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Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen
Graft-versus-Host Hastal›¤›

Emin KANSU

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi 

I. G‹R‹fi VE TANIMLAR
Baflar›l› bir allojenik stem hücre transplantas-

yonu sonras›nda al›c›da (hastada) donör (verici) -
kaynakl› hücreler lenfohematopoietik hücreleri ve
hematopoezi bafllat›rlar. Hematopoietik stem hüc-
re nakli sonras› hastada engraftment olduktan
sonra donör-kaynakl› hematopoezin yeniden bafl-
lamas› baflar›l› bir transplantasyon olarak kabul
edilir. Böbrek nakli baflta olmak üzere di¤er solid
organ nakillerinde ise bu biyolojik sürecin tersine
immün sistem hücreleri vücuttaki yerleflim yerle-
rinde canl›l›klar›n› devam ettirmekte ve yaln›zca
nakil sonras›nda verilen immünosupresif tedavi et-
kisi alt›nda say›sal ve fonksiyonel de¤ifliklikler gös-
termektedirler. 

Stem hücre naklinin baflar›yla gerçekleflmesi
donör ile al›c› hücreleri aras›nda geliflen biyolojik
bir süreçtir. Bu süreçte allojeneik donörden al›na-
rak hastaya (al›c›ya) verilen hücreler engraft-
ment’dan bir süre sonra hücresel immün cevab›n
hakim oldu¤u klinik tablonun geliflimine neden
olurlar. Transplant-sonras› erken evrede geliflen ve
akut graft-versus-host hastal›¤› (GVHH) olarak ta-
n›mlanan bu klinik tabloda hastada öncelikle deri,
karaci¤er ve gastro-intestinal sistem bulgular› izle-
nir.

Graft-versus-Host Hastal›¤› (GVHH), sa¤l›kl› do-
nörden al›nan immunokompetan lenfohematopoie-
tik hücrelerin doku grubu antijenleri yönünden
uygunluk gösteren al›c›da minör antijenler ve di¤er
bilinmeyen antijenlere karfl› immünolojik uyum-
suzluk sonucu geliflen bir klinik tablodur.

Allojeneik stem hücre naklinden sonra geliflen
GVHH, klinikte bulgular›n belirme zaman›, özellik-
leri ve seyri ile iki ayr› türde görülmektedir :

1. Akut Graft-versus-Host Hastal›¤› (aGVHH)
2. Kronik Graft-versus-Host Hastal›¤› (kGVHH)
Bu yaz›da her iki GVHH’› ayr› bafll›klar alt›nda

tart›fl›lacakt›r.

II. AKUT GRAFT-VERSUS-HOST HASTALI⁄I
a. Etyoloji ve Fizyopatoloji
b. Görülme S›kl›¤› ve Risk Faktörleri
c. Klinik Bulgular
d. Klinik Derecelendirme (Grading)
e. Histopatolojik Bulgular
f. Profilaktik Tedavi Yaklafl›mlar›
g. Tedavi

a. Etyoloji ve Fizyopatoloji
Akut GVHH’da sa¤l›kl› donör T-hücreleri, al›c›

(hasta)’n›n antijenlerini "Yabanc›" olarak tan›mak-
ta, al›c›n›n hücre ve dokular›na karfl› hücresel bir
immün cevap bafllatmaktad›r. Stem hücre nakli
yap›ld›ktan ortalama 10 ila 15 gün sonra donör-
kaynakl› lenfohematopoezin yeniden bafllamas›n›
takiben dolafl›ma yeni giren donör-kaynakl› T-len-
fositleri, al›c›n›n hücrelerini ve yüzey antijenlerini
"yabanc›" olarak tan›yarak antijen-presentasyonu,
T-hücre aktivasyonu ve T-hücre proliferasyonu ev-
relerinden sonra al›c› (hasta)’n›n antijenlerine kar-
fl› "duyarl›=sensitized" hale gelmektedir. 

Bu immünolojik sürece "T-Hücre Uyar›m›n›n
Afferent Faz›" denilmektedir ve T-hücreleri hemen
ard›ndan "yabanc›" olarak nitelendirdikleri al›c›
hücrelerine karfl› "Efferent Faz›" bafllatmaktad›rlar
(fiekil 1). Efferent Faz’da T-Lenfositleri, sitokin sa-
l›n›m›, sitotoksik T-hücreleri (CTL) ve Natural Kil-
ler (NK) hücreleri sürece kat›lmaktad›r. Akut
GVHH geliflimi için gereken temel ö¤eler flu flekilde
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s›ralanabilir :
a. ‹mmünolojik Yönden Sa¤l›kl› Donör T-Hücre-

leri,
b. Donör ve Al›c› aras›nda Doku Antijen Uygun-

suzlu¤u, ve
c. Al›c›n›n Donör Lenfositleri Red Edememesi

Durumu.
Akut GVHH’n›n geliflimi oldukça karmafl›k bir

seri biyolojik olay›n sonucu ortaya ç›kan bir süreç-
tir. Ferrara ve ark.’n›n yapt›klar› araflt›rmalar Akut
GVHH’n›n 3 Evrede incelenmesi gerekti¤ini göster-
mektedir.

