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Özet

Abstract

Kök Hücrelerin Dermatolojide Kullanımı

The Use of Stem Cells in Dermatology

Kök hücreler, kendini yenileyebilen, uzun ömürlü, bölünüp farklılaşarak daha olgun hücreler üretebilen hücrelerdir. Vücudun en
büyük organı olan derinin, pek çok önemli görevi bulunmaktadır.
Dış dünyayla devamlı olarak etkileşim halinde bulunan, devamlı
olarak yenilenmesi gerek. Derinin ve deri eklerinin rejenerasyon
yeteneği, erişkin kök hücreler sayesinde korunabilmektedir. Günümüzde kök hücrelerin, kronik ülserler, yanıklar, genodermatozlar, vitiligo, alopesiler gibi deri hastalıklarının tedavisinde ve
deri gençleştirilmesinde kullanımıyla ilgili pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu derlemede, deride bulunan kök hücreler
ve bunların kullanım alanlarından bahsedilecektir.

Stem cells are self-renewing cells with a long life span that can
proliferate and differentiate into more mature cell types. The
skin, which is the largest organ in the body, has numerous functions and is in continuous interaction with the environment. It
is therefore continuously regenerated, along with its appendages,
through the actions of adult stem cells. Many studies involving
the use of stem cells for the treatment of conditions such as
chronic ulcers, burns, genodermatoses, vitiligo and for skin rejuvenation are being performed. In this review, stem cells in the
skin and their uses will be covered.

Anahtar Kelimeler: Kök hücre, epidermal kök hücre, kronik
ülser, deri gençleştirilmesi
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Giriş
Vücudun en büyük organı olan derinin, bariyer
fonksiyonu ve su kaybını önlemesi yanında duyuların alınması, immün gözetim, D vitamini sentezi, sıcaklık dengesinin düzenlenmesi gibi çok önemli
işlevleri bulunmaktadır (1). Ayrıca deri, bireyin dış
dünyayla arasındaki katman olduğundan ve dış görünümde önemli rolü oynadığından sosyal ilişkilerin
sağlanması, üreme davranışı ve sosyal konumun belirlenmesinde de önem taşımaktadır (2). Derinin bu
kadar önemli bir organ olması nedeniyle deri bütünlüğünün bozulması ve bozulmuş deri bütünlüğünün yeniden sağlanması, yaşlanma belirtilerinin
geri döndürülmesi, kaybolan deri eklerinin yeniden
oluşturulması, kalıtsal deri hastalıklarının tedavisi
gibi pek çok alanda çalışmalar yapılmaktadır.

