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M‹KROK‹MER‹ZM
Bir bireyde, genetik olarak farkl› baﬂka bir bireyden gelmiﬂ küçük bir hücre toplulu¤unun ya
da DNA’n›n bulunmas›yla oluﬂan duruma mikrokimerizm deniyor. Mikrokimerizm, hamilelik
s›ras›nda kendili¤inden oluﬂabildi¤i gibi, uygulanan tedaviler sonucu da ortaya ç›kabiliyor.
Ancak edinilen bulgular mikrokimirezmin hem yararl› hem zararl› etkilerinin olabildi¤ini
gösteriyor. Yani madalyonun iki farkl› yüzü var. Örne¤in, cenine ait hücrelerin, annenin çeﬂitli
dokular›ndaki hasar tamir süreçlerine katk›da bulunduklar› görülürken, annede ortaya ç›kan
çeﬂitli ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›klar›yla da ilintili olabilece¤i düﬂünülüyor.
Mikrokimerizm daha çok hamilelik
s›ras›nda anneyle cenin aras›nda oluﬂan hücre trafi¤inden kaynaklan›yor.
Bu trafik, ana rahmindeki ikizler aras›nda da oluﬂabiliyor. Hatta, büyük
kardeﬂten anneye geçmiﬂ hücrelerin,
daha sonraki bir hamilelikle küçük
kardeﬂe geçmesi de söz konusu. Bir di¤er mikrokimerizm türüyse, organ ve
kan nakli gibi tedaviler sonucunda oluﬂuyor.
Hamilelik s›ras›nda do¤al olarak kazan›lan mikrokimerizm görece yeni bir
kavram olsa da, kimerizm t›p dünyas›
için yeni bir olgu de¤il. Çeﬂitli tedaviler sonucu, özellikle de kan yap›c› hücre, organ ve kan nakli sonras›nda oluﬂan kimerizmle ilgili kapsaml› çal›ﬂmaB‹L‹M ve TEKN‹K 48 Ocak 2006

lar bulunuyor. Kan yap›c› hücre nakliyle oluﬂan mikrokimerizm, al›c›n›n

ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin, vericinin dokular›n› reddetmesiyle sonuçlanabiliyor.
Di¤er yandan, sa¤l›kl› bireylerde de s›k
s›k, düﬂük düzeyde anne kaynakl› mikrokimerizmle karﬂ›laﬂ›labildi¤inin ö¤renilmesi, baz› nakillerde, kan testlerinde doku uyumu görülmedi¤i halde,
al›c›n›n yeni organ ya da dokuyu nas›l
olup da kabullenebildi¤ine bir ›ﬂ›k tutuyor. Do¤al yollardan oluﬂan mikrokimerizmin baz› ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›klar›yla iliﬂkisiyse, hâlâ araﬂt›rma konusu. Eldeki sonuçlar, bunlardan baz›lar›nda mikrokimerizmin pay› olabilece¤ini desteklerken, cenin ya da anne
kaynakl› mikrokimerizmin sa¤l›kl› bireylerde de çok yayg›n oldu¤unu gösteriyor.
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Bir ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›¤›nda
do¤al yollardan kazan›lm›ﬂ mikrokimerizmi inceleyen ilk çal›ﬂma, sistemik
sklerozlu (deri ve/veya iç organlarda
sertleﬂmeye neden olan ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›¤›) kad›nlar üzerinde yap›lm›ﬂ. Çal›ﬂmada, sistemik sklerozla doku reddi aras›ndaki klinik benzerlikler
gözlenerek, üretken y›llardan sonra
kad›nlarda sistemik skleroz art›ﬂ oran›
ve ba¤›ﬂ›kl›k proteinlerini kodlayan
HLA genlerinin ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde
ve doku reddindeki önemli rolü de¤erlendirilmiﬂ. Sistemik sklerozlu ve daha
önce en az bir erkek çocuk do¤urmuﬂ
sa¤l›kl› kad›nlar›n kanlar›nda erkek
DNA’s› aranm›ﬂ ve sa¤l›kl› kad›nlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda, sistemik sklerozlu kad›nlardaki erkek DNA düzeyleri oldukça yüksek bulunmuﬂ. Buradan hareketle, cenin kaynakl› mikrokimerizm düzeyinin, hastal›¤›n oluﬂumu
ve geliﬂiminde önemli bir rol oynad›¤›
sonucuna var›lm›ﬂ. Ancak, di¤er ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›klar›ndaki cenin
kaynakl› mikrokimerizm çal›ﬂmalar›
çeliﬂkili sonuçlar vermiﬂ.
Erkek hastalarda, diﬂi hücrelerin
varl›¤›n›n do¤rulanmas›yla da, anne
kaynakl› mikrokimerizmin yetiﬂkinlik
dönemine kadar sürdü¤ü belirlenmiﬂ
ve kontrol grubundaki kiﬂilere göre
sistemik sklerozisli hastalarda anne
kaynakl› mikrokimerizm belirgin bir
biçimde daha fazla bulunmuﬂ. Ancak,
her iki grupta görülen mikrokimerizmin düzeyinde belirgin bir fark gözlenmemiﬂ. Dermatomiyozitli (özellikle
kas ve derideki çok küçük kan damarlar›nda iltihaba yol açan aﬂ›r› ba¤›ﬂ›kl›k sistemi reaksiyonu) çocuklardan
al›nan kanlarda ve kas biyopsilerinde
de anne kaynakl› mikrokimerizm s›kl›¤›, kontrol grubuyla k›yasland›¤›nda
belirgin bir biçimde fazla bulunmuﬂ.
Sonuç olarak, baz› çal›ﬂmalarda do¤al yollardan kazan›lm›ﬂ mikrokimerizmin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›klar›nda
pay› oldu¤una iliﬂkin bulgular elde
edilmiﬂ. Ancak, ayn› çal›ﬂmalar mikrokimerizmin kiﬂiye yararl› olabilece¤ini
de söylüyor. Zaten cenin ya da anne
kaynakl› mikrokimerizm, sa¤l›kl› bireylerde de çok yayg›n durumda. Bu yüzden, do¤al yollardan kazan›lan mikrokimerizmin, al›c›ya bir zarar vermeden
oluﬂma mekanizmalar›n› göstermenin,
baz› ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›klar›n›n
tedavisi için yeni stratejilere ve nakille-

