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Özet
Günümüzde konjestif kalp yetmezli¤i ve bu duruma neden olan en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilen akut myokard infarktüsü; cerrahi yöntemler, mekanik yard›mc› cihazlar, ilaç tedavisi ve organ transplantasyonundaki geliflmelere
ra¤men ölümlerin baflta gelen nedenleri aras›ndad›r. Bu yaklafl›mlar sadece myokard›n daha fazla bozulmas›n› önleyecektir; ancak as›l altta yatan patofizyoloji olan fibrozisle kardiyak remodelinge etki etmeyecektir. Genetik alandaki ilerlemelerin fibrozisin önlenerek, hasarl› myokardda kardiyomyosit rejenerasyonu olas›l›¤›n› gündeme getirmesi üzerine çal›flmalar
bu yönde yo¤unlaflm›flt›r. Bu amaçla kök hücreleri de içeren farkl› hücre tipleri denenmifl ve baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir. Hayvan modellerinde yap›lan çal›flmalardan sonra hücresel kardiyomiyoplasti ve kök hücre implantasyonunun insanlar
üzerindeki etkilerini araflt›rmak üzere pilot çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. fiu ana kadar insan çal›flmalar›ndan elde edilen veriler
gelecekte yap›lacak çal›flmalar için umut vericidir. Ancak transplantasyon sonras› riski, uzun dönemdeki etkinlik ve güvenilirli¤i belirlemede daha büyük, randomize klinik çal›flmalara ihtiyaç vard›r. (Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: 340-7)
Anahtar Kelimeler: Hücresel kardiyomiyoplasti, kök hücre implantasyonu, kardiyak “remodeling”, insan pilot çal›flmalar›

Abstract
Today, congestive heart failure and acute myocardial infarction, which is accepted as the main factor that contributes to
the development of heart failure, are major causes of deaths despite advances in surgical procedures, mechanical assistance devices, drug therapy and organ transplantation. However, these procedures only prevent further myocardial deterioration and do not act on the underlying pathophysiology which are fibrosis and cardiac remodeling. As further advances in genetics provide the possibility of preventing fibrosis and cardiomyocyte regeneration in damaged myocardium, studies are being made in this way. For this reason, a variety of cell types including stem cells were used and successful results were obtained. After studies on animal models; pilot studies to explore the effect of cellular cardiomyoplasty and
stem cell implantation on humans have been started. Data that have been gained from human studies till now are encouraging for further studies in this era. But there is a need for larger-scale randomized trials to determine the post-transplantation risk, as well as long-term safety and efficacy. (Anadolu Kardiyol Derg 2003; 3: 340-7)
Key Words: Cellular cardiomyoplasty, stem cell implantation, cardiac remodeling, human pilot studies

Girifl
Akut miyokard infarktüsü ve kalp yetersizli¤i; tedavideki geliflmelere ra¤men halen kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerindendir. Bu
nedenlere ba¤l› kardiyomiyosit kayb›, fibrozis, nonkontraktil skar dokusu, hasarl› miyokard duvar›n›n incelmesi, anevrizma geliflimi ile kardiyak fonksiyonlar›n
kayb›; kalp postmitotik bir organ olarak kabul edildi¤inden yeni tedavi yöntemlerinin araflt›r›lmas›na neden olmufltur. Moleküler ve hücresel kardiyolojideki
ilerlemeler; kardiyovasküler biyoloji ve tedavi üzerinde
flimdiden pek çok etkiye neden olmufltur. Gen, protein ve hücre bazl› çal›flmalar; normal kardiyovasküler
fonksiyonlar hakk›ndaki bilgiler d›fl›nda, gelecekteki
tan› ve tedavi yöntemlerini temelden etkileyecektir.

Çeflitli kardiyovasküler hücre tiplerinin in vitro olarak laboratuvar ortam›nda kültüre edilmesi; orijinal
veya genetik olarak modifiye edilmifl kardiyovasküler
hücre transplantasyonu kullanarak çeflitli kardiyovasküler bozukluklar›n tedavisi olas›l›¤›n› gündeme getirmifltir. Bunun üzerine; proliferasyon kapasitesi bulunmayan ve terminal olarak farkl›laflm›fl kabul edilen
kardiyomiyositlerin yenilenmesi amac›yla hücre
transplantasyonu farkl› hücreler kullan›larak pek çok
çal›flmada incelenmifltir (1).

Kök Hücreler
‹nsan vücudunda farkl› hücre tiplerine dönüflebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip hücrelere “Kök Hücre” denmektedir. Kök hücre çal›flmalar›
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1998’de insan embriyosundan kök hücrelerin elde
edilip kültürlerde ço¤alt›lmas›ndan sonra h›z kazanm›flt›r. Bu hücreler kontrol edilebildi¤i taktirde laboratuvar ortam›nda istenilen hücre türüne dönüfltürülebilmektedir (2).
