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Periferik Kök Hücre Mobilizasyon Teknikleri
ve Mobilizasyona Etkili Faktörler

Taner DEM‹RER

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›, Hematoloji Bilim Dal›

Son dekat içerisinde gerek allojeneik gereksede
otolog kök hücreler transplantasyon için artan s›k-
l›kta kullan›lmakta olup kök hücreler art›k kemik
ili¤inin (K‹) yerine geçmifltir. Bugün bütün dünya-
da kemik ili¤inin transplant amaçl› kullan›m› çok
s›n›rl› bir düzeye inmifltir. Kök hücrelerin kullan›-
m› ile hem nötrofil hemde trombosit graftlar›n›n er-
ken tutmas› ve bununla birlikte transfüzyon ihti-
yac›n›n ve hastanede kalma süresinin azald›¤› ke-
sin bir flekilde gösterilmifltir (1-3). Ayr›ca kök hüc-
re toplanmas› için anestezi ve ameliyathane orta-
m›n›n gerekmemesi hem otolog kök hücre toplan-
mas›n› kolaylaflt›rm›fl hemde allojeneik vericiler
için donörlü¤ü cazip hale getirmifltir. 

Kök Hücre Toplanmas›nda Yeterli Oldu¤u
Kabul Edilebilecek Minimal Say› Ne Olmal›d›r? 

Kök hücrelerin kullan›m›n›n ilk y›llar›nda han-
gi hücrenin graft›n tutmas› yönünde bir ölçü olaca-
¤› uzun zaman tart›flma konusu olmufltur. ‹lk y›l-
larda baz› merkezler mononükleer hücre say›lar›n›
(MNH) esas alm›fllar isede zamanla yap›lan çal›fl-
malar CFU-GM (Colony forming unit grnulocyte-
macrophage) say›s› ve CD34+ hücreler üzerine yo-
¤unlaflm›flt›r (4-9). Bu her 2 hücre grubunun say›-
lar› infüzyondan önce graft›n kalitesinin kontrolü
için yayg›n flekilde kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
CFU-GM assay lerinin çok zor ve zaman al›c› olma-
s› nedeni ile bir çok enstitü bu yöntemi b›rakarak
CD34+ hücre assay lerine geçmifllerdir. Yap›lan bir
çok çal›flma CD34+ hücrelerin say›s›n›n CFU-GM
kadar hatta ondan çok daha iyi bir indikatör oldu-
¤unu göstermifltir (10-14). Schwartzberg ve arka-
dafllar› 52 hastada yapt›klar› bir çal›flmada 2.5 x
106 CD34+ hücre /kg say›s›n›n gerek nötrofil ge-

reksede trombositlerin h›zl› tutmas›n› sa¤lad›¤›n›
göstermifl ve bu say›s›n›n eflik de¤er (threshold) ol-
du¤unu bildirmifllerdir (12). Seattle dan Bensinger
ve arkadafllar› 243 hasta içeren ve JCO da yay›nla-
nan bir çal›flmada 2.5 x 106 CD34+ hücre/kg alan
hastalarda bu rakam›n alt›nda alan hastalara göre
otolog graft›n daha erken tuttu¤unu bildirmifllerdir
8. Yine bu çal›flma göstermifltirki 2.5 x 106 CD34+
hücre /kg alan hastalar›n yaklafl›k %60-65 inde
hem nötrofil hemde trombosit graftlar›n›n baflar›
ile tuttu¤unu ancak bu say› 5 x 106/kg nin üzeri-
ne ç›kt›¤›nda bu baflar›n›n %95 lere ç›kt›¤›n› bildir-
mifllerdir 8. Weaver ve arkadafllar› da yapt›klar› bir
çal›flmada 5 x 106/kg dozunu alan hastalar›n yak-
lafl›k %95 in de nötrofil ve trombosit graftlar›n›n
baflar› ile tuttu¤unu göstermifllerdir 10. Almanya-
dan Haas ve arkadafllar› ise 2.5 x 106/kg dozunu
alan otolog hastalar›nda 2 hafta içinde graft›n ba-
flar› ile tuttu¤unu göstermifllerdir 14. Özet olarak
söylemek gerekirse bugün dünyan›n birçok merke-
zinde 2.5 x 106 CD34+ hücre/kg say›s› baflar›l› bir
graft için minimal say› olarak kabul edilmekte ve
hedef say›lar ise 4 veya 5 x 106 CD34+ hücre/kg
olarak kabul edilmektedir 15-19. Örne¤in Seattle
da hedef hücre say›s› 5 x 106 /kg iken ‹bn-i Sina
hastanesinde bu say› 4 x 106/kg olarak kabul edil-
mektedir. 

