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Kök hücreler; kendini yenileyebilme ve multipl hücre serilerine farklılaşabilme 

yeteneğine sahip hücrelerdir. Kök hücreler, farklılaşma potansiyellerine göre 4 gruba 
ayrılırlar; Totipotent, Pluripotent, Multipotent ve Unipotent hücreler. Elde edildiği yere 
göre de ikiye ayrılırlar: Embriyonik ve erişkin kök hücresi. Erişkin kök hücresi denince 
de hematopoetik, mezenkimal ve organlarda bulunan kök hücreleri akla gelir(1). 

 
Mezenkimal Kök Hücreler (MKH) yağ, kıkırdak, kemik dokularına farklılaşma 

yeteneğine sahip olan multipotent progenitor hücrelerdir. Yapılan çalışmalar, 
mezenkimal kök hücrelerin kalp kası hücrelerine, iskelet kası myoblastlarına, 
nöroektodermal hücrelere, hepatositler ve kolanjiositlere, deri, karaciğer, sindirim 
(özefagus, barsaklar ve mide) ve solunum sistemi epitel hücrelerine ve endotel 
hücrelerine farklılaşabildiklerini de göstermiştir. Hasarlı dokulara yerleşme özellikleri 
mevcuttur. Ayrıca, insan mezenkimal kök hücrelerinin non-immünojenik olduğu 
gösterilmiş olup immün supresyon gerektirmeden allojenik transplantasyon 
yapılabileceği anlaşılmıştır. Bir çok çalışmayla MKH’lerin immünosupresif ve aynı 
zamanda immünmodülatuvar etkilerinin olduğu anlaşılmıştır (2).  

 
  İnflamatuvar barsak hastalıklarının (İBH) tedavisindeki amaç, inflamasyonun 
kontrolü ve mukozanın iyleşmesiyle normal intestinal fonksiyonun yeniden 
kazandırılması, hastalığın semptom ve bulgularının ortadan kaldırılması ve son 
olarak da bu remisyon halinin devamını sağlamaktır. Bu gayeye yönelik olarak 
kullanılan 5-aminosalislik asit, steroidler, immunmodulatuvarlar ve anti-TNF ajanlar 
gibi nonspesifik, anti-inflamatuvar ilaçlar, hatta cerrahi girişimler, primer veya 
sekonder olarak yetersiz kalabilmektedir. Günümüzde bu tür hastalar için farklı ve 
daha etkin tedavi arayışları devam etmektedir. Bunlar içinde en çok ümit verenlerden 
birisi de, 10 yılı aşkın bir süredir deneysel ve klinik çalışmaların yapıldığı kök hücre 
uygulamalarıdır.  
 

İnflamatuvar barsak hastalıklarında kök hücre uygulamalarının etkinliği, kanser 
ya da hematolojik hastalık nedeniyle Hematopeotik Kök Hücre (HKH) nakli yapılan 
hastalarda, komorbid olarak bulunan inflamatuvar barsak hastalığında beklenmedik 
bir remisyon izlenmesiyle anlaşılmıştır. Daha sonra yapılan deneysel hayvan 
çalışmaları bu gözlemi desteklemiştir. Crohn hastalarında, allojenik uygulamadan 
çok, otolog uygulamanın daha etkin ve güvenli olduğu görülmüştür. Yapılan ilk klinik 
araştırmaların birinde,  klasik tedaviye yanıtsız 4 Crohn hastasına, otolog 
hematopoietik kök hücre transplantasyonu yapıldığı ve post-transplant 1 yıllık takip 
süresinde hastaların remisyonda kaldığı bildirilmiştir (3). Chicago Üniversitesi’nde 
yapılan ve 12 refrakter Crohn hastasında uygulanan HKH denemesinin(4) geç dönem 
sonuçları, yine aynı grubun yaptığı, 24 hastalık, uzun takipli çalışmanın içerisinde de 
yer almıştır (5). Kısa dönemde bütün hastalar remisyona girerken, bu oran 1 yılda % 
91, 2 yılda % 63, 3 yılda %57, 4 yılda % 39 ve 5 yılda  % 19 olarak gerçekleşmiştir. 
Yine benzer bir çalışmada, tedaviye refrakter Crohn hastalığı olan 4 hastaya otolog 
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hematopoietik kök hücreleri verilmiştir (6). Bu hastaların ¾’ünde ortalama 16.5 aylık 
bir takipte, bütün ilaçların kesilmesine rağmen klinik ve endoskopik remisyonun 
devam ettiği ve fayda gören hastaların tamamında fistüllerin kapandığı rapor 
edilmiştir.  HKH naklinin Crohn hastalığındaki etki mekanizması tam bilinmemektedir. 

