T hücre monoklonal antikorlarıyla
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tedavi ederek 700 günden fazla uzatıl ab ilmi ştir 67 .
Allojen kompozit doku transplantasyonlarında kök 

hücre kullanarak tolerans oluşturulması umut verici bir 
yaklaşımdır ve hayatı tehdit eden immünsupresif tedaviler 
olmadan el, larinks. tendonlar, sinirler ve hatta yüzün bile 
transplantasyonuna izin verecektir.

Doku Mühendisliğinde Kök ve Progenitör Hücreler
Doku mühendisliği yaşayan sağlıklı hücreleri vücuttan 

izole edip, çoğaltıp, onları biyouyumiu taşıyıcı materyallerle 
birleştirmek ve bunları hastalara yeniden transplante 
edebilmek olanaklı olduğundan beri hızla gelişen bir alan 
olmuştur 47. Son zamanlarda, dikkatler multipotansiyel, 
embriyonik, periosteal ve mezenkimal kök hücrelere 
yönelmiştir. Kök hücrelerin çeşitli dokulara farklılaşma 
potansiyeli rejeneratif tıp için önemlidir, fakat farklılaşma 
yollarım ve bu hücrelerin gelişimini istediğimiz dokulara 
doğru nasıl yönlendireceğimiz konusu henüz tam olarak 
anlaşılamamıştır. Doku onanını için kemik iliği stromal 
hücrelerini kullanan erken çalışmalar kemik eksikliklerinin 
onanmma odaklanmıştı68 . Son zamanlarda çalışılan bazı 
preklinik modeller ve klinik uygulamalar yara ve yanık 
onanım için keratinosİtler ve dermal fibroblastlar 69 , 
kıkırdak onanmı için kondrositler 7Ü, miyokard onanmı 
için miyositler 71 , yaşa bağlı maküler dejenerasyon için 
retinal pigment epitelyum hücreleri 72 ve merkezi sinir 
sistemi lezyonlannda miyelini onarmak için Schwann 
hücre transplantasyonlarım içerir73.

în vitro implant oluşturmak için bir bireyin kendi 
kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerini kullanarak 
doku m ühendisliği zaman alıcıdır. İki a lternatif 
araştırılmaktadır, ilki kompleks dokuları allojen mezenkimal 
kök hücrelerle prefabrike etmektir. Allojen mezenkimal 
kök hücreler transplant için doku üretmek amacıyla 
kullanılır ve biriktirilip daha sonra implante edilebilir. 
Geniş hayvan modellerinde, donör kaynaklı mezenkimal 
kök hücreler otolog mezenkimal kök hücreleri tarafından 
üretilenlere benzer rejeneratif doku ürettiler 47 . Önceki 
çalışmalar hem hayvan hem de insan mezenkimal kök 
hücrelerinin (kostimulatuar) antijenler taşımadığını 
göstennişti ve bu nedenle immün olarak ayrıcalıklıymış 
gibi görünüyorlardı74.

Araştırılan ikinci alternatif mezenkimal kök hücrelerin 
direkt in vivo kullanılmasıdır. Bu yaklaşım için mezenkimal 
kök hücrelerin kemoçekiciliğini, bölgeye özgü mitotik 
bölünmelerini arttıran özel bir hücre serisine doğru 
indüksiyonları ve yeni oluşan dokunun ev sahibi dokuyla 
birleşmesi için bir dizi faktör gereklidir74 . Bu faktörleri 
implantasyondan önce bir yapı iskelesinin üzerine enjekte 
etmek veya üzerinde hareketsiz hale getirmek mümkündür.

a. Kemik Doku Mühendisliğinde Kök Hücreler
Geniş kemik parçalarının rekonstrüksiyonu halen 

hekimlere çekici gelmektedir, ancak şu ana kadar İdeal bir 
seçenek bulunamamıştır. Osteokondüktif bir çatıyla 
kom bine edilen osteo jen ik  işlenm iş hücrelerin  
mühendisliğiyle elde edilen kemik greft materyali ümit 
veren bir yaklaşım olabilir. Bazı otörler multipotent kök 
ve p rogenitör hücreler ku llanarak  kem ik greft 
mühendisliğinde iyi sonuçlar bildirmişlerdir 75 . Rapor

edilen modellerin çoğunda uzun bir kemikte oluşturulmuş 
geniş bir segmental eksiklik in vitro çoğaltılmış otolog 
osteojenik progenitörleri taşıyan silindir şeklinde poröz 
b ir  b iy o se ra m ik le  d o ld u ru lm u ş tu r . S trom al 
osteoprogenitörler lokal olarak biyoseramik çatılara 
aktarıldığında kök hücreler kritik boyutlu kemik eksiklerinin 
İyileşmesini geliştirmiştir. Hayvanlardaki bu başarılı 
sonuçlardan sonra insanlarda kemik yeniden oluşumu için 
çeşitli klinik denemeler yoldadır 76 . Kök ve progenitör 
hücreler ve bunların doku rejenerasyonundaki fonksiyonları 
hakkında yeni bilgiler bunları kraniyofasiyal defelctlerin 
düzeltilmesinde kullanmak için kuvvetli bir temel sağlar.