Deri epidermis ve dermisten oluşur. Epidermis ve
kıl folikülü, fizyolojik olarak devamlı dökülüp yeniden oluşturulması gereken ve dış etkenlerle en çok
karşı karşıya kalan dokular olduğundan, organizmanın yaşamı boyunca erişkin kök hücreler sayesinde
rejenerasyon yeteneğini korur (3, 4). Morfolojik olarak epidermiste keratinositlerin farklılaşma düzeylerine göre farklı tabakalar bulunmaktadır. Fa
rklılaşmanın başlangıcında bazal tabakada yer alan
hücreler korneum tabakasına doğru ilerledikçe proliferasyon yeteneklerini kaybederler. Korneum tabakasına ulaşmış hücreler çekirdeğini kaybetmiş,
temel görevleri kornifiye olarak su geçirmez bir mekanik koruma tabakası oluşturmak olan ve önceden
belirlenmiş bir sürenin sonunda (21 gün) dökülerek
yerini yeni hücrelere bırakacak olan hücrelerdir (3).
Normal epidermal döngünün yanında herhangi bir
yaralanma durumunda, deri kendini iyileştirme yeSayfa 1/10
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teneğine sahiptir. Yara iyileşmesinin bozulması duurumunda kronik ülserler ortaya çıkar. Venöz ya da
arteriyel yetmezlik, diyabet, renal hastalık, travma,
ileri yaş, lokal bası, doku hipoksi ve iskemisi, yabancı
cisimler, doku maserasyonu, eksudalar, enfeksiyonlar, beslenme yetersizliği, immün baskılanma gibi
pek çok lokal ve sistemik etken inflamatuvar sürecin
bozularak yara iyileşmesinin gecikmesine yol açabilir
(5). Diyabet, obezite ve periferik vasküler hastalık
gibi hastalıkların prevalansının artması, kronik ülser
sıklığının da artmasına yol açmıştır. Ayrıca ortalama
yaşam süresinin uzamasıyla birlikte ortaya çıkan sistemik ve metabolik hastalıkların yanında doku hasarına yanıt verme yetisinin azalması, oksidatif stres
ve hücre heterojenitesinin düzenlenmesinde bozulma kronik ülser riskinin artmasına neden olur.
İyileşmeyen ülserler, kişiye ve ailesine getirdiği psikososyal sorunların yanında toplumun ve sağlık sisteminin de önemli maddi yük altında kalmasına
neden olmaktadır (6). Diyabetli hastaların yaklaşık
%15’inde diyabetik ayak ülserleri ortaya çıkar ve
bunların önemli bir kısmı alt ekstremite ampütasyonuyla sonuçlanır (5, 7). Kronik ülser tedavisinde
farklı başarı düzeyleri gösteren tedavi yöntemleri
bulunmakla birlikte günümüzde kök hücre tedavisi
gittikçe önem kazanmaktadır (8). Kök hücre temelli
tedavilerin trofik ve parakrin aktiviteyle kutanöz rejenerasyonu sağlayabileceği düşünülmektedir. Kronik ülserlerin iyileştirilmesinin yanında yanık
tedavisi, kaybedilen deri eklerinin yeniden oluşturulması, skar tedavisi, kalıtsal deri hastalıklarının tedavisi ve derinin gençleştirilmesi gibi pek çok alanda
kök hücre temelli çalışmalar bulunmakta ve bu araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Kök Hücre Kavramı
Kök hücreler, genellikle kendini yenileyebilen, uzun
ömürlü, bölünüp farklılaşarak daha olgun hücreler
üretebilen hücrelerdir. Çoğunlukla multipotent olan
kök hücreler yavaş bölünür ve apoptoza dirençlidirler (9). Bölündükleri zaman ortaya çıkan iki hücreden biri kök hücre özelliklerini taşımaya devam
ederken diğeri farklılaşma yolağına girebilir. Kök
hücre özelliklerini devam ettiren hücre sayesinde
kök hücreler kendini yenileyebildiğinden kök hücre
havuzu küçülmeden uzun süre korunabilir. Bu duruma asimetrik bölünme denir ve kök hücrelerin
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önemli özelliklerinden biridir. Farklılaşma yolağına
giren hücreler “geçici çoğalan hücreler” olarak adlandırılır ve farklılaşarak postmitotik hücreleri oluşturmadan önce çok sayıda bölünme geçirerek
çoğalırlar. Kök hücreler ayrıca simetrik bölünme de
gerçekleştirebilirler. Bu durumda bölünme sonrasında iki adet kök hücre ya da iki adet geçici çoğalan
hücre ortaya çıkar. Kök hücre özelliklerinin devam
edebilmesi ve sağlıklı şekilde farklılaşabilmeleri için
bu hücrelerin “niş” adı verilen özel bir mikroçevre
içinde bulunması gerekir. Kök hücrelerin diğer hücreler ve ekstraselüler matriks elemanlarıyla olan etkileşimleri bu hücrelerin fonksiyonları açısından
büyük önem taşır (10).
Kök hücreler embriyonik kök hücre ve erişkin/somatik kök hücreler olarak iki grupta incelenir. Embriyodan köken alan embriyonik kök hücreler
pluripotenttirler; yani erişkin bir organizmadaki tüm
hücrelere dönüşebilme yeteneğine sahiptirler. İnsan
embriyonik kök hücreleri blastokist aşamasındaki
embriyonun iç hücre kütlesinde yer alır. Bu hücrelerden her biri yeni bir embriyo oluşturma kapasitesi
taşır. Bunun yanında, bu hücrelerin elde edilebilmesi, var olan bir embriyonun yok edilmesi anlamına gelir. Bunun gibi etik kaygılar nedeniyle
embriyonik kök hücrelerin araştırmalarda kullanımı
pek çok ülkede yasaklanmıştır (9).
Erişkin/somatik kök hücreler ise organizmadaki
tüm hücreleri oluşturabilme yeteneğini kaybettiklerinden multipotent olarak tanımlanırlar. Bu hücreler
genellikle dokulara özgüdür ve bir dokuda normalde bulunan birden fazla hücre tipine dönüşebilirler (9).
Embriyonik kök hücre çalışmalarıyla ilgili etik sorunlar nedeniyle, somatik kök hücrelerin dediferensiasyonu sağlanarak pluripotent kök hücreler haline
getirilmesi sağlanmış ve bunlara indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPKH) adı verilmiştir (11, 12).
Epidermal Kök Hücreler
Deride üç farklı kök hücre nişi tanımlanmıştır. Bunlar epidermisin bazal tabakası, kıl folikülünün “tümsek” bölgesi
ve sebase bezlerin taban kısmıdır (Şekil 1). Kıl folikülünün
“tümsek” bölgesi farelerde tanımlanmış morfolojik olarak
ayrı bir bölgedir, bu bölge insan derisinde gösterilememiştir
(8).
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üst kısmında bulunan hücrelerin tüm bazal hücreler arasında kök hücre özelliklerini en fazla taşıyan hücreler oldukları gösterilmiştir (15, 16).
Kıl Folikülündeki Kök Hücreler
Kıl folikülü konsantrik hücre tabakaları şeklinde organize
olmuştur. İnterfoliküler epitelin aksine kıl folikülü birbirini
takip eden büyüme ve dejenerasyon fazları geçirir (4). Kıl
folikülünün dinlenme evresi olan telogen fazda, kıl folikülü
dermisten gelen aktive edici sinyallere (kemik morfogenetik
protein (BMP) vb.) karşı cevapsızdır (17). İnhibitör sinyaller
bastırıldığı zaman folikül kompetan telogen faza girer (18).
Kıl folikülünün hemen altında yer alan kıl tomurcuğu, anagen fazda aktive edici sinyallere ilk cevap veren bölgedir
(19). Kıl folikülünde farklı kök hücre havuzları bulunmaktadır (10). Bu kök hücreler kıl döngüsünün farklı zamanlarında görev yapar ve foliküllerin farklı bölgelerini olu
ştururlar.
Şekil 1. Epidermis ve kıl folikülünün yapısı. İnterfoliküler epitel
dış etkenlere karşı mekanik ve kimyasal bir bariyer oluşturan çok
katlı epitel yapısındadır. Kıl folikülleri epidermiste dağılmış olarak
bulunur. Telogen fazdaki kıl folikülünde dermal papilla sekonder
saç tomurcuğunun hemen altında yer alır. Sebase bezler kıl folikülünün komşuluğunda bulunur, salgılarıyla epidermisin bariyer fonksiyonuna katkıda bulunurlar.

