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KISALTMALAR
- AF-MSC

: Amniyon sıvısı kaynaklı mezenkimal kök hücre

- AF-NSC

: Amniyon sıvısı kaynaklı nöral kök hücre

- AM-MSC

: Amniyotik membran kaynaklı mezenkimal kök hücre

- Ang-1

: Anjiyopoetin 1

- APC

: Antijen sunan hücre

-BM-(M)SC : Kemik iliği kaynaklı (mezenkimal) kök hücre
-hBM-(M)SC : İnsan-kemik iliği kaynaklı (mezenkimal) kök hücre
-BOS

: Beyin omurilik sıvısı

-BovM-Ex

: İnek sütü eksozomu

-BPD

: Bronkopulmoner displazi

-COX2

: Siklooksijenaz 2

-aEEG

: Amplitüd bütünleşmiş elektroensefalografi

-EGF

: Epidermal büyüme faktörü

-ECMO

: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu

-eEPC

: Erken epiteliyal progenitör hücre

-EPC

: Epiteliyal progenitör hücre

-EV

: Ekstraselüler veziküller

-FGF

: Fibroblast büyüme faktörü

-FETO

: Fetal endolüminal trakeal oklüzyon

-GM

: Germinal matriks

-GRP94

: Glukozla düzenlenen protein 94

-HB-GF

: Heparin bağlayan büyüme faktörü

-hAFSC

: İnsan-amniyon sıvısı kaynaklı kök hücre

-HİE

: Hipoksik iskemik ensefalopati

-hM-Ex

: Anne sütü kaynaklı eksozomlar

-hPSC

: İnsan-plasental kök hücre

-IFN

: İnterferon

-IL

: İnterlökin

-IGF-1

: İnsülin benzeri büyüme faktörü 1

-İKH

: İntestinal kök hücre

-İP

: İntraperitoneal

-İT

: İntratrakeal

-İV

: İntravenöz
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-İVK

: İntraventriküler kanama

-KH

: Kök hücre

-KHT

: Kök hücre tedavisi

-KDH

: Konjenital diyafragma hernisi

-KKH

: Konjenital kalp hastalığı

-LL37

: Katelisidin grubu antimikrobiyal peptit

-LPS

: Lipopolisakkarit

-M1,M2

: Makrofaj 1, Makrofaj 2

-MHC

: Major doku uygunluk kompleksi

-MKH

: Mezenkimal kök hücre

-MRG

: Manyetik rezonans görüntüleme

-MUC2

: Müsin-2

-NEK

: Nekrotizan enterokolit

-NeNSC

: Neonatal enterik nöral kök hücre

-NF-κB

: Nükleer faktör-Kappa B

-ncRNA

: Kodlama yapmayan RNA

-NSC

: Nöral kök hücre (NKH)

-NO

: Nitrik oksit

-OEC

: “Outgrowth” endoteliyal hücreler

-OIR

: Oksijenle indüklenmiş retinopati

-PGE2

: Prostaglandin E2

-PHD2

: Prolil hidroksilaz 2

-PHH

: Posthemorajik hidrosefali

-RSC

: Retinal kök hücre

-ROP

: Prematüre retinopatisi

-SF

: Serum fizyolojik

-TGF

: Transforming büyüme faktörü

-TFF3

: Trefoil faktör 3

-TH

: Terapötik hipotermi

-TLR4

:Toll-like reseptör 4

-TRASCET :Transamniyotik kök hücre tedavisi
-UK

: Umbilikal kord (UK)

-UK-MKH

: Umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre

-iUK-MKH

: İnsan-umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre
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-US

: Ultrasonografi

-VEGF

: Vasküler endoteliyal büyüme faktörü

-VSEL-SC

: Çok küçük embriyon benzeri kök hücre
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1.YENİDOĞANLARDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİNE GENEL BAKIŞ
Yenidoğan yoğun bakım alanında son yıllarda yaşanan büyük gelişmelere rağmen,
bronkopulmoner displazi (BPD), ciddi intraventriküler kanama (İVK) ve hipoksik
iskemik ensefalopati (HİE) gibi çoğunlukla tedaviye dirençli neonatal hastalıklar halen
önemli bir mortalite ve ciddi morbidite nedeni olmaya devam etmektedir. Günümüzde,
bu hastalıklar neticesinde oluşan hasarlanmayı iyileştirebilecek, etkin pek az tedavi
bulunmaktadır. Kök hücre (KH) ve KH-kaynaklı tedaviler ümit verici seçenekler olarak
karşımıza çıkmakta, gelişmekte olan organların plastisite ve rejenerasyon yeteneği göz
önüne alındığında heyecan verici bir tedavi stratejisini temsil etmektedirler. Bununla
birlikte bu hücrelerin etki mekanizmaları ve optimal tedavi stratejileri ile ilgili temel
sorular halen cevaplanamamış durumdadır (1,2).
Bu bölümde KH’lerin özellikleri, etki mekanizmaları, neonatoloji alanındaki potansiyel
tedavi uygulamaları ve KH tedavisinin (KHT) etkinliğini belirleyen faktörlere değinilerek
yenidoğanda KHT’ye genel bakış sağlanması hedeflenmektedir.
1.1.Kök hücreler ve özellikleri
Farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne
sahip olan hücreler "Kök Hücre" olarak tanımlanmaktadır. Bir hücrenin KH hücre
tanımına uyabilmesi için üç temel kriteri sağlaması gerekir:
 Bölünebilme, kendini yenileme ve köken aldığı hücrenin özelliklerini taşıyan
hücreler oluşturabilme (“Self-Renewal”)
 Kendi kökeni dışında özelleşmiş hücrelere dönüşebilme (Diferansiasyon;
plastisite)
 İn vivo şartlarda uygulandığı dokuyu fonksiyonel olarak destekleyebilme, yani
hasar görmüş bir dokuyu yeniden oluşturabilme (Engraftman; yamalama)
Kök hücreler sınırsız bölünebilme yetenekleri ile özelleşmiş hücrelerdir. Hücrelerin
yaşam döngüsünü ayarlayan mekanizma kromozomların ucunda yer alan telomerler
(tekrarlı DNA dizileri) olup, telomer boyu ve telomeraz aktivitesi hücrenin kaç defa
bölüneceğini belirlemektedir. Diferansiasyon mekanizması mRNA’nın yeni protein
ürünlerini kodlaması ve hücresel fenotipik özelliklerin değişmesiyle tamamen farklı
özelliklere sahip yeni hücrelerin oluşmasını sağlamaktadır (3).
Kök hücreler farklılaşma özelliklerine ve elde edildikleri kaynağa göre çeşitli tiplere
ayrılır. Totipotent KH’ler erken embriyonal dönemde iç hücre kitlesinden köken alan,
tam bir birey oluşturma kapasitesinde olan hücrelerdir. Pluripotent KH’ler, tam bir
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organizma gelişimini tek başına sağlayamayan, üç germ tabakasından (endoderm,
mezoderm, ektoderm) türevlenmiş yaklaşık 200 çeşit hücreye dönüşebilen hücrelerdir.
Multipotent kök hücreler ise pluripotent hücrelerden daha sınırlı sayıda hücre tipine
dönüşebilen hücrelerdir.
Kök hücreler elde edildikleri kaynak bakımından ikiye ayrılabilir:
 Embriyonal kök hücreler
 Erişkin kök hücreler
Embriyonal Kök Hücreler: Anneden gelen yumurta ile babadan gelen spermin
döllenmesi ile oluşan ilk hücreye “zigot”, intrauterin gelişimin 5. gününde oluşan hücre
topluluğuna “blastosist” denir. Blastosistler tek başına birey oluşturamaz ama insan
vücudundaki 200’den fazla hücre türüne dönüşebilir. Blastosist adı verilen bu hücre
topluluğundan alınan hücrelerin her birine “embriyonal kök hücre” adı verilir; erişkin
KH’lere göre daha hızlı çoğalabilirler. Farklılaşma potansiyelleri erişkin KH’lere göre
fazla olup telomerleri çok uzundur, bu da çok uzun süre çoğalabilmeleri anlamına
gelmektedir.
Erişkin Kök Hücreler: Her yaştaki insanda bulunan bu hücreler kendilerini
yenileyebilir, ihtiyaç halinde farklı hücre türlerine dönüşebilirler. Bu KH’lere, insan
vücudunda kemik iliği, kas, göz, sinir, karaciğer ve deri gibi dokularda rastlanır.
Bulundukları dokularda eskiyen, hastalanan veya ölen hücrelerin yerine yenilerini
üretirler. Erişkin KH araştırmaları 60 yıl öncesine uzanmakta olup, 1960’larda kemik
iliğinin en az iki çeşit KH içerdiği saptanmıştır:
 Hematopoetik KH’ler: Vücuttaki bütün kan hücrelerini oluştururlar.
 Kemik iliği stromal KH’leri: Kemik, kıkırdak, yağ ve fibröz bağlayıcı doku
hücrelerini oluştururlar. Bu alanda kliniğe en çok yansıyan hücreler otolog
hematopoetik KH’ler ve klasik MKH’lerdir.
Mezenkimal kök hücreler, ilk kez 1999 yılında kemik iliğinden üretilmiş, daha sonra
deri, yağ dokusu, plasenta, umbilikal kord (UK) kanı, Wharton jeli ve fetal yapılar gibi
birçok dokudan da elde edilmeye başlanmıştır. Doku kültürü şişesinde inkübe
edildiklerinde plastiğe yapışırlar; CD73, CD90 ve CD105 gibi yüzey belirteçlerini
eksprese ederken CD45, CD34, CD14/CD11b, CD19/CD79a ve HLA-DR’den
yoksundurlar. MKH’ler kemik, kıkırdak, adipoz doku ve iskelet kası hücrelerine
farklılaşabilirler (2-4). Plasental dokular etik kaygılar olmadan kullanılabilen otolog KH
kaynaklarıdır; bu da prenatal ve postnatal dönemde MKH elde edilmesinde
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değerlendirilmelerine olanak sağlar. Fetal yapılardan izole edilen MKH’lerin çoğalma
potansiyelinin kemik iliğinden elde edilenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Kordon kanında bulunan KH’ler, diğer dokularda bulunan KH’lere göre; sayıca fazla
olmaları, kolay elde edilmeleri, saklanmalarının daha az riskli olması, embriyonal
KH’ler gibi teratojenik olmamaları, majör doku uygunluk kompleksi Sınıf 1 (MHC Class
1) molekülü içermemeleri ve MHC Sınıf 2 (Class II) ekspresyonunun düşük olması
(yani doku uyum sorunu az), sekretomlarındaki büyüme faktörleri, sitokinler,
kemokinler ve ekstraselüler veziküller sayesinde pluripotent etki göstermeleri,
farklılaşma özelliklerinin daha fazla olması ve zaten atılacak olan kordonun
değerlendirilmesine olanak sağlamaları gibi nedenlerle diğer KH’lere göre daha
avantajlıdırlar (1-3).
1.2.Kök hücrelerin etki mekanizmaları
Klasik görüşe göre, KH’lerin “engraftman” yoluyla doku rejenerasyonu sağladığı
düşünülse de, günümüzde bu hücrelerin “ekstraselüler vezikül (EV); eksozomsekretom” aracılı “parakrin” mekanizmalarla etkili oldukları anlaşılmıştır. MKH’ler etik,
güvenilir ve kolay elde edilebilir olmaları bakımından rejeneratif tıpta en sık kullanılan
KH’lerdir (3,4).
Mezenkimal kök hücrelerin en çekici etki mekanizmalarından biri inflamasyon ve hasar
bölgelerini hedef almalarıdır. Hedef dokuya vardıklarında, hasarlanan hücre tipine
farklılaşırlar ve doku rejenerasyonunu başlatan solubl faktörleri açığa çıkarırlar.
MKH’lerin göç sürecinde “Vascular endothelial growth factor” (VEGF) kritik rol oynar.
MKH’ler mikroçevrelerindeki değişikliklere adapte olarak yakınlarındaki hücrelerle
iletişim kurabilirler. MKH’lerin yayılmasını sağlayan “koşullandırılmış ortam” olarak
tanımlanan çevrede birçok biyolojik faktör tespit edilmiştir. Bu biyolojik faktörlere
ilaveten, MKH’ler RNA veya hücrelerarası iletişim ve sinyalizasyonda rol oynayan
membran proteinlerini içeren hücre dışı veziküller salgılarlar (biyolojik faktörlerin
parakrin salınımı). Ayrıca, UK’den elde edilen MKH’lerden hasarlı hücrelere mitokondri
transferi olduğu da gösterilmiştir. Bunun yanı sıra ekzojen MKH uygulaması ile oksijen
radikalleri arasında karşılıklı bir etkileşim olduğunu gösteren yeni kanıtlar güven
vericidir. MKH’ler ve parakrin salgıları, oksidatif stresle oluşan doku hasarının
tamirinde önemli rol oynamaktadır (4-9).
Birçok neonatal hastalıkta altta yatan patofizyolojik hasar mekanizmaları oldukça
çeşitlidir. Bu nedenle tek bir etiyolojik faktörün kontrol altına alınması ile yeterli tedavi
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sağlanamamaktadır. Deneysel hayvan modellerinde KH’lerin anti-inflamatuvar,
immünomodülatör,