Baflar›l› Bir Mobilizasyonda Rol Oynayan
Faktörler

Hangi hastadan ne kadar çok CD34+ hücre top-
lanabilece¤i uzun zaman tart›flma konusu olmufl
ve bir çok otör mobilizasyona etki eden faktörler
üzerinde çal›flm›fllard›r (19-23). Baz› hastalardan
bir defada çok say›da hücre elde edilirken baz›la-
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r›nda ise yeterli say›da CD34+ hücre elde etmek
için bir çok kez toplama ifllemi yap›lmas›na ihtiyaç
duyulmaktad›r (7,8, 13-15). Seattle da Demirer ve
arkadafllar› taraf›ndan yap›lan 2 çal›flma hastan›n
yafl›n›n genç olmas›, K‹ nin temiz olmas›, önceden
radioterapi (RT) al›nmam›fl olmas›, ve önceden al›-
nan kemoterapilerin say› ve türlerinin az olmas›n›n
otolog transplant için toplanacak CD34+ hücre sa-
y›lar›n› artt›rd›¤›n› göstermifltir (7,8). Yine Demirer
ve arkadafllar› s›kl›kla kök hücre toplanmas›nda
zorluk arz eden multiple myelomal› (MM) bir hasta
grubunda yapt›klar› çal›flmada K‹ nin plazma hüc-
releri ile tutulum oran›n›n, önceki RT lerin s›kl›¤›
ve dozlar›n›n, ve önceden al›nan kemoterapilerin
say› ve yo¤unluklar›n›n MM l› hastalarda toplana-
cak CD34+ hücre say›lar›na etki eden en önemli
faktörler oldu¤unu göstermifllerdir (16). Tricot ve
arkadafllar› önceden verilen melfalan gibi alkile
edici ajanlar›n kullan›m›n›n toplanacak CD34+
hücre say›lar›n› önemli ölçüde azaltt›¤›n› bildirmifl-
tir (13). 

Kök Hücreler Ne Zaman Toplanmal›d›r?
Otolog kök hücre transplantlar› bafllad›¤›ndan

beri kök hücrelerin toplama zaman› için de¤iflik
parametreler kullan›lm›flt›r. Kemoterapiyi takiben
oluflan nötropeni ve bunun düzelmesi için geçen
10-18 günlük bir süreden sonra baflar›l› toplama
ifllemleri bildirilmifltir. Bafllang›çta baz› otörler ke-
moterapi ve G-CSF nin bafllanmas›ndan sonra lö-
kosit say›lar› > 1 x 109/L nin üzerine ç›kt›¤› zaman
toplama ifllemine bafllam›fllard›r. Bununla birlikte
baz› otörler lökosit say›lar›n›n 2, 3 veya 10 x 109/L
efli¤ine geldi¤i zaman baflar›l› toplama ifllemi yap-
t›klar›n› bildirmifllerdir (11-21). Demirer ve arka-
dafllar› yapt›klar› bir çal›flmada kemoterapi ve G-
CSF i takiben lökosit say›s› >1 x 109/L ye ulaflan
fakat hala trombosit transfüzyonuna ihtiyaç duyan
hastalarda yeterli say›da CD34+ hücre elde edeme-
diklerini bildirmifllerdir (22). Son y›llarda lökosit
say›lar› yerine aferez öncesinde perifer kanda sir-
küle eden CD34+ hücre say›lar› baz al›narak bafla-
r›l› toplama ifllemleri bildirilmifltir. Siena ve arka-
dafllar› perifer kanda CD34+ hücreler görülmeye
bafllad›¤› zaman aferez yap›ld›¤›nda yüksek say›da
CD34+ hücre topland›¤›n› bildirmifllerdir (15). Ha-
as ve arkadafllar› ise aferez öncesi perifer kanda
sirküle eden CD34+ hücre say›lar› 50 / ul ye ulafl-
t›¤›nda toplama yap›lmas› ile bir defada > 2.5 x 106

