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Günümüzde yüksek doz kemoterapi veya kemoradyoterapi sonras› kök hücre (otolog veya allojeneik) transplantasyonu neoplastik veya neoplastik olmayan birçok hastal›kta etkin bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktad›r. Bu tedavinin baﬂar›s› erken dönemde verilen kök hücrelerin al›c›da
h›zl› ve kal›c› bir ﬂekilde yerleﬂip fonksiyon görmesine (engrafman) uzun dönemde ise fonksiyonel bir
immun sistemin yeniden yap›lanmas›na ba¤l›d›r(13).
Kök hücre kayna¤› olarak periferik kan›n kullan›lmas›, daha duyarl› HLA belirleme yöntemleri,
daha iyi haz›rlama rejimleri ve destek tedavilerindeki di¤er geliﬂmeler ile HLA uyumlu akraba d›ﬂ›
vericilerden veya HLA tam uyumlu olmayan aile bireylerinden yap›lan kök hücre transplantasyonlar›ndan sonra bile h›zl› ve kal›c› ﬂekilde engrafman
sa¤lanabilmektedir. Genellikle transplant sonras›
2 hafta içinde donör kaynakl› yeterli say›da nötrofil, monosit ve trombosit oluﬂur. Nötrofil ve makrofajlar do¤al immun sistemin en önemli elemanlar›d›r. Post transplant C3 veya C4 eksikli¤i bildirilmemiﬂtir. Ayn› süre içinde haz›rlama rejiminin etkisi
ile bozulan mukozal yap›lar da anatomik bütünlü¤üne kavuﬂmaktad›r(1-3).
Kazan›lm›ﬂ immun sistemin (hücresel ve humoral) en önemli elemanlar› olan lenfositlerin say› ve
fonksiyonlar›n›n normale dönmesi transplant sonras› en az 1 y›l devam eden bir süreç içinde gerçekleﬂmektedir. ‹mmun sistemin di¤er yard›mc› hücreleri (en önemli olarak dendritik hücreler) ve elemanlar›n›n (immunglobulinler, sitokinler, kemokinler) geliﬂmesindeki gecikme ile birlikte bu süreç
içinde önemli düzeyde immun yetmezlik durumu
oluﬂmaktad›r. Bu durum transplant sonras› mortalite ve morbiditenin en önemli iki nedeni olan infeksiyon ve hastal›k relaps›ndan büyük ölçüde so-

rumlu tutulmaktad›r. Allojeneik transplantasyon
sonras› geliﬂen kronik "graft versus host" hastal›¤›
ve bunun önlenmesi ve tedavisi için kullan›lan immunsupresif ajanlar transplant sonras› immun
yetmezlik tablosunu daha da a¤›rlaﬂt›rmaktad›r.
Sonuç olarak kök hücre transplantasyonunun baﬂar›s› al›c› "self" antijenlerine karﬂ› tolerans gösteren ancak infeksiyöz veya neoplastik antijenlere
karﬂ› etkinli¤ini tam olarak gösterebilen bir immun
sistemin en k›sa sürede yap›lanmas›na ba¤l› olacakt›r. Günümüzde bu yap›lanmaya destek olmak
amac›yla çeﬂitli uygulamalar klinik kullan›ma girmiﬂtir(1-5).
TRANSPLANT SONRASI ‹MMUN YAPILANMAYA ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
Post transplant ilk birkaç ayl›k dönemde kazan›lm›ﬂ immun sistem hücrelerinin eksikli¤ine ba¤l› olarak derin bir immun yetmezlik durumu oluﬂur. Yeterli say› ve fonksiyona sahip immun sistem
hücreleri esas olarak verilen kök hücrelerden ve
ürün içindeki olgun lenfositlerden geliﬂir. Al›c›da
kalan kök hücreler ve lenfositler de post transplant
erken dönemde bu yap›lanmaya katk›da bulunabilir. Kök hücre transplantasyonu sonras› immun
yap›lanma üzerine transplant öncesi, transplant
iﬂlemine ba¤l› ve transplant sonras› çeﬂitli faktörler
(7-18) etkili olmaktad›r (Tablo 1).
Transplant öncesi etkili faktörler: Akraba d›ﬂ› donörlerden veya HLA tam uyumlu olmayan akraba donörlerinden yap›lan transplantasyonlarda
immun yap›lanma gecikmektedir. T hücre yap›lanmas›n› etkileyen en önemli faktör al›c› timusun
fonksiyonel durumdur. ‹leri yaﬂlarda T hücre yap›lanmas›ndaki gecikmeden timus fonksiyonlar›ndaki yetersizlik sorumlu tutulmaktad›r. Transplant
öncesi dönemde al›c›ya uygulanm›ﬂ olan kemotera-
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T hücre kayb›na da yol açar. Post transplant donör
lenfosit infüzyonu ve di¤er adoptif hücre tedavileri,
keratonosit büyüme faktörü, ‹L-7 uygulamalar› ise
olumlu etki göstermektedir. Özelllikle IL-7, timus
fonkisyonlar›ndaki bozuklu¤a ba¤l› olumsuzluklar›
geri çevirebilir. Uzun süreli yüksek doz intravenöz
immun globulin verilmesi immun yap›lanma üzerine negatif etki göstermektedir. Post transplant viral infeksiyonlar ( özellikle CMV ) GVHD s›kl›¤›nda
art›ﬂa, sitopenilere ve immun sistemin geliﬂmesinde gecikmeye neden olabilmektedir.

pi doz ve süreleri ile timik radyasyon da ayn› yolla
immun yap›lanma üzerine olumsuz etki gösterebilecektir. CMV, EBV gibi viral infeksiyonlara karﬂ›
hem donör hem de al›c›n›n transplant öncesi dönemde immun olmas› durumunda post transplant
daha erken ve güçlü immun yap›lanma geliﬂmektedir.