Sperm ile oositin fertilizasyonu sonras› tek bafl›na
tüm organizmay› meydana getirebilecek genetik bilgiye sahip olan “Zigot” meydana gelir. Vücuttaki tüm
hücrelere dönüflebilecek potansiyele sahip olan bu ilk
embriyonal hücreye “Totipotent Hücre” denir. Fertilizasyonu izleyen ilk 4-5 gün içerisinde tek hücreden
meydana gelen tüm hücreler ayn› güce sahiptir yani
ilk 4 gün içerisinde oluflan hücreler uterusa yerlefltirildi¤inde her biri tek bafl›na bir organizma, yani insan
oluflturabilecek güçtedir. Beflinci günden sonra meydana gelen hücreler “Blastosit” denilen küresel bir flekil al›rlar. Bu hücre kümesinden al›nan hücrelerin her
birine “Embriyonik Kök Hücre” denmektedir. Bu küre
içerisindeki hücreler vücuttaki tüm hücrelere dönüflebilecek potansiyele sahiptirler ancak tek bafllar›na
tüm organizmay› oluflturamazlar. Gerekli ortam sa¤land›¤›nda bu hücreler bilinen yaklafl›k 200 hücre türüne dönüflebilmektedirler. Bu nedenle bu hücrelere
“Plüripotent Hücre” de denmektedir (3). Embriyonun
daha ileri geliflim aflamalar›nda ise hücreler biraz daha özelleflerek eriflkin kök hücrelerine dönüflmektedir. Bu hücrelere de “Multipotent veya Progenitör
Hücre” denmektedir. ‹nsan vücudunda ancak belirli
birkaç hücre türüne dönüflebilen eriflkin kök hücreleri, laboratuvar koflullar›nda gerekli ortam ve sinyaller
sa¤land›¤›nda çok daha fazla hücre türüne dönüflebilmektedir (4).
Sonuçta kök hücreler üç kaynaktan elde edilmektedir;
1) ‹nsan veya hayvan embriyosundan elde edilen
″embriyonik kök hücreler″
2) Embriyoda daha ileride sperm veya oositi meydana getirecek üreme hücreleri olan, embriyonun genital bölgesinden elde edilen ″embriyonik jerm hücreleri″
3) Eriflkinlerde bulunan ″eriflkin kök hücreler ″
Bunun d›fl›nda ″Embriyonik Karsinoma Hücreleri″
de bulunmaktad›r. Bu hücreler spontan olarak veya
deneysel olarak embriyonik hücrelerin ekstrauterin
bölgelere transferiyle indüklenmifl jerm hücreli tümörlerin diferansiye olmam›fl embriyonik bölgelerinden elde edilmifllerdir.Bu hücreler beslenme ortam›ndan ba¤›ms›z olarak kontrolsüz proliferasyon gösterirler (4).
Memeli embriyolar›nda bulunan bu üç tip plüripotent kök hücre dizisi embriyonik bir ortama (blastosist veya blastomer evresindeki embriyo) ekildi¤inde
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normal embriyonik hücreler gibi davran›rlar. Embriyonik kök hücreler ve embriyonik jerm hücreleri; kültür
ortam› veya diferansiyasyonu stimüle edici bir faktör
varl›¤›nda normal ve stabil bir karyotip meydana getirerek rejenerasyon gösterebilirler. Fare embriyonik
kök hücre (5), embriyonik jerm hücre (6) ve embriyonik karsinoma hücre (7) kültürleri in vitro kardiyomiyositleri üretmek için kullan›lm›fllard›r.
Embriyonik kök hücrelerin in vitro olarak diferansiyasyonu “Embriyoid cisimcikler” (EC) denilen bir bafllang›ç agregasyon basama¤›n› gerektirir. “Embriyoid
cisimcikler” çok genifl çapl› özel hücre tiplerine diferansiye olma kapasitesine sahiptir. “Embriyoid cisimciklerin” geliflimi ile beraber kardiyomiyositler hücre
tabakalanmas› gösterir. Kültürde kalma süresine göre
“Embriyoid cisimciklerden” diferansiye olan kardiyomiyositlerde 3 farkl› diferansiyasyon evresi görülür:
1- Erken evre; primer miyokard veya pacemaker
benzeri hücreler
2- Orta evre
3- Terminal evre; atriyal/ ventriküler/ nodal/ his/
Purkinje benzeri hücreler
Embriyonik kök hücre kökenli kardiyomiyositlerde
kardiyak gen ürünü ekspresyonu, iyi geliflmifl miyofibril ve sarkomerik protein yap›m› da görülmüfltür. Sonuçta fare embriyonik kök hücreleri, embriyonik jerm
hücreleri ve embriyonik karsinoma hücrelerinin
“Embriyoid cisimciklere” diferansiyasyonu; gen ekspresyonu, miyofibriler yap› ve kardiyomiyosit fonksiyonlar› hakk›nda in vivo kardiyak geliflimi gösteren
kültür sistemini oluflturur.