Sistemik sklerozlu bir
kad›n›n karaci¤erinde
saptanan erkek hücresi
beyaz okla gösteriliyor.

re ba¤l› hastal›k ve ölümlerin azalt›lmas›na kap› açabilece¤i düﬂünülüyor.

Ben “Ben” De¤il miyim?
Vücudumuzda gerçekte baﬂka birine ait parçalar taﬂ›man›n ötesinde, tümüyle ayr› iki bireyin kar›ﬂ›m› olmak
da var. Nas›l m›? 1998'de, bir kad›n›n
baﬂ›ndan geçenler, bu durum için çarp›c› bir örnek. Hikaye ﬂöyle: 52 yaﬂ›ndaki kad›n›n do¤al yollardan hamile
kald›¤› üç yetiﬂkin o¤lu vard›r. Kad›na
böbrek nakli yap›lmas› gerekti¤inden,
çocuklar›n›n ve kendisinin doku tipleri
belirlenir. Böylece çocuklar›n›n uygun
birer verici olup olmad›klar› anlaﬂ›lacakt›r. Ancak test sonuçlar› müjdeli
haberi vermek ﬂöyle dursun, bu kad›n›n, do¤urdu¤unu iddia etti¤i çocuklar›ndan ikisinin biyolojik annesi olmad›¤›n› söyler.
Bu tür testler, pek çok farkl› ba¤›ﬂ›kl›k proteinini kodlayan, “kompleks
HLA” denen gen gruplar›na dayan›r.
Bu proteinlere örnek olarak, ba¤›ﬂ›kl›k
hücrelerinin, vücudun kendi dokular›n› yabanc› maddelerden ay›rmada kulland›klar› hücre yüzey proteinleri gösterilebilir. Her bir HLA geninin yüzlerce farkl› biçimi ya da “aleli” olur ve bu