Transplant iﬂlemine ba¤l› faktörler: Periferik
kandan toplanan kök hücre ürünlerinde kemik ili¤ine göre en az 10 kat daha fazla lenfosit bulunmaktad›r. Özellikle erken transplant sonras› dönemde olgun lenfosit kaynakl› immun yap›lanma
infeksiyon ve relapsa karﬂ› avantaj sa¤layabilir.
Her türlü T hücre deplesyonu iﬂlemi ise immun yap›lanmada gecikmeye neden olmaktad›r. Haz›rlama rejiminde TBI kullan›m› veya antilenfositik serum uygulamalar› immun yap›lanmay› geciktirirken miyeloablatif olmayan haz›rlama rejimlerinden
sonra daha h›zl› ve güçlü bir geliﬂme gözlenmiﬂtir.
Verilen hematopoetik kök hücre say›s›n›n ise belirgin bir etkisi gözlenmemiﬂtir.
Transplant sonras› etkili faktörler: Allojeneik
transplant sonras› GVHD profilaksisi için verilen
immunsupresif ajanlar, akut GVHD geliﬂimi ve tedavisi ve özellikle de kronik GVHD immun yap›lanma üzerine olumsuz etki gösterir. Deney hayvanlar›nda kronik GVHD’nin timus kortikal ve medüller
hücrelerinde azalmaya, bozulmuﬂ negatif seleksiyona ve otoimmun olaylar›n s›kl›¤›nda artmaya neden oldu¤u bildirilmiﬂtir. GVHD aktivasyona ba¤l›
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KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI ‹MMUN YAPILANMA
Kök hücre transplantasyonu sonras› hastalar›n
daha önce alm›ﬂ oldu¤u kemo/radyoterapi, uygulanan haz›rlama rejimi ve GVHD profilaksisine
ba¤l› olarak ilk 1 ayda total lenfosit say›s› genellikle 100/mm3’ün alt›ndad›r. Lenfositlerin tüm alt
gruplarla birlikte say› ve fonksiyonlar›n›n normale
yaklaﬂmas› her türlü transplant sonras› en az 1
y›ll›k bir süre gerektirmekte ve 5 y›l boyunca devam eden bir düzelme olmaktad›r. Post transplant
20 y›ldan sonra ise normal veya normale yak›n bir
immun sistemin varl›¤› gösterilmiﬂtir.(1,2,19,20)
T hücre deplesyonu yap›lmam›ﬂsa post transplant ilk iki ay içinde lenfositlerin hemen tamam›
kök hücre ürünü içinde bulunan donör kaynakl›
lenfositlerdir. Az say›da al›c›da kalan lenfositler de
bulunabilir. Daha sonraki dönemlerde ise kazan›lm›ﬂ immun sistemin as›l yap›lanmas› verilen kök
hücreden yeni oluﬂan lenfositlerle olacakt›r (18,2123).
Do¤al Öldürücü Hücreler: Kök hücre transplantasyonu sonras› en erken düzelme do¤al öldürücü (NK) hücrelerde olmaktad›r. Hastalar›n hemen tümünde NK hücre say›s› 1-3 ay içinde normale dönmekte ve daha sonra da bu düzeyini korumaktad›r. Bu durum otolog veya allojeneik
transplantasyona veya kök hücre kayna¤›na (kemik ili¤i, periferik kan, kordon kan›) göre önemli
bir de¤iﬂiklik göstermemektedir. Bazen ilk aylarda
normalden yüksek say›lar da görülebilir. NK hücreler hematopoetik kök hücreden kaynaklanmaktad›r ve CD3- CD16+ CD56+ yüzey iﬂaretleri ile tan›nabilirler. Normalde periferik kan lenfositlerinin
% 10 kadar›n› oluﬂtururlar ve ço¤u granüllü büyük
lenfosit (LGL) görünümüdedir. Yaklaﬂ›k 1/3’ünde
CD8 pozitifli¤i bulunur. Yüzey Ig veya T hücre reseptörü (TCR) eksprese etmezler. ‹nsanlarda ve deney hayvanlar›nda timus olmadan olgunlaﬂabildikleri gösterilmiﬂtir. Antijen sunan hücrelerden (APC)
salg›lanan IL-12 NK hücrelerinin ço¤almas›n›, IFNg
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mRNA transkripsiyonunu ve sitotoksik etkilerini
artt›r›r. ‹n vitro testlerde K562 hücre hatt›na karﬂ›
do¤al öldürücü etkilerinin devam etmesi say›sal
düzelme yan›nda iﬂlevsel olarak da normale döndüklerini göstermektedir. Bu hücreler MHC k›s›tlamas› olmaks›z›n ve daha önceden uyar›lmadan virusla infekte veya neoplastik hücreleri öldürebilmektedir. Bu nedenle özellikle post transplant erken dönemde viral infeksiyonlardan korunmada ve
relaps› önlemede çok önemli rolleri oldu¤u kabul
edilmektedir. NK hücreler CD16 molekülleri yoluyla antikor ba¤layarak da aktive olabilir. NK hücrelerde "killer immunoglobuline like receptor – KIR"
yap›lar› vard›r. KIR di¤er hücrelerde bulunan MHC
tip I molekülleri ile etkileﬂir. KIR-MHC uyumsuzlu¤u NK hücre aktivasyonuna yol açar ve MHC
uyumsuz hücre yok edilir. HLA tam uyumlu olmayan transplantasyonda çok say›da alloreaktif NK
hücresi oluﬂumu akut GVHD geliﬂiminde etkilidir.
NK hücrelerde bulunan KIR reseptörlerinin di¤er
hücrelerle tam uyumlu MHC tip I molekülü yoluyla etkileﬂmesi ise NK hücre üzerine inhibitör etki
göstermektedir. NK hücreler al›c› immun sistemi
hedefleyerek rejeksiyonu önlemede de etkili olurlar(1,2,24-32).
