
3 9 0 .  S A Y I N I N  E K ‹ D ‹ R

Kök HücrelerKök Hücreler
Nas›l Elde Ediliyor?Nas›l Elde Ediliyor?
Çocu¤u olmayan çiftler için uygu-
lanan yöntemde, sperm ve yumurta
tüpte döllenerek çok say›da embriy-
on yarat›l›yor. Embriyonlardan biri
anne aday›na nakledildikten sonra
ba¤›fllanan fazladan embriyonlar
embriyonik kök hücre yetifltir-
ilmesinde kullan›l›yor. 

Blastosit, embriyonun iç hücre
kütlesinin oluflmaya bafllad›¤› evre.
Embriyonik kök hücreler bu iç hücre
kütlesinde bulunur. Kök hücreler bu
geliflme aflamas›nda ancak çok k›sa
süre var olabiliyor.

Trofoblast embriyondan
ayr›l›yor, iç hücre kütlesi
yal›t›l›yor ve bir mikro pipetle
embriyonik kök hücreler 
iç hücre kütlesinden ç›kart›l›yor.
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‹ç hücre kütlesinden
al›nan kök hücreler bir
kültür kab›na yerlefltir-
iliyor. 

Kök hücreler bedenimizdeki
tüm hücrelerin atalar›.
Kendilerini kemik ili¤i, beyin
dokusu, kas, deri, pankreas,
karaci¤er ve insanlarda bulu-
nan akla gelebilecek öteki
her türlü  hücreye
dönüfltürme yetenekleri var.

Farkl›laflm›fl hücreler
alt gruplar›na göre
seçilip ayr›l›yorlar. 

Hücreler genetik
mühendisli¤i yön-
temiyle hastan›n
ba¤›fl›kl›k sistemine
uyum gösterecek
biçimde de¤ifltiriliyor.

Biçimlendirilmifl kalp kas hücreleri
hasta bir kalbe nakledilince, öteki
hücrelere uyum sa¤layarak ayn›
görevleri üstleniyorlar.

Kandaki tüm hücreler,
alyuvarlar, akyuvarlar
ve p›ht›laflma pulcuk-
lar› kemik ili¤inde
yap›l›r. Bu süreç
genellikle bedeni-
mizdeki yass› kemik-
lerde örne¤in kafatas›,
gö¤üs kemi¤i ve
le¤en kemiklerinde
gerçekleflir.
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Kök hücreler, bedenimizdeki tüm hücrelerin kayna¤›. Kendilerini  herhangi bir  baflka hücreye dönüfltürebilme yetene¤ine sahipler. Bunlar, yaflam›m›z›n

en bafl›nda, sperm hücresiyle yumurtan›n birleflmesinden hemen sonra çok k›sa bir süre için var olabiliyorlar, daha sonra bedenimizin öteki hücrelerini

ve dokular›n› oluflturmak üzere farkl›laflmaya bafll›yorlar. Geçti¤imiz y›llarda araflt›rmac›lar›n bu hücreleri farkl›laflmadan üretme yöntemini keflfetmeleri,

t›p ve doku mühendisli¤i alan›nda neredeyse s›n›rs›z olanaklar yaratt›. Kök hücrelerin istenen baflka bir hücreye dönüfltürülmesi tekni¤inin mükem-

mellefltirilmesiyle, yaln›zca hasta ya da eskimifl dokular onar›lmakla kalmayacak, eskisinden de daha güçlü belleklere, kaslara, daha sa¤lam kemiklere

kavuflabilece¤iz. O halde kök hücrelerin, 20. yüzy›l›n en önemli bulufllar› aras›nda say›lmas› bofluna de¤il. 
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TÜB‹TAK

Kök hücrelerin denetim alt›na al›nmas›, t›p alan›nda umars›z gibi görünen pek çok hastal›¤›n sa¤alt›lmas› için büyük umutlar getirdi.

Doktorlar, art›k kan kanserinin tedavisini, Alzheimer hastal›¤› nedeniyle u¤ran›lan a¤›r beyin hasar›n›n onar›m›n›, Parkinson hastal›¤›n›n

tedavisini, fleker hastalar›n›n kendi bedenlerinde insülin üretebilmelerini ufukta görüyorlar. Ancak kök hücrelerin tafl›d›¤› büyük

potansiyel, gen mühendisli¤i alan›nda at›lan büyük ad›mlarla birleflince, olas› kötü uygulamalar konusunda kayg›lar› da birlikte getiriyor.

Bu nedenle pek çok hükümet, t›p çevrelerinin büyük bask›s›na karfl›n bu alandaki araflt›rmalara s›n›rlar koyma gere¤ini duyuyor. 

KKöökk HHüüccrreelleerriinn
TT››ppttaa KKuullllaann››mm››

Kök hücreler gen
mühendisli¤inin de önde
gelen araçlar›ndan. Üst
resimde, seçilmifl
özellikler tafl›yan bir DNA
parças› bir fare embriyonik
kök hücresine afl›lan›yor.
Bu kök hücre daha sonra
fare embriyonuna
nakledilerek yeni kuflak
farelere istenen özellikler
kazand›r›l›yor. 

Kök hücreler arac›l›¤›yla yeni kan hücreleri
yarat›l›p kan kanseri (lösemi) için etkili bir
tedavi sa¤lanabilece¤i düflünülüyor.

Kök hücrelerin t›ptaki uygulama hedeflerinin bafl›nda
eskiyen ya da hastalanan kalp kaslar›n›n onar›lmas›
geliyor. Kalp kas› hücrelerine dönüfltürülmüfl kök
hücreler, y›pranm›fl kasa afl›land›klar›nda, evsahibi
hücrelerden görevlerini ö¤renip uygulamaya
bafll›yorlar.

Kök hücreler, beyinde yeni nöronlar oluflturarak
Alzheimer hastal›¤›n›n yol açt›¤› büyük hasar›n
onar›m›n› sa¤layacak ve Parkinson hastal›¤›n›n
etkilerini hafifletebilecek.

Yetiflkinlerin kemik
ili¤inden al›nan kök
hücreler, laboratuvar
kültürlerinde kemik,
k›k›rdak ve hatta beyin
hücrelerine
dönüflebiliyor.

‹nsan embriyonik kök
hücrelerinin gelifltirildi¤i kültür
kaplar› uygun s›cakl›kta
depolan›yor. Küçük resimlerde
de kültür içinde geliflmenin
de¤iflik evrelerindeki kök
hücre kolonileri görülüyor.

K›k›rdak hücreleri Kemik hücreleri Ya¤ hücreleri Kas hücreleri
Hematopoetik destek

hücreleri

Kemik ili¤indeki
mesenkimal 

kök hücreler (MSC)

Astrositler

Hücre nakli yöntemiyle fleker
hastalar›n›n pankreaslar› yeniden
insülin üretir duruma
getirilebilecek.




