
Önce iyisi: Farkl›laflm›fl, yetiflkin in-

san hücreleri de kiflilik ve ifllev de¤ifl-

tirip tümüyle farkl› hücrelere, bu ara-

da beyin hücrelerine dönüflebiliyor. 

Kötüsüyse flu: Yaflam›n daha anne

karn›ndaki ilk evrelerinde ortaya ç›-

kan, farkl›lafl›p belirli bir ifllev kazan-

mam›fl embriyonik kök hücrelerin va-

at etti¤i mucize çözümler bir süre da-

ha bekleyecek. 

Embriyonlar›n d›fl›nda cenin doku-

sunda ve yetiflkin canl›lar›n baz› doku-

lar›nda da bulunan bu kök hücrelerin

özelli¤i, geliflme sürecinde kulvar de-

¤ifltirip baflka hücrelere dönüflebilme-

leri örne¤in, bir beyin hücresi aday›,

nöron yerine bir kas hücresine dönü-

flebiliyor. Ya da bir kemikili¤i hücresi,

karaci¤er hücresi olabiliyor.  Ama ya-

k›n zamanlara kadar, bir kez farkl›lafl-

t›ktan sonra, yetiflkin hücrelerin kifli-

lik ve ifllev de¤ifltiremeyecekleri, t›pta

genel kabul görmüfl bir dogma niteli-

¤indeydi. Ancak son birkaç y›ld›r ger-

çeklefltirilen deneyler, bu inanc›n te-

mellerini ciddi biçimde sarsmaya bafl-

lad›. Son olarak gerçeklefltirilen iki de-

ney de farelerde kemikili¤inden al›nan

yetiflkin hücrelerin beyne girip sinir

hücrelerini and›r›r hücrelere dönüfle-

bildiklerini ortaya koydu.  Her iki de-

ney de, yetiflkin dokulardan al›nan

hücrelerin, do¤ru sinyallerle uyar›ld›k-

lar›nda eski kimliklerini terk edip bir

yenisine bürünebildikleri yolunda or-

taya ç›kmaya bafllayan inan›fl› güçlen-

direcek nitelikte.  Bunun insanl›k için

önemi aç›k. E¤er ayn› olgu insan bey-

ninde de gerçekleflirse, kemikili¤inden

kolayl›kla al›nabilecek olan hücreler,

bir gün çok say› ve çeflitteki sinirsel

hastal›klar›n tedavisinde kullan›labile-

cek. Üstelik bu durumda, baflar›s›z ha-

mileliklerin sonucu ortaya ç›kan dü-

flüklerden elde edilebilen insan embri-

yon kök hücreleriyle yürütülen deney-

lerin tak›ld›¤› etik sorunlar da söz ko-

nusu olmayacak. Ancak,  farelerde ba-

flar›l› olan deneyin insanlarda da ayn›

sonucu verip vermeyece¤i, flimdilik

kuflkulu. 

ABD’deki Nörolojik Bozukluklar

ve Felç Ulusal Enstitüsü’nden

(NINDS) Éva Mezey ve ekibi, normal

yetiflkin erkek farelerden al›nan kemi-

kili¤i hücrelerini, ba¤›fl›k›k sistemle-

riyle ilgili hücreleri üretemeyecek bi-

çimde programlanm›fl yeni do¤mufl di-

fli farelere nakletmifller.  Normal ola-

rak ba¤›fl›kl›k sistemleri çal›flmayan fa-

reler, do¤umlar›n› izleyen ilk gün için-

de ölürler; ancak kemikili¤i nakliyle

hayatta kal›p normal geliflimlerini sür-

dürebilirler. Nakledilen hücrelerin ne

oldu¤unu belirlemek için araflt›rmac›-

lar, fareleri 1-4 ay içerisinde öldürmüfl

ve beyinlerini incelemifller. Beyinlerin

hepsinde de, Y kromozomu tafl›yan

hücrelere rastlanm›fl. Bu, sözkonusu

hücrelerin erkek vericilerden geldi¤i-

nin tart›fl›lmaz kan›t›. Asl›nda bu ilk

bak›flta fazla flafl›rt›c› de¤il; çünkü ke-

mikili¤i içinde bulunan hücrelerin

beyne girebilip burada astrosit ve glia

gibi destek hücreleri oluflturabildikle-

ri, y›llard›r biliniyordu. Deneyin as›l

heyecan verici sonucu, erkek vericiler-

den kaynaklanan hücrelerin küçük bir

yüzdesinin, beynin sinyal iletifliminde

bulunan temel hücreleri olan nöronla-

ra özgü iflaret proteinleri üretmeleri.

