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Diş ve Diş Çevre Dokuları
Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücreler

ÖZET

Kök hücre biyolojisi; doku rejenerasyonu ve reje-

naratif tıp uygulamaları açısından önemli bir alan 

haline gelmiştir. Kompleks insan dokuları, doku 

gelişimi ve tamirinden sorumlu kök hücre ve/

veya prekürsör hücreleri bulundurmaktadır. Kök 

hücreler günümüzde dental dokular dahil olmak 

üzere çok çeşitli doku ve organdan izole edile-

bilmektedir. Dental dokular doku mühendisliği 

uygulamaları için uygun mezenkimal kök 

hücreler açısından oldukça zengin bir kaynak 

oluşturmaktadır. Bu kök hücreler odontoblast-

lara, nöral pregenitör hücrelere, osteoblast-

lara, kondrositlere ve adipositlere dönüşebilme 

yeteneğine sahiptirler. Mezenkimal kök hücre-

ler; rejeneratif potansiyelleri, immunsupresif 

özellikleri ve destek doku oluşturma potan-

siyelleri nedeniyle hücre kökenli tedavi için ilgi 

çekmektedir. 5 tip dental mezenkimal kök hücre 

belirlenmiştir. Bunlar; dental pulpa hücreleri, 

exfoliye süt dişlerindeki kök hücreler, apikal 

papilla kök hücreleri, periodontal ligament kök 

hücreleri ve dental folikül kök hücreleridir. Bu 

kök hücreler, hücre kültürü koşullarında izole 

edilebilir ve çoğaltılabilirler. Dental dokuların, 

sinir ve kemik dokusunun rejenerasyonu gibi 

doku mühendisliği uygulamalarında kullanım 

potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. 

Diş hekimliğinde kök hücre biyolojisi ve doku 

mühendisliği; doku rejenerasyonu uygulamaları 

ve klinik materyallerin geliştirilmesinde önem-

li bir yenilik sağlamaktadır. Bu derleme ağız 

bölgesindeki mezenkimal kök hücre kaynakları 

hakkında genel bir bakış sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler :  Kök Hücre , Mezenkimal Kök 

Hücre, Dental Pulpa Kök Hücresi

GİRİŞ

Kök hücrelerin keşfi ve hücresel ve moleküler 

biyolojideki gelişmeler çeşitli dokuların reje-

nerasyonunda yeni stratejilerin geliştirilmesini 

beraberinde getirmiştir. Doku mühendisliği; 

biyoloji, mühendislik ve doku-organ reje-

nerasyonu ile ilgilenen klinik bilimlerin kombi-

nasyonundan oluşan multidisipliner bir bilim 

alanıdır. Uygun hücrelerin tanınması, yapı 

iskeletlerinin ve doku-organ oluşturulurken 

hücrelerin indüksiyonu için gerekli morfogenik 

sinyallerin geliştirilmesi gibi temel prensiplere 

dayanır(1,2). Son yıllarda tıpta vücut yapılarının 

rejenerasyonu ve tamiri için kök hücre ve doku 

mühendisliği uygulamaları önem kazanmıştır. 

Rejeneratif tıp olarak da adlandırılabilen bu kon-

septin gelecekte klinik uygulamalarda da yerini 

alacağı düşünülmektedir. Çeşitli hücre tiplerine 

dönüşebilme yetenekleri kök hücrelerin gelecek-

te tedavilerde önemli rol oynayacaklarını göster-

mektedir(3).

Kök hücreler insan vücudunda bütün dokuları ve 

organları oluşturan ana hücrelerdir. Kök hücre-

ler uzun zaman dilimleri boyunca bölünebilme 

ve kendilerini yenileyebilme yeteneğine sahip, 

özelleşmemiş hücreler olup, kök hücreden elde 

edilen bir yavru hücre özelleşmiş hücrelere 

kaynaklık edebilir.  Henüz farklılaşmamış olan 

kök hücreler, bir canlının vücudunda çok uzun 

bir süre bölünmeye devam ederek kendini 

yenileyebilen ve en az iki farklı hücre tipine 

farklılaşabilen hücrelerdir. Bu iki özellik, bir 

hücrenin kök hücre olarak adlandırılabilmesi için 

mutlaka gereklidir. Progenitör (öncü) hücreler, 

insanların postnatal dokularında tanımlanmıştır. 

Bu hücreler, organizmanın hayatı boyunca var 

olan kök hücrelerden, sınırlı yaşam süresine 

sahip olmaları ile ayrılırlar ve sadece belirli 

doku tiplerini oluşturma kapasitesi ile sınırlı 

farklılaşma potansiyeli gösterirler(4,5).