yüzden de her bireyin alel kombinasyonu hemen hemen benzersizdir. Ancak 6. kromozomdaki genler birbirlerine çok yak›n durduklar›ndan, haplotip
olarak bilinen bloklar halinde kuﬂaktan kuﬂa¤a birlikte geçme e¤ilimindedirler ve her birey, biri anneden biri
babadan olmak üzere 2 HLA haplotipi
al›r. ‹ki insan›n HLA haplotipleri aras›ndaki uyum ne kadar iyiyse, bu kiﬂiler aras›nda yap›lacak naklin reddedilme riski o kadar düﬂük olur. Bir nakil
gerekti¤inde benzer haplotipli insanlar
için bak›lacak ilk yerse, kuﬂkusuz yak›n aile bireyleri. Örne¤in, kardeﬂinizin haplotipinin sizinkine tümüyle uyma olas›l›¤› 1/4 iken, çocuklar›n›z
HLA genlerinizin en az›ndan % 50'sine
sahip olacakt›r.
Bu tuhaf test sonuçlar› karﬂ›s›nda
doktorlar, kad›n›n ve ailesinin HLA
genlerini tekrar incelerler. Kad›n›n
haplotiplerini tip 1 ve tip 3, kocas›n›nkileri de tip 5 ve tip 6 olarak adland›r›rlar. Çocuklar›na bakt›klar›ndaysa,
üç o¤lan›n da haplotiplerinden birinin
babalar›yla ayn› oldu¤unu; ancak, yaln›zca birinin annenin haplotipini paylaﬂt›¤›n› belirlerler. Di¤er iki o¤lan›n,
kayna¤› bilinmeyen ve tip 2 olarak adland›r›lan baﬂka bir haplotipe sahip olOcak 2006

49 B‹L‹M ve TEKN‹K

mikrokimeri

12/23/05

8:19 PM

Page 50

du¤unu görürler. Böylece ilk testler
do¤rulanm›ﬂ olur. Beklenen geliﬂmeyse, kad›n›n, ilk testlere dahil edilmeyen
erkek kardeﬂinin de HLA haplotiplerine bak›lmas›yla gerçekleﬂir ve gizemli
tip 2 haplotipi ortaya ç›kar. Bu, çocuklar›n bir ﬂekilde anneleriyle ba¤lant›l›
oldu¤unu gösterir. Ama yine de, iki o¤lan›n haplotiplerinin nereden geldi¤i
sorusunu cevaplamaz. Bunun üzerine
kad›n›n tiroid bezi, saç gibi di¤er baz›
dokular›na DNA testi yapmaya karar
verilir ve sonuçta baz› dokular›n›n
haplotip 1 ve 3'ü, di¤erlerininse 2 ve
4'ü taﬂ›d›¤› görülür. Ç›kan sonuç, kad›n›n vücudunun, genetik olarak farkl›
olan iki ayr› tip hücreden, iki ayr› kiﬂinin kar›ﬂ›m›ndan oluﬂtu¤udur. Doktorlar kad›n›n, ana rahminde birbiriyle
kaynaﬂarak tek bir vücut oluﬂturan çift
yumurta ikizi k›z kardeﬂlerin, yani iki
ayr› bireyin kar›ﬂ›m› olan bir kimera oldu¤una karar verirler. T›bbi deyimle
“tetragametik” (iki sperm, iki yumurta
olmak üzere dört gametten oluﬂan) bir
kimerad›r.
Bu sonuç, doku tiplemesinin neden
böyle mant›¤a ayk›r› görünen sonuçlar
verdi¤ini hemen aç›kl›yor. Kad›n›n kan›nda, ikizlerden birinden gelen hücreler egemen durumdayd› ve doku tiplemesi yap›l›rken de kandan yararlan›l›yordu. Oysa, yumurtal›klar› dahil di¤er
dokular›nda, ikizlerin ikisinden birden
gelen hücreler yan yana yaﬂ›yorlard›.
Böylece, o¤ullar›n›n olanaks›z gibi görünen genetik farkl›l›klar›n›n nedeni
de ayd›nlan›yordu. Bir tanesi, hücreleri annelerinin kan›nda bask›n durumda olan ikizden türeyen yumurtadan
geliﬂmiﬂti; di¤er iki o¤lansa, di¤er ikizin hücrelerinden türemiﬂ yumurtadan.
Bunun gibi tetragametik kimerizm
örneklerinin ne kadar yayg›n oldu¤u
bilinmiyor. Yaln›zca 30 kadar örnek
kay›tlara geçmiﬂ. Ancak, olas›l›kla al›ﬂ›lmad›k kökenlerini keﬂfetmemiﬂ ve
hiç keﬂfedemeyecek olan bir sürü insan var. Çünkü, insanlar›n kimerik olduklar› genelde rastlant›yla ö¤reniliyor. Baz› kimeralarsa ola¤and›ﬂ› fiziksel özelliklere sahip oluyorlar. Bir gözü baﬂka, di¤er gözü baﬂka renk olan
insanlar buna bir örnek. Üreme sistemlerindeki sorunlar nedeniyle incelemeye al›nan hastalar›n vücutlar›nda da,
hem erkek hem de diﬂi üreme organ›
yap›lar› bulundu¤u ortaya ç›kabiliyor.
B‹L‹M ve TEKN‹K 50 Ocak 2006