İnterfoliküler Epitel Kök Hücreleri
BEpidermisin bazal tabakasındaki kök hücreler “interfoliküler epitel” olaral adlandırılan bölgede dermoepidermal
bileşkede bulunurlar. İnterfoliküler epitel (IFE), kıl folikülleri arasında yer alan çok katlı yassı epiteldir. Devamlı olarak
yüzeyden keratinositler dökülür ve IFE 3-4 haftada bir kendini yeniler (4). Bu yenilenme IFE kök hücreleri sayesinde
gerçekleşir. Burada bulunan kök hücreler “geçici çoğalan
hücreler”i oluşturur; bu hücreler de çoğalarak keratinosit
popülasyonunu (proliferatif birim) oluşturur ve olgunlaştıkça deri yüzeyine doğru ilerlerler (10). Yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar, bazal tabakadaki kök hücre
popülasyonunun heterojen bir popülasyon olduğunu, farklı
belirteçleri eksprese eden kök hücrelerin bölünme ve farklılaşma yeteneklerinin farklı olduğunu göstermiştir. Rete
sırtlarının tabanında yer alan hücreler yüksek α6 integrin ve
keratin 15 ifadelenmesi gösterirler. Bu hücreler göreceli olarak yavaş bölünürler ve rete çıkıntılarının üst kısmında bulunan, keratin 15’i düşük düzeyde eksprese eden
hücrelerden daha yüksek klonojenik potansiyel gösterirler
(13, 14). Ayrıca, yüksek β1 integrin, melanom ilişkili kondroitin sülfat proteoglikan (MCSP) ve lösinden zengin tekrarlar ve immünglobulin benzeri bölgeler 1 (LRIG1)
ekspresyonu gösteren, yavaş bölünen ve rete çıkıntılarının