CD34+ hücre/kg elde edilebilece¤ini göstermifller-
dir (14). Passos-Coelho ve arkadafllar› ise aferez
öncesi perifer kanda sirküle eden CD34+ hücre
yüzdesinin % 0.5 ve üstünde oldu¤u zaman topla-

ma yap›ld›¤›nda yeterli say›da CD34+ hücre elde
edildi¤ini göstermifllerdir (24). Demirer ve arkadafl-
lar› yapt›klar› bir çal›flmada aferez öncesi perifer
kanda CD34+ hücre say›lar›n›n 34 / ul ye ulaflt›-
¤›nda toplama yap›lmas› ile bir defada > 2.5 x 106

CD34+ hücre/kg elede edilebilece¤ini göstermifller-
dir (25). 

Otolog Kök Hücre Toplanmas› ‹çin Kemote-
rapi ve Büyüme Faktörlerinin Birlikte Kullan›l-
mas› 

Yap›lan baz› assay çal›flmalar› orta veya yüksek
dozlarda kemoterapi verilen hastalarda lökopeniyi
takiben perifer kanda sirküle eden CD34+ hücre
say›lar›nda art›fl oldu¤unu rapor etmifllerdir. Bu
gözlemi baz alarak baz› hastalarda böyle kemotera-
pileri takiben büyüme faktörü vermeksizin (Steady
state) kök hücre toplama giriflimi yap›lm›fl ve bafla-
r› sonuçlar elde edilmifltir. 

Bugün bütün dünyada otolog kök hücre top-
lanmas› için en s›k kullan›lan kemoterapötik ajan
siklofosfamid (CY) dir (21, 26-28). ‹lk toplama tec-
rübeleri CY + GM-CSF ve G-CSF ile edinilmifltir.
Demirer ve arkadafllar› Seattle da CY + etoposide +
G-CSF (CE), CY + etoposide + sisplatin + G-CSF
(CEP) rejimlerini gelifltirmifllerdir. Demirer ve arka-
dafllar› yapt›klar› çal›flmalarda CE, CEP ve CY +
paclitaxel rejimlerinin otolog kök hücre toplanma-
s›nda yaln›z bafl›na CY den daha etkili oldu¤unu
göstermifllerdir (Bak›n›z Figür-1) (24, 29, 30). Ayr›-
ca özellikle CE ve CEP flemalar›na dekzametazon
ilavesinin özellikle lenfoid maligniteli hastalarda
toplanan CD34+ hücre say›lar›n› artt›rd›¤› Seattle
ekibi taraf›ndan gözlemlenmifltir. 

Demirer ve arkadafllar› meme ve over kanserli
hastalarda paclitaxel in CY a ilavesinin toplanan
CD34+ hücre say›lar›n› hemen hemen 2 kat artt›r-
d›¤›n› rapor etmifllerdir (30). Ayn› flekilde etoposi-
din CY a ilavesi ile toplanan CD34+ hücre say›la-
r›nda önemli miktarda art›fllar bildirmifllerdir. De-
mirer ve arkadafllar› kemoterapiyi takiben verilen
G-CSF dozunun toplanan CD34+ hücre say›lar› ile
korrelasyon gösterdi¤ini bildirmifllerdir (22). Kemo-
terapiyi takiben 16 ug/kg G-CSF verilen hastalar-
da toplanan CD34+ hücre say›lar›n›n 10 ug/kg
alan gruptan istatistiksel olarak daha yüksek ol-
du¤u görülmüfltür. 

