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Özet

Kök hücre tedavileri fonksiyonel ürolojide giderek etkinliğini artırmakta ve sık kullanılır hale gelmektedir. Özellikle kadın hastalarda stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane, hipoaktif mesane gibi hastalıklar, kök hücrenin
uygulanabilirliğinin gösterildiği bazı fonksiyonel ürolojik patolojilerdir. Bu derleme de, ürolojide kök hücre uygulamalarının tarihsel gelişiminden ve yukarıda bahsedilen, kadınlarda sık görülen fonksiyonel ürolojik hastalıklara günümüzde uygulanabilen kök hücre yaklaşımlarından bahsedilecektir.
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Giriş

Tıbbın hemen her dalında olduğu gibi, ürolojide de
kök hücre tedavileri son yıllarda oldukça yaygın uygulanır hale gelmiştir. Bu tedavinin uygulandığı ürolojik
problemlerin başında da fonksiyonel ürolojik sorunlar
yer almaktadır. Fonksiyonel ürolojik hastalıklar genel
olarak her iki cinsiyeti de etkilemektedir (1).
Stres üriner inkontinans, aşırı aktif mesane ve hipoaktif mesane kadınlarda kök hücre tedavisinin etkinliğinin gösterildiği, sık görülen bazı fonksiyonel ürolojik
patolojilerdir.
Bu derleme de, ürolojide kök hücre uygulamalarının tarihsel gelişiminden ve yukarıda bahsedilen, kadınlarda sık görülen fonksiyonel ürolojik hastalıklara
günümüzde uygulanabilen kök hücre yaklaşımlarından bahsedilecektir.

1. Ürolojide İlk Kök Hücre Uygulamaları

Kök hücre tedavileri ilk kez 1980’li yılların başlarında
popüler hale gelmiştir (2). Kök hücrelerin üroloji alanında ilk kullanımları ise 2000’li yıllarda bildirilmiştir. Atala ve ark. 2006 yılında, sistoplasti uygulanacak
hastalara otolog kök hücre kullanarak mesane dokusu
oluşturulduğunu raporlamıştır (3). O yıllarda kök hücre
uygulamaları, ağırlıklı olarak erektil disfonksiyon üzerine yoğunlaşmıştır (4, 5). Ancak o dönemde gerçekleştirilen birkaç çalışma ile stres üriner inkontinansta kök
hücre tedavisi sıklıkla gündeme gelmeye başlamış ve
ilk denemeler gerçekleştirilmiştir (6, 7). Ardından hayvan çalışmalarının sonuçları ve nihayet çok merkezli ve
daha fazla hasta sayılı çalışmaların sonuçları bildirilmeye başlanmıştır (8, 9).
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Fonksiyonel kadın ürolojisinde, kök hücre tedavi
yönteminin başarılı olduğu bildirilen diğer sorunlar ise
aşırı aktif mesane ve detrusor hipoaktivitesi olmuştur
(10-12). Hipoaktif mesane ile ilgili ilk insan çalışması ve
başarılı sonuç ise Levanovich ve ark. tarafından 2015
yılında yayınlanmıştır (13).
Günümüzde, ilerleyen tıp teknolojisi ve kök hücre
tedavilerinde ki gelişmeler neticesinde, fonksiyonel
ürolojik hastalıklarda kök hücre tedavisi, giderek popülerlik kazanmakta ve ürologların ilgi alanı olmaya
devam etmektedir.

2. Stres Üriner İnkontinansta Kök Hücre

Tedavi prensibi, üriner sfinkter yetmezliği olan hastaların eksternal üretral sfinkter bölgesine, çoğalma ve
farklılaşma özelliği olan kök hücrelerin enjekte edilmesi ve sfinkter rejenerasyonunun sağlanması üzerine kurulmuştur (14). Carr ve ark. 2006 yılında, sfinkter bölgelerine kas kaynaklı kök hücre uyguladıkları 8 hastanın
1 yıllık takip verilerini sunmuşlardır (6). Araştırmacılar,
toplam 5 hastada tedavinin başarılı olduğunu ve hastaların hiçbirinde istenmeyen olay gözlemlenmediğini
raporlamışlardır. Aynı araştırma ekibi, 2013 yılında 38
vakalık serilerinin sonuçlarının başarılı olduğunu bildirmiş ve uygulanması gereken doz miktarını tanımlamışlarıdır (7). 2014 yılında ise, aynı araştırmanın çok
merkezli ve 80 hastadan oluşan sonuçları yayınlanmış
ve denenen dozlarının hiçbirinde istenmeyen olaylara rastalanmadığı bildirilmiştir (8). Kuismanen ve ark.
2014 yılında, sfinkterik bölgeye adipoz kaynaklı kök
hücre enjeksiyonu sonuçlarını yayınlamışlardır (15).
Adipoz dokunun daha iyi farklılaşabilen, daha kolay
elde edilebilen ve daha güvenli kök hücre kaynağı olduğunu savunan araştırmacılar, uygulama yaptıkları ilk
5 hastanın tamamında başarılı sonuçlar elde edildiğini
bildirmişlerdir. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda
adipoz kaynaklı kök hücre üzerine yoğunlaşmış ve başarılı sonuçlar bildirilmiş hatta kas kökenli kök hücre
enjeksiyonu ile adipoz kökenli kök hücre enjeksiyonun
başarı oranlarını karşılaştıran yayınlar bile yapılmıştır
(16, 17).
Ancak yıllar içerisinde yapılan çalışmalar ve elde
edilen birikimler, bu kök hücre uygulamalarının genellikle, konvansiyonel stres üriner inkontinans tedavilerinin (askı ameliyatları, sfinkter vb.) gerisinde kaldığını,
ancak özellikle komorbiditesi fazla ve yaşlı hastalarda
uygulanabileceğini göstermektedir (18). Elde edilen
bu tecrübe, ürologlar ve doku mühendisleri için yeni

