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Hematopoietik kök hücre (HKH) nakli uygulamalar›nda transplant haz›rlama rejimlerinin gerektirdi¤i süre nedeniyle hastadan elde edilmiﬂ olan
hücrelerin saklanmas› bir zorunluluk oluﬂturmaktad›r. Toplanan ürün oda s›cakl›¤›nda birkaç saat
ya da +4°C’ de buzdolab›nda birkaç gün (en fazla 9
gün) saklanabilmektedir. Bu nedenle toplanma ile
reinfüzyon aras›nda geçecek olan süre 72 saatten
daha fazla olacak ise ürünün dondurulmas› gereklidir. Dondurma iﬂlemi (kriyopreservasyon) genellikle otolog ürün için yap›lmakla birlikte örne¤in
40 saat içerisinde hastaya verimesinin garanti edilemedi¤i durumlarda oldu¤u gibi allojenik ürün ya
da akraba-d›ﬂ› transplantasyon için belki de 10 y›llarca saklayabilmek amac›yla kordon kan› için de
gereksinilebilir. Keza kadavradan al›nan kök hücre
de dondurulabilir.
Kriyopreservasyondan amaç, kemik ili¤i ya da
çevre kan›ndan elde edilen "canl›" pluripotent
HKH’lerin yeniden eritildiklerinde canl›l›k ve fonksiyonel bütünlüklerinin yüksek oranda korunmuﬂ
olmas› ve toksik bir etki olmaks›z›n al›c›ya infuze
edilebilmesinin sa¤lanmas›d›r. Bu süreç seçilen
kriyoprotektan madde, dondurma h›z›, donma s›ras›ndaki hücre konsantrasyonu, saklama koﬂullar› ve eritme iﬂlemleri taraf›ndan etkilenmektedir.
Genellikle kriyopreservasyona ba¤l› olarak engrafman yetmezli¤i gözlenmez.
Dondurulmayan ürünlerde progressif bir HKH
kayb› olmaktad›r. Bununla birlikte dondurma iﬂlemleri ya da saklama döneminde de beklenmedik
hücre kay›plar› olabilmektedir. Dondurma iﬂlemleri s›ras›nda hücre kayb›n›n en önemli nedeni buz
kristal formasyonudur. Bu hasar iki ayr› alt grupta de¤erlendirilebilir:
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1. H›zl› so¤utmalarda (>10 C/dak) intrasellüler
buz kristalleri oluﬂmakta ve hücrenin mekanik
olarak parçalanmas›na ve h›zl› hücre ölümüne neden olmaktad›r.
2. Daha yavaﬂ (<10 C/dak) so¤utma h›zlar›nda
ise buz kristal oluﬂumu hücre d›ﬂ› alanda oluﬂur.
Ortaya ç›kan hiperosmolar durum da hücrenin dehidrasyon ile ölümüne neden olmaktad›r.
Hücre içi buz kristal oluﬂumu so¤utma h›z›n›n
yavaﬂlat›lmas› ve kriyoprotektan madde eklenerek
azalt›labilir. Kriyoprotektan madde olarak ise dimetil sülfoksit (DMSO), gliserol, polivinilpirolidon,
hidroksietil starch (HES) kullan›lmaktad›r.
Dimetil Sülfoksit (DMSO)
Gliserolün kriyoprotektan özelli¤i ilk olarak
1949 y›l›nda tan›mlanm›ﬂ, bundan 10 y›l kadar
sonra DMSO’nun benzer özelli¤i belirlenmiﬂtir.
DMSO’nun hücre içine h›zl› difüzyon özelli¤i, gliserolün reinfüzyon öncesi uzaklaﬂt›r›lmas›ndaki güçlükler DMSO’yu günümüzde HKH dondurulmas›nda en yayg›n kullan›lan kriyopotektan yapm›ﬂt›r.
‹ntrasellüler bir ajan olarak DMSO ekstrasellüler
elektrolit dengesini sa¤layarak ve intrasellüler ve
ekstrasellüler osmolarite fark›n› azaltarak dehidratasyon hasar›n› önler.