Demirer ve arkadafllar› British Journal of Ha-
ematology de yapt›klar› bir yay›nda kemoterapiyi
takiben 8 ug/kg/gün ile 16 ug/kg/gün G-CSF doz-
lar›n› karfl›laflt›rm›fllar ve doz art›m› ile daha fazla
say›da CD34+ hücre topland›¤›n› ve dolay›s› ile bu
grupta nötrofil graft›n›n daha h›zl› gerçekleflti¤ini
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bildirmifllerdir (31). Bu çal›flmada G-CSF in yüksek
dozunun kullan›m› ile di¤er peritransplant para-
metrelerde 2 grup aras›nda bir fark görülmemifltir
(bak›n›z Tablo-I). 

Buda göstermektedirki otolog transplantlarda
kök hücre toplamak için G-CSF in 10 ug/kg/gün
den fazla kullan›m› ilave bir yarar sa¤lamamakta-
d›r (31).

Yap›lan baz› çal›flmalar kök hücre toksini ola-
rak bilinen BCNU, melfalan, ve thiotepa gibi ajan-
lar›n toplanan CD34+ hücre say›lar›n› azaltt›¤›n›
bildirmifl ise de Dexa-BEAM (dexametazon, BCNU,
etoposide, ARA-C ve melfalan) ile baflar›l› kök hüc-
re mobilizasyonlar› rapor edilmifltir (21). Özet ola-
rak söylemek gerekirse otolog kök hücre mobilizas-
yonu için kullan›lacak kemoterapötik ajanlar›n
hem altta yatan hastal›¤a karfl› etkin hemde kök
hücre mobilizasyonunu kolaylaflt›r›c› olmalar› ge-
rekmektedir. Bu flekilde transplant öncesi hem si-
toredüksiyon hemde mobilizasyon birlikte sa¤lan-
m›fl olmaktad›r. Bu nedenledirki CY, etopodise,
sisplatin, ARA-C, mitoksantron, ifosfamid ve pacli-
taxel gibi ajanlar G-CSF ile birlikte hem pretransp-

lant sitoredüksiyon hemde kök hücre mobilizasyo-
nu için kullan›lmaktad›rlar (22,24,30). Bu ba¤lam-
da gerek DHAP ve gereksede ICE rejimleri baz›
merkezlerde kök hücre mobilize edici rejimler ola-
rak kullan›lmaktad›rlar. Bu konuda bir çok mer-
kezde çal›flmalar sürmekte olup IL-3 ve Stem Cell
Faktör (SCF) gibi baz› yeni ajanlar›n bu flemalara
ilave edilmesi ile toplanacak CD34+ hücre say›lar›-
na etkileri de¤erlendirilmektedir. Yukar›da bahse-
dilen rejimlerden birisi olan ve gerek Seattle gerek-
sede ‹bn-i Sina hastanesinde en s›k kullan›lan CE
rejiminin SOP si afla¤›da verilmifltir. 

S›k Kullan›lan Sitoredüksiyon ve Mobilizas-
yon fiemalar›

En s›k kullan›lan rejimler CY, CE, CEP + G-CSF
ve CY + Paclitaxel olup bu rejimlerin kullan›m› ile
ilgili flemalar afla¤›da verilmifltir. 

FFiiggüürr 11.. Farkl› rejimlerin CD34+ hücre say›lar› baz al›narak k›yaslanma-
s›
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Siklofosfamid (CY), etoposid (VP-16), ve rhG-
CSF ile sitoredüksiyon ve periferik kök hücre mo-
bilizasyonun detaylar

a) Amaçlar:
� Maksimum sitoredüksiyon elde etmek
� Maximum CD34+ hücre elde etmek 
� Hedef 4-5 x 106/kg CD34+ hücre ancak mini-

mal gereksinim 2.5 x 106/kg d›r. 
� Stem hücreler üzerinde yap›lacak immünolo-

jik, immünohistokimyasal ve fenotipik çal›flmalar
için numune sa¤lamak.

b) PKH toplan›m›ndan önce hasta transplant
aday› ise transplant öncesi rutin tetkik ve konsül-
tasyonlar mobilizasyon flemas› verilmeden önce 

tamamlanacakt›r.
c) Hastaya gerekiyorsa 12 no lu Hickman kate-

teri tedaviden 1 gün önce tak›lmal›d›r. (Genel cer-

rahiden 2 gün önce randevu al›nacakt›r. Hasta cer-
rahiye yan›nda 1 ampul citanest, 1 ampul heparin
ve 500 cc serum fizyolojik ile gidecektir). 