Kök hücreler; embriyonik kök hücreler ve erişkin 

(somatik) kök hücreleri olmak üzere iki temel 

kategoriye ayrılırlar(6).  Embriyonik kök hücreler 

sahip oldukları farklılaşma potansiyeli açısından 

2



çok iyi bir kaynak olsa da embriyoya ait dokuların 

kullanımı ile ilgili etik sorunlar ve neoplas-

tik potansiyel taşımaları (teratoma) nedeniyle 

kullanımlarına kısıtlamalar getirilmiştir(7).

Erişkin  kök hücreleri kemik iliği, periost, kas, 

yağ, beyin ve deri dokularında bulunmaktadır. 

Eski bilgilerin aksine kök hücrelerin, bulundukları 

doku hücrelerinin dışında kalan diğer tip 

hücrelere de farklılaşabileceği belirlenmiştir. 

Somatik dokulardan elde edilen bu kök hücre 

kaynaklarında özellikle de mezenkimal kök 

hücreler (MKH) önem kazanmıştır. Oral ve mak-

sillofasiyal bölgede de alternatif mezenkimal 

kök hücre kaynakları bulunmaktadır. Erişkin 

dental pulpası, apikal papilla, dental folikül, 

eksfoliye süt dişi ve periodontal ligamentten 

mezenkimal kök hücreler elde edilebilmektedir 

(3,4). Kemik dokusunda devamlı bir remodel-

ling gerçekleşmektedir. Dental dokular ise bu 

yeteneğe sahip olmayan özellemiş dokulardır. 

Ancak dental dokulardan elde edilen kök ve pro-

genitör hücreler differansiasyon kabiliyetine sa-

hiptirler(8).

Dental kök hücrelerin nörotrofik faktör üret-

me ve sekresyon yetenekleri, nörodejeneratif 

hastalıkların tedavisinde ve hasar görmüş 

motor nöronların tamirinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir.   Dental kök hücrelerden  

nöral markerların ekspresyonu ile nöral reje-

nerasyon potansiyelinin  Parkinson hastalığının 

tedavisinde kullanımı düşünülebilir. Dental kök 

hücrelerin non-dental rejenerasyon potansiyeli 

için yeni araştırmalar gerekmektedir(3). 

DENTAL PULPA KÖK HÜCRELERİ

Histolojik olarak dentin pulpanın çevresinde 

yer almaktadır ve birbirleriyle çok yakından 

bağlantılıdırlar. Fonksiyonel olarak dental pul-

pa hücreleri dentin rejenere edebilir ve dentin 

dokusunun oksijen, beslenme ve innervasyo-

nunu sağlarlar. Dentin dokusu da yumuşak pul-

pa dokusunu korur ve birlikte dişin şeklinin ve 

fonksiyonunun devamlılığını sağlarlar. Travma, 

çürük veya kavite preparasyonu gibi fizyolojik 

veya patolojik bir reaksiyon gerçekleştiğinde 

hasar gören doku diğerini de etkiler(3). Dental 

travma sonrasında pulpa, hasar görmüş alanda 

tamir için yeni dentin matriksi oluşturur. Bu süreç 

“reperatif dentinogenesis” olarak adlandırılır(9). 

Dental pulpa hücrelerinin en önemli özellikle-

rinden biri odontoblastik differansiasyon po-

tansiyelleridir. Dentinojenik potansiyellerinin 

yanında adipojenik, nörojenik,osteojenik, kon-

drojenik ve miyojenik differansiasyon potan-

siyellerinin de olduğu in vitro çalışmalarla tespit 

edilmiştir(8).

Gronthos, insan dental pulpasında bulu-

nan erişkin kök hücreleri 2000 yılında ilk kez 

tanımlamış ve dental pulpa kök hücrelerinin;  

mineralize matriks içerisinde odontoblastların 

uzandığı tubuller ve kan damarlar içeren fibröz 

dokudan oluşan normal insan dişindeki den-

tin- pulpa kompleksine benzer bir yapıyı 

oluşturduğunu bulmuşlardır(10).

EKSFOLİYE SÜT DİŞLERİNDEKİ 

KÖK HÜCRELER

Doku mühendisliği ve klinik uygulamalar için 

postnatal kök hücrelerin  kolay ulaşılabilir bir 

kaynaktan   izole edilmesi gerekmektedir. Son 

bulgular insan süt kesici dişlerinin pulpasından 

mezenkimal progenitörlerin izole edildiğini 

göstermiştir. Bu hücreler  nöronlara, adipositlere, 

osteoblastlara ve odontoblastlara farklılaşabilir. 