antiapoptotik,

antioksidatif,

anjiyogenik,

antifibrotik

ve

prorejeneratif etkilerle BPD, HİE ve İVK gibi neonatal hastalıklarda yararlı olabileceği
gösterilmiştir (1). Şekil 1’de KH etki mekanizmaları ve neonatolojideki uygulama
alanları şematize edilmiştir (10).

Şekil 1. Kök hücre etki mekanizmaları ve neonatolojide uygulama alanları (10).
1.3. Neonatolojide kök hücre tedavisi ve etkinliği belirleyen faktörler
Mezenkimal kök hücrelerin doku hasarını iyileştirici ve organ fonksiyonlarını düzeltici
etkilerinin gösterilmesinin ardından neonatoloji alanında kullanılmaları gündeme
gelmiştir. BPD, HİE veya ciddi İVK’li yenidoğanlarda yapılan Faz 1 klinik araştırmalarda
KHT’nin güvenli, uygun ve potansiyel olarak etkin olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte
olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi için KHT’nin etkinliğini belirleyen faktörlerin göz önüne
alınması son derece önemlidir. İlk adım uygun donörün belirlenmesidir. Donörün yaşı
KH fenotipini etkilemektedir. Örneğin, neonatal MKH’lerin anti-inflamatuvar kapasiteleri
daha fazladır. Preterm bebeklerden elde edilen UK-MKH eksozomlarının termlerden
elde edilenlere göre iskemik hasarı daha iyi onardığı gösterilmiştir. Donörün
cinsiyetinin MKH’nin parakrin mekanizmalarını etkilediği ileri sürülmekle birlikte bu
konudaki çalışmalar yetersizdir. Dişilerden alınan KH’lerin erkeklerden alınanlara göre
anti-inflamatuvar ve proanjiyogenik özelliklerinin daha fazla olduğu bildirilmiştir.
Fetal dokular (UK kanı, UK Wharton jeli, plasenta, amniyon zarı, koryon, amniyotik
sıvı) elde edilmeleri daha kolay olduğu için yenidoğanlar için daha uygundur. Preklinik
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çalışmalarda UK-MKH’lerin yüksek immünosupresyon ve anjiyogenez kapasiteleri ile
KHT için en iyi seçenek oldukları ileri sürülmektedir. Amniyotik sıvıdan elde edilen
KH’ler (AF-MSC) özellikle ototransplantasyonda tercih edilmektedir.
Kök hücre tedavisine en uygun KH tipi büyük oranda belirlenmiş olsa da, bu hücrelerin
optimal izolasyon ve kültür yöntemleri henüz bilinmemektedir. İnsan plazması veya
rekombinan büyüme faktörlerini kullanan, ksenobiyotik içermeyen kültür yöntemleri
bulunmaktadır. Ancak ürünler arasındaki farklar, MKH’lerin immünomodülatör
kapasitelerini

ve

sitokin

yapımını

değiştirebilmektedir.

Ayrıca

uzun

dönem

kültürlerinde, fazla miktarda pasaj yapılan UK-MKH’ler kromozomal sapmalar ve
proliferatif değişiklikler gösterebilmektedir. Bu nedenle, KHT uygulanan hastaların
kayıt altına alınması, bu alanda Faz 4 çalışmaları ("postmarketing surveillance";
pazarlama sonrası izleme) yapılması ve MKH alıcılarının uzun-dönem takibi
gerekmektedir.
Mezenkimal kök hücrelerin etkinliğini iyileştirecek çok sayıda kimyasal ajan üzerinde
çalışılmakla birlikte bunların etki mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır. İnterferon
gama (IFNγ) modifikasyonu ile MKH’lerin rejenerasyon kabiliyeti ve anti-inflamatuvar
etkilerinin arttığı ileri sürülmekle birlikte aksi yönde veriler de mevcut olduğu için
kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. Hastanın aldığı diğer tedavilerle KH’ler
arasında etkileşim olabilir ancak bu konuda yeterli veri yoktur. Örneğin, BPD
modellerinde inhale nitrik oksit ve eritropoietin tedavilerinin MKH ile sinerjistik etki
gösterdiği, pro-anjiyogenik ve antifibrotik etkiyi artırdığı gözlenmiştir. HİE ile ilgili
çalışmaların sonuçları çelişkilidir; terapötik hipotermi (TH) ile MKH sinerjistik veya
antagonistik etkileşebilir, MKH beyinde inflamasyon artışına neden olabilir. Bu
beklenmedik sonuçlar, MKH tedavisi uygulanırken kontrollü laboratuvar ortamında
yapılan deneylerden elde edilen verilerin, hayli değişken olabilen klinik ortama
uyarlanması sürecinde dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir.
Klinik çalışmalarda, birincil ve yardımcı sonlanım noktaları ile optimal zamanlama, doz
ve uygulama yolu iyi belirlenmelidir. İskemik inme ve sepsis modellerinde MKH’lerin ne
kadar yüksek dozda verilirlerse o kadar etkin oldukları dikkati çekmektedir. Ayrıca,
uygulama yolunun da dozajı etkilediği, doğrudan hasar bölgesine uygulanan düşük
dozlarla, İV yolla verilen yüksek dozlara göre beş kat daha fazla etkinlik sağlandığı
bildirilmektedir (1). Bununla birlikte, daha az invazif bir yöntemle daha yüksek doz
uygulanması zaman zaman aileler ve hekimler için daha kabul edilebilir olabilmektedir.
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Kök hücre tedavisinin zamanlaması iyi yapılmalıdır. KHT’nin önleyici mi yoksa tedavi
edici olarak mı kullanılması gerektiği sorusunun yanıtı henüz net değildir. Bu durum
özellikle HİE gibi “kritik pencere dönemi” olan hastalıklar açısından önemlidir. BPD ve
HİE modellerinde geç tedavinin etkinliği azalttığı bilinmektedir. UK-MKH’lerin ilk pasaja
geçmelerinin yaklaşık 3 hafta sürmesi otolog KH’lerin erken dönemde uygulanma
olasılığını azaltmaktadır.
Sonuç olarak, UK kanından elde edilen KH’ler -erişkin kemik iliğinden periferik kana
geçen benzer KH’lere kıyasla- proliferasyon potansiyeli yüksek pluripotent öncü
KH’lerdir. Preklinik çalışmalar beyin, akciğer ve bağırsakları tutan perinatal ve neonatal
hasarlarda KHT’nin terapötik yararı olduğunu göstermektedir. Ancak çok az sayıda
insan çalışmasında MKH veya UK kanı KH’lerin kısa-dönem güvenilirliği araştırılmış
olup, fonksiyonel veya inflamatuvar parametrelerde değişken düzeylerde iyileşmeler
bildirilmektedir. KHT, tedaviye dirençli neonatal hastalıklarda “heyecan verici” olma
potansiyeli taşısa da, bu yöntemin “kabul edilebilir” bir seçenek olabilmesi için hem
preklinik hem de klinik alanlarda daha çok çalışma yapılması gerekmektedir (11-13).
Neonatal KHT ile ilgili olarak yanıtlanması gereken sorular:


Kime? KHT için uygun olan hastalar kimlerdir?



Hangi hücreler ile? En iyi klinik sonuçları hangi hücre popülasyonu/hücre
türevi sağlayabilir?



Ne zaman? KH’ler proflaktik mi yoksa kurtarıcı mı verilmelidir?



Hangi yol ile? KH’ler, lokal mi sistemik mi uygulanmalıdır?



Hangi dozda? KH’ler hangi dozda daha etkilidir?



Neden? KHT’de hedef moleküler mekanizmalar nelerdir?