d) Hasta mümkünse özel odaya al›nmal›d›r. 
e) Sitoredüksiyon ve PKH mobilizasyon flemas›
Bak›n›z Tablo-III
f) Endoksan›n verilifli
� Bu flemaya bafllamadan önce bayan hastalara

Farlutal 1000 mg flakon ‹M depo dozu tedavi s›ra-
s›nda istenmeyen mensesi önlemek için yafl grubu
uygun hastalara verilir

� Bu flemaya bafllamadan önce hastan›n tam
kan, KC fonksiyonlar›, elektrolitler, Ca , fosfor ve
idrar tetkikleri istenip de¤erlendirileceklerdir. Te-
davi bafllad›ktan sonra her gün tam kan ve elekt-
rolitler istenecektir.

� Hidrasyon: Endoksan dan 3 saat önce baflla-
nacakt›r. SF (litrede 20 mEq KCL içeren) 130
cc/saatte 24 saat boyunca, daha sonra 80 cc/sa-
atte 48 saat (etoposid bittikten ertesi güne kadar)
devam edilecektir.

� 250 cc NS içine 10 mg navoban veya Kytril 6
mg konarak endoksan verilmeden 30 dakika bo-
yunca infüze edilecektir.

� Endoksan dan hemen önce 1 gr/m2 mezna IV
bolus olarak verilecektir.

� Endoksan 4 gr/m2 ‹V 1000 cc SF içinde 1 sa-
at boyunca sadece 1. günde verilecektir. Mezna 1
gr/m2 IV bolus endoksan dan 4 saat sonra verile-
cektir. Meznan›n üçüncü dozu 1 gr/m2 (250 cc NS
içinde) endoksandan 8 saat sonra gece boyunca
devaml› infüzyon fleklinde sabaha kadar verilecek-
tir.

� Endoksan dan 4 ve 8 saat sonra navoban,
Kytril veya setron grubu bir antiemetik ‹V olarak
verilecektir.

� Hastalarda bu tedavilere ra¤men bulant› kus-
ma olursa metpamid 20 mg (2 ampul) ve benison,
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benadril veya avil ampul ‹V pufle edilecektir. Bun-
lar 4-6 saatte bir gerektikçe tekrarlanabilir.

g) Etoposidin verilifli: Etoposid endoksan›n biti-
minden 4 saat sonra 200 mg/m2/gün ‹V 1000 cc
NS içinde 2 saat boyunca pompa ile verilecektir.
Bu tedavi 3 gün süre ile verilecektir. Etoposid den
önce ve sonra navoban 5 mg veya kytril 3 mg ‹V ve-
rilecektir.

� Hastalarda bu tedavilere ra¤men bulant› kus-
ma olursa metpamid 20 mg (2 ampul) ve benison,
avil veya benadril ampul ‹V pufle edilecektir. Bun-
lar 4-6 saatte bir gerektikçe tekrarlanabilir.

h) G-CSF in verilifli
� 10 ug/kg/gün olarak günde 2 doz olarak (sa-

bah saat 5 ve akflam saat 5 te) subkutan veya ‹V
(trombositopeni döneminde) verilir.

� G-CSF e aferezin son gününe kadar devam
edilecektir. E¤er bu esnada herhangi bir zamanda
WBC say›s› 100000/mm3 ü geçerse G-CSF kesile-
bilir. 

- Afereze periferde sirküle eden CD34+ hücre
say›s› 20 ul ye ulafl›nca veya bunun assay edileme-
di¤i durumlarda WBC say›s› 1000 –2000 /mm3 e
ulafl›nca bafllanacakt›r. Bugünün yaklafl›k olarak
tahmin edildi¤i güne aferez ekibinden randevu al›-
nacakt›r. 