İn vivo olarak eksfoliye süt dişlerindeki kök 

hücreler, kemik ve dentin formasyonunu  in-

dükleyebilir, fakat dentin-pulpa kompleksini 

oluşturamaz. Dental pulpa kök hücreleri ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek proliferasyon 

oranı gösterirler ve bu nedenle dental pulpa kök 

hücrelerinden ayrı olarak değerlendirilirler(9,11).

Osteoindüktif potansiyelleri ile eksfoliye  süt 

dişlerindeki kök hücrelerin osteoindüktif  potan-

siyelleri ile farelerde geniş boyuttaki kalvaryal 

defektleri kemik rejenerasyonu ile  tamir ettiği 

gözlemlenmiştir(12).  Eksfoliye  süt dişlerindeki 

kök hücreler “nestin” vb. nöral markerların 

ekspresyonunu indükler. 

APİKAL PAPİLLA KÖK HÜCRELERİ

Gelişmekte olan daimi dişlerin apeksinde bu-

lunan dental papillanın fiziksel ve histolojik 

özelliklerine sahip doku, apikal papilla olarak 

adlandırılmıştır. Bu doku gelişmekte olan kök 

ucuna zayıf bir şekilde bağlıdır ve kolaylıkla 

uzaklaştırılabilir. Bu dokudan izole edilen kök 

hücreler apikal papilla kök hücreleri olarak 

adlandırılırlar. Apikal papilla ile dental pulpa 

arasında apikal hücrelerden zengin bir alan 

bulunmaktadır. Bu alanda hem dental pulpa hem 

de apikal papillada kök hücreler ve progenitör 

hücreler bulunmakta ,fakat  iki tip kök hücre de 
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farklı özellikler göstermektedir (3,14). 

İnsan dişlerinin gelişen kök apeksinden izole 

edilen apikal papilla kök hücreleri, odontoblast 

ve adipozitlere farklılaşma gösterir. Bu hücreler, 

diş rejenerasyonu için periodontal ligament kök 

hücrelerinden daha yüksek proliferasyon oranı 

gösterir ve daha etkilidir(9). Dental pulpa kök 

hücreleri ile karşılaştırıldığında, daha yüksek 

proliferasyon potansiyeli olması nedeniyle api-

kal papilla kök hücreleri esaslı doku rejeneras-

yonu, kök oluşumu için ümit vericidir(13). İnsan 

3. Büyük azı dişlerinden elde edilebilmesi ned-

eniyle bu hücrelere kolay ulaşılabilir(9).

Apikal papilla kök hücreleri , kök dentinin for-

masyonundan sorumlu primer odontablastların 

oluşumu için önemli bir kaynaktır. Yavru 

domuzların model alındığı bir pilot  çalışmada,  

gelişiminin erken dönemlerinde apikal papilla 

cerrahi olarak uzaklaştırıldığında kök gelişiminin 

durduğu, ancak pulpa dokusunun bozulmamış 

olduğu ve dişin apikal papilla bulunduran 

diğer köklerinin normal büyüme ve gelişimini 

sürdürdüğü tespit edilmiştir(15).

PERİODONTAL LİGAMENT 

KÖK HÜCRELERİ 

Periodontal ligament sementoblast benzeri 

ve osteoblast benzeri hücrelere dönüşebilme 

yeteneğine sahip hücre popülasyonlarını 

barındırmaktadır. Çekilmiş dişlerin kök yüzey-

lerinden izole edilen periodontal ligament kök 

hücreleri, in vitro koşullar altında düşük osteo-

jenik farklılaşma potansiyeline sahiptir(6). Uy-

gun kültür şartları altında multipotent olan bu 

kök hücreler sementoblast benzeri hücrelere, 

adipositlere ve fibroblastlara farklılaşabilir(17). 

Bağışıklık sistemi bozulmuş fareye transplante 

edilen periodontal ligament kök hücreleri, doku 

rejenerasyonu ve periodontal tamir yeteneği 

göstermiştir. Bu hücreler kullanılarak fonksi-

yonel periodonsiyumun başarılı bir şekilde 

oluşturulabildiği gösterilmiştir(6). Periodon-

tal l igamentte çok sayıda hücre t ipinin 

varl ığı  , periodontal dokuların hemostaz ve re-

jenerasyonundan sorumlu pregenitör hücreleri 

bulundurduğunu gösterir(8).

Seo ve arkadaşları  yaptıkları çalışmada, insan 

periodontal ligament dokusunun periodontal 

doku rejenerasyonunda kullanılabilecek kök 

hücreler içerip içermediğini araştırmışlardır. 