1.4 Genel KH uygulama ilkeleri


KHT uygulanması düşünülen hastalar için T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili
dairesinden özel olarak onay alınması zorunludur. Ailelerin (anne ve baba,
yasal vasi) ayrıntılı bir biçimde KHT hakkında bilgilendirilmeleri, sonrasında
“gönüllü olur formu”nu onaylamaları gerekmektedir. Yasal mevzuat gereği, KH
verilen hastanın sağlık durumu uygulamayı takiben 7. günde, 1.ayda, 6.ayda ve
sonrasında 6 ayda bir kez olmak üzere 2 yıl boyunca ilgili birimlere bildirilmelidir.
İlgili belgelerin 30 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.
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Kök hücre tedavisi uygulayacak merkezlerin ve yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinin belirli alt yapı, personel ve olanaklara (düzey III/IV yenidoğan
yoğun

bakım

multidisipliner

ünitesi,
yan

dal

bünyesinde
ve

neonatoloji

laboratuvar

uzmanı

uzmanları)

ve

sahip

ilgili
olması

gerekmektedir.


Kök hücre üretimi yapabilecek merkezlerin altyapısının, KH hazırlama, saklama,
ayırma, hücre sayımı gibi işlemleri yapabilecek durumda olması gerekir. Bu
merkezlerde akredite ve iyi klinik uygulamalara uygun laboratuvar
altyapısı olmalıdır.



KH preparatları uygulama öncesi 2-8 derecede transfer edilmeli ve
saklanmalıdır. Laboratuvardan çıktıktan sonra en geç 72 saatte uygulama
yapılmalıdır. Tercihen 48 saatten önce kullanılmalıdır. Kullanım süresi
dolmuş olan ürünler uygulanmamalıdır. Uygulama öncesi flakon dıştan gözle
kontrol edilmelidir. Flakon içinde bulunan sıvıda saydam bulut renkli bulanıklık
ve küçük agregatların olması normaldir. Farklı bir renk ve dev agregat içeren
flakonlar kullanılmamalıdır.



Uygulama esnasında steriliteye dikkat edilmelidir. Kullanım öncesi flakon
içeriği yumuşak hareketlerle karıştırılmalıdır. Flakondan sıvı çekilirken kalın iğne
ucu seçilmeli ve İV infüzyon makroagregat içeren kan verme seti ile 20-30
dakikada yapılmalıdır. KH 2 mL/kg serum fizyolojik (SF) ile sulandırıldıktan
sonra uygulanmalıdır. Uygulamadan 1 saat önce önce hidrokortizon 1 mg/kg
tek doz premedikasyon için verilebilir. İnfüzyon sırasında, vital bulgular, oksijen
saturasyonu, yakın takip edilmelidir. İnfüzyondan sonra ilk 10 dk yakın izlem
yapılmalı ve 1 saat boyunca hasta yakın izlenmelidir. Acil durumlarda
kullanılmak üzere adrenalin, antihistaminik ve steroid gibi ilaçlar hazır
bulundurulmalıdır.



Eş zamanlı ilaç infüzyonu, antibiyotikler, ek tedavilerden (allopurinol vb)
kaçınılmalıdır. KH’lerin hangi ilaç ve tedavilerle etkileştiği tam olarak
bilinmemektedir.
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2. BRONKOPULMONER DİSPLAZİDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
Bronkopulmoner displazi patogenezinde inflamasyonun önemli rol oynadığının
gösterilmesinin ardından MKH’lerin tedavide kullanımı gündeme gelmiştir. Çok sayıda
hayvan deneyinde hiperoksi ilişkili akciğer hasarının MKH etkisiyle azaldığı dikkati
çekmiş ve sonrasında insan çalışmaları başlatılmıştır (1).
BPD tedavisinde kullanılacak KH’lerin belli özelliklere sahip olması gerekir (2) (Bkz.
Bölüm 1). Hayvan deneylerindeki BPD modellerinde genel olarak UK, amniyotik sıvı
ve kemik iliğinden elde edilen MKH’lerin kullanıldığı ve intratrakeal (İT) yolun tercih
edildiği görülmektedir. UK kaynaklı hücrelerin immunosupresif ve anjiyogenetik
etkilerle en iyi seçenek oldukları bildirilmiştir. Amniyotik sıvıdan elde edilen KH’lerin
özellikle ototransplantasyon için ikinci seçenek olabileceği düşünülmektedir. Bu
çalışmalarda MKH’lerin akciğer hasarını parakrin etkiler aracılığıyla azalttığı
bildirilmiştir (1-4). MKH’ler parakrin etkilerini metabolitler, büyüme faktörleri,
ekstraselüler matriks proteinleri (kollojen, elastin), intelökinler (IL6, IL8), VEGF ve
eksozomlar aracılığıyla yapmaktadırlar (5-7).
2.1.Bronkopulmoner displazide kök hücre çalışmaları
Preklinik çalışmalardaki BPD modellerinde sıklıkla MKH’ler kullanılmış, İT yolla, BPD
hasarının 3-10.uncu günlerinde ve 1x105 hücre dozunda verilmiştir. Bir çalışmada farklı
dozlar denenmiş ve en etkin dozun 5x105 hücre olduğu görülmüştür. İnsanlarda yapılan
bir doz belirleme çalışmasında 1x107 hücre seçilmiş, 1x107 veya 2x107 hücre denenmiş
ve her iki doz da güvenli olarak bildirilmiştir (8). İnsanlarda yapılan ilk klinik çalışmada
9 bebeğe 1x107 hücre/kg veya 2x107 hücre/kg MKH verilmiş ve iki yıllık izlemde her iki
dozun da güvenli olduğu bildirilmiştir (9). Başka bir çalışmada 12 bebeğin 6’sına 1x107
hücre, 6’sına da 2x107 KH verilmiş; her iki dozun da güvenli olduğu belirtilmiştir (10).
Diğer bir çalışmada, 6 bebeğe allojenik insan amniyon epitel hücreleri verilmiş (11), bu
bebeklerin 2 yıl sonra yapılan kontrollerinde uzun dönemde önemli bir yan etki
görülmediği bildirilmiştir (12). Yeni yayınlanmış bir BPD-MKH-Faz 2 çalışmasında,
gebelik yaşları 23-28 hafta arasında değişen 66 bebek MKH verilip verilmemesine göre
randomize edilmiş, 33’ü kontrol grubuna, 33’ü ise tedavi grubuna alınmış, ortalama
gebelik yaşı 25.3 hafta, ortalama doğum ağırlığı 750 g olan bu bebeklerden tedavi
grubuna ortalama postnatal 11.günde 1x107 hücre/kg MKH İT yolla verilmiştir (13).
Çalışma ve kontrol grupları arasında BPD sıklığı açısından anlamlı fark
saptanmamıştır. Olgular 23-24 hafta ve 25-28 hafta şeklinde alt gruplara ayrıldığında
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ise MKH grubundaki 23-24 haftalık bebeklerde ağır BPD sıklığının daha az görüldüğü
dikkati çekmiş ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (13).
2.2. Bronkopulmoner displazide kök hücre tedavisi: Önemli noktalar


Güncel bilgiler ışığında MKH’lerin BPD’nin rutin tedavisinde kullanılması
önerilmemektedir. Ancak bu alanda randomize kontrollü klinik çalışmaların
planlanması uygun olacaktır.



BPD-MKH-Faz 2 çalışmalarından elde edilen verilere göre; MKH’lerin 23-24
haftalık bebeklerde ve erken dönemde (ilk 14 gün) verildiğinde ağır BPD’nin
önlenmesinde etkili olduğu söylenebilir.



Klinik deneme amacıyla, BPD’de MKH’lerin; ailelerin bilgilendirilmiş onam
vererek KH tedavi maliyetini karşılamak istedikleri durumlarda, sadece
Seviye III-IV Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde

ve Neonatolog

gözetiminde izlenen, gebelik yaşı <25 hafta, invaziv ventilasyon desteği
altında ve oksijen ihtiyacı (FiO2) >%50 olan bebeklerde ve postnatal 7-14.
günler arasında uygulanması önerilebilir.


BPD’de MKH’nin geç dönemde verilmesi ile ilgili yeterli bilimsel veri olmamasına
rağmen, yazışma prosedürleri ve KH temini için geçen süre dikkate alındığında
MKH verilme zamanının postnatal 30.güne kadar uzatılması kabul edilebilir
görünmektedir.