Yaln›z Bafl›na Büyüme Faktörü Kullan›larak
Otolog Kök Hücre Toplanmas›

Büyüme faktörlerinin ve özelliklede G-CSF in
kemoterapisiz kullan›m› ile K‹ deki kök hücrelerin
stimüle edilerek proliferasyonlar›n›n artt›¤› ve bu-
nun 4-6 günlük bir düzenli kullan›m› takiben
maksimale ulaflt›¤› çok iyi bilinmektedir (32-34).
Bunun ötesinde 7. günden sonra G-CSF in veril-
mesinin ilave bir fayda sa¤lamad›¤› bilinmektedir
(14,15). Yap›lan baz› çal›flmalar kemoterapi olmak-
s›z›n yaln›z bafl›na G-CSF kullan›m› ile kök hücre-
lerin baflar› ile mobilize edildi¤ini ve yeterli say›da
CD34+ hücre toplanabildi¤ini göstermifltir. Fakat
bu alanda çok say›da yap›lm›fl yay›nlar göstermifl-
tirki yaln›z bafl›na G-CSF kullan›m›na k›yasla G-
CSFin kemoterapiyi takiben kullan›m› toplanan
CD34+ hücre say›lar›n› hemen hemen 2 kat artt›r-
maktad›r (22,29). Kök hücre mobilizasyonunda
kullan›lan G-CSF in dozu ile toplanan CD34+ hüc-
re say›s› aras›nda bir korrelasyon oldu¤u yani bir
doz cevap e¤risinin oldu¤u gösterilmifltir. Nadema-
nee ve arkadafllar› G-CSF in dozunun 5 ug/kg dan
10 ug/kg/güne ç›kar›lmas›yla periferde sirküle
eden CD34+ hücre say›lar›n›n 28 kat artt›¤›n› bil-
dirmifllerdir (34). Sheridan ve arkadaflalar› 12 ile
24 ug/kg /gün G-CSF dozlar›n› k›yaslam›fllar ve
doz art›m› ile toplanan CFU-GM say›lar›n›n önemli

ölçüde artt›¤›n› bildirmifllerdir 35. Demirer ve ar-
kadafllar› 5, 10 ve 32 ug/kg/gün G-CSF dozlar›n›
retrospektif oalrak karfl›laflt›rm›fllar ve doz cevap
etkisi oldu¤unu bildirmifllerdir (22). Ayn› flekilde
Zeller ve arkadafllar› 10 ve 24 ug/kg/gün dozlar›n›
karfl›laflt›rm›fllar ve doz art›m› ile toplanan CD34+
hücre say›lar›n›n önemli ölçüde artt›¤›n› bildirmifl-
lerdir (36). G-CSF in yüksek dozlarda kullan›m› ile
daha fazla say›da CD34+ hücre elde edildi¤i ve
graft›n daha h›zl› tuttu¤u gösterilmifltir. 

Kök Hücrelerin Tümör Hücreleri ile Konta-
minasyonu

Yap›lan çal›flmalar toplanan otolog kök hücrele-
rin altta yatan hastal›¤a ba¤l› tümör hücreleri ile
kontamine oldu¤unu göstermifltir. Özellikle bu ko-
nu son dekat içerisinde meme, lenfoma ve MM için
yap›lan otolog transplantlar için gündeme gelmifltir
(37-42). Brugger ve arkadafllar› küçük hücreli ak-
ci¤er veya metastatik meme kanserli hastalardan
toplanan kök hücrelerde tümör kontaminasyonu
oldu¤unu bildirmifllerdir (38). Toplanan kök hücre-
lerde tümöral kontaminasyonun s›kl›¤› ve oran›
altta yatan hastal›¤›n derecesi ve yayg›nl›¤› ile
orant›l› olmaktad›r. Yap›lan çeflitli çal›flmalar gös-
termifltirki MM li hastalar›n yaklafl›k %50-67 sinde
kök hücre toplan›m› s›ras›nda periferde sirküle
eden malign plazma hücreleri vard›r (41,43,44).
Ancak otolog kök hücre transplantasyonlar›nda
kontamine tümör hücrelerinin nüks oranlar›na et-
kileri halen tart›fl›lmakla ve araflt›r›lmakla birlikte
bugün bütün dünyada kök hücre ay›klama (pur-
ging) stratejileri üzerinde çal›flmalar sürdürülmek-
tedir (45). CD34+ seleksiyonu bugün dünyada bir
çok transplant merkezinde kullan›lmakta ve baz›
teknikler ile %60 ›n üzerinde purifikasyon sa¤lan-
d›¤› bildirilmektedir (46). Bütün bunlara ra¤men
henüz ideal bir ay›klama tekni¤i gelifltirilememifl-
tir. 

