
Yasaklar ve üzerinde çal›fl›labilecek

insan embriyosu say›s›n›n k›tl›¤›, emb-

riyonik kök hücreler üzerinde yap›lan

araflt›rmalar› sekteye u¤rat›rken, arafl-

t›rmac›lar› da baflka kulvarlara sürük-

lüyor: insan-hayvan melezi embriyo-

lar. Çünkü, bir hastadan al›nan hücre-

leri klonlayarak embriyo üretmek, red

olas›l›¤› bulunmayan, genetik olarak

özdefl embriyonik kök hücreler sa¤la-

yabilir.

Araflt›rmalarda ve eninde sonunda

t›bbi uygulamalarda kullanmak üzere

embriyonik kök hücreler için yeni kay-

nak yaratma çabalar›, bir yandan alk›fl-

lan›rken, di¤er yandan tart›flmalara ve

endiflelere neden oluyor. fiu an için

embriyonik kök hücreler yaln›zca in-

san embriyolar›ndan elde edilebiliyor.

Bu da, ya düflük sonucu kaybedilen

ceninlerden ya da tüpte döllenme uy-

gulamalar›ndaki fazlal›klardan olabili-

yor. Ancak bu, kimilerine göre kabul

edilemez bir durum. Birçok araflt›rma-

c›ya göreyse, embriyonik kök hücrele-

rin fleker, Alzheimer gibi çeflitli hasta-

l›klar› tedavi edebilme potansiyeli, bu

tür düflüncelere daha üstün geliyor.

Embriyonik kök hücrelerin üzerinde

bu kadar durulmas›n›n nedeni de bu

zaten. Çünkü, henüz uzmanlaflmam›fl

olan bu hücreler, çeflitli farkl› dokula-

ra dönüflebiliyorlar. Bu özellikleri, on-

lar› doku yenilenmesi gerektiren has-

tal›klar›n tedavisi için mükemmel bir

nakil malzemesi yap›yor. 

Yasaklardan ve kamuoyu bask›s›n-

da daha önemli olan sorun, ana kay-

naklar yaln›zca düflük ve tüpte döllen-

me art›klar› oldu¤undan, araflt›rmala-

ra yetecek kadar embriyonik kök hüc-

renin bulunamamas›. Oysa, t›pta yay-

g›n bir flekilde kullan›m alan› bulabil-

mesi için, embriyonik kök hücrelerin

çok say›da üretilmesi gerekiyor. Bu

say›ya insan embriyolar›ndan ulaflmak

zor oldu¤undan çözüm hayvan yu-

murtalar›nda yat›yor gibi görünüyor.

Yani, türler aras› klonlaman›n çekicili-

¤i, insan yumurtas› k›tl›¤›n›n üstesin-

den gelmesinde. Farkl› türlerden klon-

lanan embriyolar›n geliflip tümüyle

farkl› bir organizmaya dönüflme olas›-

l›¤›ysa zay›f. Bu durumda, insan yafla-

m› için potansiyel bir tehlike yok gibi

görünüyor.

Kurba¤a Yumurtalar›

Bir hücre gelifltikçe, DNA’s›na kim-

yasal iflaretleyiciler eklenir ve kal›c›

olarak baz› genler aç›l›rken baz›lar›

kapan›r. Örne¤in bir deri hücresi, bir

kas hücresinden çok farkl› bir genetik

programa sahiptir. Ancak, yetiflkin bir

hücrenin çekirde¤i, klonlama s›ras›n-

da bir yumurtan›n içine yerlefltirildi-

¤inde, yumurtan›n içindeki baz› faktör

ya da faktörler hücrenin program›n›

embriyonik duruma döndürebiliyor.

Bu durum, herhangi bir hücre tipinin

geliflmesine olanak veriyor. Biyologlar

bu zamana kadar bu faktörleri belirle-

meyi baflaramad›lar. Baz› kök hücre

araflt›rmac›lar›, böyle bir çal›flman›n

memeli yumurtalar›yla yap›lamayaca¤›-

n› söylüyor. Çünkü, fare ve insan yu-

murtalar› çok küçük oldu¤undan, bun-

lar›n içindeki yeniden programlama

moleküllerini araflt›rmak oldukça zor.