Bulbus Pili (Tümsek Bölgesi) Kök Hücreleri: Bu hücreler kıl folikülünün anagen fazda döngüye giren kısmını
oluşturur. Epidermise transplante edildiklerinde tüm kıl folikülü ve interfoliküler epidermisi oluşturabilirler, yani multipotent hücrelerdir (20, 21). Bulbus bölgesinde heterojen
bir hücre populasyonu bulunur ve farklı hücreler farklı çoğalma kapasitesi gösterirler. Anagen fazda bulbus bölgesindeki kök hücrelerden yalnızca bir bölümü aktive olur. Bazal
tabakadan uzaklık ve sirkadian ritm gibi faktörler bu hücrelerin çoğalma kapasitesini belirler (10). Ayrıca bulbusun
alt kısımlarında sekonder kıl tomurcuğuna yakın yerleşen
hücreler daha hızlı çoğalırken orta ve üst bölgelerdeki hücreler daha sessizdir (22-24).
Bulbusun Üzerinde Kalan Bölgelerdeki Kök Hücreler:
Bulbusun üst kısmındaki hücreler CD34 ve keratin 15 ifadelenmesi göstermemeleriyle bulbusun diğer hücrelerinden
ayrılır. Anagen faz sırasında kıl folikülü hücrelerinin oluşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca bu hücreler yara iyileşmesi sırasında uzun süre ülser alanında kalarak interfo
liküler epitelin iyileşmesinde görev yaparlar (25). Bileşke
bölgesinde yer alan lösinden zengin tekrar içeren G proteine kenetli reseptör (LGR6)+ hücreler özellikle bileşke
bölgesinin ve sebase bezlerin idamesini sağlarlar (26). İnfundibuluma yakın yerleşen LRIG1+ kök hücreler ise yara
iyileşmesi sırasında foliküler, sebase ve interfoliküler hücreleri oluşturabilen multipotent hücreler gibi davranırken
normal koşullarda sadece IFE ve sebase bezlere katkıda bulunurlar (27).
Ter Bezlerinde Bulunan Kök Hücreler
Ter bezleri pilosebase ünitenin parçası değildir. Sulu bir çözelti salgılayarak derinin sıcaklığını düzenlerler. Erişkin ha-
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yatta kendilerini yenileme kapasiteleri sınırlıdır (28). Duktal,
miyoepitelyal ve luminal unipotent öncül hücreler içerirler.
Duktal ve miyoepitelyal öncüller doğal mikroçevrelerinden
alındıklarında, transplante edildikleri ortama bağlı olarak
multipotent kök hücre davranışı gösterebilirler (10). Ekrin
ter bezlerindeki kök hücrelerin interfoliküler epidermis
onarımında rezervuar görevi yapabildiği gösterilmiştir (29).