Genel uygulama ilkelerine uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1)
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3. İNTRAVENTRİKÜLER KANAMADA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
İntraventriküler kanama preterm bebeklerin nörolojik sonlanımını olumsuz etkileyen,
matürite azaldıkça görülme riski artan ciddi bir sorundur. Yenidoğan yoğun bakım
alanındaki gelişmeler sonucu daha çok sayıda immatür bebeğin sağkalımı İVK
görülme riskini de artırmıştır (1,2). Yakın zamanda yayınlanan bir sistematik derlemede
prematürite ve İVK serebral paralizi riskini artıran en önemli faktörler olarak
tanımlanmıştır (3).
İntraventriküler kanama germinal matrikste (GM) başlayan kanamanın lateral ventrikül
içine rüptüre olması sonucu meydana gelir. Patogenezi karmaşık ve çok faktörlüdür;
GM vasküler yapılarının frajilitesi, serebral kan akımı düzensizlikleri, trombosit ve
pıhtılaşma bozuklukları kanamanın başlamasında rol oynar. İntraventriküler boşluğa
geçen kanın hemolizi ile oluşan serbest hemoglobin ve hemin yıkımı sonucu açığa
çıkan serbest demir inflamasyon, kemotaksis ve apopitozu başlatır. Mikrovasküler
bariyerde gelişen inflamatuvar yanıtın tetiklediği obliteratif araknoidit, beyin omurilik
sıvısı (BOS) emiliminde azalmaya ve posthemorajik hidrosefaliye (PHH) neden
olmaktadır (2,4,5).
İntraventriküler kanamada beyin hasarının nedenleri de karmaşık ve çok faktörlüdür.
En önemli faktörler kanamanın kitle etkisi, serbest radikal hasarı, intrakraniyal basınç
artışı, inflamatuvar yanıt, PHH sonucu serebral perfüzyonda azalma, reaktif gliyozis ve
oligodendrosit prekürsörlerinin sayı ve/veya işlevlerinin kaybı veya azalmasıdır (1,2,6).
Preterm bebeklerde İVK ilişkili ak madde hasarı riski yüksektir. Gelişmekte olan
beyinde periventriküler bölgede sayıca fazla ve miyelin kılıfını oluşturmak üzere
oligodendrositlere dönüşecek olan preoligodendrositler hasara daha duyarlıdır, hızla
tükenebilir. Bunun sonucunda ak maddede hipomiyelinasyon ve ardından gri madde
kaybı gelişir (5,7).
Günümüzde ciddi İVK sonrası beyin hasarını ve PHH gelişimini önlemede etkili olduğu
gösterilmiş bir tedavi yoktur. Patofizyolojinin karmaşıklığı ve çok faktörlü olması
tedavide de tek faktöre yönelik değil çok yönlü bir yöntemin gerekliliğine işaret
etmektedir. KH tedavilerinin inflamasyonu azaltarak ve progenitör hücreleri koruyarak
İVK yönetiminde kullanılabileceği ileri sürülmektedir (2,6).
3.1 İntraventriküler kanamada kök hücre çalışmaları
İntraventriküler kanamada ilk KHT erişkin hayvanlarda uygulanmış, daha sonraki
çalışmalarda ciddi İVK’de UK-MKH tedavisinin etkileri araştırılmıştır. Birçok preklinik
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çalışmada, BPD, HİE ve İVK modellerinde KHT’nin anti-inflamatuvar, anti-apoptotik,
anti-oksidatif ve anti-fibrotik etkileri gösterilmiştir. İntraserebral ve intravenöz (İV) MKH
uygulamaları ile posthemorajik ventriküler dilatasyonda azalma, miyelinasyonda
iyileşme ve davranış testlerinde ilerleme gözlenmiştir. Erken dönem tedavinin beyin
hasarında daha fazla iyileşme sağladığı vurgulanmıştır (7,8).
Birçok fetal ve erişkin dokudan elde edilebilen MKH’lerin immünojenitesi oldukça
düşüktür. MKH’ler mezodermal hücrelerin yanı sıra ektodermal ve endodermal
hücrelere de farklılaşabilen, çok yönlü rejeneratif ve koruyucu etkileri olan hücrelerdir.
UK kaynaklı MKH’lerin çoğalma potansiyeli daha yüksektir. MKH’lerin yararlı etkilerinin
farklı hücrelere diferansiye olmaktan çok parakrin mekanizmalarla olduğu kabul
edilmektedir (8,9).
Klinik Çalışmalar
Preterm bebeklerde GM kaynaklı İVK’lerin önlenmesi ve tedavisinde KH’lerin rolünü
konu alan 2019 tarihli bir Cochrane derlemesinde 769 çalışma arasından GM-İVK ile
ilgili sadece dört adet Faz 1 çalışması belirlenmiş, bu çalışmalardan birinde MKH, diğer
üçünde ise UK kanı infüzyonu kullanıldığı bildirilmiştir. Tamamlanmış bir randomize
kontrollü çalışma olmadığından değerlendirme yapılmamıştır (7).
İleri evre İVK’li (Evre 4) preterm bebeklerde yapılan tek Faz 1 çalışmada,
intraventriküler allograft UK kanı-MKH uygulamasının güvenliği ve fizibilitesinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır (10). Çalışmaya alınan 9 preterm bebeğin ortalama
gestasyon yaşı 26.1±2.1 hafta, doğum kilosu 767±231 g ve postnatal yaşı 11.6±2.6
gün olarak bildirilmiştir. UK kanı-MKH’ler 1 mL SF içinde 5x106 hücre olacak şekilde
hazırlanmış, ilk 3 bebeğe düşük doz (5x106 hücre/kg, 1 mL/kg), sonraki 6 bebeğe
yüksek doz (1x107 hücre/kg, 2 mL/kg) olacak şekilde, ciddi İVK saptandıktan sonraki
ilk 7 gün içinde intraventriküler olarak uygulanmıştır. İşlem, aseptik olarak kraniyal
ultrasonografi (US) eşliğinde yapılmış, 22-G bir anjiyoket ile fontanelden lateral
ventriküle girilmiş, stile çıkarıldıktan sonra verilecek miktara eşit hacimde BOS drene
edilmiş, daha sonra MKH içeren enjektör katetere takılarak KH’ler yavaşça lateral
ventrikül içine verilmiş, kateter 0.5 ml SF ile yıkandıktan sonra çıkarılmış, ardından 5
dakika süreyle baskı uygulanmış ve alan steril olarak kapatılmıştır.
Farklı doz uygulaması çalışmalarında MKH’lerin güvenlik ve fizibilitelerini araştırmak
amacıyla; KH uygulaması sonrası birincil olarak ilk 6 saat içinde ani ölüm,
uygulamadan hemen sonra anafilaktik şok, beyin tümörü gelişimi ve ikincil sonlanım
olarak şant gereksinimi, ölüm, kültür pozitif geç sepsis, cerrahi gerektiren prematüre
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retinopatisi (ROP), ileri evre NEK veya nöbet gelişimi değerlendirilmiştir. Kraniyal US
tedavi öncesi ve tedaviden sonraki 2, 4, 6 ve 8. haftalarda, beyin manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) ise postmenstruel 36-40 haftalar arasında yapılmıştır. Sonuç
olarak bu çalışmada, intraventriküler MKH uygulamasının güvenli olduğu, bebeklerde
doza bağlı toksisite, ciddi yan etki veya mortalite görülmediği ancak bu uygulama için
daha geniş kontrollü bir Faz 2 çalışmasına gerek olduğu belirtilmiştir (10). Faz 1
çalışmasına alınan 9 preterm bebeğin düzeltilmiş 2 yaşındaki izlem sonuçlarına ait
çalışma devam etmektedir. Hastalar, birincil olarak beyin tümörü gelişimi, ikincil olarak
Bayley skorları, serebral paralizi gelişimi, nörolojik sekel gelişimi açısından
izlenmektedir; çalışma sonuçları henüz yayınlanmamıştır (NCT02673788).
Devam eden bir randomize kontrollü çalışmada da yüksek riskli preterm bebeklerde
tek doz intraventriküler Pneumostem® (UKK-MKH) uygulamasının İVK tedavisindeki
etkinlik ve güvenirliğinin kontrol grubuyla (intraventriküler SF) karşılaştırılarak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Evre 3-4 İVK olan toplam 22 preterm bebeğin
(gestasyon yaşı: 23-<34 hafta) hedeflendiği çalışmada postnatal 28 gün içinde
intraventriküler MKH veya SF verilmesinin planlandığı, birincil sonlanım ölçütünün
ölüm veya şant gereksinimi, ikincil sonlanım ölçütünün ventriküler dilatasyon ve ölüm
olduğu

bildirilmiştir.

Bu

çalışmanın

sonuçları

da

henüz

yayınlanmamıştır

(NCT02890953).
3.2 İntraventriküler kanamada kök hücre tedavisi: Önemli noktalar
Optimal Uygulama Yolu
Yenidoğanlarda KH çalışmalarına bakıldığında İV ve intraperitoneal (İP) gibi sistemik
uygulamaların yanı sıra intratrakeal, intranazal ve intraventriküler vb. lokal yolların da
kullanıldığı görülmektedir. Sistemik uygulama, özellikle stabil olmayan yenidoğanlarda
daha az invazif ve kolaydır. Ancak verilen KH’lerin diğer organlarda tutulması (özellikle
akciğer, karaciğer, dalak, böbrek) ve kan-beyin bariyerinin geçişi engellemesi sistemik
uygulamanın dezavantajlarıdır. Lokal uygulamada donör hücrelerin hasar bölgesine
yakınlığının parakrin-koruyucu etkinlik açısından önemli olduğu bildirilmektedir.
Parakrin sinyaller kısa mesafelere daha iyi iletilebildiğinden lokal uygulamanın doku
tamiri açısından optimal yol olabileceğine işaret edilmektedir (8). Bununla birlikte İVK
gelişen kritik hasta yenidoğanlarda intraventriküler uygulamanın tolere edilmesinde
sorun olabilir. Bir hayvan deneyinde, lokal uygulamaya göre beş kat daha yüksek doz
uygulanması halinde İV yolla benzer etki sağlandığı gösterilmiştir (11) (Bkz. Bölüm 1).
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Optimal Uygulama Zamanı
Deneysel çalışmalarda MKH uygulamasının erken akut fazda, inflamatuvar yanıtın en
yüksek olduğu sırada yapılmasının geç döneme göre daha etkin olduğu gösterilmiştir.
KH’lerin erken dönemde verilmesinin, hiperoksi ilişkili akciğer hasarı modelinde
büyüme faktörlerinin ekspresyonunun artırdığı, İVK modelinde de inflamatuvar
sitokinlerin ekspresyonunda azalma sağladığı bildirilmiştir (8).
Bu verilere dayanarak İVK’li prematürelerde KH uygulamasının hasar sonrası erken
dönemde yapılmasının daha etkili olacağı söylenebilir. Ancak İVK ile ilgili klinik veriler
çok az olduğundan bu “erken” uygulamanın hasar sonrası kaç gün içinde yapılması
gerektiği konusu net değildir.
Sonuç olarak, preklinik çalışmalar İVK’nin önlenmesi ve tedavisinde KH
uygulamasının umut verici olduğunu göstermekle birlikte, devam eden klinik
çalışmanın sonuçları çıkana kadar preterm bebeklerde İVK’de KH tedavisinin
endikasyonu, dozu, uygulama yolu ve uygulama zamanı hakkında kesin bir öneri
yapmak mümkün değildir.
KHT uygulanması düşünülen İVK’li hastalarda genel KH uygulama ilkelerine
uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1).
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4.HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
Hipoksik iskemik ensefalopati ilişkili beyin hasarı gelişen bir süreç olduğu için tedavinin
zamanlaması çok önemlidir. HİE’li yenidoğanlarda terapötik hipotermi (TH), en etkili
tedavi ve standart bakımdır. Ancak ağır HİE tanısı konan yenidoğanlarda TH majör
nörogelişimsel ve nöromotor gecikmeler üzerinde etkisiz olabilmekte ve preterm
yenidoğanlarda kullanılamamaktadır (1). Bu nedenle yeni tedavi arayışları ve
araştırmalar devam etmektedir. KH’lerin HİE tedavisinde umut verici olacağı
düşünülmektedir.
Kök hücrelerin parakrin yolla etkilerinde immün sinyal peptidleri (TNF, IL-8, IL-6),
büyüme faktörleri (insülin büyüme faktörleri; IGF vb), anjiyogenetik faktörler (VEGF) ve
antifibrotik faktörler önemli rol oynamaktadır. Böylece inflamasyon ve fibrozis
azalmakta, doku rejenerasyonu sağlanmaktadır. Eksozomların içinde yer alan
mikroRNA’ların da parakrin etkide rol oynadığı düşünülmektedir. Parakrin etki ile
dokulardaki bazal KH’ler uyarılmakta, rejenerasyon artmaktadır. KH’lerin bu antioksidan, anti-inflamatuvar ve anti-apopitotik özellikleri ile HİE’de beyin hasarı sürecinin
beş aşamasında (enerji tükenmesi, inflamasyon, eksitotoksisite, oksidatif stres,
apopitozis) etkili olabileceği düşünülmektedir (2).
4.1. Hipoksik iskemik ensefalopatide kök hücre çalışmaları
Preklinik çalışmalarda; neonatal beyin hasarında KHT’nin postnatal ilk saatlerde ve
hasar sonrası ilk 10 gün içinde etkin olabileceği belirtilmiştir (2-5). Cotten ve ark.’nın
çalışmasında; otolog UK kanı doğum sonrası en kısa sürede ve 24, 48, 72. saatte
olmak üzere 4 dozda toplam 1-5 x 107 hücre /kg İV olarak uygulanmıştır (5). MKH’lerin
ilk 24 saat içinde uygulanmasının, tekrarlayan uygulamaların ve kombine tedavinin (TH
ve MKH) daha etkili olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmalarda KH’lerin hasarlı beyin
dokusunda olumlu değişiklikler yaptığı, parakrin etkilerle nörogenezi düzenlediği,
apopitozisi azalttığı, hem histopatolojik hem de kognitif fonksiyonların KHT gruplarında
daha iyi olduğu gösterilmiştir. UK kanı hücreleri ve MKH’lerin mikroglia aktivasyonunu
düzenlediği, immünomodülatör ve anti-inflamatuvar etkileri olduğu, oksidatif stres ve
apopitozisi azalttığı, anjiyogenez ile rejeneratif süreci iyileştirdikleri belirtilmiştir. Ancak
bu temel veriler ve preklinik kanıtlar sadece çok az hastanın dahil edildiği Faz 1 klinik
çalışmalar ile desteklenmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan KH’ler UK kanından elde
edilen hematopoetik hücreler olup, HİE’de kullanılabileceği ve güvenli olduğu
gösterilmiştir; ancak etkinliği değerlendirebilmek için Faz 2 çalışmalara ihtiyaç vardır
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(6). Klinik araştırmalarda en çok MKH’ler kullanılmakla birlikte HİE’de devam eden
sadece tek klinik çalışma mevcuttur ve verileri henüz yayınlanmamıştır.
4.2 Hipoksik iskemik ensefalopatide kök hücre tedavisi: Önemli noktalar