Daha özel tekniklerle izole edilen insan embriyonik kök hücreleri (HES=Human Embryonic Stem Cells)
de fare embriyonik hücre kültürleri gibi in vitro kardiyomiyositleri üretme ve kardiyomiyositlere diferansiyasyon ile kardiyak geliflimi incelemek üzere kullan›lm›flt›r. Embriyonik kök hücre dizilerinin ilk olarak
1994’de elde edilmifl ve 1998’de Thompson ve ark.
(2) taraf›ndan laboratuvarda üretilmeye bafllanm›flt›r.
‹nsan geliflimi hakk›ndaki mekanizmalar› aç›klama
aç›s›ndan HES hücreleri önemli bir kaynak oluflturmaktad›r. Kardiyak geliflim ve fonksiyon aç›s›ndan da
fare embriyonik kök hücreleriyle birlikte yap›lan in vitro çal›flmalar daha çok bilgi sa¤layacakt›r.
HES hücre kökenli kardiyomiyositler erken evre
kardiyak dokuyla uyumlu fonksiyonel ve yap›sal özellikler göstermifllerdir. Hücre replasman tedavisinde
kullan›lmalar› için 5 hedef sa¤lanm›fl olmal›d›r:
1-Spesifik hücre dizileri saptanm›fl olmal›d›r (atriyum/ ventrikül/ pacemaker hücreleri).
2-In vivo kardiyomiyosit farkl›laflmas›n›n normal
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fizyolojik yolla oldu¤u gösterilmelidir. 3-Transplantasyonun etkinli¤i hem küçük hem büyük hayvan modellerinde gösterilmelidir.
4-ES hücre kökenli tümör oluflumuna karfl› emin
olunmal›d›r.
5-‹mmünolojik rejeksiyon önlenmifl olmal›d›r.
Henüz HES hücrelerinin fare embriyonik kök hücreleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda; kendini yenileme, genetik
manipülasyonlara cevap ve geliflim kapasitesi hakk›ndaki bilgiler s›n›rl›d›r.
Klinik olarak da; HES hücre kökenli kardiyomiyositlerden tedavi amaçl› uygun miktarda saf hücre populasyonlar› elde edilip edilemeyece¤i ve transplantasyon sonras› kalpte etkin fonksiyon görüp görmeyece¤i henüz bilinmemektedir. fiu ana kadar ö¤rendiklerimiz ço¤unlukla fare embriyonik kök hücreleriyle yap›lan çal›flmalardan elde edilmifltir. ‹nsan geliflimi
hakk›ndaki mekanizmalar› araflt›rma aç›s›ndan HES
hücreleri yeni bir kaynak olacakt›r (8).

Hücresel Kardiyomiyoplastide
Kök Hücre Transplantasyonuna
Kadar Olan Geliflim Aflamalar›
1. Satellit hücre transplantasyonu; 1961’de Mauro taraf›ndan tan›mlanan “Satellit Hücreler” (9) yetiflkin kas›nda bulunan, diferansiye olmam›fl, rezerv hücreler olup; kas hasar› durumunda rejenerasyonu sa¤layan miyojenik kök hücrelerdir. Miyositlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda satellit hücreler iskemiye daha dayan›kl›d›r.
Marelli ve Chiu taraf›ndan diferansiye olmam›fl satellit
hücreler ilk olarak 1992’de miyokarda implante edilmifltir (10). Chiu ve ark. (11) otolog iskelet satellit hücre transplantasyonu sonras› hücreler aras› sol ventrikülde “gap junction” ve “interkalat disk” oluflumunu göstermifllerdir. Ayr›ca homojen skarla çevrili implantasyon alan›nda kardiyomiyosit benzeri kas hücrelerine
dönüfltüklerini tespit etmifllerdir (11). Taylor ve ark.
(12) da transplante satellit hücrelerin ventrikül fonksiyonlar›n› iyilefltirdi¤ini göstermifllerdir. Satellit hücreler
malign potansiyellerinin olmamas›, immün süpresyona
gerek duyulmamas› ve etik sorunlar içermemesi nedeniyle avantajl›d›r. Ancak izolasyonlar› ve transplantasyon için uygun say›da kültüre edilmeleri kas dokusundaki popülasyonlar› düflük oldu¤u için zordur.
2. ‹skelet kas› hücresi (miyoblast) transplantasyonu; Otolog ve heterolog ″‹skelet Miyoblastlar›″
yüksek proliferasyon kapasiteleri, matür fibrillere diferansiyasyon ve satellit hücrelerden daha kolay elde
edilip ço¤alt›labilmeleri nedeniyle daha fazla tercih
nedeni haline gelmifltir.
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‹mplante miyoblastlar›n Soonpaa, Murry ve Taylor
taraf›ndan infarktl› miyokardda di¤er hücrelerle ba¤lant› kurup , anjiyogenik etkileriyle bölgesel kardiyak
fonksiyonlar› düzeltti¤inin gösterilmesinden sonra
(13-15); 1999’ da iskelet miyoblastlar›n›n intrakardiyak transplantasyonu sonras› in situ olarak 2 tip çizgili hücreye diferansiye oldu¤u rapor edilmifltir (16).
