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iPSC (indüklenmiş Pluripotent kök hücre)
iPSCler az sayıda genleri sıradan insan somatic hücreleriyle buluşturarak
kuruldu. Bu pluripotent hücreler vücutta hehrangi bir çeşit hücreye
dönüşebiliyor ve kültürde süresiz çoğalabiliyorlar.
iPSCler ilk olarak Shinya Yamanaka tarafından Kyoto Üniversitesinde geliştirildi.
(Takahashi and Yamanaka, 2006; Takahashi et al., 2007)

The Center’dan iPS hücre araştırması ve uygulaması için uyarlandı.

OCT4, SOX2, KLF4, cMYC, LIN28 ve NANOG dahil yeniden programlama faktörleri

iPSC’nin gelecekte potansiyeli

iPSC
geliştirilmesi
Theteknolojilerinin
improvement
of iPSC

technologies

✓Medikal prosedür için güvenli iPSC üretimi
(Besleyicisiz kültür sistemi, kimyasal olarak belirlenmiş koşullar

✓Efektif iPSC kütle kültürleri için metodlar geliştirilmesi.
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✓Şu anda, besleyici hücreler ESC ve iPSC kültürleri için sık olarak
kullanılıyor. Besleyicisiz kültür metodunda ise Matrigel yaygın
olarak kulllanılıyor.
Ancak, Matrigel çok sayıda bilinmeyin içerik barındırıyor.
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ES hücreleri blastositin iç hücre kütlesinden türetilmiş pluripotent kök hücrelerdir.

TICM’nin dış yüzeyinde bulunan ve blastocoel ile karşı karşıya olan hücreler
ilkel endoderm içine başkalaşmaya tabi tutuluyor.

✓Laminin-511 ilkel endodermin çevresindeki bazal membranın
ana bileşenidir.
✓İnsan ES hücreleri ana olarak 61 integrin ifade eder,
bunlar da ağırlıklı olarak laminin-111, -332 and -511/-521 ile
bağ kurar.

Laminin 511 E8 fragment (LN511E8, iMatrix-511)
Laminin alfa, beta ve gamma zincirleri bulunduran bir heterotrimeric glikoproteindir.

Laminin 511 E8 fragmentlerinin aynı
konsantrasyondaki bozulmamış laminin-511
lere göre önemli ölçüde daha yüksek
yapışkanlık özellikleri vardır.

Laminin 511 E8 fragmentleri ile aynı sıraya sahip
recombinant protein iMatrix-511’dir.

Laminin 511 E8 fragment (LN511E8, iMatrix-511)
Kyoto Üniversitesindeki Norio Nakatsuji laboratuvarı ve Osaka
Üniversitesindeki Kiyotoshi Sekiguchi laboratuvarı rekombinant
LN511E8’in, insan ES hücrelerinin (hESCler) ve insan iPS
hücrelerinin (hiPSCler) xenosuz medyada ayrışmış hücre
pasajında uzun dönemli olup kendini yenileyebilmeyi
sürdürdüğünü göstermiştir. (Miyazaki et al., 2012)

hESCler ve hiPSCler için LN511E8 kullanılan kültür
metodunda
✓tanımlanmış xenosuz ve besleyicisiz koşullar
✓ayrışmış hücre pasajı
✓hESClerin ve hiPSClerin toptan çoğaltılması
Nippi, Incorporated LN511E’in üretimi ve dağıtımı için Kyoto Üniversitesi ve
Osaka Üniversitesi ile lisans anlaşmasına giriyor.

iMatrix-511 in avantajları
1．Kullanım kolaylığı
2．Toptan çoğaltmada verimlilik
3．Güvenli ve yüksek kalitede substrat

Geleneksel
kültür metodu
1．Conventional
culture method
Eğer iPSC topakları tamamen tekli hücrelere ayrışmışsa,
kampsamlı hücre ölümüne yol açar.
Pasajlama sırasında büyük topakların formasyonu spontane
başkalaşmalarını hızlandırıyor.

✓besleyici hücrelerin hazırlığının uzun
süresi
✓ hassas kontrollü ayrışma

Kullanım
kolaylığı
1．easeveoftaşıma
use and
handling

Hazırlama ve taşıma kolaylığı daha verimli labaratuvar
çalışmasına ve maliyet düşüşe sebep oluyor.
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iMatrix-511 kullanılarak zor taşıma teknikleri labaratuvar
çalışanları için gerekli değil.

2．efficiency
in bulk
proliferation
Toptan
çoğaltmada
verim

iPSC kolonisinin tamamen ayrışması→ kapsamlı hücre ölümü
Büyük topaklar→ spontane başkalaşmalar

iPSC kolonisinin tamamen ayrışması→ kapsamlı hücre ölümünden
kurtulma

Toptan
çoğaltmada
verimproliferation
2．efficiency
in bulk
iMatrix-511 altkültür süresince daha yüksek pasaj oranı sağladı, bu da
yaklaşık olarak 1:10’du. Diğer metodlarda ise 1:4.

Toptan
çoğaltmada
verimproliferation
2．efficiency
in bulk
iMatrix-511 altkültür süresince daha yüksek pasaj oranı sağladı, bu da
yaklaşık olarak 1:10’du. Diğer metodlarda ise 1:4.

(Miyazaki et al., 2012)

1 aylık süreçte geleneksel metodla karşılaştırıldığında
200 misli hücre sayısı.
→verimli toptan çoğaltma
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Geleneksel metod
・besleyici hücreler
(fareden türetilmiş fibroblast hücresi)
・Matrigel
(EHS fare sarcoma hücrelerinden türetilmiş.)

→ Tıbbi uygulamalarda güvenlik sorunu

iMatrix-511 kullanılan metod
・ cGMP öbekli Freedom CHO-S hücrelerinde üretilmiş (Life
Technologies)
* CHO hücreleri sık olarak ilaç üretiminde kullanılıyor.
・yüksek oranda saflaştırılmış iMatrix-511 bir dizi işlemden geçerek elde
ediliyor.

→ Geleneksel metodla karşılaştırıldığında
xenogeneic kontaminasyon riski düşüktür.

Sonuç
Conclusion

✓iMatrix-511 laminin 511 E8 fragmentine
benzeyen recombinant bir proteindir.
✓iMatrix-511 kullanılan kültür metodu iPSC ve
ESC’yi kolaylıkla sürdürmeyi ve diğer
metodlara göre iPSC ve ESC çoğaltılmasını
kolaylaştırır ve etkilileştirir.
✓Diğer metodlarla karşılaştırıldığında
xenogenik kontaminasyon riski düşüktür.
iMatrix-511 iPSC ve ESC kültürü
için uygun substrattır.
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