Deride Bulunan Diğer Kök Hücreler
Melanositik Kök Hücreler
Melanositik kök hücreler bulbus pilide, kıl tomurcuğunda, interfoliküler epidermisin bazal tabakasında ve dermiste bulunur ve olgun melanositleri
oluştururlar. Yaşla birlikte bu hücrelerin kaybı saçın
beyazlamasına yol açar (30).
Dermal Kök Hücreler
Dermal kök hücreler özellikle kıl folikülünün altında
yer alan dermal papilla ve dermal kılıfta yer alır. Bu
hücreler kıl folikülünün oluşumu, büyümesi ve desteklenmesinde önemli rol oynarlar (31-33). Dermisteki multipotent kök hücreler buralardan köken alır
ve düz kas, nöron, glial hücreler ve adipositleri oluşturabilirler (34). Ayrıca dermal papilla ve dermal
kılıf kök hücreler yara iyileşmesi sırasında dermisin
tamirine katkıda bulunurlar (35).
Adiposit Kök Hücreleri
Adiposit kök hücreleri beyaz adipoz doku içinde
yerleşmiştir. Olgun adipositlerin yanında osteoblast
ve kondrositler gibi diğer mezenkimal kökenli hücre
tiplerine de dönüşebilirler (36). Ayrıca bu hücrelerin
kıl büyümesini etkilediği de gösterilmiştir (37).
Dermatolojide Kök Hücrelerin Kullanım
Alanları
Kronik Ülserler
Kronik ülserler günümüzde önemli bir halk sağlığı
sorunudur. Yara mikroçevresi ve uygun inflamasyonun oluşması yara iyileşmesinde büyük önem taşır.
Yara mikroçevresindeki faktörlerden bir ya da birkaçındaki bozukluklar kronik ülserlerin ortaya çıkmasına yol açar. Venöz ya da arteriyel yetmezlik,
doku hipoksisi, lokal basınç, beslenme yetersizliği,
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immünolojik bozukluklar, enfeksiyonlar gibi nedenler kronik ülser etyopatogenezinde rol oynar. Özellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte kök hücre fon
ksiyonları azalır, doku içindeki mikrovaskülarizasyon bozulur ve genel bir kronik sistemik inflamatuvar durum ortaya çıkar (38-40). Buna bağlı olarak
yaşlılarda yara iyileşmesi bozulur.
Kronik ülser tedavisinde negatif basınç tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, antimikrobiyaller, biyomühendislikle elde edilmiş biyolojik iskeleler, kurtçuk
debridman tedavisi ve büyüme faktörleri gibi çeşitli
yöntemler denenmiş, ancak sınırlı başarı elde edilmiştir (8, 41). Bu nedenle kronik ülser tedavisinde
yeni tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
yöntemlerden kök hücre tedavileri günümüzde yaygın şekilde araştırılmaktadır. Kök hücrelerin yara iyileşmesini hızlandırma, re-epitelizasyonu artırma,
anjiyogenezi düzenleme, parakrin sinyal molekülleri
salgılama ve plastisite gösterme özellikleri nedeniyle
hem akut hem de kronik ülser tedavisinde başarılı
olduğu gösterilmiştir (42-44). Bununla birlikte kök
hücre tedavilerinde immünojenisite (allojen kök
hücreler için) gibi problemler bulunmaktadır (45).
Ayrıca, ülser tedavisinin etkin olabilmesi için en
uygun kök hücre popülasyonunun seçilerek en
uygun taşıyıcı ile deriye verilmesi gerekmektedir.
Mezenkimal kök hücreler kronik ülser tedavisinde
kullanılabilen hücre tiplerinden biridir. Kemik iliği,
adipoz doku, umbilikal kordon kanı, sinir dokusu
ve dermis gibi çok çeşitli dokulardan elde edilebilirler. Multipotent olup osteoblast, kondrosit, adiposit, tenosit ve miyosit yönünde farklılaşabilen bu
hücreler yara tedavisinde hem sistemik hem de lokal
olarak verilebilirler (46-48). Yara iyileşmesine
olumlu etkileri yapısal destekten çok salgıladıkları
trofik mediatörler ve immün modülatuar moleküller
yoluyla olur (Şekil 2). Bu sayede ülser mikroçevresini iyileşmeye uygun hale getirirler, endojen progenitör hücrelerin yara yerine çağırılmasını sağlarlar.
Klinik çalışmaların önemli bir kısmında kemik iliği
kökenli mezenkimal kök hücreler kullanılmakla birlikte adipoz doku ve umblikal kord kökenli mezenkimal kök hücreler de diyabetik ülserlerde etkinlik
göstermiştir. Bu hücrelerin lokal olarak yaraya uygulanmasının ülser boyutunu küçülttüğü, vaskülariSayfa 4/10
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kök hücre uygulamasının radyasyon yanıklarında
yara iyileşmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir
(56, 57).
Otolog adiposit kökenli kök hücrelerin radyasyon
yanıklarında ağrıyı azalttığı ve nekrozu engelleyerek
yara iyileşmesini hızlandırdığı; aynı etkisinin allojen
kök hücre kullanılan deneklerde görülmediği saptanmıştır (58). Otolog kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerinin yanık hastalarında greft
kontraktürlerini azaltabildiği saptanmıştır (59).