‹nfarktl› alan›n merkezinde iskelet kas› spesifik miyogenin içeren hücreler saptan›rken, periferinde miyogenin içermeyen ve immatür kardiyomiyosit görünümlü hücre kümeleri tespit edilmifltir.
‹nfarkt sonras› iskelet kas› miyoblastlar›n›n sol
ventrikül fonksiyonlar› üzerindeki etkileri 2000 y›l›na
gelindi¤inde fetal kardiyomiyositlerle karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹skelet kas› miyoblastlar›n›n sol ventrikül fonksiyonlar›n› düzeltmede fetal kardiyomiyositler kadar etkili olduklar› görülmüfltür. Ancak daha önceki çal›flmalardan farkl› olarak; kardiyomiyositler ile greftlenen iskelet kas› miyoblastlar› aras›nda elektriksel iliflkiyi gösteren "connexin" 43 ekspresyonu olmad›¤›,
dolay›s›yla gap junction destekli elektriksel iliflkinin
bulunmad›¤› gösterilmifltir. ‹nfarkt alan›nda kas dokusu oluflumunun ve miyoblastlar›n primer elastiki
özelliklerinin; skar dokusunun fiziksel özelliklerini de¤ifltirerek kardiyak dokunun kompliyans›n› düzeltti¤i
ve progresif dilatasyona engel olarak remodelingi s›n›rland›rd›¤› rapor edilmifltir (17).
‹skelet miyoblast transplantasyonunun miyokard
infarktüsü sonras› skar incelmesini önledi¤i, ventriküler remodelingi s›n›rland›rarak kardiyak performans›
artt›rd›¤› 2001’de gösterilmifltir (18).
3. Düz kas hücresi transplantasyonu; Satellit
hücrelere göre daha kolay elde edilip, kültüre edilebilen yetiflkin düz kas hücreleri; proliferasyon kapasiteleri yüksek, VEGF gibi anjiyogenik faktörleri de salg›layabilen di¤er bir hücre grubudur. Yap›lan çal›flmalarda transplante edilen düz kas hücrelerinin sol ventrikül dilatasyonunu s›n›rlad›¤› ve kardiyak fonksiyonlar› iyilefltirdi¤i saptanm›flt›r. Ancak henüz konakç› miyokard› ile gap junction oluflturduklar› gösterilememifltir (19). Sol ventrikül fonksiyonlar›n› iyilefltirmede
düz kas kas›lmas› yavafl olabilir ancak yararl› etkileri
skar alan›nda kontraksiyonu iyilefltirmekten çok ventrikül dilatasyonunu önleyerek ortaya ç›kar.
Allojenik gastrik kaynakl› düz kas hücre transplantasyonu da denenmifl ve ventrikül dilatasyonunu s›n›rlayarak miyokardiyal elastisiteyi korudu¤u gösterilmifltir (20).
4. Kalp hücresi transplantasyonu; Yetiflkin kalp
hücresi transplantasyonu miyokardda senkron kas›lmay› sa¤lamada nonkardiyak hücre transplantasyo-
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nundan daha büyük potansiyele sahiptir. Hayvan çal›flmalar›nda atriyal ve ventriküler hücrelerin ventriküler skar dokusuna implantasyonu sonras› yaflad›klar›
ve skar genifllemesini engelleyerek ventrikül fonksiyonlar›n› iyilefltirdikleri gösterilmifltir (21). Her ne kadar bu hücreler transplantasyon için ideal gibi gözükse de; elde edilmeleri zordur, proliferasyon kapasiteleri çok azd›r ve iskemik alanda yaflayabilmeleri miyositlere göre oldukça azd›r (22).

Kök Hücre Transplantasyonlar›
1. Fetal kardiyomiyositler; Bishop ve ark. (23)
fare embriyonik miyokard›n›n inokülasyonla kültüre
edilip implante edilebilece¤ini gösterip, implante
embriyonik kardiomiyositlerin proliferasyon ve diferansiyasyona u¤rad›¤›n› bildirmifllerdir. Soonpa ve
ark. (24) fetal kardiyomiyositlerin greftlenip normal
miyokard ile kaynaflt›klar›n› ilk rapor edenlerdir. Fetal
kardiyomiyositlerin inoküle embriyonik dokularda anjiyogenez ile neovaskülarizasyonu da sa¤lad›klar› gösterilmifltir (25). Fetal kardiyomiyosit transplantasyonunun skar dokusunu s›n›rland›r›p, kalp fonksiyonlar›n› iyilefltirdi¤i, infarktl› alan›n %40’›n› kaplayan kardiyak doku ve kan damarlar› oluflumuna neden oldu¤u gösterilmifltir (26). Bu dönemdeki çeflitli çal›flmalarda; farkl› tekniklerle oluflturulmufl hasarl› miyokardda transplante fetal kardiyomiyositlerin yeni kardiyak doku oluflumunu sa¤layarak, normal kardiyomiyositlerle gap junctionlar oluflturdu¤u ve senkronize kontraksiyon sa¤layarak kardiyak fonksiyonlar› iyilefltirdi¤i gösterilmifltir. Ancak bu hücre grubu kullan›m› ile ilgili geri ad›m özellikle immün rejeksiyondan
kaynaklanm›flt›r. Tüm çal›flmalarda siklosporin kullan›lmas›na ra¤men k›smi veya tam rejeksiyon görülmüfltür. Ayr›ca etik sorunlarda bulunmaktad›r.