Cd 8+ T Hücreler: ‹lk 3 ayda düﬂükken (<
200/mm3) daha sonra h›zla yükselir ve 4 – 6 ayda
normale döner.T hücre deplesyonu yap›lm›ﬂsa normal de¤erlere en az 6 ay sonra ulaﬂabilmektedir.
GVHD olanlarda yüksek say›lara ulaﬂabilir. Yap›lanmalar› yaﬂa, transplant türüne ve kök hücre
kayna¤›na göre pek de¤iﬂiklik göstermemektedir.
CD8 hücrelerin geliﬂimi CD4+ hücrelere göre timusa daha az ba¤›ml›d›r. CD3+CD8+ iﬂaretleri ile NK
hücrelerden ayr›l›r. Önce verilen kök hücre ürünü
içinde bulunan donör kaynakl› olgun (bellek) CD8+
hücreler (CD8+CD45RO+) artarken zamanla engrafte olan kök hücreden yeni yap›lan (naive) CD8+
(CD8+CD45RA+) hücreler bask›n olmaktad›r. Özellikle ilk birkaç aydaki say›lar› ve antijen reseptör
repertuvar› geniﬂli¤i ürün ile verilen CD8+ hücre
say› ve repertuvar› ile orant›l› bulunmuﬂtur
(1,2,5,17,31-33) .
CD8+ hücreler özellikle virus ile (CMV, EBV) infekte hücrelere ve neoplastik hücrelere HLA-k›s›tl›
sitotoksik aktivite göstermektedir (sitotoksik T lenfositler). Bu etkinin daha uzun süreli ve güçlü olmas› CD4+ hücre deste¤ini gerektirir. Aﬂ›r› viral
yük varl›¤›nda T hücre yard›m› yoksa sitotoksik
CD8+ T hücreleri k›sa sürede tükenmektedir.
Transplant sonras› ilk aylarda spesifik CD8+T hücre fonksiyonun yetersiz olmas› viral infeksiyonlara
belirgin duyarl›l›k yaratmaktad›r. Ex vivo olarak
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ço¤alt›lan antijen spesifik CD8+T hücreler ile spesifik immunite transferi yap›labilmektedir. Bu yoldan hareketle T hücre deplesyonu yap›lm›ﬂ kök
hücre verilen hastalarda alloreaktif CD8+ hücrelerin immunotoksinlerle deplesyonu yap›ld›ktan
sonra kalan lenfositler geri verilerek GVHD olmadan antiviral ve antineoplastik etkinli¤in devam ettirilebilece¤i gösterilmiﬂtir. GVHD olmayan hastalarda CD8+ hücrelerin al›c›ya kars› donör reaksiyonunu bask›lay›c› özgün etkileri (supresif aktiviteleri daha yüksek bulunmuﬂtur. Supresif aktivitede özellikle CD57+CD8+ hücre kaynakl› solubl faktörler etkili olmaktad›r (1,2,17,31-33).
CD4+ Hücreler: Kök hücre transplantasyonu
sonras› en önemli ve uzun süreli de¤iﬂiklikler
CD4+ hücre yap›lanmas›nda olmaktad›r. Primer
hücresel immun yan›ttan sorumlu olan CD4+ hücreler en az bir y›ll›k süre sonunda normal say› ve
fonksiyona ulaﬂmaktad›r. Bunun en önemli nedeni
timus fonksiyonlar›nda yaﬂ, kemoterapi, radyoterapi ve GVHD sonucu oluﬂan de¤iﬂikliklerdir. Daha önce de belirtildi¤i gibi CD8+ hücre geliﬂimi timus fonksiyonlar›na daha az ba¤l›d›r. CD8+ say›s›n›n h›zla normale gelmesine karﬂ›n CD4+ hücre
say›s›n›n uzun süre düﬂük kalmas› nedeniyle post
transplant yaklaﬂ›k 1 y›l süre ile CD4:CD8 oran›
tersine döner. Kordon kan› transplantasyonu sonras› ise bu oran 6 ayda normale dönebilmektedir
(1,2,15,16,17,32-34).
CD4+ hücrelerin do¤al geliﬂiminde önce timus
kaynakl› yabanc› antijenle karﬂ›laﬂmam›ﬂ "naive"
(CD4+CD45RA+) hücreler daha sonra da olgun
"memory" ( CD4+CD45RO+) hücreler oluﬂmaktad›r. Kök hücre transplantasyonu sonras›nda ise ilk
3 ayl›k dönemde verilen ürünün içinde bulunan
donör kaynakl› olgun CD4+CD45RO+ hücreler
egemendir. Bu dönemde hastadaki CD4+ hücre say›s› verilen üründeki say› ile orant›l› bulunmuﬂtur.
Periferik kök hücre ürününde CD4+ hücre say›s›
kemik ili¤ine göre daha yüksektir. Bu olgun T hücrelerin otolog transplantasyon sonras›nda 1. aydan
itibaren h›zla azald›¤› gösterilmiﬂtir. T hücre deplesyonu yap›lanlarda ise genellikle ilk 2-3 ay dolaﬂ›mda CD3+ T hücre bulunmaz. Kök hücre kaynakl› yeni CD4+ CD45RA+ hücre say›s› ço¤unlukla 6. aydan sonra artmaya baﬂlar. Bu art›ﬂ yaﬂla
ters orant›l›d›r. Timus ç›k›ﬂl› yeni T hücre miktar›
yüzey belirleyicileri yan›nda, T hücre reseptör gen
düzenlemesi yap›l›rken ayr›lan ve daha sonra ço¤almadan hücre içinde kalan DNA "T cell receptor
exicion circles –TREC" miktar›n›n periferik kanda
ölçümü ile oldukça do¤ru bir ﬂekilde yap›labilmektedir. TREC miktar› art›ﬂ› TCR repertuvar art›ﬂ› ile
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de uyumlu bulunmuﬂtur. Post transplant 2 y›l
sonra bile özellikle "naive" CD4+ hücre say›s› yetersiz olabilmektedir. Donör kaynakl› olgun antijen
spesifik T hücrelerinin uzun dönem T hücre immunitesindeki rolü beli de¤ildir. Bu hücreler muhtemelen k›sa süreli pasif hücresel immunite sa¤larlar. Uzun dönem hücresel immunite ise kök hücrelerden yeni oluﬂan T hücreleri arac›l›¤› ile geliﬂecektir(1,2,19,34-42).