Sa¤l›kl› Donörlerden Allojeneik Kök Hücre
Toplanmas›

Son dekat içerisinde özellikle hematolojik ma-
lignitelerin küratif tedavisi amac› ile allojeneik kök
hücre transplantasyonlar› önemli ölçüde bir ivme
kazanm›flt›r (47-50). Allojeneik kök hücrenin kul-
lan›m› ile GVHD oranlar›nda anormal bir art›fl›n ol-
mad›¤› ve kabul edilebilir s›n›rlar içerisinde oldu-
¤unun gösterilmesi, ve bu yöntemle graft›n daha
h›zl› tutmas› nedeni ile son birkaç y›l içerisinde al-
lojeneik kök hücre K‹ nin yerini almaya bafllam›fl-
t›r (18). Sa¤l›kl› donörlere G-CSF 10 ug/kg/gün 5
gün boyunca subkutan veya IV verilerek 5 ve gere-
kirse 6. günlerde kök hücreler toplanmaktad›r. Do-
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nörlerin sa¤l›kl› olmas› nedeni ile allojeneik kök
hücre mobilizasyonu otologlardan daha kolay ve
baflar›l› olmaktad›r. Dreger ve arkadafllar› 10
ug/kg/gün G-CSF vererek normal sa¤l›kl› donör-
lerden median 5.5x106/kg CD34+ hücre toplad›¤›-
n› bildirmifltir (17). Almanyadan Schmitz ve arka-
dafllar› sa¤l›kl› donörlerden yine ayn› dozda G-CSF
kullan›m› ile median 6.7x106 CD34+ hücre/kg elde
ettiklerini bildirmifllerdir (19). Bu rakamlar bütün
dünyada ve ülkemizde genellikle 5 ile 10x106/kg
aral›¤›nda de¤iflmektedir. 

Brown ve arkadafllar› yapt›klar› bir çal›flmada
düflük doz G-CSF kullan›m›n›n ve aferez öncesi pe-
riferde sirküle eden CD34+ hücre say›lar›n›n dü-
flük oldu¤u durumlarda normal donörlerden elde
edilen CD34+ hücre say›lar›n›n düfltü¤ünü bildir-
mifllerdir (51). Bu çal›flmada donörün cinsiyeti ve
yafl›n›n toplanan kök hücre say›s›na bir etkisi ol-
mad›¤› bildirilmifltir. Bishop ve arkadafllar› yapt›k-
lar› bir çal›flmada allojeneik kök hücre mobilizas-
yonunu etkileyen faktörler üzerinde durmufllar ve
yetersiz mobilizasyon veren donörleri tan›mlam›fl-
lard›r (52). Buna göre e¤er bir sa¤l›kl› donörden üst
üste 2 aferezden sonra sadece 3x106 CD34+ hüc-
re/kg veya daha az› toplan›yorsa bu durum yeter-
siz kök hücre mobilizasyonu olarak adland›r›lm›fl-
t›r. Bishop ve arkadafllar› 5 ug/kg/gün G-CSF kul-
lanm›fllar ve donörlerin yafl›, cinsiyeti, CMV statu-
su, a¤›rl›klar›, HLA sonuçlar›, tam kan ve flow sito-
metrik karakterlerini göz önüne alm›fllard›r. Bu ça-
l›flmada G-CSF verilmeden önce perifer kanda dü-
flük lenfosit ve monosit yüzdesi ile düflük absolüt
lenfosit say›s› olan donörlerde mobilizasyonun ye-
tersiz oldu¤u görülmüfltür (52). Ayr›ca yafl, cinsi-
yet, vücut a¤›rl›¤›, CMV statusu ve HLA özellikleri-
nin toplanan CD34+ hücre say›lar›na bir etkileri-
nin olmad›¤›n› bildirmifllerdir (52). Özet olarak flu-
nu söyleyebilirizki baz› yay›nlarda hafif oranda, ba-
z› yay›nlarda ise önemli ölçüde artm›fl kronik G-
VHD oranlar›na ra¤men allojeneik kök hücre na-
killeri bütün dünyada yayg›n olarak kullan›lmak-
tad›r. 