 
 Son zamanlarda, tedaviye dirençli Crohn Hst olgularında, MKH nakliyle ilgili 
araştırmalar ön plana geçmiştir. İnvivo ve invitro deneysel çalışmalarda,  MKH’nin 
hasarlı dokuların rejenerasyonunu sağlaması yanında, ciddi anlamda immun 
modulatuvar etkilerinin olduğu anlaşılmıştır: sitotoksik T hücre proliferasyonu ve IFN-

 üretimini inhibe ederken, supressor T hücre yapımını tetiklediği ve IL-10 
sekresyonunu artırdığı gösterilmiştir (7,8). Konvansiyonel tedaviye refrakter 10 Crohn 
hastasına, bir hafta arayla 2 kez uygulanan otolog MKH transplantasyonundan sonra, 
3 hastada klinik cevap ve 2 hastada CDAI skorunda gerileme gözlenmiştir (9). Ayrıca, 
infliximab’a dirençli fistülü olan Crohn olgularında lokal MKH uygulamasının da 
anlamlı oranda iyileşmeye yol açtığı  gösterilmiştir (10). Oldukça güncel ve fistülizan 
Crohn hastalığında lokal MKH enjeksiyonunun ön planda olduğu bir çalışmada; dahil 
edilen 10 hastanın 7’sinde fistül traktının tam, 3’ünde kısmi iyileştiğini, ayrıca tüm 
hastaların CDAI indekslerinde anlamlı azalma olduğunu ortaya koymuştur. Elde 
edilen bulgular, implante edilen MKH’lerin sistemik dolaşıma ve lenfatik sistem içine 
karışabileceklerini, lenf nodlarında germinal merkezlere ulaşabileceklerini ve bu yolla 
T hücre farklılaşmasını etkileyip mukozal iyileşmeye yol açabileceğini 
düşündürmektedir (11). 
 

Bütün bu sonuçlar, günümüzde İBH’da henüz deneysel bir uygulama alanı 
olarak kabul edilen kök hücre transplantasyonunun, çok yakın zamanda, uygun 
endikasyonlarda, daha etkili, kalıcı ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak yerini 
alabileceğini, en azından bu hastalıkların doğal seyrini değiştireceğini ortaya 
koymaktadır. 
 
 
                                                Kaynaklar 
 
 

1- Weissman IL. Stem cells: units of development, units of regeneration and units 
in evolution. Cell 2000;100:157-168. 

2- Chamberlain G,et al. Concise review: mesenchymal stem cells: their 
phenotype,  differentiation capacity, immunological features, and potential for 
homing. Stem Cells. 2007;25:2739-49.  

3- Craig RM, Traynor A, Oyama Y, Burt RK. Hematopoietic stem cell 
transplantation for severe Crohn's disease. Bone Marrow Transplant. 2003 
Aug;32 Suppl 1:S57-9. 

4- Oyama Y, Craig RM, Traynor AE, Quigley K, Statkute L, Halverson A, et al: 
Autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with refractory 
Crohn’s disease. Gastroenterology 2005; 128: 552–563. 

5- Burt RK, Craig RM, Milanetti F, Quigley K, Gozdziak P, Bucha J, et al: 
Autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation in 
patients with severe anti-TNF refractory Crohn disease: long-term followup. 
Blood 2010; 116: 6123–6132. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Craig%20RM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Traynor%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oyama%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burt%20RK%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Bone%20Marrow%20Transplant.');


 3 

6- Cassinotti, A. et al. Autologous haematopoietic stem cell transplantation 
without CD34+ cell selection in refractory Crohn’s disease. Gut 2008;57:211-
217. 

7- Uccelli A, Moretta L, Pistoia V. Mesenchymal stem cells in health and disease. 
Nat. Rev. Immunol. 2008;8(9): 726-736. 

8- Gonzalez-Rey E, Anderson P, Gonzalez MA et al. Human adult stem cells 
derived from adipose tissue preotect against experimental colitis and sepsis. 
Gut 2009;58(7):929-939. 

9- Duijvestein M, Vos ACW, Roelofs H, Wildenberg ME, Wendrich BB, Verspaget 
HW, et al: Autologous bone marrow-derived mesenchymal stromal cell 
treatment for refractory luminal Crohn’s disease: results of a phase I study. 
Gut 2010; 59: 1662–1669. 

10- Garcia-Olmo D, Garcia-Arranz M, Herreros D et al. A phase I clinical trial of 
the treatment of Chron’s fistula by adipose mesenchymal stem cell 
transplantation. Dis. Colon Rectum 2005;48(7):1416-1423. 

11- Ciccocioppo R, Bernardo ME, Sgarella A, et al. Autologous bone marrow-
derived mesenchymal stromal cells in the treatment of fistulising Crohn’s 
disease patients. Gut 2011; 60: 788–798. 

 
 

 
 