Post transplant 1 y›ll›k dönemde CD4+ T hücre
say›lar›n›n yan›nda TCR repertuvar›nda da belirgin
k›s›tl›l›k oldu¤u gösterilmiﬂtir. TCR’nin de¤iﬂken
bölgesine spesifik monoklonal antikorlar kullan›larak veya de¤iﬂken bölgeden sorumlu gen dizilimlerindeki farkl›l›klar›n PCR yöntemleri ile saptanmas› ile repertuvar geniﬂli¤i belirlenebilir. Yine bu dönemde "helper" T hücrelerin in vitro mitojen yan›tlar›nda , sitokin (IL-2, IFNγ ) salg›lamalar›nda ve in
vivo geç aﬂ›r› duyarl›l›k, antijen spesifik proliferasyon reaksiyonlar›nda bozukluklar gösterilebilir.
Transplant öncesi hem donör hem de al›c›n›n ayn›
antijenle (CMV) karﬂ›laﬂm›ﬂ olmas› daha erken
spesifik immun yan›t oluﬂturabilmektedir (34-43).
B Hücreler ve ‹mmunoglobulinler: Post
transplant ilk 2 ay say›lar› mikrolitrede 200’ün alt›ndad›r. Geliﬂim normal B hücre ontogenisine
uyum gösterir. ‹lk 2 ay B hücrelerinin ço¤u donör
kaynakl›d›r. Bu olgun B hücreleri ile humoral immunite pasif olarak transfer olur. Üçüncü aydan
sonra kök hücre kaynakl› öncü B hücreleri artmaya baﬂlar. B hücre say›s› genelikle bir y›l içinde
normale döner. Otolog ve kordon kan› transplantasyonu sonras› daha h›zl› yükselmektedir. B hücre deplesyonu yap›lsa bile B hücre yap›lanmas›
normal devam edebilmektedir. Yeni oluﬂan bu B
hücreleri immunfenotipik olarak neonatal B hücrelerine çok benzer. "Naive" (IgD+) hücreler nispeten
h›zl› artarken "memory" (IgD-) B hücreler daha yavaﬂ artmaktad›r. T hücrelere benzer ﬂekilde say›sal
art›ﬂla birlikte Ig repertuvar›nda da geniﬂleme saptanabilir. Akut GVHD geliﬂmesi B lenfopoezi olumsuz etkiler. Aktif inflamatuvar hücrelerden B lenfopoezi inhibe eden IFNγ, IL-1 salg›lanmas›, donör T
hücrelerinin stromal hücreleri destrüksiyonu ve
GVHD için uygulanan tedaviler baﬂl›ca nedenlerdir. Kronik GVHD varl›¤› da B hücre geliﬂimini
olumsuz etkilemektedir (1,2,15,16,44-46).
Erken dönemde B hücrelerinin ço¤unun donör
kaynakl› olmas›na karﬂ›n immunglobulinler al›c›
kaynakl›d›r. Muhtemelen haz›rlama rejimine dirençli plazma hücreleri al›c›da immunglobulin üretimini sürdürürler. Zamanla donör tipte antikorlar
yap›lsa da 8 y›la kadar al›c› tipte antikor üretimi
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tan›mlanm›ﬂt›r. Post transplant 3 ay içinde IgM ve
total immunglobulin (Ig) düzeyleri normal s›n›rlara
gelirken IgG2 ve IgA düzeyleri 2 y›l sonra bile düﬂük
kalabilir. Bu durum muhtemelen izotip dönüﬂümü
için gerekli T hücre yard›m›n›n yetersizli¤ine ba¤l›d›r. IgA eksikli¤inin IL-5 ve IL-6 yetersizli¤i ile iliﬂkili olabilece¤i belirtilmiﬂtir. Total Ig düzeyleri
fonksiyonel bir humoral immunitenin göstergesi
olamaz. Ig repertuvar geniﬂli¤i daha önemlidir.
Post transplant dönemde mono/oligo klonal antikorlara ve oto antikorlara oldukça s›k rastlan›r. Bu
antijenler infeksiyon ajanlar›na spesifik bir etki
göstermez. Aksine otoimmun olaylara neden olabilir. Protein antijenlere (tetanus toksini) immun yan›t 6-12 ay içinde normale dönerken polisakkarit
konjuge antijenlere (pnömokok kapsül antijeni) 2
y›l süre ile yan›t yetersizli¤i görülebilmektedir.