Gömülü 3. molar dişlerden elde ettikleri peri-

odontal ligament dokusunda klonojenik, hızlıca 

prolifere olan ve bazı mezenkimal kök hücrelere 

spesifik antijenleri eksprese edebilen hücrelerin 

olduğunu belirtmişler ve bu hücreleri taşıyıcı 

matriks olarak hidroksiapatit / trikalsiyum fos-

fat toz ile karıştırıp immun deprese farelere im-

plante ettiklerinde, Sharpey liflerine benzeyen 

yoğun kollajen liflerle komşu, ince bir tabaka se-

ment olmak üzere doğal periodontal ligamente 

benzeyen sement/periodontal ligament benzeri 

yapılar oluştuğunu rapor etmişlerdir (16).

DENTAL FOLİKÜL KÖK HÜCRELERİ

Dental folikül gelişmekte olan diş germini 

çevreleyen mezenkimal dokudur. Diş kök 

gelişimi süresince  sement, periodontal liga-

ment ve alveolar kemiği dental folikül progenitör 

hücreleri tarafından oluşturulur(18). Dental fo-

likülün, gelişim sürecinde olan yirmi yaş dişinin 

çekiminden sonra kolaylıkla izole edilebilmesi, 

kolay ulaşılabilir olmasını sağlar.

Dental folikül kaynaklı kök hücreler ilk olarak sığır 

kaynaklı diş germlerinden Handa ve arkadaşları 

tarafından izole edilmiştir. Bu hücrelerin 

farklılaşma yetenekleri, immunsuprese fare-

lerde in vivo olarak incelendiğinde; sığır kaynaklı 

fibroblastlar veya alveoler osteoblastlarının 

aksine bu hücrelerin sement benzeri matriks 

bir yapı oluşturduğu bildirilmiştir(19). Yokoi ve 

arkadaşları canlı dental folikül hücrelerinin in- 

vivo implantasyon sonrasında yeni periodon-

tal ligament oluşturabilme yeteneğine sahip 

olduğunu rapor etmişlerdir(18).

Morsczeck ve arkadaşları , insanlarda gömülü 

3. molar dişlerden elde ettikleri dental fol-

likül dokusunda progenitör hücreler olduğunu 

rapor etmişlerdir. Bu fibroblast benzeri, koloni 

oluşturabilen ve plastik adherent hücrelerin; 

kök hücre markerları olduğu varsayılan Notch-1 

ve Nestin’i eksprese ettiği belirtilmiş, taşıyıcı 

matriks olarak hidroksiapatit/trikalsiyum fosfat 

toz ile karıştırılıp immun deprese farelere im-

plante edildiklerinden 8 hafta sonraki inceleme-

lerde, rijid veya fibroz bağ dokusunun oluştuğu, 

osteoblastik antijen ekpresyonunun arttığı, fakat 

sement veya kemik formasyonunun oluşmadığı 

görülmüştür (20).

SONUÇ

Son yıllarda üzerinde çok çalışılan kök hücrelerin 

embriyonik olanları farklılaşma potansiyeller-

inin daha yüksek olmasının yanında kullanımının 

getirdiği dezavantajlar nedeniyle araştırmalar  
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daha az ilgi görmektedir..  Somatik kök hücrele-

rin embriyonik kök hücrelere oranla daha kolay 

elde edilebilir oluşu ve etik problemlere sebep 

olmaması diş hekimliğinde ve diğer alanlarda  

kullanımında rahatlık sağlamaktadır.

Mezenkimal kök hücreler, rejeneratif potan-

siyelleri, immunsupresif özelikleri ve destek 

doku oluşturma potansiyelleri nedeniyle hücre-

sel tedavi için kullanılmaktadır. Böylece diş ve 

çevre doku  kaynaklı kök hücrelerin kullanımıyla 

yeni diş oluşturulması, diş dokularının tamiri, ke-

mik dokusu ve periodontal ligament formasyonu 

sağlanarak geleneksel tedavi yöntemlerine alter-

natifler getirilebilir.

Diş ve çevre dokuları ulaşılabilirliğinin 

kolay olması açısından önemli kök hücre 

kaynaklarıdır. Bu bölgeden elde edilen kök 

hücrelerin dişsel tedavilerden başka alanlarda 

da kullanımı düşünülebilir. Nörodejeneratif 

hastalıkların, kalıcı sinir hasarlarının, iskemik 

kalp rahatsızlıklarının tedavisinde, yeni organ ve 

dokuların oluşturulmasında olduğu gibi daha pek 

çok alanda kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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