Şekil 2. Mezenkimal kök hücrelerin ülser mikroçevresinde salgıladıkları trofik ve immün modülatuvar faktörler.

zasyonu, dermal kalınlığı arttırdığı, ve yara iy ileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir (49-51). Bu hücreler özellikle hastanın kendisinden elde edildiğinde;
yani otolog olarak kullanıldıklarında immünojenisite
göstermezler. Ayrıca multipotent ol duklarından
malign dönüşüm gösterme olasılıkları düşüktür. Bu
nedenle ülser tedavisinde güvenle kullanılabilirler.
İndüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPKH), erişkin fibroblastların yeniden programlanması sonucu
üretilmiştir (52). Bu hücreler pluripotent olduklarından embriyonik kök hücrelerin yerine kullanılabilirler. Ayrıca, kişilerin kendi somatik hücreleri
kullanılarak üretilebildiklerinden immünojenisite
oluşturmazlar. Bu hücrelerden köken almış keratinosit ve fibroblastlar kullanılarak üç boyutlu deri eşdeğerleri oluşturulmuştur (53). iPKH kullanımıyla
ilgili en önemli sorunlardan biri c-myc ekspresyonu
nedeniyle tümör oluşturmaya yatkın olmalarıdır
(54). Bu hücrelerle ilgili bir diğer sorun, üretimlerinin zor ve maliyetli olması nedeniyle klinikte kullanımlarının kolay olmamasıdır.
Yanıklar
Yanık tedavisinde kök hücreler insanda ilk kez 2004
yılında kulanılmıştır. Rasulov ve arkadaşları, yaygın
yanıkları (vücut yüzey alanının %30’unda IIIB) olan
bir hastada kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücreleri yanık yüzeyine uygulayarak yara iyileşmesi ve
anjioneogenezin hızlandığını göstermiştir (55).
Daha sonra iki olguda yara yüzeyine mezenkimal

Yanık hastalarında yara iyileşmesi ve kontraktürlerin
yanında deri eklerinin kaybı hastaların yaşam kalitesine etki eder. Derin yanık hastalarında ter bezi kaybının mezenkimal kök hücrelerle yerine koyu
labileceği bildirilmiştir (60). Farelerde LGR6+ epidermal kök hücrelerin yanık tedavisinde kullanıldığı
bir çalışmada, kök hücrelerle tedavi edilen hayvanlarda yara iyileşmesinde hızlanmanın yanında yeni
kıl folikülü oluşumu da gözlenmiştir (61).
Genodermatozlar
Genodermatozların tedavisinde kök hücrelerin kullanılması konusundaki araştırmalar son zamanlarda
önemli mesafe kat etmiştir. Bileşke tipi epidermolizis bülloza tedavisinde hastanın kendi derisinden
elde edilen epidermal kök hücreler bu hastada eksik
gen olan laminin 5-beta 3 proteininin cDNA’sını taşıyan retrovirüsle transfekte edilerek deri greftleri
oluşturulmuştur. Elde edilen greftler hastanın bacaklarına transplante edildiğinde bir yıllık takipte bül
oluşumu gözlenmeyen, fonksiyonel ve laminin 5
ekspresyonu gösteren deri alanları oluşmuştur (62).
Kök hücreler, 2008’de resesif distrofik epidermolizis bülloza fare modelinde kullanılmıştır. Kongenik,
kollajen tip VII mutasyonu taşımayan farelerden alınan kemik iliği hücrelerinin hasarlı deriye yerleşerek
derinin hassasiyetini ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir (63). Altı distrofik epidermolizis bülloza
hastasına allojeneik kemik iliği nakli yapılan bir çalışmada hastaların derisinde tip VII kollajen birikiminin arttığı bildirilmiştir (64).
Distrofik epidermolizis bülloza tedavisinde en
önemli aşamalardan biri, bazı hastaların sağlam görünümlü derilerinde tip VII kollajen mutasyonu bulunmayan keratinositlerin bulunarak bunların
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yeniden programlamayla iPKH davranışı kazanabileceğinin gösterilmiş olmasıdır (65, 66). Bu hücreler
hastalıklı derinin düzeltilmesi için keratinosit ve fibroblastlara dönüştürülebileceği gibi kür sağlanabilmesi için hematopoetik kök hücre yönünde
dediferansiye olmaları sağlanıp otolog kemik iliği
naklinde kullanılabilirler. Bu gen/hücre tedavisi hastaya spesifik olacağından kök hücre tedavisinin en
önemli sorunlarından biri olan immünojenisite riski
bulunmamaktadır. Yakın zamanda distrofik epidermolizis büllozalı 14 hastada gerçekleştirilen bir çalışmada hastaların ebeveynlerinden alınmış kemik
iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler intravenöz
olarak verilmiş, yeni bül çıkışı azalmış ve var olan
büllerin iyileşmesi hızlanmıştır(67).