Özellikle kronik GVHD bu yan›t› geciktirir. GVHD
bulunmayan hastalarda otolog-allojeneik-sinjeneik
transplant sonras› antikor yan›tlar› benzer bulunmuﬂtur. T hücre deplesyonu ve post transplant anti–T hücre tedavileri de antikor yan›t›n› belirgin
azalt›r. Transplant sonras› al›c›da polio, tetanus,
H. ‹nfluenza ve S.pnömonia karﬂ› antikor oluﬂumu
transplant öncesi düzeyler ile uyumlu bulunmuﬂtur. Periferik kök hücre ile antikor yan›t›n›n daha
yüksek oldu¤u gösterilmemiﬂtir. Hem donör hem
de al›c› taraf›ndan karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ antijenlere humoral immun yan›t daha düzenli ve uzun süreli olmaktad›r. Yaln›z donör taraf›ndan karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ
antijenlere ise post transplant dönemde zay›f ve k›sa süreli immun yan›t gözlenebilir. Antijen yoklu¤unda "memory" B hücreler daha k›sa süre yaﬂamaktad›r Allojeneik transplant sonras› humoral
immunite transferi ( tetanus, varicella, difteri,
CMV, hepatitis B) gösterilmiﬂtir. Fonksiyonel B
hücre transferi ve post transplant immunizasyonla
bunun güçlendirilmesi sa¤lanabilir. Benzer yolla
otoantikorlar›n transferi ile otoimmun patolojiler
ortaya ç›kabilmektedir (1,2,47-51).
Monosit ve Makrofajlar: Dolaﬂ›mdaki monositler bir ay içinde normal say›ya ulaﬂmaktad›r. IL-1
üretimi, antijen sunumu, kemotaksis ise 1 y›l süre
ile bozukluk gösterebilir. G-GSF veya GM-CSF ile
mobilize edilen kök hücre ürünlerinde yaklaﬂ›k 2
log fazla monosit bulunur. Bu monositler T hücrelerin alloreaktif etkilerini bask›lay›c› fonksiyon görebilmektedir(52,53).
Dendritik Hücreler: Dendritik hücrelerin antijenle karﬂ›laﬂmam›ﬂ "naive" T lenfositleri uyaran
tek hücre tipi oldu¤u düﬂünülmektedir. Olgun T
hücreler ise çeﬂitli antijen sunan hücreler taraf›ndan uyar›labilir. Miyeloid kök hücre kaynakl› olan
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langerhans hücreler ve lenf bezlerindeki "interdigiting" dendritik hücreler T hücrelerine antijenik
peptid-HLA kompleksini ve ayn› zamanda yard›mc› uyar›c› sinyalleri (CD80/CD28) gönderirler. Dokular aras›nda migrasyon da yapabilen profesyonel
antijen sunan hücrelerin bu fonksiyonlar› post
transplant 6 ay süre ile yetersiz olabilmektedir.
Lenf nodüllerinde bulunan foliküler dendritik hücreler ise germinal merkez reaksiyonlar›nda rol almaktad›r. Bunlar B hücrelerinde IgD/IgM yerine
IgG/IgA/IgE izotopik dönüﬂümde ve somatik mutasyonda etkili olurlar. Hematopoetik veya fibroblastik kökenli oldu¤u düﬂünülen foliküler dendritik hücreler ise antijeni uzun süre tutup B ve T
hücrelerinin uyar›m›n›n devam›n› sa¤larlar. Bu
hücrelerin post transplant 1 y›l sonra bile yetersiz
olduklar›, bunun da transplant sonras› germinal
merkez geliﬂmesinde gecikmeden sorumlu olabilece¤i belirtilmektedir. Timustaki lenfoid kök hücre
kaynakl› dentritik hücreler T hücrelerin negatif seleksiyonunda fonksiyon görmektedirler. Deney
hayvanlar›nda post transplant birkaç hafta içinde
timusta ortaya ç›kabildikleri gösterilmiﬂtir. Miyeloablatif rejimler dendritik hücrelerin ço¤unu elimine etmektedir. Akut GVHD geliﬂen dokularda bol
miktarda dendritik hücre bulunmaktad›r. Bunlar›n donör T hücrelerini al›c›n›n minör HLA antijenlerine karﬂ› duyarl›laﬂmas›nda etkileri olabilir. Al›c›n›n minör HLA antijenleri donör dendritik hücreleri taraf›ndan da sunulabilmektedir. Periferik kan
kaynakl› kök hücre ürünlerinde daha az say›da
dendritik hücre olmas› GVHD’ nin beklenenden
daha az olmas›n›n nedenleri aras›nda olabilir
(1,54-59).
POST TRANSPLANT ‹MMUN YAPILANMANIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Post transplant immun yap›lanman›n de¤erlendirilmesi ve gerekli desteklerin uygulanmas› infeksiyon ve relaps s›kl›¤›n› azaltarak transplant baﬂar›s›nda çok önemli rol oynayabilir. Ancak teknik
yetersizlikler, testlerin prediktif de¤erlerinin düﬂük
oluﬂu, standardizasyon sorunlar› ve maliyet gibi
nedenler birçok merkezde immun yap›lanman›n
de¤erlendirilmesinde k›s›tl› say›da test kullan›lmas›na neden olmaktad›r. En s›k izlenler total lenfosit say›s›, lenfosit alt gruplar›, lenfosit fonksiyonlar› ile total ve subgrup immunglobulin düzeyleridir.
Post transplant yeni T hücre oluﬂumu ve T hücre
repertuvar geniﬂli¤ini, KIR repertuvar geniﬂli¤ini,
mikrobiyolojik veya neoplastik antijenlere karﬂ›
spesifik immun yan›t› ölçen testler halen deneysel
aﬂamadad›r(1,2,60-63).
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Post transplant T, B ve NK hücre say›lar› periferik kan mononükleer hücrelerinin immun fenotiplemesi ile belirlenebilir. Ak›m sitometrede çoklu
monoklonal antikor kullan›larak hücre oranlar› ve
say›lar› bulunur.
T hücre proliferatif yan›tlar› ceﬂitli mitojenler
(PHA, anti CD-3, PKW) veya antijenler (CMV, candida, tetanus toksini, alloantijen) kullan›larak invivo veya invitro de¤erlendirilebilir. T ve NK arac›l› sitotoksik etkiler için ile karma lenfosit kültüründeki allojeneik yan›t, NK hücrelerinin K562 hücre
hatt›na spontan aktivite göstermeleri, lenfokin aktive hücrelerin (LAK) Daudi hücre hatt›na etkileri
ile de¤erlendirilebilir.