DMSO temelde, insektisidler, fungisid ve herbisidler gibi çeﬂitli kimyasallarda çözücü olarak kullan›lan bir ajand›r. Saf DMSO kokusuz ve renksiz
bir s›v›d›r. Serumdaki ortalama yar› ömrü 20 saat
kadard›r ve temelde renal yolla uzaklaﬂt›r›lmaktad›r. Ancak düﬂük bir oranda dimetil sulfide indirgenen formu uygulamadan sonra 24 saatlik bir zaman içinde akci¤erler yolu ile at›l›r ve bu uygulamada karﬂ›laﬂ›lan karakteristik kokuya neden ol-
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maktad›r.
HKH dondurulmas›nda kriyoprotektan olarak
gerek DMSO gerekse gliserol için optimal konsantrasyon %10 gibi de¤erlendirilmekle birlikte %5 e
kadar azalt›lan konsantrasyonu ile de transplantasyonlarda baﬂar› sa¤lanabilmektedir.
DMSO oda s›cakl›¤›nda hücrelere toksiktir. Bu
nedenle +4 C de sabit bir h›zda eklenmeli ve hemen
dondurma aﬂamas›na geçilmelidir.
HES (Hidroksietil Starch)
Ekstrasellüler bir kriyoprotektan olan HES baﬂlang›çta k›m›z› küre saklanmas›nda baﬂar›yla kullan›lm›ﬂ ve ard›ndan de¤iﬂik hücrelerde de etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Ekstrasellüler kriyoprotektanlar makromoleküler yap›da olup dondurma s›ras›nda hücre d›ﬂ›nda bir z›rh oluﬂturmakta ve böylece dehidratasyonu engellemektedirler. Tek baﬂlar›na kullan›labilmekle birlikte penetran olan intrasellüler koruyucularla birlikte kullan›lmalar› güncel uygulamad›r.
In vitro kültürde progenitor hücre sa¤kal›m›
aç›s›ndan %5 DMSO, %6 HES ve %4 insan serum
albumin kombinasyonunun tek baﬂ›na HES’ e üstünlü¤ü gösterilmiﬂ ve ard›ndan klinik uygulama
ile de desteklenmiﬂtir. Tek baﬂ›na DMSO ile
DMSO/HES kombinasyonunun etkinli¤ini araﬂt›ran az say›da çal›ﬂma vard›r ve anlaml› bir fark ortaya konamam›ﬂt›r. Baz› araﬂt›r›c›lar DMSO ya
HES eklenmesinin çözündürme iﬂlemini takiben
ortaya ç›kan hücre kümeleﬂmesini azaltt›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Protein ve ﬁekerler
Plazma proteinleri kriyoprotektan etkinli¤e sahiptirler ve olas›l›kla viskozite de¤iﬂikli¤i ile bu etkiyi gerçekleﬂtirirler. Lenfositler tek baﬂ›na serum
kullan›larak dondurulabilmektedir. Kriyopotektan
solüsyona serum proteinlerinin eklenmesi HKH yaﬂam›n› olumlu etkilemektedir. Halihaz›rda kullan›lan tüm kriyopreservasyon solüsyonlar› plasma
proteinleri içermektedir. De¤iﬂik transplantasyon
merkezlerinde kullan›lan protein oran› çok farkl›l›klar göstermekte, baz›lar› %90 oranlar›na kadar
ç›kabilmektedirler. Kemik ili¤i ya¤ ve hücresel debris bulaﬂ›¤›, antikoagulan gereksinimi ve otolog
plazmada kriyoglobulin bulunabilmesi gibi sak›ncalar› nedeniyle plasma yerine albumin daha fazla
ye¤lenmektedir.
De¤iﬂik ﬂeker tipleri kriyoprotektan olarak kullan›labilir. Bunlar dehidrasyon ya da donruma iﬂlemi s›ras›nda hücre membran›n›n stabilizasyonuna katk›da bulunmaktad›rlar.

Türk Hematoloji Derne¤i
Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Kursu

ÜNDAR L.