Ancak, büyük ço¤unlu¤u da bu al›ﬂ›lmad›k vücut oluﬂumlar›n›n fark›na
varmadan yaﬂamlar›n› sürdürüyorlar.
Ayr›ca, bu gibi vakalar ola¤anüstü örnekler olsa da, ikiz bebek hamileliklerinin oran›n› art›ran modern üreme
tekniklerine ba¤l› olarak, tetragametik
kimerizm vakalar›n›n giderek ço¤ald›¤› düﬂünülüyor. Kad›nlar›n yumurtlamas›n› sa¤layan ilaçlar, bir kerede birden çok yumurta üretilmesine neden
olabiliyor ve pek çok tüp bebek çal›ﬂmas›nda rahime birden fazla embriyo
yerleﬂtiriliyor. Embriyolar›nsa, laboratuvar kaplar›nda ya da rahime aktar›ld›klar›nda yak›n temas halinde olmalar›n›n, kaynaﬂmalar› için uygun ortam
yaratt›¤› düﬂünülüyor.

‹yi ki Kimeray›m
Yine de araﬂt›rmac›lar, her birimizde az›c›k da olsa kimerizm oldu¤unu
ve bir zamanlar biyolojik gariplik olarak görülen ﬂeyin, yaﬂamsal bir iﬂlevi
olabilece¤ini düﬂünüyorlar. Bu görüﬂe
göre, yaﬂam›m›z› kimera olmam›za
borçlu bile olabiliriz.
Hamilelik s›ras›nda, annenin ve ceninin kanlar› ba¤lant›l› de¤ildir. Ancak, baz› hücreler karﬂ› tarafa s›zmay›
baﬂar›rlar. Bu, bizim annelerimizden,
onlar›n da bizden hücre ald›¤› anlam›na gelir. Anneniz birden fazla çocuk
sahibiyse, size ait baz› hücreler, küçük
kardeﬂinizin vücudunda geziniyor olabilir. ‹kizlerse, özellikle bir plasentay›
paylaﬂ›yorlarsa, ana rahminde hücrelerini de¤iﬂtokuﬂ edebiliyorlar.
Asl›nda kad›nlar›n % 80 – 90'›, hamilelikleri s›ras›nda kanlar›nda çocuklar›n›n hücrelerini ya da DNA'lar›n› taﬂ›yorlar ve cenin kaynakl› mikrokimerizm denen bu durumun, do¤um yapt›ktan 27 y›l sonras›na kadar devam
edebildi¤i görülmüﬂ. Ancak, hücrelerin
di¤er yönde de hareket ettikleri, yani
anneden de bebe¤e geçiﬂ oldu¤u, görece yak›n bir geçmiﬂte ortaya ç›kt›. Bunun üzerinde çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar,
yetiﬂkin kad›nlar›n kan›nda annelerine
ait hücreler aram›ﬂlar. 32 sa¤l›kl› kad›ndan kan örnekleri al›nm›ﬂ. Bunlardan % 22'sinin, en fazla milyonda 50
kadar da olsa, annelerinden gelen beyaz kan hücresi taﬂ›d›¤› görülmüﬂ. Ancak araﬂt›rmac›lar kad›nlardaki mikrokimerizm yüzdesinin çok daha fazla oldu¤unu ve bunu da kan ve kemik ili¤i

gibi di¤er dokularla yap›lacak daha
kapsaml› testlerin ortaya ç›karabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Peki, istilac› hücreler nas›l oluyor
da ba¤›ﬂ›kl›k sistemince yok edilmiyorlar? Bu hücreler yeni evlerinde de bölünüyorlar m›? Ve anne ve çocuk neden hücrelerini de¤iﬂtokuﬂ ediyorlar?
Bu yaln›zca bir kaza m›, yoksa belli bir
amac› var m›?