2. Embriyonik kök hücreler; Hesheler ve ark.
(27) plüripotent embriyonik kök hücrelerin embriyonik cisimciklere dönüflerek kültüre edildi¤inde özelleflmifl kardiyak doku fenotipi oluflturdu¤unu göstermifllerdir. Etzion ve ark. (28) da embriyonik kök hücre
kaynakl› kardiyomiyositlerin sol ventrikül dilatasyonunu, infarkta ba¤l› incelmeyi ve miyokardiyal disfonksiyonu düzeltti¤ini göstermifllerdir. Embriyonik kök hücre transplantasyonunun miyokard infarktüsü sonras›
konjestif kalp yetersizli¤indeki etkileri de araflt›r›lm›flt›r. Embriyonik kök hücrelerin hasarl› miyokardda canl› kalmalar›n›n d›fl›nda, 6 hafta sonra matür kardiyomiyositlere dönüfltü¤ü gösterilmifltir. Bununla birlikte sol
ventrikül fonksiyonlar› ve izometrik kontraktilitede belirgin art›fl, infarkt alan›n›n küçültülerek duvar gerili-
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min önlenmesi, papiller kas kontraktilitesinde düzelme ve mikrosirkülasyonda art›fl sa¤lanm›flt›r (29).
3. Embriyonik kök hücre dizileri kaynakl› kardiyomiyositler; ‹nsan blastositlerinden embriyonik
kök hücre dizilerinin (HES) elde edilmesinden sonra
(30); in vitro koflullarda >250 ikilenme zaman› ("doubling time") ve stabil karyotiple fenotip sa¤lanm›flt›r
(31). Ard›ndan insan embriyonik kök hücreleri; at›m
yapan kardiyomiyositler dahil, 3 jerm dizisine diferansiyasyonun korundu¤u beslenme ortam›ndan ba¤›ms›z kültürlerde de üretilmifllerdir (32). Uygun kültür
ortam›nda HES kaynakl› kardiyomiyositlerin kardiyak
gen ekspresyonu yaparak, kardiyoaktif ilaçlara yan›t
verdi¤i ve yeni zenginlefltirme yöntemleriyle uzun süreli stabil kalmalar› sa¤lanarak, hücre transplantasyonunda kullan›labilecekleri gösterilmifltir (33).
4. Eriflkin kök hücreler; Günümüzde sadece kemik ili¤i, iskelet kas›, deri, sindirim sistemi, göz, difl,
karaci¤er, deri ve beyinde eriflkin kök hücreleri tespit
edilmifltir. Eriflkin kök hücrelerin embriyonal kök hücrelerinden fark›; dokulardan izole edilip kültürde yetifltirilmeleri daha zordur, büyüme ve ço¤almalar› daha uzun zaman al›r ve tüm hücre türlerine diferansiyasyonlar› mümkün de¤ildir.
Kemik ili¤i ve kanda bulunan kök hücrelerin; kan
hücreleri d›fl›nda kas, sinir, kemik, karaci¤er ve damar
hücrelerine de dönüflebildi¤i gösterilmifltir. “Kemik ‹li¤i Stromal Hücreleri” ne “Mezenkimal Kök Hücre” de
denir (34). Bu hücrelerin in vitro olarak kemik, k›k›rdak, adipositler, miyositler ve kardiyomiyositlere diferansiye olduklar› gösterilmifltir (35). Kemik ili¤i stromal hücrelerinin miyojenik diferansiasyon ve matür
organize kontraktil protein oluflturdu¤u; al›c› kardiyomiyositleriyle gap junction arac›l› iliflki kurdu¤u gösterilmifltir (36). Makino ve ark. (37) kemik ili¤i stromal
hücrelerinden kardiyomiyojenik bir hücre dizisi elde
etmifller ve bu hücrelere kültür ortam›nda 5-Azasitidin uygulad›klar›nda; kardiyomiyojenik diferansiyasyonla beraber troponin I ekspresyonu yapt›klar›n›
göstermifllerdir. Miyositler d›fl›nda kemik ili¤i stromal
hücrelerinin endotel ve düz kas hücrelerine de diferansiye oldu¤u rapor edilmifltir (38).