DONDURMA ‹ﬁLEM‹
Kriyoprezervasyon için Hematopoietik Hücrelerin Haz›rlanmas›
Kök hücreler CD34 eksprese etmelerine dayanarak pozitif seçilme iﬂlemi yap›lmad›kça toplanan
üründe hac›m azaltmas› yap›lmal›d›r. Bu en az›ndan o transplant ünitesinin saklama alan›n›n etkin
kullan›m› için gereklidir. Hac›m azald›kça kullan›lan kriyoprotektan madde miktar› da azalacak be
böylece ürünün infüzyonu s›ras›nda ortaya ç›kacak gerek parçalanan hücrelere gerek kriyoprotektana ba¤l› tosisite riski ve ciddiyetini de azaltacakt›r. Dondurma öncesi ya da çözündürme sonras›
granülosit ya da trombositlerin parçalanmas› sonucu oluﬂan hücre kümeleri de uygulamada sorunlar oluﬂturabilir. Ayr›ca eritrositlerin, özellikle
in vitro ay›klama amaçl› kullan›lan 4-hidroperoksisiklofosfamidin etkisini bozdu¤una dair tan›tlar
mevcuttur.
Bu nedenlerle dondurma iﬂlemi öncesi olgun
kan hücrelerinin uzaklaﬂt›r›lmas› yararl› olmaktad›r. Günümüzde kullan›lan pek çok yeni kuﬂak
aferez cihazlar› ile bu konuda baﬂka ek iﬂleme gerek kalmadan hücre toplanmas› olanakl›d›r.
Tipik bir kriyoprotektan kar›ﬂ›m› %10 DMSO ve
%5 insan serum albumini içerir. Bu final solusyon
genellikle polyolefin gibi dondurma ve çözündürme
iﬂlemlerine dayanabilen 100-200 ml lik plastik torbalara aktar›l›r. Bu torbalardan ayr› olarak birkaç
adet küçük örnek vial de in vitro koloni çal›ﬂmalar› için saklan›r.
Torbalara aktarmadaki en kritik basamak ›s›yla torba kapatmas› yapmadan önce tüm havan›n
torbalardan uzaklaﬂt›r›lmas›d›r. Bu titizilikle yap›lmazsa likit nitrojenden oda s›cakl›¤›na ç›kar›ld›¤›nda torban›n patlamas›na neden olur.
Hücre Konsantrasyonu
Periferik kan HKH dondurulmas›nda torbalardaki 0,4 ila 8.0 x 10 8/mL (ortanca 3,7 x 108/mL)
hücre konasntrasyonlar›n›n engrafman yönünden
farkl›l›k ortaya koymad›¤› saptanm›ﬂt›r. Dondurma
iﬂlemi s›ras›nda ya da çözündürme sonras› CD34+
hücre kayb› oran› hücre konsantrasyonundan etkilenmezken CFU-GM koloni kapasitesi hücre konsantrasyonu ile ters korelasyon göstermektedir.
So¤utma ve Çözündürme H›zlar›
Yavaﬂ so¤utma ve h›zl› çözündürmenin temelinde hücrelerin bu s›rada karﬂ›laﬂacaklar› termal
hasradan en az etki ile kurtar›lmas› prensibi yatmaktad›r. De¤iﬂik hücrelerin farkl› dondurma h›zlar› oldu¤u gibi kullan›lan kriyoprotektan solüsyo-
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non özellikleri de dondurma h›z›n› etkilemektedir.
Genelde yüksek hücre içi koruyucu daha yavaﬂ bir
so¤utma h›z›na gereksinim duymaktad›r. Aksine
ekstrasellüler koruyucu kullan›m› durumunda ise
dondurma h›z› artt›r›lmak zorundad›r. %10 DMSO
ile süspanse edilmiﬂ insan HKH dondurulmas›nda
optimal h›z›n 1oC/dakika oldu¤u, bundan yavaﬂ
ya da 3 C/dakikadan daha h›zl› so¤utmalar›n hücerelerin proliferasyon kapasitelerini olumsuz etkiledi¤i gösterilmiﬂtir.