‹NFÜZYON

Kemik ‹li¤i (K‹) ‹nfüzyonu
‹nfüzyondan önce K‹ filtreden geçirilerek süzül-

melidir. Özellikle ABO uyumsuzluklar›nda bazan
santrifügasyon ifllemide yap›labilir. Ancak bu ifl-
lemler kök hücrelerde kayba yol açabilece¤inden
tecrübeli bir ekip taraf›ndan yap›lmal›d›r. ‹nfüz-
yondan önce K‹ örne¤inden kan say›mlar› ve
CD34+ hücre say›mlar› ile bakteriyel kontaminas-
yon yönünden kültürler yap›l›r. K‹ genellikle oda

s›cakl›¤›nda tafl›nmal›d›r. Ancak uzak merkezlere
sevkiyat yap›lmas› durumunda (12 saatten uzun
süreli) + 4 derecede saklanmas› uygun olur. Topla-
ma ve infüzyon aras›ndaki süre 24 saati geçmeme-
lidir. Gerekti¤inde K‹ dondurularak özel bir tafl›y›-
c› içinde nakledilebilir. K‹ intravenöz olarak 1 saat-
lik bir süre içinde infüze edilir. ‹nfüzyon s›ras›nda
ve sonras›nda vital bulgular›n monitorize edilmesi
uygun olur. 

Kemik ‹li¤i veya Kök Hücre ‹nfüzyonu
Otolog nakillerde kriyoprezervasyon ile saklan-

m›fl olan kök hücreler önce 37 derecede eritilirler.
Takiben hasta bafl›nda infüzyon ifllemine geçilir.
‹nfüzyon mümkün oldu¤unca h›zl› yap›l›r. E¤er
hastada bu s›rada herhangi bir reaksiyon görülür-
se infüzyona ara verilir veya infüzyon yavafllat›l›r.
Bir sonraki infüzyon torbas›na geçerken mevcut
set serum fizyolojik ile flush edilir. DMSO toksisi-
tesinden korunmak için 24 saat içinde bir hastaya
eritilerek verilecek olan K‹ veya kök hücre miktar›
1000 ml yi geçmemelidir. Allojeneik K‹ veya kök
hücre infüzyonlar›nda ise genellikle kriyoprezer-
vasyon ve saklama ifllemlerine gerek olmad›¤›ndan
infüzyon ayn› gün yap›l›r. ‹nfüzyon s›ras›nda her
yar›m saatte, infüzyondan sonra saat bafl› (4 saat)
kan bas›nc›, solunum say›s›, ve nab›z kontrolleri
yap›lmal›d›r. Odada nazal oksijen ve kanülü ile ge-
rekti¤inde kullan›labilecek bir aspirasyon sistemi
bulundurulmal›d›r. ‹nfüzyon s›ras›nda ve sonra-
s›nda bulant›, kusma, atefli, titreme, nefes darl›¤›,
bradikardi ve hipertansiyon gibi yan etkiler görüle-
bilir. Bu rekasiyonlar› önlemek için her hastaya in-
füzyondan yaklafl›k 1.5 saat önce önce hidrokorti-
zon ve antihistaminikler verilir. Gerekti¤inde kulla-
n›lmak üzere epinefrin hasta bafl›nda bulunduru-
lur. ‹nfüzyondan sonra DMSO ya ba¤l› sarm›sak
benzeri bir koku hem hastan›n nefesinde hemde
oda içerisinde hissedilir. ‹nfüzyonu takip eden 24
saat içerisinde hastaya 4 litre dolay›nda serum
fizylojik veya dekstrozlu serum fizyolojik verilmesi
uygun olur. 
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