Güncel bilimsel kanıtlar KH’lerin HİE’de rutin olarak kullanılması için yeterli
düzeyde değildir. Ancak klinik deneme kapsamında kullanılmaktadır.



HİE’de KH’nin verilebileceği zaman aralığı kısıtlı olduğundan, bu uygulamanın
KH laboratuvarı veya bankasının bulunduğu, KH preparatının hızlı bir şekilde
hazırlanabildiği merkezlerde yapılması daha uygundur.



HİE’de KH tedavisi için TH kararı alınmış hastalar tercih edilmelidir. TH ile
birlikte uygulandığında etkinliğinin daha iyi olduğu gösterilmiştir (Bkz. Bölüm 1).
Yayınlarda, HİE’li ancak TH yapılamayan preterm bebeklerde ve geç dönemde
KH verilmesinin etkili olabileceği bildirilse de bu yöntemin etkinliği netleşene
kadar KHT için TH endikasyonu sınırında olan vakaların tercih edilmesinin daha
uygun olacağı düşünülmektedir.



Nörolojik sekel riski yüksek hastalara (MRG bulgusu olan, nörolojik muayenesi
bozuk, dirençli nöbetleri olan, amplitüd entegre elektroensefalografi; aEEG
bozukluğu saptanan) öncelik verilebilir. Ancak Evre II hastalar ve yaşam
beklentisi yüksek ve nörolojik olarak iyi seyredebileceği öngörülen hastalara da
KH uygulanabilir.



Gestasyonel yaşı <35 hafta, Sarnat & Sarnat’a göre Evre 1 HİE olan vakalar
KH tedavisi için uygun değildir; bu hastalara KH verilmesi şu an için
önerilemez.



Tromboza eğilimli veya ciddi koagülasyon bozukluğu olan bebeklere,
kardiyopulmoner açıdan instabil vakalara KH verilmesi önerilmez.



HİE’li hastalarda fetal doku veya UK kaynaklı MKH kullanılması ideal
görünmektedir. Fetal dokulardan elde edilen MKH’ler birçok özelikleri nedeniyle
yenidoğanlar için daha uygundur (Bkz. Bölüm 1). Kordon kanı alınmış hastalarda
öncelikle hastanın kendi kordon kanı hücrelerinin (hematopoetik kök hücreler)
otolog olarak kullanılması tercih edilebilir.



Mevcut veriler ışığında; HİE’de doğum sonrası mümkün olan en kısa sürede
tedaviye başlanması ve KH’lerin bölünmüş tekrarlayan dozlarda (iki, üç dozda)
uygulanması önerilir. Bununla birlikte, hipotermi tedavisi bittikten sonra da (>72
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saat) en kısa sürede KHT planlanabilir veya KH’nin en az bir dozu hipotermi
sonrası uygulanabilir.


Sistemik yolla uygulamanın bazı dezavantajları göz önüne alındığında, lokal
uygulama daha uygun ve etkili görünmektedir (Bkz. Bölüm 1). Sistemik
uygulamada lokal uygulamaya oranla yaklaşık beş kat yüksek doz kullanılması
gerekmektedir. Ancak intratekal uygulama invazif bir işlem olduğu için bu
vakalarda İV yolun tercih edilmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir. UK
kanı hücreleri IV olarak 1-5 x 107 hücre/doz olarak 2-3 dozda uygulanabilir.
Mezenkimal
çalışmalar

kök

hücre

henüz

uygulamaları

açısından

sonuçlanamadığından

net

bir

HİE
doz

tedavisindeki
uygulaması

belirtilememektedir.


KHT uygulanması düşünülen HİE’li hastalar için genel uygulama ilkelerine
uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1).

Kaynaklar
1. Chakkarapani AA, Aly H, Benders M, et al. Therapies for neonatal encephalopathy:
Targeting the latent, secondary and tertiary phases of evolving brain injury. Semin
Fetal Neonatal Med 2021; 26(5):101256.
2. Nabetani M, Mukai T, Shintaku H. Preventing brain damage from hypoxic-ischemic
encephalopathy in neonates: Update on mesenchymal stromal cells and umbilical
cord blood cells. Am J Perinatol 2021 Apr 14. doi: 10.1055/s-0041-1726451.
3. Kabatas S, Civelek E, Savrunlu EC, et al. Feasibility of allogeneic mesenchymal
stem cells in pediatric hypoxic-ischemic encephalopathy: Phase I study. World J
Stem Cells 2021;13(5):470-484.
4. Serrenho I, Rosado M, Dinis A, et al. Stem cell therapy for neonatal hypoxicischemic encephalopathy: a systematic review of preclinical studies. Int J Mol Sci
2021; 22(6): 3142.
5. Cotten CM, Murtha AP, Goldberg RN, et al. Feasibility of autologous cord blood
cells for infants with hypoxic-ischemic encephalopathy. J Pediatr 2014; 164(5): 973979.e1.
6. Tsuji M, Sawada M, Watabe S, et al. Autologous cord blood cell therapy for
neonatal hypoxic-ischaemic encephalopathy: a pilot study for feasibility and safety.
Sci Rep 2020;10(1):4603.

26

5.1 NEKROTİZAN ENTEROKOLİTTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
Nekrotizan enterokolit, özellikle küçük prematüre bebeklerde gastrointestinal sistem
kaynaklı en önemli morbidite ve mortalite (%20-30) nedenidir. Yaşayan ağır NEK
vakalarında kısa bağırsak sendromu, malabsorbsiyon ve nörogelişimsel gerilik riski
yüksektir. Prematürite, formüla ile beslenme, uzun süreli parenteral beslenme,
konjenital kalp hastalıkları (KKH) ve polisitemi iyi bilinen risk faktörlerindendir.
Patogenezde immatür bağırsak yapısı, intestinal mikrobiyotada değişiklikler, genetik
faktörler ve hızlanmış immün yanıt önemli rol oynar. İmmünopatolojik değişiklikler
arasında anti-inflamatuar mediatör (IL-37) eksikliği, intestinal-Wnt/β-catenin sinyalinde
defekt ve proinflamatuar sitokin artışı yer alır. IL-37’deki değişiklikler Toll-like reseptör4 (TLR-4) ekspresyonunu bozar; proinflamatuar sitokin artışı, enterosit hasarı ve
NEK’e yol açabilir (4).
Standart tedavilere rağmen ileri evre NEK’te komplikasyon ve mortalite riski yüksektir.
Son yıllarda pentoksifilin, laktoferrin, probiyotikler, TLR4 inhibitörleri ve büyüme
faktörleri (epidermal büyüme faktörü; EGF, heparin bağlayan büyüme faktörü; HB-GF)
ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır (5,6). KH’lerin, inflamasyonu baskılama, farklı
hücrelere dönüşebilme ve rejenerasyon özellikleri NEK tedavisinde kullanılmalarını
gündeme getirmiştir (4).
İntestinal epiteliyal hücreler iskemi, hipoksi, hipotermi ve özellikle NEK varlığında hasar
görebilir. İntestinal KH’ler (İKH) NEK’te, Wnt/β catenin aktivasyonu, TLR4 sinyal yolağı
aracılı epitel onarımı ve homeostatik rejenerasyondan sorumludur. Hem MKH’ler hem
de MKH'den türetilen eksozomlar, İKH canlılığını ve bağırsak rejenerasyonunu artıran
Wnt/β-katenin

sinyal

yolağını

aktive

edebilir.

MKH'ler,

stromal

hücrelerde

siklooksijenaz 2 (COX-2) ekspresyonunu parakrin yolla uyarır. Eksozomlar, NEK
hasarını onaran, kodlama yapmayan RNA'lar (ncRNA'lar) içerir. Süt kaynaklı
eksozomlar, goblet hücre ekspresyonu belirteçlerini (trefoil faktör 3; TFF3 ve müsin-2;
MUC2) ve ayrıca endoplazmik retikulum şaperon proteini glukozla düzenlenen protein
94'ün (GRP94) ekspresyonunu artırır. İn vivo NEK modellerinde HB-EGF ve EGF’nin
İKH'leri hipoksik hasara karşı koruduğu gösterilmiştir (4) (Şekil 2).
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Şekil 2. Nekrotizan enterokolitte kök hücre ve eksozomların etki mekanizmaları (4).