Bu da kemikili¤i hücrelerinin beyne

girdikten sonra nöronlara dönüfltükle-

rinin bir iflareti olarak de¤erlendirili-

yor. Daha birkaç y›l öncesine kadar bi-

lim adamlar›, memelilerde yabanc› ke-
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Kemikili¤i nakillerinden türeyen hücreler fosforlu yeflil proteinle kendilerini belli ediyorlar. 



mikili¤i hücrelerinin nöro-

na dönüflmesi bir yana, ço-

cukluk evresinden sonra

beyinde yeni nöron oluflu-

munun gerçekleflmeyece¤i

inanc›n› tafl›yorlard›. 

Stanford Üniversite-

si’nden bir baflka araflt›rma

grubu da ayr› bir çal›flmay-

la benzer sonuçlara ulafl-

m›fl. Hücre biyologu Helen

Blau baflkanl›¤›ndaki ekip,

farelerden al›nm›fl yetiflkin

kemikili¤i hücrelerini, ken-

di kemikili¤i hücreleri rad-

yasyonla öldürülmüfl fare-

lere nakletmifller. Nakledi-

len hücreleri izleyebilmek

için ekip bunlar›, hücreleri

yeflil fosforlu protein içere-

cek biçimde programlan-

m›fl farelerden alarak nak-

letmifl.  Nakil iflleminden

birkaç ay sonra ekip, al›c›

farelerin beyinlerinin tü-

münde yayg›n olarak yeflil fosforlu

hücreye rastlam›fl. Ayr›ca öteki deney-

de oldu¤u gibi bunda da nakledilen

hücrelerin nöronlarca salg›lananlara

benzer proteinlerden birço¤unu üret-

tiklerini görmüfl. 

Deneylerin heyecan verici sonuçla-

r›na karfl›n baflka araflt›rmac›lar, hüc-

relerin niteli¤ini gösteren iflaret prote-

inlerinin yan›lt›c› olabilece¤i uyar›s›n-

da bulunuyorlar. Bir kere, ifllev gören

nöronlar›, iflaret proteinleriyle belirle-

yebilmek son derec güç. Kald› ki, her

iki deneyde de araflt›rmac›lar, baflka

hücrelerle iletiflim için gerekli ipliksi

uzant›lar›yla karakteristik sinir hücre-

si görünümüne sahip yaln›zca birkaç

hücre saptayabilmifller. Gene

NINDS’den geliflimsel sinirbilimci Ron

McKay, "nakledilmifl hücreler, nöron-

lar›n baz› özelliklerini tafl›yorlar; ama

bilmedi¤imiz daha pek çok fley var" di-

yor. ‹sveç’teki Lund Üniversitesi’nden

Anders Bjorklund, al›c› farelerin yaflla-

r› ve nakil s›ras›ndaki durumlar›n›n da

kemikili¤i hücrelerinin beyine göç sü-

recini etkileyebilece¤i düflüncesinde.

Lund’a göre, Mezey ve ekibi deneyle-

rini yeni do¤mufl farelerle gerçeklefl-

tirdiklerinden kök hücreler, denek fa-

relerin geliflme sürecindeki beyinleri-

ne görece kolay geçmifl olabilirler.

