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H ematopoetik kök hücreler (HSCler) kendi 
kendine yenilenen ve kan ve ba ı ıklık
sistemlerinin tüm soylarını ortaya çıka-

ran multipotent progenitörlerdir. HSCleri belir-
leme kabiliyetimizi ve in vivo konumlarını iyile -
tirmek için yüksek oranda pürifiye HSClerin ve 
kendi kendine yenilenmeyen multipotent hema-
topoeik projenitörlerin (MPPler) gen ekspresyon 
profillerini kar ıla tırdık. SLAM ailesinin CD150, 
CD244, ve CD48 de dahil olmak üzere hücre 
yüzeyi reseptörleri fonksiyonel olarak farklı proje-
nitörler arasında diferansiyel olarak belirlenmi tir.
MPPler CD244+CD150-CD48- ve birçok kısıtlı
projenitörler CD48+CD244+CD150- iken, HSC-
ler CD150+CD244-CD48- hücreleri olarak yüksek 
oranda pürifiye durumdadır. Dolayısıyla hemato-
poetik projenitörlerin basitli i belirttikleri SLAM 
aile üyelerinin kombinasyonuna dayalı olarak tah-
min edilebilir. Bu, kombinatöryel ekspresyonu kök 
ve projenitör hücreleri hassas bir ekilde birbirin-
den ayıran ilk reseptör ailesidir. 

Ayrıca, SLAM ailesi reseptör ekspresyonunun 
yaygın olarak kullanılan HSC markörlerinin dü ük
saflık sergiledi i farklı kontekstlerden HSCler ara-
sında tutuldu unu da ortaya çıkardık. SLAM 
reseptörleri eski, yeniden olu turulan, ve sitokin 
tarafından mobilize edilen farelerden izole edilen 
HSClerin saflı ını çarpıcı bir biçimde iyile tirmi -
tir. HSCleri SLAM reseptörlerinin basit bir kom-
binasyonu ile safla tırma kabiliyetimiz de doku 
bölmelerinde HSCleri belirleyebilmemize imkan 

sa lamı tır. Birçok HSC dalak ve kemik ili indeki
sinüsoidal endotelyum ile ili kiliydi, ancak bazı
HSCler endosteum ile ili kiliydi. Dolayısıyla HSCler 
farklı dokulardaki sinüsoidal endotelyum da dahil 
olmak üzere birkaç uygun yer i gal etmektedir.

Yeni geli meler normal kök hücreler ve kanserli 
kök hücreler arasında yaygın fenotipik ve fonksi-
yonel benzerlikler belirlemi tir. Bu durum normal 
kök hücreleri yok etmeden kanserli kök hücrelerin 
yok edildi i tedavilerin geli tirilip geli tirilemeyece-
i sorusunu gündeme getirmi tir. Bu soruyu Pten 

tümör supresörünü yeti kin hematopoetik hücre-
lerde artlı olarak silmek suretiyle ele aldık. Bu, 
birkaç gün içinde myeloproliferatif hastalı ına ve 
birkaç hafta içinde transplant edilebilen lösemilere 
yol açtı. Pten silme i lemi de hematopoetik kök 
hücre ço almasını te vik etti. Bununla birlikte, bu 
hücre-otonom bir ekilde HSC deplesyonuna neden 
olarak, bu hücrelerin ı ın tedavisi yapılan fareleri 
kararlı bir ekilde yeniden olu turulmasını önle-
di. Dolayısıyla, lösemi-ba latan hücrelerin aksine 
HSCler Pten olmadan kendilerini devam ettirebile-
cek durumda de ildiler. Bu etkiler, rapamycin ile 
enhibe edildikleri gibi, büyük oranda mTor tarafın-
dan ba latıldı. Rapamycin sadece lösemi-ba latan
hücreleri yok etmekle kalmamı , aynı zamanda 
normal HSC fonksiyonunu geri kazandırmı tır.
Dolayısıyla, kanserli kök hücreleri normal kök 
hücrelere zarar vermeden yok etmek için normal 
kök hücreler ve kanserli kök hücreler arasındaki
mekanistik farklar hedeflenebilir.