Adiposit öncülü hücreler uygun mikroçevrenin sağlanması, kıl folikülündeki epidermal kök hücrelerin
aktivasyonu ve kıl döngüsünde rol oynarlar (76).
Olgun adipositler ise kıl büyümesini inhibe eder
(77). Bu nedenle adiposit kök hücrelerinin kıl rejenerasyonundaki etkileri konusunda çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir (78, 79).

Benzer kök hücre ve gen tedavisi çalışmaları kseroderma pigmentozum ve herediter keratinizasyon
bozuklukları için de sürdürülmektedir (68, 69). Kök
hücre tedavilerinin ileride ektodermal displaziler,
Netherton sendromu, Menkes hastalığı gibi genetik
bozuklukların tedavisinde de kullanılabileceği düşünülmektedir (70).

Derinin Gençleştirilmesi

Kıl Foliküllerinin Rejenerasyonu
Farede dermal papilla fibroblastları bir araya gelerek
kendi ekstraselüler matrikslerini yaparlar. İnsanda
ise bu oluşum gösterilememiştir. Fareden alınan
dermal papilla hücreleri insandan alınan keratinositlerle birlikte fare derisine gerftlendiğinde kıl folikülü benzeri yapılar oluşabildiği gözlenmiştir (71,
72). 2009’da, insan saçlı derisinden elde edilen dermal papilla hücrelerinin kıl folikülü oluşturma yeteneğinin keratinositlerle koşullandırılmış kültür
besiyeri kullanıldığında ortaya çıktığı bildirilmiş;
insan dermal papilla hücreleri ile fare embriyosundan elde edilen keratinositlerin olgun ve kalıcı kıl
folikülleri oluşturduğu saptanmıştır (73). Yakın zamanda insan dermal papilla hücreleri ve keratinositleri kullanılarak oluşturulan deri eşdeğerlerinin
farede kıl şaftı ve sebase bezleri de içeren olgun kıl
folikülleri oluşturabildiği bildirilmiştir (74).
İndüklenmiş pluripotent kök hücrelerin de kıl foliküllerinin rejenerasyonunda rol oynayabileceği düşünülmektedir. İnsan iPKH’lerin epidermal kök
hücrelere farklılaştırıldığında kıl folikülleri oluşturabildiği gösterilmiştir (75).

Vitiligo
Vitiligo tedavisinde melanosit kök hücreleri kullanılabilmektedir. Bu amaçla dış kök kılıfında bulunan
melanosit kök hücrelerini içeren hücre süspansiyonları kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir
(80, 81).