B hücre fonksiyonlar› için serum immunglobulinlerinin total ve alt grup miktarlar›n›n ölçümü.
‹nfeksiyon veya aﬂ›lama sonras› spesifik immunglobulinlerin ölçümü ile yap›labilir.
Çeﬂitli sitokinlerin serum düzeyleri veya hücrelerin belirli sitokinleri (örne¤in CD 4+ hücre- ‹L-2 )
salg›lama kapasitesi de¤erlendirilebilir.
TRANSPLANT SONRASI ‹MMUN YAPILANMANIN GÜÇLEND‹R‹LMES‹
Do¤al ‹mmun Sistemin Desteklenmesi: G‹S mukozas›n› koruma amac›yla glutamin(64), infeksiyonlara destek amac›yla granülosit transfüzyonlar›
yayg›n de¤ildir. En çok G-CSF uygulamalar› yap›lmaktad›r.
Donör Lenfosit ‹nfüzyonu: Non selektif donör
lenfosit infüzyonlar›n›n antilösemik etkisi gösterilmiﬂtir. Ancak iﬂlem sonras› GVHD geliﬂme riski
yüksektir. Bu nedenle alloreaktif lenfositler elimine
edilerek yap›labilir. Kalan lenfositlerinin anti-infektif ve anti-neoplastik etkileri devam etmektedir.
Ex vivo olarak ço¤alt›lan CMV veya EBV’ye etkili
spesifik sitotoksik lenfosit verilmesi, tedavi ve koruyucu amaçl› uygulamalarda baﬂar› sa¤lam›ﬂt›r(65-68).
Tolerans ve ‹nvitro Olarak Al›c› Antijenlerine
Karﬂ› Tolerans Oluﬂturulan Donör Lenfositlerin
Adoptif Transferi: ‹mmunolojik olarak tolerans immun sistemin kendine ait (self) antijenlere yan›t
vermemesidir. Allojeneik kök hücre transplantasyonu sonras› tolerans ise donör kaynakl› immun
sistemin al›c› dokular›na karﬂ› reaksiyon vermemesi anlam›na gelir. Kök hücre ürünü içindeki alloreaktif T hücre oran› % 0.01 ile % 10 aras›nda
de¤iﬂebilmektedir. Bu hücreler arac›l› GVHD oluﬂmamas› için immunsupresif tedavi gereklidir. ‹mmunsupresif tedavinin kesilmesine karﬂ›n GVHD
oluﬂmamas› tolerans geliﬂti¤ini gösterir. Allojeneik
kök hücre transplantasyonu sonras› tolerans geliﬂ-
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mesi için gereken süre yaklaﬂ›k 1 y›l olup ileri yaﬂ,
cinsiyet uyumsuzlu¤u (kad›n donör erkek al›c›) ve
derece II–IV GVHD varl›¤›nda uzamaktad›r. Solid
organ transplantasyonlar› sonras› ise ömür boyu
immunsupresif tedavi gerekmektedir. Yeterli T
hücre deplesyonu yap›lan kök hücre transplantasyonu sonras› immunsupresif tedavi verilmemesine
karﬂ›n GVHD görülmemesi ise gerçek anlamda bir
tolerans de¤ildir. Tolerans oluﬂumunda rol oynayan mekanizmalar Tablo 2’de gösterilmiﬂtir
(68,69).
Santral tolerans: Lenfosit geliﬂimi s›ras›nda
kendi doku antijenlerine karﬂ› güçlü reaksiyon veren T hücreler timusta, B hücreler ise kemik ili¤inde apopitoza u¤ramaktad›r. Yeni do¤anlarda immun sistem olgunlaﬂmadan önce kolayl›kla tolerans oluﬂturulabilmektedir. Farelerde do¤umdan
sonra 2 gün içinde verilen MHC farkl› kemik ili¤i
engrafte olabilmektedir. ‹nsanda sadece ilk trimestrde bu mümkündür. Fertilizasyondan sonra
14 hafta içinde donörde olgun T hücre bulunmamakta olup fetal karaci¤er hücrelerinin umblikal
vene verilmesi ile yap›lan prenatal transplantlarda
HLA uyumu aranmaz. Alloreaktif T hücreler santral delesyona u¤rayacak ve GVHD görülmeyecektir
(68-70).
Periferek tolerans: T hücre uyar›s›nda birincil
sinyal, antijen ile TCR aras›nda olup immun yan›t›n spesifikli¤ini sa¤lar. ‹kincil sinyal yani yard›mc› uyar›c› yol (kostimulasyon ) antijen spesifik olmamas›na karﬂ›n T hücre aktivasyonu için gereklidir. APC' ler T hücrelerine her iki sinyali de gönderebilmektedir.T hücrelerin effektör veya regulatuvar hücrelere dönüﬂümü yard›mc› uyar›c› sinyal
tipi ve düzeyi ile sitokin ortam›na ba¤l› olarak de¤iﬂebilmektedir. Yard›mc› uyar›c› sinyallerin olmamas› ve/veya aktif supresyon (supresör hücreler ve
sitokinler) anerji (antijene yan›ts›zl›k) ile sonuçlan›r. Anerjize T hücrelerin yan›ts›zl›¤› antijen spesifik T hücrelerin klonal delesyonu sonucu de¤il fakat T regulatuvar tip-1 (Tr1) ve tolerojenic dendri-
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tik hücrelerin indüksiyonu ile olmaktad›r. Anerji
bir çeﬂit fonksiyonel delesyon durumudur. En iyi
bilinen yard›mc› uyar›c› yollardan biri T hücre üzerindeki CD28 ile APC’nin üzerindeki B7.1 (CD80)
ve B7.2 ( CD86 ) etkileﬂmesidir. Bu etkileﬂme T
hücre yan›t›nda önemli bir rol oynar ve proliferatif
etki gösterir. T hücre üzerinde eksprese edilen di¤er bir molekül olan "cytotoxic T lymphocyte associated antijen 4"ün (CTLA4 - CD152)’ CD 80 veya
CD 86 ile etkileﬂmesi ise tersine T hücre üzerine
inhibitör etki göstermektedir. CTLA-4, CD80 ve
86’ya karﬂ› CD28 den daha fazla afinize gösterir.