Yapılan çalışmalarda geniş kemik defektlerinin olduğu 
durumlarda kemik rejenerasyonu için, izole edilip kültürde 
çoğaltılmış mezenkimal kök hücreler osteokondüktif, 
osteoindüktif ve osteopromotif stratejilerle birleştirilmiş 
ve en az otojen kansellöz kemik grefti kadar başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir11' 78.

b. Kıkırdak Doku Mühendisliğinde Kök Hücreler
Hasarlanmış kıkırdağın onarım ve rejenerasyonu için

doku mühendisliği kullanılarak İn vitro fabrike edilen 
yapay kıkırdak kullanımı bir seçenek olabilir 79 . Çeşitli 
çalışmalar kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin 
kıkırdak ve kemik doku mühendisliği için kültüre edilmeleri 
ve çoğaltılmaları zor olan prİmer kondrosit ve osteosİtlerden 
daha umut verici adaylar olduğunu göstermiştir 80 . 
Progenitör hücreler defekt olan dokunun içine implante 
edildikten sonra çoğalır ve kondrositlere farklılaşır. Öte 
yandan, günümüze kadar kıkırdağın tam olarak onarımı 
mümkün olmamıştır ve tam olgun kondrositlere farklılaşma 
için çevreleyen ev sahibi doku içinde yeni oluşan kıkırdağa 
ihtiyaç vardır. Mezenkimal kök hücre kaynaklı hücre 
tedavisi ve seçilmiş farklılaşan sitokiıılerin gen transferinin 
birleşimi faydalı olabilir 47.

c. Yara İyileşmesinde Kök Hücreler
Endotelyal progenitör hücre tedavisi ve terapötik

vaskülogenezin plastik cerrahide çeşitli uygulamaları vardır. 
Son zamanlarda problemli alanlarda yeni damar oluşumunu 
arttırmak için endotelyal progenitör hücre transplantasyonu 
kullanılmaktadır81. Sistemik dolaşıma enjekte edildikten 
sonra endotelyal progenitör hücreler seçici bir şekilde 
iskemik dokulara yerleşir, böylece bu endotelyal progenitör 
hücreler iskemik flepleri kurtarmada önemli olabilir. Bu 
nedenle, terapötik damar oluşumunun flep yaşayabilirliğini, 
yara iyileşmesini geliştirme, doku çoğalmasını hızlandırma 
ve doku mühendisliğini kolaylaştırma potansiyeli vardır. 
Endotelyal kök ve progenitör hücreler diyabetik hastalarda 
veya yanıklarda olduğu gibi komplike yaraların tedavisinde, 
tek başına büyüme faktörlerindan ziyade hücreleri 
yenileyerek faydalı olabilir.

d. Teııdon Mühendisliğinde Kök Hücreler
Çeşitli deneylerde fibroblastlar veya kemik iliği

kaynaklı mezenkimal kök hücreler tendon ve ligament 
onanınım iyileştirmek için tip 1 kollajen jelleriııe implante 
edilebilir 82. Biyokimyasal ve histolojik analizlerin gelişmiş 
doku yapısını ortaya koymasına rağmen, tendon ve ligament 
eksiklerinin tam iyileşmesini temin etmek ve biyomekanik 
özellikleri ve hasarlanmış tendonun fonksiyonelliğini 
geliştirmek için daha başka çalışmalara ihtiyaç vardır. Dış

192



Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2006) Cilt:14, Sayı:3

kaynaklı büyüme faktörlerinin kullanımı tendon ve ligament 
doku m ü h en d is liğ in in  b a şa rıs ın ı a r ttıra b ilir .

e. Kas Doku Mühendisliğinde Kök Hücreler
Konjenital anomaliler, travma ya da cerrahiler 

nedeniyle kayıplan olan hastalar için, doku mühendisliği 
ile üretilmiş in vitro çizgili kas kullanımım engelleyen en 
önemli problem besleyici damar olmamasıydı. Borschel 
ve ark. sıçanların soleus kasından doku alıp, miyoblastlan 
izole etmişler; fibrinojen hidrojel içeren bir silindir 
vasıtasıyla alıcı bir diğer sıçanm femoral arteri etrafına 
yerleştirip 3 haftalık bir inkübasyon süresi sonunda 
izometrik kuvvet ölçümleri ve histolojik inceleme 
yapmışlardır. Yapılan elektriksel stimülasyon testlerinde 
longitudinal kasılma kuvveti oluştuğu, desmin boyaması 
olduğu, von Willebrand boyamasıyla da silindirik dokunun 
içinde anjiogenez ve yeni kapiler oluşumu gözlenmiştir8' .
İskemiye bağlı kardiyomyositlerde skar oluşumu ve 

ventrikülde azalmış kontraktilite gözlenir. Kardiyomyoplasti 
için yapılan pek çok girişim sonucu en uygun kaynağın 
mezenkimal kök hücreler olabileceğine dair yayınlar 
mevcuttur R4,86.