Son zamanlarda yaşlanma karşıtı tedavilerde kök
hücre kullanımı popüler hale gelmeye başlamıştır.
“Kök hücre ile yüz gerdirme” yöntemiyle kişinin
kendi kök hücreleri yüzüne enjekte edilerek bu hücrelerin fibroblast oluşumu ve kollajen yapımını artırdığı düşünülmektedir (82). Bunun için mini
-liposuction yöntemiyle elde edilen adiposit kök
hücreleri kullanılmaktadır. Ultraviyole B ile tetiklenmiş kırışıklıkları bulunan farelerde adiposit kök
hücre enjeksiyonunun kollajen sentezini artırdığı ve
hücre ölümünü azalttığı saptanmıştır (83). Ayrıca,
kök hücrelerle koşullandırılmış besiyerleri ve bitki
kök hücrelerinden elde edilen maddeler kozmetik
ürün yapımında kullanılmaktadır. Günümüzde “kök
hücre ile yüz gerdirme” olarak adlandırılan yöntem
büyük ölçüde kök hücreden zengin yağ dolgusu enjeksiyonudur. Öte yandan, henüz kök hücre ile yaşlanma karşıtı tedavilerin etkinliği ve güvenliği kon
usunda yeterli klinik çalışma bulunmadığından hastalara bu konuda yanlış ümit verilmemesi gerekmektedir (84).
Kök Hücrelerin Deriye Veriliş Yöntemleri
Kök hücre çalışmalarında hangi kök hücre tipinin
hangi hastalıkta kullanılacağı konusu kadar tedavi
edilmesi planlanan alana nasıl verileceği de büyük
önem taşımaktadır. Kök hücreler sistemik (intravenöz) olarak verildiğinde etkin olabilmekle birlikte
tedavi edilecek dokuya hedeflenmesi konusunda
sorun yaşanabildiğinden son zamanlarda lokal veriSayfa 6/10
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liş yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır (45). Yara
bölgesindeki hipoksi, oksidatif stres ve inflamasyon
gibi faktörler kök hücrelerin sağkalımını olumsuz
etkiler. Sprey gibi topikal veriliş yöntemleriyle, yaraya verilen hücre sayısı ve yoğunluğu tam olarak
belirlenemediği gibi hücreler de ülser alanındaki
olumsuz faktörlere karşı korunmasız kalırlar. Ayrıca,
hücreleri taşıyan sistemin kök hücre farklılaşma hızında kontrol sağlaması, tedavi başarısı açısından
önemli bir avantajdır (45). Lokal enjeksiyon yöntemi, hem invazif bir yöntem olması; hem de iğneden geçerken kök hücrelerin zarar görebilmesi
nedeniyle ideal olmaktan uzaktır.
Biyomühendislik yöntemleriyle elde edilen, kollajen,
hyaluronik asit gibi doğal ve sentetik malzemelerden
üretilen biyolojik iskeleler hem ekstraselüler matrikse benzer şekilde hücrelere destek ve mikroçevre
sağlar hem de yara örtüsü görevi yaparlar. Bu nedenle ülser tedavisinde iyi araçlardır. Bu tür yapılar
ayrıca kök hücrelerin farklılaşmasının kontrol edilmesini ve hücrelerin kök hücre özelliklerinin korunmasını sağlarlar (50). Biyolojik iskelelerin geliştirilm
esi, kök hücre tedavisinin klinik uygulamalara taşınmasında önemli bir basamak olacaktır.
Çıkarımlar
Son zamanlarda kök hücrelerle ilgili önemli miktarda bilgi edinilmiştir. Bu bilgiler ışığında pek çok
deri hastalığının tedavisinde kök hücrelerin önemli
rol oynayabileceği düşünülmektedir. Kök hücre tedavileri, direkt hücre rejenerasyonunun yanında salgıladıkları büyüme faktörleri ve sitokinler yoluyla da
doku iyileşmesini hızlandırmaktadır.
Kök hücre biyolojisinin daha iyi anlaşılması, uygun
hastalıkta uygun kök hücre tipinin ve uygun veriliş
yöntemlerinin seçilmesini, kök hücre nişinin oluşturulması ve idamesi için gerekli faktörlerin sağlanmasını ve kök hücre farklılaşmasının kontrolünün
daha iyi sağlanarak olası advers olayların engellenmesini sağlayarak laboratuvarda elde edilen bulguların klinik uygulamaya taşınmasını mümkün kılaca
ktır.
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