bir araştırma alanı meydana getirmiştir: kök hücre kullanılarak elde edilen, yani daha biyolojik askı materyalleri (19-21). Wang ve ark. 2016 yılında yayınladıkları
çalışmalarında poliglikolik asit üzerine adipoz kaynaklı
kök hücre emdirerek oluşturdukları askı materyallerinin, transplante edildikten ratlarda etkili sonuçlar
verdiğini bildirmişlerdir (21). Genel olarak, bir iskelet
yapı üzerine kök hücre ekilmesi ve oluşan materyallerin mesh ya da fasya yerine kullanılması üzerine bunun
gibi başarılı sonuçlar bildirilmekle birlikte, konu ile ilgili çalışmalar devam etmekte ve fonksiyonel üroloji
için önemli bir ilgi alanı olma özelliğini korumaktadır.

3. Fonksiyonu Azalmış Mesanede Kök Hücre

Uluslararası kontinans derneği (International Continence Society) hipofonsiyone mesaneyi “kasılma
gücü ya da süresi azalmış, bunun sonucunda da boşalma süresi uzamış ya da boşalması mümkün olmayan mesane” olarak tanımlamaktadır. Genellikle aferent ya da eferent sinir hasarı, detrusörde myojenik
hasar gibi nedenlere bağlıdır ve süreci tamamen geriye döndürecek standart bir tedavi metodu yoktur.
Antikolinerjik tedaviler yalnızca belirli düzeyde iyileşme sağlayabilmekte, mesanenin tam boşaltılabilmesi
için temiz aralıklı kateterizasyon, perkütan sistostomi
gibi destek tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır (22).
Bu nedenle, stres üriner inkontinans ile benzer şekilde, hipofonksiyone mesanede de kas kaynaklı, kemik
iliği kaynaklı ve adipoz kaynaklı kök hücre kullanımı
gündeme gelmiştir (23-25). İnsanda ilk denemelerden biri 2015 yılında Levanovich ve ark. tarafından
yayınlanmıştır (13). Kronik obstrüksiyona bağlı hipofonksiyone mesane gelişen hastaya kas kökenli kök
hücre enjeksiyonu uygulanmış ve 1 yıllık takipler sonucunda başarılı ve gelecek vadeden sonuçlar bildirilmiştir. Ancak, belirtildiği gibi, konu ile ilgili insan
çalışmaları oldukça sınırlı olup, bu konuda daha fazla
klinik çalışmaya ve uzun dönem sonuçlara ihtiyaç olduğu aşikârdır.

4. Aşırı Aktif Mesane ve Kök Hücre

Yaşla birlikte prevelansı artan aşırı aktif mesane tedavisinde, davranış tedavileri, farmakolojik tedaviler ve
bazı cerrahi prosedürler uygulanabilmektedir. En sık
kullanılan ajanlar anti-kolinerjikler olmakla birlikte bu
ilaçlar genellikle semptomatik düzelme sağlamakta,
ağız kuruluğu, kabızlık gibi yan etkileri nedeniyle hasta
toleransını zorlamaktadır (22).
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Kök hücre tedavileri, son yıllarda aşırı aktif mesane hastaları için de gündeme gelmiştir. Huang ve ark.
hiperlipidemi yöntemiyle aşırı aktif mesane meydana
getirdikleri ratları intravenöz adipoz kaynaklı kök hücre enjeksiyonu ile tedavi etmeye çalışmış ve başarılı
sonuçlar bildirmişlerdir (11). Benzer hayvan çalışmaları daha sonraki yıllarda da devam etmiştir (26). Woo
ve ark. bu çalışmalardan farklı olarak insandan elde
ettikleri mezenkimal kök hücreleri ratlara uygulamış ve
yöntemin etkili olduğunu savunmuşlardır (27). Literatürde yöntemin gelecek vadetmesine neden olan sınırlı sayıda başka hayvan çalışmaları da bulunmaktadır
(22). Ancak, aşırı aktif mesane tedavisinde kök hücre
uygulamalarının klinik kullanıma girmesi için, insanlar
üzerinde yapılmış çalışmalara ve orta-uzun vadeli sonuçlara ihtiyaç vardır.
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