Birçok merkezde optimal so¤utma koﬂullar›n›
sa¤lamak amac›yla programl› dondurucular kullan›lmaktad›r. Bu sistemde dondurma odac›¤›na sabit bir h›zda (genellikle 2 C/dak) s›cakl›k düﬂecek
ﬂekilde s›v› nitrojen pompalanmaktad›r. S›cakl›k 120 C ye ulaﬂt›¤›nda ürün saklama amaçl› kullan›lan s›v› nitrojen tank›na al›n›r.
HES içeren dondurucu kar›ﬂ›m kullan›larak
–80 C lik mekanik dondurucularla da hem kemik
ili¤i hem de periferik kök hücre dondurulabilece¤i
gösterilmiﬂtir. Daha ucuz ve kolay uygulanabilir olmas› nedeni ile mekanik dondurma uygulamalar›
giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
Dondurulmuﬂ Hücrelerin Saklanmas›
Ço¤u merkezde hücreler –135 C mekanik dondurucular ya da buhar (-156 C) ya da s›v› faz (-196
C) nitrojen tanklar›nda saklanmaktad›r. Burada
temel neden -130 derece üzerinde kristalleﬂmenin
olabilece¤idir. Ancak –80 derecede saklanan hücreler ile yap›lan çal›ﬂmalarda da baﬂar›l› sonuçlar
elde edilmiﬂtir. 4 C de 96 saat (hatta 9 gün) saklanan ürünlerle de baﬂar›l› engraftman sa¤lanabilmiﬂtir. E¤er birkaç hafta ya da ay içerisinde
transplant yap›lacaksa DMSO/HES ile -80 C de
saklamak yeterlidir. Bu ﬂekilde 22 aya dek saklanan ürünle baﬂar›l› transplant yap›labilmiﬂtir.
Buhar faz saklama durumunda tank›n üst ve
alt bölümleri aras›nda çok belirgin bir s›cakl›k gradiyenti ortaya ç›kmaktad›r. Bunun önüne geçebilmek için s›cakl›¤› daha iyi iletebilen özel alüminyum çerçeveler kullan›lmal›d›r. Bu k›s›tl›l›k nedeni
ile s›v› nitrojen faz saklama daha çok tercih edilir
durumdad›r. Ancak bu durumda da ciddi bir viral
infeksiyon geçiﬂi riski söz konusudur.
Uygun koruyucular ve saklama koﬂullar› sa¤land›¤›nda hücrelerin saklanma süreleri belirsizdir; 11 y›la kadar saklanan hücreler ile transplantasyon yap›labilmiﬂtir. Ne ﬂekilde saklan›rsa saklans›n istenmeyen bir çözünmeye karﬂ› her merkezde bir alarm sistemi ve mutlaka bir yedek/alternatif saklama olana¤› mevcut olmal›d›r.
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Transport
Akraba-d›ﬂ› donör ya da ay›klama iﬂlemi görecek otolog ya da allojenik transplantasyon durumlar›nda kök hücrenin baﬂka bir merkeze gönderilmesi gerekebilir. Kök hücrenin bu transport s›ras›nda da saklanma s›cakl›¤› korunmal›d›r.
Henüz dondurulmam›ﬂ olan ürün, gidecek oldu¤u yer uzak de¤ilse oda s›cakl›¤›nda gönderilebilir. Ancak bu süre 12 saati aﬂacaksa +4 C koﬂullar› sa¤lanmal›d›r. Hemen transplant yap›lamayacaksa ya da zamanlanan transplant tarihinde donör uygun olmad›¤› için ürün önceden topland›ysa
(donörün oluru al›nmak koﬂulu ile) ürün yukar›da
anlat›ld›¤› ﬂekilde dondurularak s›v› nitrojen içerisinde taﬂ›nmas› gerekir. Nitrojenin taﬂ›ma kab› duvarlar›na absorbe edildi¤i "kuru taﬂ›ma" sistemleri
bunun için en uygun olan yöntemdir. Bu sistemle
nitrojenin buhar faz s›cakl›¤› (-180 C) 7-10 gün süreyle sa¤lanabilmektedir. Taﬂ›ma kab›n›n a¤›rl›¤›
sürekli ölçülerek taﬂ›ma öncesi nitrojen takviyesi
yap›lmal›d›r.