Bir Nedeni Olmal›
Araﬂt›rmac›lar cenine ait hücrelerin
anneye geçiﬂinin, annenin cenini kabullenebilmesi için onun ba¤›ﬂ›kl›k sistemini cesaretlendirmek, onu bu duruma haz›rlamak gibi önemli bir iﬂlevinin
olabilece¤ini düﬂünüyorlar. Ne de olsa
hamilelik, bir aç›dan bak›ld›¤›nda, nakledilmiﬂ bir organa dokuz ayl›¤›na evsahipli¤i yapmak gibi bir ﬂey. Zaten nakillerde, al›c› ve vericinin beyaz kan
hücrelerinin kar›ﬂ›m›n›n al›c›ya verilmesiyle yarat›lan mikrokimerizmin,
belli koﬂullar alt›nda al›c›n›n, nakledilen organ› ya da dokuyu kabul etmesine yard›mc› oldu¤u bir süredir biliniyor.
Anneden cenine geçen hücrelerle ilgili olarak da, anne hücrelerinin do¤mam›ﬂ bebe¤in sa¤l›kl› olmas›n› sa¤lamada hayati bir rol oynuyor olabilece¤ini düﬂündüren ipuçlar› bulunuyor.
Araﬂt›rmac›lara göre annenin hücreleri, çocu¤un, (özellikle rahimde oldu¤u
süre boyunca) dokular›n› tamir etmede etkin bir rol oynuyor olabilirler. Ayr›ca, anneye ait hücrelerin plasentay›
geçerek kendilerini baﬂka hücre tiplerine dönüﬂtürdükleri ve daha sonra bebe¤in vücudunun bir parças› olduklar›na iliﬂkin kan›tlar var. Bulguya, kalp
kas›n› etkileyen ve yenido¤an lupus
sendromu ad› verilen bir ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›¤›ndan ölen bebekler üzerinde çal›ﬂ›l›rken ulaﬂ›lm›ﬂ. Kalp hücrelerinin incelenmesi s›ras›nda, bebeklerin kalbinde, anneleri d›ﬂ›nda bir yerden gelme olas›l›¤› olmayan kas hücreleri görülmüﬂ. Araﬂt›rmac›lar emin olmasalar da, annenin kan›ndaki kök
hücrelerin, geliﬂmekte olan ceninin
kalbine gitti¤ini ve kalp kas›na dönüﬂtü¤ünü düﬂünüyorlar. Ancak, burada
önemli olan soru ﬂu: Anneye ait hücreler bebe¤in kalbinde ne yap›yordu? Bebekteki hastal›¤›n nedeni onlar m›yd›,
yoksa bebe¤in kalbindeki sorunu gi-
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dermeye çal›ﬂt›klar› için mi oradayd›lar? Bir olas›l›¤a göre, anne hücrelerinin oradaki varl›¤›, bebe¤in ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin kendi kalbine sald›rmas›na
neden olmuﬂ olabilir. Anne ve bebek
genelde birbirlerinin varl›¤›na hoﬂgörü
gösterirler. Ancak, bu durum bozulacak olursa, ceninin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi
annenin hücrelerini yabanc› hücreler
olarak tan›mlayarak onlara sald›rabilir.
Bu sald›r› s›ras›nda ceninin kendine
ait hücreler de ateﬂ hatt›nda kalabilir.
Ancak, durumla ilgili daha olumlu bir
aç›klama da var: Bu olas›l›¤a göre, annenin hücreleri oradaki hasarl› dokuyu tamir etmek için orada olabilirler.
Araﬂt›rmac›lar, mikrokimerizmin sa¤l›kl› insanlarda da son derece yayg›n
oldu¤unu düﬂününce, bu hücrelerin
yararl› iﬂlevlerinin olabilece¤i görüﬂünü tercih ediyorlar.

Beyin Tamir Seti
Hamilelik s›ras›nda cenine ait kök
hücrelerin plasentay› geçerek annenin
kan dolaﬂ›m›na kar›ﬂt›klar› ve deri, karaci¤er, dalak gibi organ ve dokulardaki hasarlar› tamir ederek buralarda y›llarca sa¤ kalabildikleri zaten biliniyor.
Ancak, plasenta engelini aﬂabilen cenin hücrelerinin, annenin beynine girmek üzere kan-beyin bariyerini de aﬂabildikleri bilinmiyordu. Oysa, geliﬂmekte olan ceninin sürüden ayr›l›p baﬂka
yola sapan kök hücreleri, hamilelik s›ras›nda annenin beyninde de topluluk
oluﬂturabiliyor. Bu, en az›ndan farelerde kan›tlanm›ﬂ durumda. Kordon kan›
hücrelerinin belli koﬂullar alt›nda, sinir hücrelerine özgü baz› proteinleri
üretebildikleri ve beyin hasarl› ya da
felçli farelerin damarlar›na enjekte
edildiklerinde de beyne girerek yine sinir hücrelerine özgü hücresel ba¤›ﬂ›kl›k iﬂaretleyicilerini üretebildikleri belirlendi. Bu kan›t, cenine ait hücrelerin
hamilelik s›ras›nda anne beynine girebildi¤i ve sinir hücrelerine dönüﬂebildi¤i varsay›m›n› do¤uruyor.
Çal›ﬂmada, anne beynindeki cenin
hücrelerini kolayca ay›rt etmek için,
normal diﬂi fareler, denizanas›ndan elde edilen bir protein sayesinde hücreleri parlak yeﬂil renkte ›ﬂ›yan, genetik
yap›lar› de¤iﬂtirilmiﬂ erkek farelerle
çiftleﬂtirilmiﬂler. Bu sayede, cenin hücrelerinin düzenli bir biçimde yay›lmad›¤› gözlenmiﬂ. Ancak, anne farelerin

