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G‹R‹ﬁ
‹lk transplantasayonun gerçekleﬂtirildi¤i 1968
y›l›ndan bu yana kemik ili¤i hematopoietik kök
hücre transplantasyonu (HKHT) yap›lan hasta ve
HKHT uygulanan merkez say›s›ndaki art›ﬂ hastalar›n "dökümantasyon" iﬂleminde standardizasyonu
zorunlu k›lm›ﬂt›r. Sadece 1996 y›l› içinde Kuzey
Amerika’da yap›lan otolog ve allogeneik HKHT say›s› 15.000’dir. Ülkemizde de bu e¤ilime uygun biçimde HKHT yap›lan hasta say›s› h›zla artmaktad›r. Halen Türkiye’de HKHT uygulayan merkez say›s› "European Bone Marrow Transplantation
membership list" verilerine göre 26’d›r. HKHT uygulamas›na baﬂland›¤› 1978 y›l›ndan bu yana toplam 2821 olguya HKHT yap›lm›ﬂt›r. Toplam otolog
HKHT say›s› 1378, allogeneik HKHT say›s› ise
1443’dür. Bu toplam say›lara say›lar› 548 olan pediatrik hastalarda dahildir (T Klin Hematol
1:138,2003).
HKHT uygulanan hasta say›lar›ndaki belirgin
art›ﬂ sonras› Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika baﬂta
olmak üzere dünyan›n bir çok bölgesinde HKHT
yap›lan merkezlerin oluﬂturdu¤u baz› organizasyonlar ortaya ç›km›ﬂt›r.
ABD’de uzun y›llardan beri hematoloji ve onkoloji prati¤i yapan hekimler "American Society of
Hematology (ASH)", American Society of Clinical
Oncology (ASCO)" gibi ulusal ya da baz› uluslar
aras› organizasyonlar oluﬂturarak hem bilgi birikimlerini paylaﬂmakta hem de çok say›da olgu içeren çok merkezli çal›ﬂmalar yapabilmektedir. Benzer kuruluﬂlar Avrupa’da da mevcut olup buna örnek olarak European Haematology Association
(EHA) örnek olarak gösterilebilir.
HKHT uygulayan merkezlere özel olarak oluﬂtu-
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rulan organizasyonlar›n ilklerinden biri "The American Society for Blood and Marrow Transplantation (ASBMT)’dir. Bu organizasyon, HKHT alan›ndaki ilerlemeleri paylaﬂmak, araﬂt›rma olanaklar›n›
art›rmak ve HKHT prati¤i yapan merkezlerin e¤itimine katk› sa¤lamak amac›yla kurulmuﬂtur.
HKHT uygulayan merkezlerin oluﬂturdu¤u birliklerin en önemlilerinden biri hiç kuﬂkusuz "The
International Bone Marrow Transplant Registry
(IBMTR)"dir. Kuruluﬂ y›l› 1979 olan IBMTR, ön
ayak oldu¤u sa¤l›kl› dökümantasyon, standardizasyon ve elde edilen verilerin sa¤l›kl› analizi sonras› transplantasyon t›bb›na çok önemli katk›lar
sa¤lam›ﬂt›r. Halen en az 47 ülkede faaliyet gösteren 300’den fazla merkez IBMTR üyesidir.
IBMTR’a ek olarak 1990 y›l›nda "Autologous
Blood and Marrow Transplant Registry (ABMTR)"
kurulmuﬂtur. ABMTR’a ise en az 150 merkez kay›tl›d›r. Halen dökümantasyon ve veri toplanmas›nda bu iki organizasyon birlikte hareket etmekte
olup IBMTR/ABMTR ortak ismini kullanmaktad›rlar. ﬁekil-1’de örgütlerin organizasyon ﬂemas› görülmektedir.
Avrupada ise ilk kurulan ve günümüzdeki en
yayg›n organizasyon, "European Bone Marrow
Transplantation Registry (EBMT)" dir. Grup ilk kez
1975 y›l›nda ‹sviçre St. Moritz’de, Fransa, ‹sviçre
ve Hollanda’dan 10 hekimin kat›l›m› ile kurulmuﬂtur. Grup, ‹ngiltere, ‹talya ve Almanya’n›n 1977 y›l›nda kat›l›m› ile EBMT ad›n› alm›ﬂ ve ilk baﬂkanl›¤›n› ‹sviçre, Bazel’den Prof Dr Speck üstlenmiﬂtir.