Transportu gerçekleﬂtirecek olan kiﬂinin bu konuda yeterli bilgiye sahip hemﬂire, t›bbi teknisyen
ya da hekim olmas›nda yarar vard›r. Allojenik ürün
için bu kiﬂinin donör ya da hasta ile hiçbir iliﬂkisi
olmamas›na özen gösterilmelidir. Ürün, taﬂ›madan
sorumlu kiﬂinin sürekli gözetiminde olmal›, asla
kargo taﬂ›ma bölümlerinde bulundurulmamal›d›r.
Transplant merkezi ile taﬂ›y›c› aras›nda sürekli haberleﬂebilme olana¤› sa¤lanmal›d›r. Seyahat ve bilet de¤iﬂikliklerini h›zla gerçekleﬂebilmesi için
maddi olanaklar düzenlenmiﬂ olmal›d›r.
Ürünün radyasyona maruz b›rak›lmamas› ve
bu nedenle x-ray cihazlar›ndan geçirilmesinin önlenmesi gereklidir. Transplant merkezine ulaﬂan
ürün al›c›ya hemen transfüze edilir.
Çözündürme ve ‹nfüzyon
Buz kristalleri çözülürken hücre içerisinde oluﬂabilecek serbest suya ba¤l› olarak hücre lizisi ortaya ç›kabilir. DMSO hücre membran›ndan difüze
olarak osmotik ﬂoku azalt›r ve bu hasara karﬂ›
hücreyi korur. Çözündürme iﬂlemi için torba ve vialler 37-40 C lik su banyosuna konarak tümüyle
s›v› faza geçinceye dek bekletilir. Ard›ndan hemen
santral venöz yol arac›l›¤›yla ve kan transfüzyonu
ilkeleri ile al›c›ya infüze edilir. HES ve DMSO’nun
uzaklaﬂt›r›lmas› gerekmez. Çözündürme sonras›
oda ›s›s›nda bekletilme ile 4 saat kadar sonra %2025 hücre kayb› oluﬂmaktad›r.
Çözündürme sonras› hücre debrislerinin oluﬂturaca¤› kümeleﬂmenin önüne geçmek için dondurma öncesi granülosit ve trombositlerin uzaklaﬂ-
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t›r›lmas› ya da ACD solüsyonu eklenmesi ve çözülme sonras› standart kan seti filtrasyonu (170 mikrometre) d›ﬂ›nda baﬂka iﬂlem yap›lmamas› yararl›
olacakt›r.
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Kalite Kontrol ve Kalite Güvenli¤i
Dondurma torbalar›n›n segmentleri ya da dondurulan üründen viallere al›nan örnekler ayn› zaman ve koﬂullarda dondurularak daha sonraki dönemde ürünün de¤erlendirilmesi için (örne¤in
CFU-GM) saklan›r. Ne yaz›k ki HKH nin fonksiyonel de¤erlendirilmesi için ex-vivo bir test yoktur.
CFU-GM ile nötrofil engraftman› korelasyon göstermektedir. Keza üründeki CD34 say›s› da CFUGM içeri¤i ile korelasyon göstermektedir. Bununla
birlikte CD34 say›s›n›n üründeki kök hücre klonogenisitesi ile eﬂ anlaml› olmad›¤› ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r.
Hücrelerin canl›l›k oran›n› göstermek için genellikle Tripan mavisi boya testi kullan›lmaktad›r.
Ancak hücrelerin membrane bütünlü¤ünün kaybolmamas›n›n o hücrenin "canl›" oldu¤u anlam›na
gelemeyebilece¤i de unutulmamal›d›r. Bu nedenle
laboratuvarlar transplantasyon sonras› engraftman h›zlar›n› gözlemlemeli ve ürünün kalite kontrolu anlam›nda gözden geçirmelidirler.
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