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Kök Hücrelerden Sinir Hücresine
Y›llar süren deneme ve yan›lmalardan sonra
Wisconsin Üniversitesi’nden (ABD) araflt›rmac›lar, embriyon kök hücrelerinden omurilik motor nöronlar› (sinir hücreleri) üretmeyi baflard›lar. Motor nöronlar beyin ve omurilikten verilen sinyalleri ileterek tüm kaslar›m›z›n hareketinden sorumlu olan hücreler.
Ekibin Nature Biotechnology dergisinin 30
Ocak tarihli say›s›nda yay›mlanan bulgular›,
ileride hasarl› ya da hasta sinir sistemlerinin
tedavisi için umut ›fl›¤› yak›yor.
Kök hücreler, henüz farkl›laflmam›fl, baflka
hücrelere dönüflme yetene¤ine sahip olan
hücreler. ‹nsan vücudunda bunlardan iki tür
bulunuyor. Bir türü, her dokuda bulunan ve
ancak o dokuda bulunan birkaç çeflit hücreye dönüflebilen kök hücreler (Ör: Kalp kök
hücreleri, kan kök hücreleri, saç kök hücreleri vb.). Ancak, çok daha büyük potansiyel
tafl›yanlarsa embriyonik kök hücreler. Yumurtan›n döllenip bölünmeye bafllamas›ndan
sonra ortaya ç›kan ve s›n›rl› say›daki bu
hücreler, s›n›rs›z ço¤alma ve kuramsal olarak insan bedeninde bulunan 220 ayr› tür

hücre ya da dokunun her birine dönüflme
potansiyeline sahipler. Ancak, bunlar› motor
nöronlar›na dönüfltürme çabalar› flimdiye kadar baflar›s›z kalm›flt›.
Wisconsin ekibinden Su-Chun Zhang’a göre
bu darbo¤az›n en temel olas› nedeni, motor
nöronlar›n geliflen embriyo içinde ortaya ç›kan ilk sinirsel yap›lardan olmalar›. Dolay›s›yla kök hücreleri, omurilik motor nöronlar›na dönmeye zorlamak için ancak k›sa bir
zaman aral›¤›, embriyo gelifliminin üçüncü
ve dördüncü haftalar› kal›yor.
Ekibe göre baflar›n›n s›rr›, bu k›sa zamandan yararlanabilmenin yan› s›ra, geliflen kök
hücrelere çeflitli aflamalarda farkl› olarak
sa¤lanan kimyasal “kokteyller”. Bunlar, do¤al olarak salg›lanan büyüme faktörleri ve
hormonlar›n çeflitli kar›fl›mlar›. Kök hücreleri istenen geliflim rotas›na sokabilmek için
gereken koflullar› sa¤l›yorlar. Zhang, “embriyonik kök hücrelere, farkl›laflmay› ad›m
ad›m ö¤retmek ve her ad›m için uygun geliflme ortam›n› ve kritik zaman› tutturmak zorundas›n›z; aksi halde çabalar›n›z sonuçsuz
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T›p araflt›rmac›lar›n›n psikolojik profilleri
üzerinde yap›lan ilk araflt›rma, ço¤unlu¤un
kendilerini ortaya süren (lider) ve veriyönelimli (örgütçü) olduklar›n› ortaya
koymufl bulunuyor. Üçüncü kalabal›k
grubu hayli yarat›c› olanlar (araflt›r›c›lar)
al›rken, pek az›n›n h›rstan yoksun tak›m
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kal›r” diyor. Wisconsin araflt›rmac›lar› da
embriyonik kök hücreleri önce sinir kök
hücrelerine dönüfltürmüfller. Daha sonra
bunlar› da nöron hücrelerinin öncüllerine
dönüfltürmüfller. En sonunda öncül hücreler
de kültür kaplar› içinde omurilik motor sinir
hücrelerine dönüflmüfl. Nöronlar›n ifllevi,
elektriksel uyar›lar› iletmek. Ekibin gelifltirdi¤i motor nöronlarda gözlenen elektriksel
faaliyet, bunlar›n da ifllevsel olduklar›n› ortaya koymufl. Gelifltirilen hücreler, kültür ortam›nda üç ay canl› kalabilmifller.
Araflt›rmay› yöneten Xuejun Li, çeflitli ülkelerdeki laboratuarlar› gezerek, kök hücreleri
motor nöron gelifliminin bir evresinden ötekine atlatmak için uygun büyüme faktörlerini ve öteki do¤al kimyasallar› bulmaya çal›flm›fl. Ancak her seferinde kök hücreler gösterilen yönden saparak baflka baflka hücrelere
dönüflüyorlarm›fl. Yüzlerce baflar›s›z denemeden sonra Li’nin akl›na, nöron gelifliminin daha geç bir evresinde kullan›lan bir
kimyasal›, sürecin çok daha erken bir aflamas›nda kullanmak gelmifl ve taktik baflar›l›
olmufl. Bu da, Zhang’a göre insan kök hücrelerinin farkl›laflmas›n›n san›ld›¤› gibi do¤rusal bir süreç izlemedi¤ini, insanlar gibi
yüksek omurgal›larda bu sürecin karmafl›k
bir biçimde üst üste binen alt süreçleri de
içerdi¤ini gösteriyor. Araflt›rmac›, “Anlafl›l›yor ki, hayvanlar üzerinde yapt›¤›m›z çal›flmalar› aynen al›p insanlara uygulayam›yoruz” diyor.
Ekibin bir sonraki hedefi, yarat›lan kök hücrelerin canl› bir hayvana nakledildiklerinde
öteki hücrelerle iletiflim kurup kuramad›klar›n› belirlemek. ‹lk deneme civcivler üzerinde yap›lacak.
Bulgular›n cesaret verici olmas› ve bir gün
tedavide kullan›labilecek kritik önemde hücrelerin elde edilmesini olas› k›lmas›na karfl›n, Zhang bu yöntemin insanlarda denenmesinin daha y›llar alabilece¤i uyar›s›nda
bulunuyor.
Wisconsin Üniv. Bas›n Bülteni, 30 Ocak 2005

oyuncular› anlam›na gelen “hevesli”
kategorisine girdi¤i görülüyor.
Kiflilik testlerinin genellikle seçti¤i
kutuplamalara (örne¤in, mant›¤›n›zla m›,
sezgilerinizle mi düflünürsünüz?) dayal›
araflt›rma, biyomedikal araflt›rmac›lar›n
sanal bir örgütü olan ABD Bilim Dan›flma
Kurulu’nca belirlenen sorularla
yürütülmüfl. Kendi kifliliklerini ölçmek
isteyenler, teste
“scienceboard.net/s/s151/?u=99156290&p=3933EEC0”

adresinden eriflebilirler.
Science, 21 Ocak 2005
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