‹zleyen süreçte EBMT içinde 10 ayr› çal›ﬂma grubu
oluﬂturulmuﬂtur. Bu gruplar, akut lösemi, kronik
lösemi, lenfoma, solid tümörler, aplastik anemi,
immün biyoloji, infeksiyon, geç etkiler (late effects),
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pediatrik hastal›klar ve do¤umsal anomaliler (inborn errors) çal›ﬂma gruplar›d›r. Bu gruplardan solid tümörler çal›ﬂma grubu baﬂkanl›¤›n› iki y›ld›r
ülkemizden Prof Dr Taner Demirer yürütmektedir.
Kuruldu¤u y›l olan 1975’den günümüze
EBMT’nin üye say›s› h›zla artm›ﬂt›r. Ülkemizden
ise toplam 26 merkez halen EBMT üyesi olup düzenli olarak merkeze veri iletimini gerçekleﬂtirmektedir. Son y›llarda bununla da yetinilmemiﬂ ve
Türk Hematoloji Derne¤i, Kemik ‹li¤i Alt Komitesi
ülkemizdeki merkezlerin düzenli veri ak›ﬂ›n›n tek
elden yürütülmesi amac›yla önemli giriﬂimlerde
bulunmuﬂtur.
Yukar›da sözü edilen organizasyonlara "The Canadian Bone Marrow Transplantation Medical Organization"u da eklemek gereklidir.
Bu organizasyonlar içinde veya ba¤›ms›z aktivite gösteren baﬂka oluﬂumlar da vard›r. Bunlar,
baﬂta hemﬂireler olmak üzere HKHT ile ilgili yard›mc› personelin oluﬂturdu¤u organizasyonlard›r.
Bu gruplar›n amac› baﬂta HKHT hemﬂireli¤inde olmak üzere standardizasyon, verimli dökümantasyon, bilgi ve deneyim paylaﬂ›m›n› sa¤lamakt›r.
Tablo-1’de do¤rudan veya dolayl› olarak HKHT
uygulayan merkezler aras›nda eﬂgüdüm sa¤lamaya yönelik oluﬂumlardan önemlilerinin listesi verilmiﬂtir
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HKHT’DE DATA G‹R‹ﬁ‹ VE DÖKÜMANTASYONUN HEDEFLER‹
HKHT’de veri giriﬂi ve verilerin analizi oldukça
karmaﬂ›k bir süreçtir. HKHT sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde hastan›n yaﬂ›, hastal›¤›, hastal›¤a
iliﬂkin prognostik faktörler, hastal›¤›n evresi, önceki tedaviler, transplant s›ras›nda kullan›lan hücre
kayna¤›, uygulanan haz›rlama rejimleri, GVHD
proflaksi yaklaﬂ›m› gibi faktörler önemlidir. Bu kadar çok de¤iﬂkenli verilerin analizi ve do¤ru de¤elendirilmesi için çok say›da hasta ve dolay›s›yla
merkez kat›l›m›na gereksinim vard›r. IBMTR benzeri büyük oluﬂumlar›n ana hedefi de iﬂte bu kat›l›m› sa¤lamakt›r. Bu organizasyonlar temel olarak aﬂa¤›da ana gruplar olarak belirlenen çal›ﬂmalar yapmaktad›rlar.
1- Tan›mlay›c› çal›ﬂmalar (descriptive studies)
2- Prognostik faktörler ve önemlerinin belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar
3- Transplant rejimlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›na
yönelik çal›ﬂmalar
4- HKHT ile alternatif tedavi yaklaﬂ›mlar›n›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar
5- Transplant›n geç etkilerinin de¤erlendirildi¤i
çal›ﬂmalar
6- Transplant sonuçlar›n›n analizinde ileri istatistiksel yaklaﬂ›m geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar
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Ana gruplar halinde belirlenen bu konularda
bu büyük organizasyonlar aras›ndaki eﬂgüdüm çal›ﬂmalar› son y›llarda giderek önem kazanmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Nitekim IBMTR/ABMTR ile EBMT aras›nda iﬂbirli¤ine yönelik ad›mlar at›lmaktad›r.