f. Damar Mühendisliğinde Kök Hücreler
Vasküler düz kas hücreleri damarların media 

tabakasında bulunur ve damar duvarının "remodeling" ve 
vazoaktivitesinin kontrolü konusunda önemli rol oynarlar. 
Kemik iliği mezenkimal kök hücreleri vasküler rejencrasyon 
tedavisi için potansiyel bir hücre kaynağı olup doku 
mühendisliğiyle vasküler greftlcr hazırlamak için gereken 
düz kas hücrelerini oluşturmak için kullanılabilirler87,8S.

g. Nöral Doku Mühendisliğinde Kök Hücreler
Yağ kaynaklı erişkin kök hücreleri bir mezenkimal

kök hücre populasyonu olup; kondrosit, myosit, osteoblast 
ve nöral progcnitör hücrelere dönüşebildikleri rapor 
edilmiştir. Nöral progenitör hücreler beyin ölümü 
gerçekleşmiş insan korteksinden de elde edilebilmesine 
rağmen vericide yarattığı morbidite nedeniyle sağlanan 
hücre populasyonu kısıtlı olmaktadır. Vücutta çok miktarda 
bulunan ve belirgin donör alan morbidİtesi yaratmadan 
elde edilebilecek bir doku olması nedeniyle yağ dokusu 
üzerinde araştırmalar yoğunlaşmış ve çeşitli indüksiyon 
solüsyonlarında nöral doku dönüşümü gözlenmiştir. Çeşitli 
araştırmacılar yağ doku kaynaklı kök hücreleri kullanarak 
hasarlı sinir sistemlerine intraserebroventriküler olarak 
enjekte etmiş ve bu hücrelerin daha çok hasarlı bölgelere 
göç ettiğini göstermişlerdir. Daha ileri düzeyde çalışmalar 
halen devam etmektedir 89.

Kök Hücrelerin Geleceği
Gen değiştirme tekniklerindeki gelişmeler kök 

hücrelerin in vitro çoğaltılmaları sırasında değişebilmelerine 
imkan verir; böylece bir hastanın kendi kök hücrelerini 
bile daha iyi hale getirmek mümkün olabilir. Örneğin, 
genetik bir hastalıkta kaybolan bir gen aktivitesini yerine 
koymak veya bozuk bir gen aktivitesini durdurmak mümkün 
olabilecektir. Aynca bir bireyden elde edilen ve kendi doku 
onanını için kullanılan otolog kök ve progenitör hücreler 
immünolojik olarak idealdir. Fakat pek çok hastalığı ve 
eksikliği tedavi etmek için kök ve progenitör hücrelerin 
vaat ettiği büyük potansiyele rağmen çözülmeyi bekleyen

pek çok sorun vardır:
1. Transplantasyonun başanlı olabilmesi için önce 

tüm kök hücrelerin farklılaşması gerekir; aksi takdirde 
sürekli bölünüp çoğalma yeteneği taşıyan tek bir 
faklılaşmamış kök hücrenin bile varlığı tümör oluşumuyla 
sonuçlanabilir.

2. Bir ali ojen transplantasyondan sonra farklılaşmış 
kök hücreler alıcının immün sistemi tarafından kendinden 
olarak tanınmadığı zaman immünolojik cevap verici 
hücrelerin ahcıya dahil olmasını engelleyebilir. Bu durumda 
kök hücreler genetik değişikliklerde bireyselleştirilebilir 
veya transplante edilen hücrelerle birlikte İmmünsupresif 
tedavi kullanılabilir. Değişik MHC zemini içeren geniş bir 
kök ve progenitör hücre havuzuna sahip olmak ve 
transplantasyon için en uygun olanlarını kullanmak diğer 
bir çözüm seçeneği olabilir.

3. Bazı mezenkimal hücre serilerini başlatan ajanlar 
bilinmesine rağmen, serilerin gelişimini düzenleyen 
moleküler detayların araştırılması gerekmektedir. Her 
bireyin genotipi büyüme faktörü ve sitokinlerin 
salgılanmasını belirler 74 . Ek olarak, mezenkimal kök 
hücre kültürleri donöre özgü sitokin seviyeleri gösterir. 
Böylece doku mühendisliği uygulamaları hastaya özgü 
serileri uyarıcı ve serileri düzenleyici faktör dozları 
gerektirebilir74.

4. Kök hücre tedavisinde diğer bazı problemler ahcıya 
kök hücre türevlerinin nasıl, nereye ve ne zaman 
verileceğinin, bu hücrelerin potansiyellerinin zamanla 
değişip değişmeyeceğinin, istenen forma ulaşmak için 
yapısal çatıya ihtiyaç olup olmadığının, embriyonik kök 
hücrelerinden elde edilen hücrelerin etki durumunun erişirin 
hücrelerinden farklı olup olmadığının ve alıcının hastalığının 
çok ileri evreye ilerlemeden önce transplantasyon için 
gereken miktarlara etkin şekilde nasıl farkhlaştınlabileceği 
veya genetik  olarak nasıl değ iştirileb ileceğin in  
belirlenmesini içerir90.
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