beyinlerinde felç benzeri hasarlar oluﬂturuldu¤unda, cenin hücrelerinin hasarl› bölgelerde alt› kat yo¤unlaﬂt›klar›
izlenmiﬂ. Bu da, onlar›n hasar tamir
sürecine dahil olduklar›n› düﬂündürüyor.
Cenine ait hücrelerin hasarl› bölgeye nas›l ça¤r›ld›klar› henüz anlaﬂ›lmad›; Ancak, hasarl› dokudan gönderilen
imdat sinyali benzeri faktörlerce buralara sürüklendikleri tahmin ediliyor.
Ayn› bulgulara insanlarda da rastlan›rsa bu, çok önemli t›bbi uygulamalar› beraberinde getirebilir. ‹lk sonuçlar,
cenine ait hücrelerin hasarlar› onarmak üzere annenin beynine “ça¤r›ld›klar›n›” gösteriyor. Bu do¤rulan›rsa,
felç ve Alzheimer gibi hastal›klar›n neden oldu¤u beyin hasarlar›n›n tedavisi
için yeni ve daha güvenli yollar aç›labilecek.
Bu uzun bir yol; Bilimciler, kaçak
yolcular›n fare beynine girdikten sonra
beyinde bulunan ana hücre tiplerine
olgunlaﬂt›klar›n› göstermiﬂ olsalar da,
bu hücrelerin iﬂlevsel olup olmad›klar›n› henüz bilmiyorlar. Sinir hücrelerinin özelliklerini gösteren cenin hücrelerinin, annenin beynindeki do¤uﬂtan
gelen hücrelerle birleﬂip birleﬂemediklerini bulmak, bu konudaki önceliklerden biri.
Bilimciler, bugünlerde ﬂu s›ralarda
beyne giden cenin hücrelerine özgü
yüzey moleküllerini belirlemeye çal›ﬂ›yorlar. Amaç, bunlar›n insanlardaki
karﬂ›l›¤›n› elde edebilmek için kordon
kan› ve kemik ili¤inden, kan-beyin bariyerini aﬂabilen kök hücreleri yal›t-

mak. Herhangi bir onar›m için çok say›da hücre gerekebilece¤inden bu, t›bbi uygulamalar için çok önemli bir geliﬂme olacak. Tedavi arac› olarak cenin
hücrelerinin kullan›m›n›n büyük üstünlü¤ü, basitçe kan dolaﬂ›m›na enjekte edilebilmeleri ve beyne ulaﬂmak
üzere kendi yollar›n› bulabilmeleri.
Böylece, Alzheimer hastal›¤›ndaki gibi
yayg›n hasarl› durumlar› tedavi etmek
mümkün olabilecek.
Ancak, bilimciler cenin hücrelerinin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hastal›klar›n›
ﬂiddetlendirme riskine ba¤l› olarak,
bir tedavi yöntemi geliﬂtirmenin en az
5 – 20 y›l alaca¤› konusunda uyar›da
bulunuyorlar. Bu yüzden, hastalarda
denemeden önce cenin hücrelerinin
güvenli ve yararl› olduklar›n›n bilinmesi önemli. Farelerde görülen etkinin insanlarda da gerçekleﬂti¤inin
kuﬂku götürmez bir biçimde belirlenmesi, en önemli ad›mlardan biri. Bu,
bilimcilere göre, erkek çocuk annelerinin beyin dokusu otopsilerinde Y kromozomu içeren hücreler aranarak yap›labilir. Bu soruyu cevaplamak üzere
doku elde etme çal›ﬂmalar›, ﬂimdiden
baﬂlam›ﬂ durumda.
Meltem Yenal Coﬂkun
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