ABD’de ise "National Institute of Health"in koordinatörlü¤ünde organizasyonlar aras› iﬂbirli¤i ve daha fazla say›da merkezin kat›l›m› ile daha geniﬂ çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
HKHT’de MED‹KAL STANDARTLAR
HKHT uygulanan merkezlerin yak›n iﬂbirli¤i sonucu tedavi yaklaﬂ›mlar›nda yeni ve tutarl› seçenekler oluﬂturulmas› konusunda önemli mesafe
kaydedilmiﬂtir. Yak›n iﬂbirli¤i sonucu gerçekleﬂtirilen önemli çal›ﬂma sonuçlar›ndan elde edilen sa¤-
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l›kl› veriler, bu sürecin h›zlanmas›n› sa¤layan en
önemli faktördür. Çal›ﬂmalar›n yay›mlanmas› ve
paylaﬂ›m olanaklar›n›n sa¤lanmas›nda ise dergilerin ve toplant›lar›n önemli bir yeri vard›r.
EBMT, 1986 y›l›nda Dr Goldman’n›n editörlü¤ünde Bone Marrow Transplantation (BMT) dergisini yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. ASBMT’nin yay›mlad›¤› dergilerden olan Marrow Transplantation Reviews, HKHT uygulan›m› ile ilgili son geliﬂmeleri
duyuran ve standardizayona önemli katk›lar sa¤layan bir dergi niteli¤indedir. ASBMT’nin as›l yay›n
organ› ise "Biology of Blood and Marrow Transplantation" d›r.
Yukar›da an›lanlara benzer çok say›da dergi,
kongre organizasyonu gibi giriﬂimler ile elde edilen
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bilgiler sunulmakta ve bu tedavi standardizasyonuna büyük katk› sa¤lamaktad›r.
Verilerin sa¤l›kl› elde edilmesindeki en büyük
sorunlardan biri merkezler aras› standardizasyonun farkl›l›¤› olmaktad›r. Bu nedenle önemli organizasyonlar üye kabulünde merkezlerin belirli kriterleri sa¤lamas›n› son derece önemsemektedirler.
Bu giriﬂimler ile dökümantasyonun daha güvenilir
ve sa¤l›kl› olmas› sa¤lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Tab-
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lo-2’de ASCO/ASH’in, tablo-3’de ise ASBMT’nin
merkezler için belirledi¤i standartlar özetlenmektedir. Bu konuda daha ayr›nt›l› bilgi için http://
www.asbmt.org/policystat/facilities adresi ziyaret
edilebilir.
Bahsedilen organizasyonlar›n hemen tümü,
standardizasyon ve sa¤l›kl› dökümantasyon sa¤lamak amac› ile bir çok rehber yay›mlam›ﬂlard›r. Bunun yan› s›ra çok merkezli çal›ﬂmalardan elde edilen sonuçlar da söz konusu dergi ve kitaplarda yer
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almaktad›r. Tablo-4, 5, 6’da yay›nlar›n bir bölümü
görülmektedir. Bu çabalar internetin yayg›nlaﬂmas›ndan sonra sanal ortamda da yap›lagelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Hemen her organizasyonun web sayfas›nda, dökümantasyon, standardizasyon ve hekimhasta e¤itimi konular›nda ayr›nt›l› bilgiler yer almaya baﬂlam›ﬂt›r. Tablo 7’de bu organizasyonlara
ulaﬂabilmek için gereken internet adresleri s›ralanm›ﬂt›r.
Bütün bu çabalara ra¤men veri dökümantasyonu ve analizi konusunda hala önemli sorunlar
mevcuttur. Bu zorluklar verilerin kullan›laca¤› ça-
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l›ﬂmalar›n planlanmas›, çal›ﬂmaya uygun formlar›n düzenlenmesi, hasta onaylar›n›n al›nmas› s›ras›nda yaﬂanan etik sorunlar, veri toplama yöntemleri, kalite kontrolü, merkezlerin denetimi gibi ana
konular ile iliﬂkilidir. Bu zorluklar›n aﬂ›lmas›nda
iyi haz›rlanm›ﬂ "veri formu", hasta seçiminde kullan›lacak uygunluk kriterleri, iyi planlanm›ﬂ takip
parametrelerin oluﬂturulmas›, sonuçlar›n de¤erlendirilmesindeki standardizasyon gibi faktörler
önemli bir yer tutmaktad›r. Verilerin kalitesi ve kalite kontrolünün taml›¤› protokollerin yürütülmesinde anahtar rol oynamaktad›r. Bunun sa¤lanmas›nda hiyerarﬂik bir oluﬂumun yararlar› tart›ﬂ›labilir. Ancak tart›ﬂ›lmaz olan bilgisayar teknolojisinin
ve bu teknolojideki ilerlemelerin en büyük yard›m-
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EBMT’nin kulland›¤› Med-A ve Med-B formlar›d›r.