5.1 Nekrotizan enterokolitte kök hücre çalışmaları
NEK’te KH deneyimlerinin çoğu preklinik çalışmalara dayanmaktadır. Üç tip ana KH
içinde (İKH, MKH, ve nöral kök hücre; NSC, NKH) İKH’lerin fizyolojik rolü, MKH ve
NKH’lerin ise terapötik rolü üzerinde durulmaktadır. Kemik iliği kaynaklı MKH’lerin (BMMSC) NEK üzerine terapötik etkisi tartışmalıdır. Amniyon sıvısı kaynaklı MKH’ler (AFMSC) BM-MSC’lere göre kolay elde edilebilmeleri ve yararlı etkilerinin üstünlükleri gibi
nedenlerle tercih edilmektedir (4).
McCulloh ve ark. (7) deneysel NEK modelinde 4 farklı tip hücre (AF-MSC, BM-MSC,
AF-NSC: amniyon sıvısı kaynaklı nöral kök hücre, NeNSC: neonatal enterik nöral kök
hücre) (Doz; 4x108 eksozom/50µL) kullandıklarında tüm KH tiplerinin etkinliklerini
benzer bulmuşlardır. Bir meta-analizde, KH veya eksozomların kullanıldığı 9 deneysel
NEK modeli incelenmiştir. Farklı KH (AFMSC, AFSC, BM-MSC, ENSC, AFNSC) ve
eksozomların (7 KH, 1 KH+eksozom, 1 eksozom) benzer şekilde olumlu etki gösterdiği
saptanmıştır (4).
Günümüzde, KH’lerin etkilerini parakrin yolla gösterdikleri bilgisinden yola çıkılarak,
tedavide hücrenin kendisi yerine eksozomlarının kullanılması önerilmektedir. Anne
sütünden, özellikle kolostrumdan elde edilen eksozomlar oldukça yararlı bulunmuştur;
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eksozomlar

sütün

pastörize

edilmesinden

etkilenmemekte,

oral

olarak

uygulanabilmektedir. Martin ve ark. (8) anne sütü kaynaklı eksozomların (HM-Ex)
intestinal hücreleri oksidatif strese karşı koruduğunu göstermişlerdir. İnek sütü de
önemli bir eksozom kaynağıdır (BovM-Ex).
Güncel bir derlemede, preklinik çalışmalarda KH’lerin inflamatuvar bağırsak
hastalıklarını iyileştirmede başarılı göründüğü, ancak aynı olumlu etkilerin klinik
çalışmalarda istenen düzeyde elde edilemediği vurgulanmıştır (9). NEK’te KH
uygulamaları ile ilgili klinik çalışma bulunmamakla birlikte, bir vaka raporu
yayınlanmıştır (10) (Şekil 3).

Şekil 3. Nekrotizan enterokolitte (NEK) kök hücre ve eksozom araştırmaları (4)
Akduman ve ark. (10) tarafından sunulan olgu raporunda 37. gebelik haftasında 3550
gram doğan bir bebekte postnatal 22. günde supraventriküler taşikardi saptandığı,
kardiyoversiyon sonrası NEK geliştiği, laparatomide pan-NEK gözlendiği, bağırsak
rezeksiyonu yapıldığı, postoperatif 4. gün allojenik MKH (İV 10x10 6 hücre/kg) verildiği
ve bağırsaklarda iyileşme sağlandığı bildirilmiştir (Resim 1).
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Resim 1.a) MKH öncesi gangrene bağırsakların intraoperatif görünümü b) MKH
sonrası postnatal 46. gün jejunostomi kapatılması sırasında bağırsakların intraoperatif
görünümü
Tablo 1. NEK-KH: Uygulanan dozlar ve gözlenen etkiler (4,7,10-12)
KH: Hücre tipi ve doz

Hasta seçimi/

Gözlenen etkiler

Uygulama zamanı
•

Preklinik çalışma:
• AF-MSC, BM-MSC, AF-NSC, ENSC: İP-2x106 hücre
• BM-MSC:İP-2.5×109 eksozom /50μL

• Kesin
cerrahi

ancak • NEK sıklığı ve ağırlığını

NEK,

gerektirmeyen

hastalar: Evre IIa, IIb ve

azaltma, intestinal dolaşımı
düzeltme
• İmmün yanıtı düzenleme ve

IIIa

• AF-MSC:İP-4X108 eksozom/ 50 μL

• Tanı sonrası ilk günlerde

inflamasyonu baskılama

• BovM-Ex: Gavaj-1 μg/μL

• En uygun hastalar 2. • Devam

eden

• HM-Ex: 0.5 mg/mL

ameliyat gerektiren, ciddi

nekrozu

Olgu:

iskemik

2.ameliyatta

• BM-MSC: İV-10x10⁶ hücre/kg

saptanan hastalar

bağırsak

iskemi

hafifletme

ve

rezeksiyon

ihtiyacını azaltma

AF-MSC: Amniyon sıvısı kaynaklı mezenkimal kök hücre, AF-NSC: Amniyon sıvısı kaynaklı
nöral kök hücre, BM-MSC: Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre, HM-Ex: İnsan sütü
eksozom, BovM-Ex: İnek sütü eksozom, KH: Kök hücre, NEK: Nekrotizan enterokolit, İP:
İntraperitoneal, İV: İntravenöz
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ve

5.2. Nekrotizan enterokolitte kök hücre tedavisi: Önemli noktalar (4,10-13)


NEK tedavisinde KH’lerin rutin olarak kullanılmasını önermek için henüz
yeterli kanıt bulunmamaktadır.



NEK tedavisinde KH ile ilgili deneyimlerin çoğu preklinik çalışmalara dayalıdır;
klinik uygulamalarda istenen başarıya ulaşabilmek için, KH ve eksozomların etki
mekanizmaları iyi bilinmelidir.



NEK’te KH ve türevlerinin sonuçları ümit verici olmakla birlikte yeterli veri yoktur;
en uygun hücre tipi AF-MSC olabilir.



Uygun vakalarda parenteral yol yerine lokal uygulama tercih edilmelidir; İP ve
İV hücrelerin çoğu akciğerlerde tutulmaktadır.



KH’lerin elde edilmesi zordur ve etik kaygılar vardır; KH’lerin parakrin etki
mekanizmaları olması nedeniyle KH yerine eksozomların kullanılması görüşü
öne çıkmaktadır.



Süt kaynaklı eksozomlar

güvenilir,

kolay elde edilebilir ve oral yolla

uygulanabilir olmaları nedeniyle gelecekte NEK tedavisinde iyi bir seçenek
olabilir.


Genetik modifikasyonlar, nanoteknolojik çalışmalarla KH ve eksozomların
etkinliği artırılabilir.



KHT uygulanması düşünülen NEK’li hastalarda genel KH uygulama ilkelerine
uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1).
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6. PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
Prematüre retinopatisi (ROP) prematüre bebeklerde görme kaybının en önemli
nedenidir ve patofizyolojisinde prematürite ve yüksek oksijen ile karşılaşma en önemli
faktörlerdir. Sık kullanılan tedavi yöntemleri lazer fotokoagülasyon, intravitreal antiVEGF enjeksiyonu, skleral terapi ve vitrektomidir. Ancak, ROP halen ciddi bir tıbbi ve
ekonomik yüke neden olmaktadır. Son yıllarda ROP’ta KH uygulamalarının etkinliği ile
ilgili preklinik araştırmalar gündeme gelmiştir.
Epiteliyal progenitör hücreler (EPC), doku tamirinde önemli rol oynarlar; iskemi
varlığında hasarlı bölgeye ulaşarak doku rejenerasyonu ve neovaskülarizasyonu
sağlarlar. İlk araştırmalarda, ROP gelişen prematürelerin kan örneklerinde EPC ve çok
küçük (3-5 mikron) embriyon benzeri kök hücre (VSEL-SC) sayısının fazla olduğu
dikkati çekmiştir. Araştırmacılar, bu hücrelerin neovaskülarizasyonda rol oynadığını
düşündüklerini ancak bu KH artışının neden mi sonuç mu olduğunun tam olarak
anlaşılamadığını belirtmişlerdir (1,2).
6.1 Prematüre retinopatisinde kök hücre çalışmaları
ROP’da KH’lerin etkinliği ile ilgili preklinik çalışmalarda oksijenle indüklenmiş retinopati
(OIR) modelleri kullanılmaktadır. Ritter ve ark. (3) bir OIR modelinde intravitreal BMSC kullanmış, KH’lerin hem avasküler alanlara göç ettiğini hem de mikroglia’ya
dönüştüğünü saptamıştır. Benzer bir modelde, Yoon ve ark. (4) EPC+outgrowth
endoteliyal hücre (OEC)+eEPCs karışımının sinerjik etkili olduğunu bildirmişlerdir.
Moisseiev ve ark. (5) intravitreal hMSCs eksozomlarının neovaskülarizasyonu
azalttığını, Ma ve ark. (6) ise BM-MSC’lerin anjiyopoetin-1 (Ang-1) ile birlikte kültür
edilmesinin retinal kök hücre (RSC) sayısını artırdığını göstermişlerdir (Şekil 4). Güncel
bir derlemede, deneysel ROP modellerinde ve in-vivo çalışmalarda intravitreal BMMSC’ler ile retinal neovaskülarizasyonun azaldığı, AM-MSC’lerin anjiyogenezde
önemli

rolü

olan

TGFβ1’in

salgılanmasını

artırdığı

ve

endoteliyal

hücre

proliferasyonunu baskıladığı bildirilmiştir. MKH’lerin terapötik etkilerinin sekretom
aracılı olduğu vurgulanmıştır (7).
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Şekil 4. Sıçanlarda oksijenle indüklenmiş retinopati (OIR-ROP) modelinde
anjiyopoetin-1 (Ang-1) + kemik iliği kök hücrelerinin (BM-MSC) moleküler etki
mekanizması (19).