CTLA-4 ile etkileﬂen Ig yap›s›nda moleküller geliﬂtirilmiﬂtir. CTLA-4Ig’nin dendritik hücrelere ba¤lanmas› T hücrelerinin direkt inhibisyonu yan›nda
tolerojenic dendritik hücreler oluﬂmaktad›r. Birçok
preklinik ve klinik modelde tolerejenik dendritik
hücrelerin ve supresör T hücrelerin periferik tolerans›n indüksiyonunda ve devam›nda önemli rol
oynad›klar› gösterilmiﬂtir. Bu etki inhibitör ürünler
arac›l›¤› ile olmaktad›r. IL-10 anti inflamatuvar bir
sitokin olup T hücre arac›l› allojeneik yan›tta güçlü supresif etki göstermektedir. MLR’ye invitro olarak eklenmesi allojeneik yan›ts›zl›k oluﬂturabilmektedir. ‹n vitro IL-10 tedavisi ile tolerojenic
dendritik hücreler geliﬂtirilebilmektedir. IL-10 ile
anerjize edilen T hücreler normal antijenlere (tetanus toksoid, candida, viral yan›t oluﬂturmaya devam etmektedir. Bu da IL-10 ile indüklenen anerjinin antijen spesifikli¤i göstermektedir. Ex vivo IL10 ile anerjize edilen T hücrelerin adoptif transferi
ile ilgili klinik protokol geliﬂtirilmiﬂtir. Özellikle
haploidentik donörlerde, kök hücre engrafman›ndan hemen sonra verilmekte ve etkili olmaktad›r.
G-CSF’le mobilize edilen periferik kök hücreler
içinde yüksek say›da DC2 bulunur. Periferik kök
hücre ürününde kemik ili¤ine göre 10 kat fazla
lenfosit olmas›na karﬂ›n GVHD’nin aﬂ›r› art›ﬂ göstermemesinde bunun etkisi olabilir (68,69,71-77).
Özellikle T hücre deplesyonu yap›lm›ﬂ hastalara ex vivo ço¤alt›lm›ﬂ ve allo antijenlere anerjik T
hücre klonlar› verilerek GVHD oluﬂturmadan immun yap›lanma güçlendirilebilir. Donör kök hücre
ürünlerinin ex vivo olarak CTLA-4Ig veya antiCD80 ile inkübe edilmesi anerjiyi indükleyebilmektedir. Benzer ﬂekilde B hücre aktivasyonu için gerekli olan CD40 /CD40L yard›mc› yola¤›n› etkileyen ve inhibe eden monoklonal antikorlar da üretilmiﬂtir. Farkl› sinyal yolaklar›n›n ayn› anda blokaji, birlikte düﬂük doz siklosporin kullan›lmas› ile
etkinlik daha da artt›r›labilmektedir. Ayr›ca alloantijenlere karﬂ› aktivasyon gösteren hücrelerin toksinle konjuge anti-CD25, anti-CD69 monoklonal
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antikorlar ile azalt›lmas› sa¤lanabilir. Böylece elde
edilen "allo deleted" T hücrelerin lösemik veya infeksiyon ajanlar›na karﬂ› klonlanmas› ile elde edilen tümör antijen spesifik sitotoksik T lenfosit
klonlar› da tedavide denenmektedir. Rekombinan
olarak üretilen HLA tip-I multimerleri spesifik peptitlere ba¤lanarak bunlara etki gösteren sitotoksik
T lenfosit klonlar› immunomagnetik izolasyonla ayr›labilmekte, yard›mc› uyar›c› moleküller ile say› ve
etkinlikleri daha da art›r›lan bu hücreler post
transplant geri verilebilmektedir(78,79).
Deney hayvanlar›nda, majör HLA uyumlu, minör HLA uyumsuz transplantta beta 2 mikroglobulin "knockout" al›c›da GVHD önlenmektedir. Bu
bulgu CD8+ T hücreler için hedef antijenlerin al›c›
APC’leri ile sunuldu¤unu ve al›c› doku antijenlerin
donör APC ile sunulmas›n›n (çapraz sunum)
GVHD oluﬂturmada yeterli olmad›¤›n› gösterir.Tam
allojeneik kimerada yaln›zca donör APC’leri bulunur. Kemik ili¤inden ç›kan T hücreleri timik stroman›n allojeneik al›c› çevresinde olgunlaﬂacakt›r.
Sonuçta al›c› tip-I MHC antijenlerini sunan APC’ler
ile iliﬂkiye giren olgun T hücreler pozitif olarak seçilecektir. Bu antijenler donör kaynakl› APC’ler taraf›ndan sunulmamaktad›r. "Mixed" allojeneik kimerada hem donör hem al›c› kaynakl› antijen sunan hücreler vard›r. Bunlar her iki kaynakl› T hücrelerle etkileﬂir. Donör T hücreleri toleransta, al›c›
T hücrelerin immun yap›lanmada etkili olacak ve
sonuçta hem tolerans hem de immun yap›lanma
daha iyi geliﬂebilecektir(80-82).