Öteki deneydeyse farelerin kemikili¤i

hücrelerini öldüren yüksek dozdaki

radyasyon, beyinde bölünmekte olan

hücreleri de öldürmüfl ve bu d›flsal

"sald›r›" hücre göçünü tetiklemifl ola-

bilir. fiimdi Blau ve ekibi, hücrenin

yer ve kimlik de¤ifltirmesi sürecini

kontrol eden proteinleri tan›mlamaya

u¤rafl›yorlar. McKay de, klinik uygula-

malar bafllamadan bu gibi faktörlerin

iyice anlafl›lmas› gerekti¤ini vurgulu-

yor. Klinik uygulamalar›n henüz ufuk-

ta görünmemesine karfl›n, son deney-

ler, yararlanma yöntemleri gelifltirile-

memifl bile olsa insan kemikili¤inin

farkl› hünerleri bulunabilece¤i üzerin-

de yo¤unlafl›yor. Gerçekten de kemiki-

li¤i hücrelerinin bir türü olan stroma

hücrelerinin,  kültür kaplar› içinde si-

nir hücrelerine benzer biçim ald›klar›

gözlenmifl. Bir baflka araflt›rmac› gru-

bu da, kemikili¤i nakledilen hastalar-

da nakledilen hücrelerden en az bir-

kaç tanesinin karaci¤er hücresine dö-

nüfltü¤ünü gözlemlemifl. Araflt›rmada,

erkek vericilerden al›nan ilk hücreleri-

nin nakledildi¤i kad›nlar›n karaci¤er-

lerinde, Y (erkek) kromozomu tafl›yan

karaci¤er hücreleri belirlenmifl. 

Yetiflkin hücrelerin bu umut verici

özelliklerine karfl›l›k, insan embriyon

kök hücreleriyle yürütülen deneyler,

bafllang›çtaki iyimserli¤in yol açt›¤›

mucize beklentilerini hakl› ç›karabil-

mifl de¤il. Kudüs’teki ‹brani (Hebrew)

Üniversitesi’nden Nissim Benvenisty,

Harvard Üniversitesi’nden Doug-

las Melton ile birlikte yürüttükle-

ri bir çal›flmada, insan embriyon

kök hücrelerine birbirinden çok

farkl› kimlik ve ifllev kazand›rd›k-

lar›n› aç›klad›. Kas›m ay›ndaki

aç›klamaya karfl›n sonuçlar kufl-

kular› körükleyecek nitelikte.

Çünkü baz› hücrelerde, birden

çok kök hücre soyunun iflaretçi

proteinleri ortaya ç›kt›.  Sonuç,

baz› hücre türlerinden, yedek or-

ganlar flöyle dursun, güvenli hüc-

re tedavi yöntemlerine izin vere-

cek ölçüde saf "soylar" üretebil-

menin kolay olmad›¤›n› gösteri-

yor. Farelerde nöronlar›n miyelin

k›l›flar›n›n eksikli¤iyle ortaya ç›-

kan bir hastal›¤› kök hücreler yar-

d›m›yla tedavi yöntemini bulan,

Bonn Üniversitesi’nden Oliver

Brüstle bile çok iyimser de¤il.

Araflt›rmac› "Bu aflamada insan

kök hücrelerini farkl› hücrelere

dönüfltürmek fazlaca kolay gö-

rünmüyor" diyor. Harvard’dan Melton

da geliflkin ifllevli hücreleri elde etme-

nin daha karmafl›k süreçler gerektire-

bilece¤i görüflünde. "(Kültür kaplar›n-

da) dopamin üreten bir sinir hücresi

ortaya ç›karabilecek tek bir büyüme

faktörünü kimsenin bulabilece¤ini

sanm›yorum" diyor. 

Önemli sorunlardan biri de, insan

embriyon kök hücrelerini canl› tuta-

bilmenin güçlü¤ü. Melton’a göre, "in-

san hücreleri, farelerinkinden farkl›;

bunlar› üretebilmek çok daha yoru-

cu."

Ancak Menlo Park’taki (California)

Geron Corporation adl› ticari kurulufl,

bu alanda resmi kurum ve laboratu-

varlardan daha ileri görünüyor. Bu

hücrelerin ticari kullan›m hakk›n›

elinde tutan flirketin araflt›rmac›lar›,

15 Kas›m tarihli "Developmental Bi-

ology" dergisinde yay›mlad›klar› ma-

kalede  tek bir embriyon kök hücre-

den 250 nesil yeni hücre gelifltirdikle-

rini aç›klad›lar. Araflt›rmac›lardan Me-

lissa Carpenter’e göre, bu son derece

önemli; çünkü fare deneylerinde oldu-

¤u gibi tek bir insan kök hücresinden

de çok farkl› hastal›klar›n tedavisinde

kullan›labilecek neredeyse s›n›rs›z sa-

y›da hücre elde edilmesinin olanakl›

k›l›yor.  

Science, 1 Aral›k 2000

39Ocak 2001 B‹L‹M veTEKN‹K

Yeflil boyal› Y kromozomlar› fare beyninde iflaretçi nöron proteinleri
salg›l›yorlar “k›rm›z›”.