Kemik ili¤i kaynakl› endotelyal kök hücrelerin infarktl› miyokarda implantasyonu sonras› yeni damar
oluflumuyla kardiyak remodelingi azaltt›¤› gösterilmifltir (39). Kemik ili¤i mononükleer hücrelerinin infarkt alan›na transplantasyonu sonras› endotel dizi
diferansiyasyonu sa¤larken; kollateral damar oluflumundaki art›fl perfüzyon defektini %83 azaltm›fl,
ejeksiyon fraksiyonunda %48 iyileflme sa¤lam›flt›r
(40). Eriflkin kök hücre grubuna dahil edilen karaci¤er

344

Aktafl ve ark.
Hücresel Kardiyomiyoplasti ve Kök Hücre

kökenli kök hücrelerinin de; karaci¤erde in vivo olarak hepatositlere diferansiye olurken, kalpte kardiyak
dizi ve iyi diferansiye miyosit fenotipine diferansiye oldu¤u gösterilmifltir (41).

Hücresel Kardiyomiplasti Yöntemleri
1. Cerrahi hücresel kardiyomiyoplasti (epikardiyal yaklafl›m); Torakotomi s›ras›nda hücrelerin do¤rudan miyokard içine enjekte edilmesine dayal› bir yöntemdir. En do¤ru ve en iyi hücre da¤›t›m›
torakotomi s›ras›nda do¤rudan görülerek yap›labilir.
Hayvan çal›flmalar›n›n ço¤unda bu yaklafl›m uygulanmaktad›r. Hastalara uygulama ise genellikle koroner arter baypas s›ras›nda cerrahi ifllemle birlikte yap›lmaktad›r. Bu ifllemin uyguland›¤› 10 hastal›k bir
çal›flmada; 1 hasta mezenterik iskemi, 1 hasta da inme nedeniyle ölmüfltür. Dört hastada ventriküler taflikardi geliflmifl ve 2’sine implantabl kardiyoverter
defibrilatör (ICD) tak›lm›flt›r. Tüm hastalar›n lokal ve
global ventrikül fonksiyonlar›nda belirgin iyileflme
gözlenmifltir. Yine bu yöntemle 2 hastaya ventriküler “assist device” implantasyonu s›ras›nda otolog
miyoblast implantasyonu yap›lm›fl ancak takipler s›ras›nda hastalardan biri sepsis nedeniyle ölmüfl, di¤erine kalp transplantasyonu yap›lm›flt›r. Koroner
arter baypas ile kombine kardiyomiyoplasti uygulamas› çok merkezli bir çal›flmayla denenmeye bafllanm›flt›r (42-44).
2. Transkateter endokardiyal yaklafl›m (femoral arter yoluyla); Transtorasik yaklafl›ma göre daha
az invazif olan bu yöntem; bu ifllem için özel üretilmifl
kateterlerle floroskopi eflli¤inde femoral arterden girilerek uygulan›r. Bu amaçla 3-boyutlu haritalama
NOGA kateter sistemi de kullan›lmaktad›r. Bu ifllemin
uyguland›¤› 5 hastal›k bir çal›flmada 1 hastaya ICD tak›lm›flt›r. Tüm hastalar›n ifllem öncesi ejeksiyon fraksiyonlar› ifllem sonras›nda MUGA yönteminde %39’
dan %56’ya; ventrikülografi yönteminde %45’ten
%54’e yükselmifltir. Avrupa’ da bu yöntemin kullan›ld›¤› çok merkezli bir çal›flma yürütülmektedir. Amerika’da da çok merkezli bir çal›flma planlanm›flt›r
(43,44)
3. Transkateter intramiyokardiyal yaklafl›m
(koroner ven yoluyla); Bu yöntem için düzenlenen
kateter henüz yeni olup araflt›rmalar› devam etmektedir. Floroskopi alt›nda femoral ven yoluyla uç k›sm›na IVUS probu eklenmifl bir kateterle kalbe ulafl›larak
koroner sinüsten kardiyak venlere girilir ve hücreler
enjekte edilir. Arter venle beraber seyretti¤inden infarkt alan›na ulaflmak nispeten kolayd›r. Bu yöntemin
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kullan›ld›¤› 10 hastal›k bir çal›flma bafllat›lm›flt›r (43).
4. ‹ntrakoroner yaklafl›m; ‹nfarkt alan›na hücrelerin verilmesi teknik olarak kolayd›r. PTCA ile birlikte
uygulanabilir. Bu yöntemin uyguland›¤› çeflitli hayvan
çal›flmalar› mevcuttur. Bu çal›flmalarda intrakoroner
yolla verilen miyoblastlar›n kardiyak dokuya geçerek
burada konakç› doku hücreleriyle füzyon oluflturduklar› gösterilmifltir (43,45).
5. ‹ntravenöz yaklafl›m; Basit ve daha az invazif
olan bu yöntemin morbiditesi de düflüktür. Gerekti¤inde ifllemin tekrar› kolayd›r. Ashara ve ark. (43) kemik ili¤i ve periferik kandan elde edilen endotelyal
progenitör hücreleri bu yöntemle uygulam›fllar ve bu
hücrelerin iskemik bölge ile yüzeyel olarak birleflip
matür endotelyal hücrelere dönüflerek ventrikül fonksiyonlar›n› artt›rd›klar›n› göstermifllerdir.