Tolerans oluﬂumunda ilaçlar›n etkisi ise infeksiyon, tümör nüksü, ilaç yan etkileri, solid organ
transplantasyonu sonras› devaml› tedavi gereksinimi gibi nedenlerle s›n›rl› kalmaktad›r
Sitokinler: Farelerde IL-7 ve ILGF-1 uygulamalar› ile T hücre yap›lanmas› uyar›lmakta, timusta
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hipertrofi oluﬂmaktad›r. IL-7, T ve B hücrelerin geliﬂmesi ve yaﬂamlar›n› devam ettirebilmeleri için
gerekli bir sitokindir. Farelerde K‹T sonras› immun
yap›lanmay› güçlendirmektedir. ‹nsanlarda henüz
veri yoktur). Timik ve splenik T hücre say› ve fonksiyonlar›na olumlu etkisi gösterilen IL-7’nin özellikle eriﬂkin hastalarda T hücre yap›lanmas›na
olumlu etkisi beklenmektedir. Yine deney hayvanlar›nda solubl CD40 ligand kullan›larak kemik ili¤inde B hücre progenitörleri, total IgG , T hücre
proliferatif yan›tlar ve IL-4 üretimi artt›r›labilmektedir(83-88).
Timus graft›: Deney hayvanlar›nda uygulanabilir bulunmuﬂtur. ‹nsanlarda k›smi HLA uyumlu
veya akraba d›ﬂ› vericilerden yap›lan transplantasyonlarda muhtemelen timusun rejeksiyonu nedeniyle etkili bulunmam›ﬂt›r(89).
Immunglobulinler: Transplant sonras› infeksiyonlar› önlemede belirgin bir etkinlik sa¤lanmam›ﬂt›r. Pahal› olan bu ürünlerin immun yap›lanma
üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Total IgG
düzeyleri normalin alt›nda olan kiﬂilerde verilebilir.
Normalde 22 gün olan yar› ömürleri transplant
sonras› dönemde 6 güne düﬂmektedir. Bu nedenle
haftal›k 250 – 400 mg / kg uygulama önerilmektedir(90).
AﬁILAMALAR
Aﬂ›lama ile yarar sa¤lanan önemli patolojilerin
ço¤u transplant sonras› dönemde önemli bir sorun
oluﬂturmaz. Donörün transplant öncesi al›c›n›n ise
transplant sonras› aﬂ›lanmas› daha etkin olabilir.
Allojeneik kök hücre transplantasyonu ile donörden al›c›ya spesifik immunite transfer edilmesine
karﬂ›n birçok hastada bakteriyel (tetanus, difteri)
ve viral ajanlara karﬂ› ba¤›ﬂ›kl›k zamanla kaybedilmektedir. Bu nedenle yan›t yetersiz olsa da immun
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yap›lanma oluﬂtuktan sonra sistematik biçimde
yeniden aﬂ›lanma yap›lmal›d›r (91-96).
Transplant sonras› GVHD olan hastalarda veya
immunsupresif tedavi alanlarda tedavi zaman›na
bak›lmaks›z›n canl› bakteri ( BCG) ve virus aﬂ›lar›
kontrendikedir. Di¤er aﬂ›lar da 1 y›ldan önce yap›lmamal›d›r. ‹naktif veya subunit aﬂ›lar› güvenlidir
ancak erken yap›ld›¤›nda yeterli bir yan›t oluﬂmaz.
PKH transplantasyonundan sonra aﬂ›lanmaya daha iyi bir yan›t al›nd›¤›n› gösterir kan›t yoktur.
Hastalar için tüm aﬂ›lar gerekli de¤ildir. Aﬂ›lama
prati¤i de merkezler aras›nda oldukça de¤iﬂkenlik
göstermektedir. EBMT taraf›ndan yap›lan bir taramada allojeneik transplantasyon yapan merkezlerin % 65’nin, otolog transplantasyon yapan merkezlerin ise % 37’sinin rutin aﬂ›lama yapt›¤› belirtilmektedir. En s›k yap›lanlar tetanus toksoid ve
inaktif poliovirus aﬂ›s›d›r. En çok önerilenler ise tetanus toksoid, difteri toksoid, inaktif polio ve influenzad›r(91-96).
Donörün hepatit B aﬂ›s› yapt›rmas› T hücre
deplesyonu yap›lan transplant sonras› bile antikor
yan›t›n›n transferini sa¤lamaktad›r. Donör ve al›c›n›n aﬂ›lanmas› ise daha güçlü ve uzun süreli yan›t
oluﬂturmaktad›r. Benzer ﬂekilde donör ve al›c›n›n
H. ‹nfluenza HiB konjuge aﬂ›s› ile transplant öncesi aﬂ›lanmas› transplant sonras› aﬂ›lananlara göre
daha erken (3 ayda ) ve güçlü yan›t oluﬂturmaktad›r. Kök hücre transplantasyonu sonras› önerilen
aﬂ›lama uygulamalar› tablo 3 ve 4 de gösterilmiﬂtir(91-96).
Aile bireylerine ilk y›l Sabin (canl› aﬂ›) yap›lmamal›d›r. Mutlak yap›lmas› gerekiyorsa transplant
hastas› 8 – 12 hafta süre ile o birey ile görüﬂmemelidir.Tetanus ve difteri toksoid aﬂ›lar› kombine ﬂekilde yap›labilir. Difteri aﬂ›s›n›n 10 y›l sonra tekrar› önerilir. 7 yaﬂ›n alt›nda Bo¤maca aﬂ›s› da eklenmelidir. Hepatit A aﬂ›s› rutin olarak önerilmemektedir. Menengokok aﬂ›s› da endemik bölgeler d›ﬂ›nda rutin uygulanmayabilir. ‹nfluenza aﬂ›s›nda ilk
uygulama transplant öncesi yap›labilir.K›zam›k,
k›zam›kç›k ve kabakulak MMR ﬂeklinde kombine
yap›labilir. ‹mmun yetmezli¤i olmayan hastalara
uygulanmal›d›r. Varicella aﬂ›s› ile araﬂt›rmalar devam etmektedir.
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