Tablo 2. ROP-KH: Uygulanan dozlar ve gözlenen etkiler (15-20)
KH: Hücre tipi ve doz
Preklinik-OIR modeli
İntravitreal:
 Otolog BM-MSC (5 μL; 106

Çoğunlukla OIR
 Avasküler
alanlara
göç,
hasarından 5 gün
mikroglia’ya dönüşme
sonra
 Retinal kök hücre sayısında
artma

hücre/ mL)

 Retinal

 HLA uyumlu allogenik BM-

hücre

apopitozunda

azalma

MSC
 Kord

Gözlenen etkiler

Uygulama
zamanı

kanı:

 Retinal

VSEL-SC,

neovaskülarizasyonda

azalma

MSC’den zengin

 Retinal kalınlıkta azalma

 EPC+OEC+eEPCs
 Eksozomlar: 20 μg/1μL

BM-MSC: Kemik iliği mezenkimal kök hücreleri, MSC: Mezenkimal kök hücre, EPC:
Endoteliyal progenitör hücre, eEPC: erken endoteliyal progenitör hücre, OEC: Outgrowth
endoteliyal hücre, OIR: Oksijenle indüklenmiş retinopati, VSEL-SC: Çok küçük embriyon
benzeri kök hücreler
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6.2.Prematüre retinopatisinde kök hücre tedavisi: Önemli noktalar(1-7)
•

Günümüzde ROP tedavisinde KH’lerin rutin olarak kullanımını önermek
için yeterli veri bulunmamaktadır.

•

ROP’lu prematürelerin kan örneklerinde EPC ve VSEL-SC artışı olması,
KH’lerin patogenezde önemli bir yeri olduğunu düşündürmektedir. Elde edilen
bilgiler, gelecekte ROP'ta KH tedavisinin retinal vaskülarizasyonu düzeltmek
amacıyla uygulanabileceğini düşündürmektedir.

•

ROP tedavisinde KH’lerin rolünü araştıran çalışmalar “preklinik OIR modelleri”
niteliğindedir:
o BM-SC’lerin retinal hücre apopitozunu azalttığı, neovaskülarizasyonu
baskıladığı gösterilmiştir.
o Yenidoğan-otolog BMMSC yerine HLA uyumlu allogenik hücreler tercih
edilmelidir.
o Umbilikal kord: VSEL-SC, MSC’den zengindir. EPC, OEC ve eEPCs
karışımı sinerjik etki göstermektedir.
o BM-SC’lerin Ang1 ile kokültüre edilmesi RSC’leri artırarak retinal hasarı
iyileştirebilir; ROP’ta potansiyel tedavi seçeneği olabilir.

•

KHT uygulanması düşünülen ROP’lu hastalarda genel KH uygulama ilkelerine
uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1).
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7. NEONATAL SEPSİSTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
Neonatal sepsis ve septik şok, yenidoğanlarda yoğun bakım ünitesine yatış ve
mortalitenin en sık nedenidir. Patogenezde çeşitli faktörler rol oynamaktadır (1).
•

Konağın immun disfonksiyonu

•

Koagülasyon kaskadı disregülasyonu

•

Endoteliyal disfonksiyon

•

Proinflamatuar ve antiinflamatuar sitokin salınımı

•

Apopitotik mekanizmalar

•

Doku hasarı, çoklu organ yetmezliği
Son yıllarda, standart antibiyotik tedavisinin yanı sıra birçok destek tedavileri

de denenmektedir. MKH'lerin sepsis ve septik şok ilişkili immün ve inflamatuar işlev
bozukluklarını tedavi etmede birçok avantajları olduğu ileri sürülmektedir (1).
Neonatal sepsiste kök hücre etki mekanizmaları (1) (Şekil 5)
Kök hücreler:
•

İmmünomodülatör ve anti-inflamatuvar etkilidir,

•

Sitokin homeostazını düzenler,

•

Makrofaj dönüştürücü etki gösterir (M1M2),

•

Lenfosit apopitozunu azaltır,

•

Bakteriyel klirens mekanizmaları ile bakteri yükünü azaltır ve

•

Sepsis ve septik şok ilişkili organ

yetmezliği ve

mortaliteyi azaltır.

Şekil 5. Sepsiste inflamasyon ve kök hücre etki mekanizmaları (1)
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7.1. Neonatal sepsiste kök hücre çalışmaları
Preklinik çalışmalarda, MKH'lerin sepsiste bakteri yükünü ve proinflamatuar sitokinleri
azalttığı, organ koruyucu etki sağladığı gösterilmiştir. İV E. Coli enjeksiyonu ile
neonatal sepsis modeli oluşturulan üç günlük sıçanlara hUC-MSCs (1x107 hücre/kg)
veya

interferon

(IFNƔ)+hUC-MSCs

(1x107hücre/kg)

verildiğinde,

IFN

ile

modifikasyonun sonucu değiştirmediği, her iki modelde de deneklerde LL37
(katelisidin-antimikrobiyal peptit) düzeyi ve bakteriyel klirensin arttığı, apopitoz ile
mortalitenin azaldığı saptanmıştır (2). Li ve ark.’nın (3) çalışmasında ise
lipopolisakkarit (LPS) ile oluşturulan sepsis modelinde hUC-MSC’ler antibakteriyel
peptitle (BPI21/LL-37) modifiye edilerek verilmiş, antibakteriyel etki ve endotoksin
nötralizasyonunun arttığı saptanmıştır.
Gonzalez ve ark.’nın (4) çalışmasında çekal ligasyon ile sitokin aktivasyonu yapıldıktan
sonra kobaylara hUC-MSC verildiğinde MKH’lerin antiinflamatuar etki gösterdiği,
akciğer, kolon ve böbrek hücrelerinde rejenerasyon geliştiği gözlenmiştir. Başka bir
preklinik çalışmada KH’lerin peritoneal makrofajları M1’den M2’ye dönüştürdüğü,
sistemik inflamasyonu baskıladığı, sonuçta çoklu organ yetmezliği ve mortaliteyi
azalttığı bildirilmiştir (5).
Güncel bir meta-analizde bu alandaki 25 preklinik çalışma (1266 hayvan) incelenmiş;
MKH dozu “<1.0 × 106 hücre vs. 1.0 × 106 hücre”, enjeksiyon zamanı “< 1 saat vs. 1
saat” olan çalışmalar karşılaştırıldığında tamamında MKH’lerin mortalite riskini azalttığı
rapor edilmiştir (6).
Sepsis ve majör komplikasyonları (ARDS, septik şok) üzerine MKH’lerin etkinliği ile
ilgili yapılan Faz 1 klinik çalışmalarda MKH’lerin iyi tolere edildiği bildirilmiştir (27, 28).
Erişkinlerde yapılan 93 klinik araştırmanın sistematik incelemesinde, UK-MKH’lerin
genel olarak güvenli olduğu, sadece ateş, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi hafif yan
etkilere rastlandığı bildirilmiştir (7).
Faz 2 çalışmalardan START çalışmasında, ARDS'de, MKH infüzyonundan sonra Ang2 (endoteliyal yetmezlik biyobelirteci) düzeyinin azaldığı, ancak hastaların sağkalım
oranlarında iyileşme olmadığı bildirilmiştir (8). Diğer bir Faz 2 çalışmada (RUMCESS),
MKH verilen ARDS’li deneklerde solunum yetmezliği bulgularının gerilediği ve
hemodinamik stabilizasyonun daha iyi olduğu bildirilmiştir (9).
COVID-19 (koronavirüs hastalığı-2019), çoklu proinflamatuar sitokin fırtınasını
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tetikleyerek ciddi solunum sıkıntısına neden olmaktadır. KH’ler ve özellikle hAFMSC’ler SARS-CoV-2 virüsüne karşı çeşitli klinik araştırmalarda denenmiştir. hAFMSC'ler parakrin etki ile sitokin fırtınasını baskılayabilir; çoklu organ hasarını
önleyebilir. Farklılaşma kapasiteleri ve immünomodülatör etkileriyle AF-MSC’lerin
COVID-19’da umut verici olduğu bildirilmektedir (10).
Tablo 3. Sepsis-KH: Uygulanan dozlar ve gözlenen etkiler (1-14)
KH: Hücre tipi ve doz

Gözlenen etkiler

Uygulama
zamanı

Preklinik çalışmalar:

Sepsis modeli;

Antioksidan, antiapoptotik

 hUC-MSCs veya IFNƔ+hUC-MSCs • Önce: İlk 24 saat
(1x107 hücre/kg)

• Sonra-ilk 24 saatte

Antiinflamatuar etki

• Sonra-İlk 6 saatte

Proinflamatuar sitokinlerde
azalma

 Tek doz 1x106etkili;

• Sonra-İlk 1 saat

Bakteriyel yükte azalma

 Tek doz 3x10 etkisiz

• Sonra-1. saatte

Apopitozda azalma

 Sepsis:
5

 İV 100 x 10 MKH/hasta/doz ve
6

Antimikrobiyal etki

minimum etkin doz 70 - 90 × 106

Organ fonksiyonlarında
düzelme

MKH/hasta/doz
Faz 1 klinik:

Mortalitede azaltma

 Sepsis: 9 hasta, farklı dozlar,
13x106 MKH/kg: güvenli
 ARDS: 1 x 106MKH/kg
 COVID 19: 0.4 × 106 - 42 × 106
MKH/kg, 1-5 infüzyon, 2 gün arayla
hUC-MSC: İnsan umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre, IFNƔ: İnterferon gama,
MKH: Mezenkimal kök hücre

7.2. Neonatal sepsiste kök hücre tedavisi: Önemli noktalar (1-14)
•

Günümüzde neonatal sepsis tedavisinde KH’lerin rutin olarak kullanılmasını
önermek için yeterli veri yoktur.

•

Preklinik

çalışmalarda,

MKH'lerin

neonatal

sepsiste

bakteri

yükünü

ve

proinflamatuar sitokinleri azalttığı, organ koruyucu etki sağladığı ve mortaliteyi
azalttığı gösterilmiştir.
•

Antibiyotik+MKH: sinerjik etki göstermektedir.

•

Sepsis tedavisinde farklı doz uygulamalarına rastlanmaktadır:
 Tek doz 1x106etkili; tek doz 3x105etkisiz,
o Tekrar dozlar: Sonuçlar çelişkili; Tekrar dozlar etkiyi artırabilir,
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 MKH dozu <1.0x106 hücre ve 1.0x106 hücre, enjeksiyon zamanı (sepsis
modeli sonrası) <1 saat ve 1 saat olan çalışmalarda etkinlikler benzer
bulunmuştur.
•

KH’lerin sepsisin erken fazında veya profilaktik olarak verilmesi daha etkilidir; ama
klinik uygulamada pratik değildir.

•

Erişkinlerde ve büyük çocuklarda yapılan Faz 1 ve Faz 2 çalışmaların sonuçları
olumlu görünmektedir.