‹nsan yumurtalar›ysa, bildi¤imiz gibi

çok az bulunabiliyor. 

‹ngiltere’deki bir enstitü bu amaçla

kurba¤a yumurtalar›na yönelmifl.

Araflt›rmac›lar, kurba¤a yumurtalar›-
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n›n, yetiflkin insan hücresi çekirde¤ini

emriyonik kök hücre haline döndüre-

bildi¤ini keflfetmifller. Çal›flmada, ye-

tiflkin fare ve insan hücreleri, kurba¤a

yumurtalar›n›n çekirde¤ine enjekte

edilmifl. Her iki hücre türünde de,

embriyonik kök hücre durumu için en

iyi belirleyici faktör olarak kabul edi-

len Oct-4 geni aç›lm›fl. ‹nsan hücrele-

rindeki Oct-4 geni ifadesinin düzeyi,

embriyonik kök hücrelerindeki kadar

yüksek olmufl. Ayn› zamanda, hücre-

nin kimli¤inin de¤iflti¤ini gösteren bir

baflka durumsa, yetiflkin bir hücrenin

iflaretçisi genlerin kapanmas› olmufl.

Kurba¤a yumurtalar›n› elde etmek ve

onlarla çal›flmak çok kolay oldu¤un-

dan, bu keflif araflt›rmalara büyük ya-

rar sa¤layabilir.

Daha fazla çal›flma yapmadan, ye-

tiflkin hücrelerin kendi kaderlerini

gerçekten tersine döndürüp döndür-

medikleri kesin olarak bilinemeyecek.

Ancak, bu de¤ifliklik olabiliyorsa, kur-

ba¤a yumurtalar› yeniden programla-

ma çal›flmalar› için anahtar rol oyna-

yabilir. Tek bir kurba¤a, yaklafl›k

20,000 yumurtaya sahip. Yani, kurba-

¤a oositi, yeniden programlama yap-

mak için kullan›lmak üzere büyük

miktarlarda bulunuyor. Araflt›rmac›-

lar, anlafl›lmas› zor faktörleri tan›mla-

mak için yumurtalar›n içindeki kimya-

sallar› görüntüleyebilir. Anahtar mole-

küller teflhis edildikten sonra, insan-

lardaki karfl›l›klar›n› bulmak da daha

kolay bir hale gelebilir. 

Bu yöntemin bir baflka avantaj›ysa,

kurba¤a yumurtalar›na enjekte edilen

insan hücrelerinin bölünmemesi. Böy-

lece, ortada insan embriyosu yaratma

riski olmuyor. Klonlama  gerçekleflme-

den, klonlaman›n ilk aflamalar› üzerin-

de çal›fl›labiliyor. Bu aç›dan, klonlama

çal›flmalar›n›n k›s›tland›¤› ülkeler için

çok yararl› bir seçenek. Yetiflkin hüc-

releri yeniden programlamak, ayn› za-

manda bir insan embriyosuna zarar

vermeden embriyonik kök hücreler el-

de etme kazanc› da getirebilir.

Tavflan ‹nsan 

Embriyonik kök hücre elde etme

amaçl› ilgi çekici baflka bir çal›flma

Çin’de yap›lm›fl. fiangay ‹kinci T›p

Üniversitesi’nden Hui Zhen Sheng ve

ekibi, yetiflkin insan hücrelerini çekir-

de¤i ç›kar›lm›fl tavflan hücreleriyle bir-

lefltirerek, yani bir flekilde klonlama

yaparak, insan embriyonik kök hücre-

leri elde ettiklerini söylüyorlar. Daha

da önemlisi, sonuçta ortaya ç›kan hüc-

relerin, kas ve sinir hücreleri gibi çe-

flitli insan dokular› oluflturabilece¤ini

iddia ediyorlar ve bu yolla insan yu-

murtas› k›tl›¤›n›n üstesinden gelinebi-

lece¤ini belirtiyorlar. Yöntem bir emb-

riyoyu, yani potansiyel bir insan› tah-

rip etmenin etik sak›ncalar›n› da orta-

dan kald›r›yor. Çünkü, bilimadamlar›

aras›nda türler aras›ndaki nakillerin,

geliflme sürecini yaflayabilir bir embri-

yo aflamas›na tafl›yabilece¤ine inanan

hemen hemen yok gibi. 