Med-A formu (Minimum essential data-A) hasta ve
hastal›k için minimum bilgiyi içeren bir formdur.
Med-B formu ise HKHT sonras› izlem detaylar›n›n
yer ald›¤›, her hastal›k için ayr› düﬂünülmüﬂ bir
formdur. Med-A formu ek-3’de, med-B formu ise
ek-4 (allogeneik HKHT için Med-B) ve ek-5’de (otolog HKHT için Med-B) yer almaktad›r. Daha ayr›nt›l› inceleme için EBMT web sayfas› kullan›labilir.
(www.ebmt.org)

c› faktör oldu¤udur.
Son söz olarak; çal›ﬂman›n iyi planlanm›ﬂ olmas›n›n iyi çal›ﬂma için yeterli olmad›¤› söylenebilir.
Ancak bunun tersi de geçerlidir. Medawar’›n belirtti¤i gibi "yap›lmaya de¤meyen çal›ﬂma iyi yap›lamaz". (An experiment not worth doing is not doing
well").
HKHT’de KULLANILAN ÖNEML‹ DÖKÜMANTASYON FORMLARI
Yukar›da an›lan organizasyonlar›n amaçlar›na
ulaﬂmas›nda belirleyici faktör uygun ve düzenli bir
dökümantasyonun uygulanmas›d›r. Bunun için
ilk ﬂart ise iyi haz›rlanm›ﬂ hasta veri formlar›d›r.
Bunlar›n standart örneklerinden biri IBMTR’›n
kulland›¤›
"Series
2002
reporting
form,
IBMT/ABMTR Reporting form 002 CORE" formudur. Bu formda bir transplant hastas› hakk›nda
bilinmesi gereken tüm temel özellikler yer almaktad›r. Di¤er bir form olan "IBMT/ABMTR Reporting
form 002 COREFU (Core follow up)" ise hasta izleminde önemli olan temel verileri içermektedir. Her
iki formun ilk üç sayfas› ek-1’de ve ek 2’de gösterilmektedir. Söz konusu formlar ile di¤er önemli izlem formlar›n› www.ibmtr.org adresindeki "data
collection" baﬂl›¤› alt›nda bulmak olas›d›r.
Bu tür formlara ait iyi örneklerden biri de
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ÜLKEM‹ZDE DURUM ve GELECE⁄E DÖNÜK
YAPILAB‹LECEKLER
Ülkemizde, Türk Hematoloji Derne¤i (THD) ve
EBMT bünyesinde faaliyet gösteren HKHT merkezi
say›s› 30’a yak›nd›r. Bu küçümsenmeyecek say›da
merkezin potansiyeli bat› Avrupa ve Kuzey Amerika’daki organizasyonlara benzer bir iﬂbirli¤i ve dökümantasyon alt yap›s› oluﬂturmaya son derece
uygun ve yeterlidir. Türk Hematolojisinin dünyada
hak etti¤i yere ulaﬂmas›nda son y›llarda önemli
ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Bu noktada yap›lmas› gereken
en önemli ﬂey denetime aç›k, verilerin düzenli topland›¤› ve bilgi paylaﬂ›m›n›n en üst düzeye ç›kt›¤›
üniteler olabilmeyi baﬂarmakt›r. Bunu baﬂarmak
demek, daha aktif ve üretken alt komite aktiviteleri ve daha amac›na uygun büyüyen bir dernek demektir. Bu ba¤lamda her bir dernek üyesine büyük sorumluluklar düﬂmektedir. Düzenli, devaml›
ve denetlenebilir veri giriﬂi yap›lmas› ile ortak çal›ﬂmalar›n üretilebilmesi mümkün olacakt›r. Bu
yap›lanma, klinik çal›ﬂma yapmakta zorlanan küçük merkezlerin de bilimsel aktivite sa¤lamas›na
olanak verdi¤i gibi ülkemiz için sa¤l›kl› protokol ve
tedavi yaklaﬂ›mlar› geliﬂtirilmesine de önemli katk›
sa¤layacakt›r.
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EK-1
IBMTR’›n HASTA TANIMLAMADA KULLANDI⁄I Series 2002 reporting form,
IBMT/ABMTR Reporting form 002 CORE” FORMUNUN ‹LK ÜÇ SAYFASI
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EK-2
IBMTR’›n HASTA ‹ZLEM‹NDE KULLANDI⁄I Series 2002 reporting form,
IBMT/ABMTR Reporting form 002 COREU (Core follow-up)” FORMUNUN ‹LK ÜÇ SAYFASI
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