•

Farklılaşma kapasiteleri ve immünomodülatör etkileriyle MKH’ler COVID-19’da da
umut verici bir seçenek olabilir.

•

Sepsiste MKH’lerin etkinliğini belirlemek ve tedavi protokolleri oluşturabilmek için
geniş serili hayvan çalışmalarına ihtiyaç vardır. Ayrıca, büyük ölçekli, randomize,
prospektif klinik çalışmalar planlanması gerekmektedir.

•

KHT uygulanması düşünülen sepsisli hastalarda genel KH uygulama ilkelerine
uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1).
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8. KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİNDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
Konjenital diyafragma hernisi (KDH), akciğer hipoplazisi ve pulmoner hipertansiyonla
karakterize gelişimsel bir diyafragma kusurudur. KDH görülme sıklığı yaklaşık 1/25003000 canlı doğumdur. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) ve cerrahi
tamire rağmen mortalite %30-50 arasındadır. Yaşayanlar arasında nöromotor gerilik,
gastroözefageal reflü ve kronik oksijen bağımlılığı riski yüksektir (1). KDH’nin
multifaktöriyel etiyolojisi hala tam olarak anlaşılamamıştır. Monogenik bir neden
bilinmemekle birlikte, preklinik araştırmalar epigenetik faktörlerin patogenezden
sorumlu olduğunu düşündürmektedir (2,3).
Prenatal herni onarımı komplikasyon ve mortalite riski nedeniyle uygulanmamaktadır.
Fetal endolüminal trakeal oklüzyon (FETO) prosedürü, intrauterin hayatta akciğer
sıvısının çıkışını engelleyerek pulmoner gelişimi uyarmaktadır. FETO ile hayatta kalma
oranı <%15'ten %50'ye artmıştır ancak invazif bir yöntemdir ve erken eylem riski
yüksektir (%25). KDH’de akciğer fonksiyonlarını geliştirmek ve sağkalımı iyileştirmek
amacıyla çeşitli cerrahi girişimlerle birlikte alternatif stratejiler de denenmektedir.
Rejeneratif yöntemler hem hipoplazik akciğerlerde hücresel fonksiyonları indükleyerek
(KH tedavisi) hem de işlevsel bir miyojenik yama (doku mühendisliği) oluşturarak etkili
olabilir (Şekil 6a,b) (4,5).

Şekil 6.Şematik gösterim. a) Konjenital diyafragma hernisi (KDH) patogenezi (4), b)
Gelecekte olası rejeneratif tıp seçenekleri (5)
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Konjenital diyafragma hernisinde kök hücre etki mekanizmaları
Rafat ve ark. (6) ECMO uygulanan KDH’li hastalarda KH aracılı rejeneratif yolların nasıl
etkilendiğini araştırdıklarında, ECMO'nun EPC ve MSC (MKH) mobilizasyonunu
bozduğunu gözlemlemişlerdir. MKH’ler, potansiyel immünomodülatör etkileri ile KDH
ilişkili pulmoner hipoplaziyi iyileştirmede ideal hücreler gibi görünmektedir (7). MKH’ler
plasenta, kemik iliği, kordon kanı ve yağ dokusundan elde edilebilir. Ancak, AF-SC’ler
daha az immünojeniktir, amniyon sıvı örneklemesi ile kolay elde edilebilir ve bu açıdan
daha etik olabilir (8). AF-SC’ler çeşitli pulmoner hücre tiplerine farklılaşarak ve antiinflamatuvar/immünomodülatör etkilerle akciğer gelişimini uyarabilir.
8.1 Konjenital diyafragma hernisinde kök hücre çalışmaları
Preklinik KDH-KH çalışmalarında nitrofenle indüklenmiş diyafragma defekti ve
pulmoner hipoplazi modeli kullanılmaktadır. Pederiva ve ark. (9) nitrofen modeliyle
oluşturulan hipoplastik akciğerlerde AFSC'lerin rejeneratif etkilerini gösterdiler. AF-SCEV'ler, geleceğin umut verici tedavi seçenekleri arasında yer alabilir. AF-SC'lerin
rejenerasyon yeteneklerinin salgıladıkları hücre dışı veziküller (AF-SC-EV) aracılığıyla
olduğu ileri sürülmektedir (10,11).
KDH-KH çalışmaları arasında “transamniyotik kök hücre tedavisi; TRASCET”
araştırmaları dikkat çekicidir. Birçok konjenital anomali modelinde amniyotik sıvıya
doğrudan temasın olduğu (spina bifida ve gastroşizis) defektlerle çalışma
yapılmasındaki mantık MKH’lerin defektli dokuya komşuluk yoluyla ulaştığı düşüncesi
idi. Yakın zamanda hematojen yolağın TRASCET'in önemli bir bileşeni olduğu ve
MKH’lerin aktif göçle defektli dokuya ulaştığı belirlenmiştir. Bu farkındalık,
araştırmacılara amniyotik sıvı ile temasın olmadığı defektlerde de MKH’lerin etkili
olabileceğini düşündürmüştür. Chalphin ve ark. (12) TRASCET çalışması ile gebe
sıçanlarda nitrofenle indüklenmiş KDH modeli oluşturmuşlar; KDH gelişen ve AF-MSC
(2x106 hücre/mL) verilen sıçanlarda KH tedavisinin fibroblast büyüme faktörü-10 (FGF10) ve VEGF-A gen ekspresyonlarını azalttığını, akciğer gelişimini olumlu etkilediğini
ve sürfaktan ekspresyonunu artırdığını göstermişlerdir.
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Tablo 4.KDH-KH: Uygulanan dozlar ve gözlenen etkiler (10-12)
KH: Hücre tipi ve doz

Gözlenen etkiler

Preklinik çalışmalar:

Akciğer gelişimini uyarma:

Rat/Rodent-Nitrofen modeli

 Antiinflamatuvar ve immünomodülatör etki

 AF-MSC: 2x106 hücre/mL

 Akciğer dokusuna rejeneratif etki:

 hAFSC (c-kit pozitif):1.0 ×106hücre

 Parakrin yolla veya doğal progenitör hücreleri

 AFSC: 1x105 –1x106 hücre
 AFSC-EV

aktive ederek
 Surfaktan ekspresyonunu artırma
 Pulmoner dallanma ve alveolarizasyonda iyileşme

AFMSC: amniyon sıvısı mezenkimal kök hücre, AFSC: amniyon sıvısı kök hücre, AFSC-EV:
amniyon sıvısı kök hücre-ekstravezikül

8.2. Konjenital diyafragma hernisinde kök hücre tedavisi: Önemli noktalar (8-12)
•

Güncel verilere göre KDH yönetiminde -prenatal veya postnatal dönemdeKH’lerin rutin tedavide kullanılmasını önermek için yeterli kanıt yoktur.

•

KDH’nin multifaktöriyel etiyolojisi hala tam olarak anlaşılamamıştır: Preklinik
araştırmalar epigenetik faktörlerin sorumlu olduğunu düşündürmektedir.

•

Deneysel çalışmalarda MKH’lerin KDH ilişkili pulmoner hipoplaziyi ve pulmoner
hipertansiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir.

•

MKH’lere kıyasla AF-SC’ler daha az immünojeniktir, amniyon sıvı örneklemesi
ile kolay elde edilebilir ve bu açıdan daha etik olabilir.

•

TRASCET çalışmaları AF-MSC’lerin akciğer gelişimini olumlu etkilediğini ve
sürfaktan ekspresyonunu artırdığını göstermektedir.

•

AF-SC’ler hem çeşitli pulmoner hücre tiplerine farklılaşarak hem de
antiinflamatuar ve immünomodülatör etkilerle akciğer gelişimini uyarmaktadır.

•

AF-SC'lerin rejenerasyon yeteneklerinin salgıladıkları eksozomlar aracılığıyla
olduğu görüşü baskındır: eksozomlar geleceğin umut verici tedavi seçenekleri
arasında yer alabilir.

•

KDH ilişkili akciğer hasarına neden olan mekanizmaları ve KH’lerin moleküler
tepkilerini anlamak için, özellikle insanlarda yapılacak daha ileri araştırmalara
ihtiyaç vardır.

•

KHT uygulanması düşünülen KDH’li hastalarda genel KH uygulama ilkelerine
uyulmalıdır (Bkz. Bölüm 1).
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9. TÜRK

NEONATOLOJİ

DERNEĞİ

GÜNCEL

KÖK

HÜCRE

TEDAVİSİ

ÖNERİLERİ: GENEL ÖZET


Neonatolojide KH tedavisi ile ilgili preklinik çalışmaların sonuçları olumlu
görünmektedir.



MKH’ler tüm hastalıklarda evrensel KH tedavisi seçeneği gibi görülse de,
neonatolojide KHT’nin rutin klinik kullanıma geçmesi için henüz yeterli
kanıt yoktur.



Yenidoğan hastalıklarında uygulanacak KH’lerin tipi, dozu, uygulanma
zamanı, veriliş şekli ve uzun dönem etkinlikleri ile ilgili standart öneride
bulunmak için yeterli kanıt bulunmamaktadır.



Bu alanda, KH’lerin ve eksozomların etkinliklerinin araştırıldığı erken faz
standardize klinik çalışmalar yapılmalıdır.



Erişkin çalışmalarından elde edilen sonuçların neonatal fizyolojiyi dikkate
almadan yenidoğana uyarlanması tedavi başarısını azaltabilir.



KH uygulamaları esnasında yenidoğanın aldığı diğer tedavilerle KH’lerin aditif,
antagonistik veya sinerjistik etkileşimleri dikkate alınmalıdır.



KHT uygulanması düşünülen tüm yenidoğanlarda genel KH uygulama ilkelerine
uyulmalıdır.



KHT, “hassas” tedavi grubunda yer alan yenidoğanlar için radikal bir seçenektir;
uzun dönem etkilerin gözlenebilmesi açısından alıcıların erişkin yaşa kadar
izlenmesi önerilir.



Tüm bu noktalar aydınlatılmadan yıllar süren büyük ölçekli ve ileri fazlı klinik
araştırmalara geçilmesi erken olacaktır.



KH tedavisi uygulayacak merkezlerin ve yenidoğan yoğun bakım
ünitelerinin belirli alt yapı, personel ve olanaklara (düzey III/IV yenidoğan
yoğun bakım ünitesi, bünyesinde neonatoloji uzmanı ve ilgili multidisipliner
yan dal ve laboratuvar uzmanları) sahip olması gerekmektedir.
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