‹nsan Kaynakl› Çal›flmalar
Miyoblast hücre transplantasyonunun ilk insan pilot çal›flmas›nda; erken birinci faz sonuçlar› yararl›
kardiyovasküler etkilere sahip oldu¤unu göstermifltir
ancak araflt›rmac›lar aritmileri içeren potansiyel risklerin belirlenmesi gerekti¤ini belirtmifllerdir (46). Miyokard infarktüsü geçirmifl ve ejeksiyon fraksiyonlar›
(EF) 34%-61% , kalp yetersizli¤i s›n›f› 3 olan 13 hastada yap›lan bu çal›flmada; hasta takip süresi henüz
tamamlanmam›fl olmas›na ra¤men yap›lan 3., 6. ve
12. ay kontrollerinde özellikle 1 hastada dikkat çekici iyileflme görülmüfltür. Bazal EF’si 17.6% olan bu
hastan›n EF’si 3. ayda 26.2%, 6. ayda 45.6%’ya yükselmifltir. ‹zlenen di¤er 8 hastan›n 6’s›nda ayn› zamanda yap›lan kontrollerde EF’de orta düzeyde iyileflme saptanm›flt›r. Bunun d›fl›nda 2 hastaya ventriküler
taflikardiye ba¤l› ICD tak›lm›fl ve 2 hastada ölüm rapor edilmifltir. Bunun üzerine çal›flma aritmiler aç›s›ndan hasta güvenilirli¤i için bir süre durdurulmufl ve
çal›flma protokolü yeniden gözden geçirilmifltir. fiu
anki çal›flmaya al›nma kriteri olarak da hücre transplantasyonundan 3 ay önce ICD tak›lan hastalar olarak
belirlenmifltir. Böylece hastalarda aritmilere karfl›
maksimum koruma sa¤lanarak çal›flmaya devam edilme karar› al›nm›flt›r.
Otolog iskelet miyoblast transplantasyonu ile ilgili bir çal›flmada; miyokard infarktüsü sonras› ciddi
sol ventrikül disfonksiyonu bulunan, EF < %35 olan
10 hastada koroner arter baypas operasyonu s›ras›nda yap›lm›flt›r (47). Hastalar›n kendi periferik kas
biyopsisi sonucu elde edilen iskelet miyoblastlar›; dobutamin ekokardiyografi (EKO) ve pozitron emisyon
tomografi (PET) ile belirlenen akinetik, revaskülari-
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zasyonun olmad›¤› miyokardiyal skar alanlar›na enjekte edilmifltir. Operasyon sonras› 18. ayda 1 hasta
inme nedeniyle ölmüfl; yaflayan 9 hastan›n 4’ ünde
ventriküler taflikardi geliflmesi nedeniyle ICD tak›lm›flt›r. ‹mplantabl kardiyoverter defibrilatör tak›lan
hastalar›n 8 ayl›k takibinde sadece 1 hastada ICD’
ye ba¤l› flok geliflmifl olup, di¤erlerinde aritmi gözlenmemifltir. Tüm hastalar›n kalp yetersizli¤i s›n›f›
2.7 ± 0.2’ den 1.6 ± 0.1’ e iyileflme gösterirken, EF’si
24 ± 1%’ den 34 ± 1%’ e yükselmifltir. Operasyon
sonras› 3. ayda kardiyak fonksiyonlarda meydana
gelen düzelmede bir daha bozulma olmam›flt›r. Ayr›ca hücre implantasyonuna ba¤l› hiçbir komplikasyon geliflmemifltir. Sonuçta bu veriler otolog iskelet
miyoblastlar›n›n kullan›m›n› ve güvenilirli¤ini desteklemektedir. Bunun üzerine çok merkezli, randomize
faz 2 çal›flmalar› 2002 sonbahar›nda bafllat›lm›flt›r.
‹skemik kardiyomiyopatili hastalarda otolog miyoblast transplantasyonunun güvenilirli¤ini araflt›ran, miyokard infarktüsü geçirmifl ve EF < %30 olan
13 hastal›k bir çal›flmada da bafllang›ç sonuçlar› oldukça umut vericidir (48). Koroner arter baypas uygulanan 9 hastayla, sol ventrikül "assist device" implantasyonu yap›lan 4 hastan›n 6 ayl›k takibinde hiçbir hastada hücre transplantasyonuna ba¤l› komplikasyon geliflmemifltir. Ayr›ca bu hastalar›n 3. hafta
kontrollerinde EF’leri %21’ den %29’ a yükselmifl
olup, sonraki kontrollerinde de herhangi bir düflüfl
gözlenmemifltir. Çal›flman›n ileri takip sonuçlar› beklenmektedir.