ABD’de yap›lan benzer bir çal›fl-

mada, insan-inek ve insan-tavflan emb-

riyolar›ndan, kök hücreler elde edile-

memifl. Embriyolar genelde birkaç bö-

lünmeden sonra, yani henüz embriyo-

nik kök hücre elde edemeden ölmüfl-

ler. Ayn› ekibin, tehlikedeki türleri

kurtarmak amac›yla yapt›¤› türler ara-

s› klonlama denemeleriyse yine baflar›-

s›zl›kla sonuçlanm›fl. Yaln›zca, birbi-

riyle yak›n akraba olan iki tür kullan›-

larak yap›lan klonlamalarda yaflayabi-

lecek durumda embriyolar elde edile-

bilmifl. Örne¤in, inek yumurtalar› kul-

lanarak vahfli bir öküz cinsini klonla-

ma girifliminde oldu¤u gibi. Ancak,

böyle yak›n bir eflleflmede bile, klonla-

nan öküz, do¤umundan iki gün sonra

ölmüfl. 

Dolay›s›yla insan ve tavflan gibi çok

farkl› türlerden bir “insan-tavflan mele-

zi” ortaya ç›kma olas›l›¤› bulunmad›¤›-

n› kesine yak›n bir güvenle söyleyebi-

liriz. Nitekim haberlerin baz› bulvar

gazetelerinde tavflan kulakl› insan bi-

çimli montaj görüntüler tetiklemesine

karfl›n, ancak baz› embriyolarda, hüc-

reye kimyasal enerji sa¤layan mito-

kondri içinde çok küçük ölçeklerde

tavflan DNA’s› görülmüfl. 

fiangay ekibinin çal›flmas›, oldukça

farkl› tepkiler alsa da, yine de önemli

bir geliflme olarak nitelendiriliyor.  Ça-

l›flmada, befl yafl›ndaki bir çocu¤un ve

iki yetiflkinin sünnet derilerinden ve

bir kad›n›n yüzünden al›nan deri hüc-

releri, çekirdekleri ç›kart›lm›fl tavflan

yumurtalar›na aktar›lm›fl.  Sonuçta

oluflan embriyolardan da, çeflitli doku

tiplerine dönüflme yetene¤ine sahip

hücreler toplanm›fl.

Sheng’in ekibi, çal›flmalar›nda ra-

kiplerinden bir ad›m önde gibi görün-

se de, ABD’li ekip, bu tür deneylerin

çok temel biyolojik nedenlerle kötü

sonuçlanabilece¤ini belirtmeden ede-

miyor. Örne¤in, mitokondrinin, uzak-

tan akraba olan türlerin çekirde¤iyle

iyi iletiflim kuramad›¤›, bu yüzden her-

hangi bir türleraras› embriyo ve bun-

dan üretilmifl herhangi bir dokunun,

enerji eksikli¤i duyabilece¤i gibi. 

Çal›flmaya kuflkuyla bakan bir bafl-

ka bilim çevresine göreyse, çal›flman›n

baz› kusurlar› var. Gerçek embriyonik

kök hücreler s›n›rs›z üreme kapasite-

lerine sahiptirler. Oysa, Çinli ekip, üre-

tilen hücrelerin bu özelli¤i tafl›d›klar›-

n› kan›tlamaya yetecek süre büyüme-

lerine izin vermemifl. Bilim dünyas› bu

hücrelerin embriyonik kök hücre ol-

du¤una tümüyle ikna olmam›fl olsa

da, çeflitli dokulara dönüflebilme yete-

nekleri dikkate de¤er bulunuyor. 
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Oluflan hücrede,
az miktarda gen
tafl›yan tavflan
mitokondrileri
hala duruyor

Embriyodan al›n›n hücreler,
sinir ve kas hücreleri dahil
olmak üzere, çeflitli doku
tiplerine dönüflebiliyor

Tavflan yumurtas›n›n
çekirde¤i al›n›yor

Deri hücresi tavflan
yumurtas›na enjekte
ediliyor

Mitokondri

Çekirdek

Tavflan yumurtas›

Türleraras› Klonlama ‹nsan hücreleri çekirde¤i ç›kart›lm›fl tavflan yumurtas›na aktar›l›yor

‹nsan deri hücreleri