‹ngiliz çal›flma grubu taraf›ndan yap›lan bir di¤er
çal›flmada; infarktüs geçirmifl, EF’leri düflük, 14 hastaya koroner arter baypas operasyonu s›ras›nda
kendi sternumlar›ndan al›nan kemik ili¤i hücreleri
miyokard›n skar alan›na enjekte edilmifltir (49). Operasyon öncesi, operasyondan 6 hafta sonra ve 10.
ayda dobutaminli stres EKO uygulanarak hücresel
kardiyomiyoplastinin bölgesel ve global olarak sol
ventrikül fonksiyonlar› üzerindeki etkisi incelenmifltir. Bölgesel duvar hareket skoru; hücresel kardiyomiyoplasti öncesi 2.41 olup, 6. hafta kontrolünde
2.16 ve 10. ay kontrolünde 2.09 olarak bulunmufltur. Bu skorun giderek azalmas› duvar hareket bozuklu¤unun zamanla azald›¤›n› göstermektedir.
Global duvar hareket skoru da; hücresel kardiyomiyoplasti öncesi 1.96 olup, 6. hafta kontrolünde 1.64
ve 10. ay kontrolünde 1.65 olarak bulunmufltur. Sonuçta; miyokard›n skar alan›na otolog kemik ili¤i
transplantasyonu güvenilir olup, hem bölgesel hem
global duvar hareketlerinde iyileflme ile kardiyak
fonksiyonlarda art›fl sa¤lamaktad›r. Ayr›ca 10 ayl›k
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takip süresi boyunca hiçbir hastada ventriküler aritmi geliflmemifltir.
Daha önceki deneysel çal›flmalarda kan veya kemik ili¤i kaynakl› progenitör hücrelerin infarktüs sonras› remodeling üzerinde yararl› etkileri oldu¤u gösterilmifltir. ‹skemik kalp hastal›¤› olan kiflilerde ise
otolog progenitör hücre transplantasyonunun uygunluk ve güvenilirli¤i bilinmemektedir. Bu amaçla
akut miyokard infarktüsü geçirmifl, 20 hasta üzerinde otolog progenitör hücrelerin intrakoroner infüzyonuyla yap›lan bir çal›flman›n (TOPCARE-AMI) 4.ay
kontrol sonuçlar› aç›klanm›fl olup, gelecekte yap›lacak çal›flmalar için oldukça umut vericidir (50). ‹lk ST
segment elevasyonlu infarktüs geçiren ve akut koroner reperfüzyonla stent uygulanan bu hastalar›n
9’na kemik ili¤i kaynakl›, 11’ ne ise kan kaynakl› progenitör hücrelerin intrakoroner infüzyonu yap›lm›flt›r. Bu pilot çal›flmayla global sol ventrikül EF’sinde
belirgin art›fl, infarkt alan›nda duvar hareketlerinde
belirgin iyileflme, sol ventrikül endsistolik volümlerinde azalma ve remodeling olay› üzerinde yararl› etkiler görülmüfltür. Sol ventrikül fonksiyonundaki iyileflmeye ek olarak infarktl› arterde koroner ak›m rezervinin tamamen normale döndü¤ü ve pozitron emisyon tomografiyle(PET) de¤erlendirilen infarktl› segmentlerde miyokardiyal canl›l›¤›n belirgin olarak artt›¤› saptanm›flt›r.
Her iki hücre grubu aras›nda sonuçlar aras›nda
farkl›l›k gözlenmemifltir. Daha önceki çal›flmalar›n her
iki hücre grubuyla iskemik dokularda neovaskülarizasyonu artt›rd›¤›n›n gösterilmesine dayanarak; ventriküler fonksiyonlardaki iyileflmenin neoanjiyogenezi
stimüle etmesine dayand›¤› öne sürülmüfltür. En
önemlisi hastalar›n hiçbirinde intrakoroner infüzyona
ba¤l› iskemik hasar, akut inflamatuvar yan›t, kemik ili¤i kaynakl› mononükleer hücrelere ba¤l› kardiyak d›fl› hücrelerle skar oluflumu art›fl› görülmemifltir. Daha
önceki pilot çal›flmalarda görülen ve en önemli k›s›tlamalardan biri olan malign aritmi komplikasyonu da
geliflmemifltir.
Sonuçta akut miyokard infarktüsü sonras› progenitör hücre infüzyonuyla 4. ayda görülen belirgin iyileflmenin ileri takip sonuçlar›nda (12. ay kontrolü);
sol ventrikül remodelingi üzerindeki etkileri daha iyi
belirlenebilecek ve etkilerin devaml› olup olmad›¤› anlafl›lacakt›r. Yine de akut miyokard infarktüsü geçiren
hastalarda bu yeni tedavi formunun k›sa ve uzun süreli klinik sonuçlar›n›n olumlu olup olmad›¤›n› göstermek için daha büyük, randomize çal›flmalar›n sonuçlar›na ihtiyaç vard›r.
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