Evre-1: Stem Hücre Transplantasyonu Ön-
cesi Uygulanan Haz›rlama Rejimlerinin Etkileri
ve Antijen Takdimi

Stem hücrelerin hastaya infüzyonundan önce
hastaya uygulanan yüksek-doz kemoterapi rejim-
leri, infeksiyonlar ve primer hastal›¤›n etkileri so-
nucunda hastan›n dokular›nda de¤iflik derecelerde
hasar oluflur. Özellikle yüksek-doz kemoterapi
hastan›n (al›c›n›n) Antijen-Prezente-Edici Hücrele-
rini (APC) aktive ederek infüze edilen suspansiyon
içindeki donör T-lenfositlerinin bölgeye gelmelerini
kolaylaflt›r›r. Total vücut ›fl›nlamas› (TBI), al›c› do-
kular›na etkileyerek, TNF-alfa (TNF-alfa) ve interlö-
kin-1 (IL-1) gibi sitokinlerin art›m›na, gastrointes-
tinal epitel ve endotel hasar›na neden olur. Alloje-
nik stem hücre nakli sonras›nda Graft-versus-host
hastal›¤›n›n ortaya ç›kmas› da yan etki olarak Li-
popolisakkarid (LPS)’in sistemik dolafl›ma geçmesi-
ne ve IL-1, IL-8, TNF-alfa ve IL-6 gibi ‹nflamatuvar
Sitokinlerin dolafl›mda daha fazla art›m›na neden
olur (fiekil 1).

Evre-2: Donör T-Hücre Aktivasyonu ve Sito-
kin Sal›n›m›

Donör T-hücrelerinin aktivasyonu akut

GVHH’n›n ikinci evresinde ortaya ç›kar. Al›c›’da
bulunan APC’ler donör T-hücrelerinin uyar›m› için
gerekli ve yeterlidir. MHC’deki S›n›f-I antijenlerin-
deki farkl›l›klar, CD8+ T-Hücrelerini ve MHC S›n›f-
II antijenlerindeki antijen farkl›l›klar› ise CD4+ T-
Hücrelerini uyar›r. HLA-identikal stem hücre nak-
li sonras› GVHH, minör doku uygunluk-antijenle-
ri’nin uyar›m› sonucu ortaya ç›kar. Fare sistemle-
rinde bugüne kadar 50 ayr› türde minör doku-uy-
gunluk (Minor Histocompatibility Antigens "mi-
HAg") genetik lokuslar› gösterilmifltir. ‹nsanda gös-
terilen Minör Doku Grubu Antijenleri (miHAg:HA-
1,2,3,4,5)’nin ço¤u Y-Kromozomunda bulunmak-
tad›r. MiHAg’lerin hematopoietik sistem hücreleri
üzerinde olmas› GVL reaktivitesi için potansiyel
hedef antijenler olarak görülmelerini sa¤lamakta-
d›r.

En kuvvetli APC görevi yapan dendritik hücre-
ler (DC), nakil önce ve sonras›ndaki olaylar s›ras›n-
da aktive olurlar, immün cevab› uyar›rlar ve T-
hücrelerine multipl aktivasyon sinyalleri iletirler.
Naive T-hücreleri sonuçta Th1 (IL2, IFN-gama) ve
Th2 sitokinleri (IL-4, IL-5, IL-10 ve IL-13) salarlar,
ve optimal aktivasyon durumuna geçerler.

Aral›k 2003’de Fred Hutchinson Kanser Merke-
zi’nden yay›nlanan bir çal›flmada Lin ve arkadaflla-
r› 993 transplant al›c›s› ve onlar›n HLA-identikal
kardefl donörlerinde IL-1 beta, IL-Reseptör Antago-
nisti, IL-6, IL-10 ve TNF-alfa genlerinde tek-nukle-
otid polimorfizmininin (SNP) analizini yapm›fllar-
d›r. Bu çal›flmada yaln›zca IL-10 geninin promoter
bölgesinde IL10-592A allelinde (A/A genotipinde)
homozigot olanlar›n (APC hücrelerinden yüksek IL-
10 sekresyonu yaparak) stem hücre naklinden

fifieekkiill 11.. GVHH’n›n Fizyopatolojisinde Rol Oynayan Evrelerin fiematik Görünümü
(Kaynak no. 3‘den al›nm›flt›r).

fifieekkiill 22.. Stem Hücre Nakli Al›c›lar›nda Graft-versus Host Hastal›¤› Riskine Inter-
lökin-10 Genotiplerinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri (Kaynak no. 5’den al›nm›flt›r) 
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sonra GVHH gelifltirme risklerinin çok düflük ve
yaflam oranlar›n›n çok iyi olduklar› gösterilmifltir.
Buna karfl›n bu bölgede heterozigot (A/C) veya C-
C haplotipi tafl›yanlarda a¤›r grade III – IV akut
GVHH görülme riskinin çok yüksek oldu¤u bildiril-
mifltir. 

Böylece ilk kez IL-10 geni promoter bölgesinde-
ki allel’in GVHH yönünden koruyucu oldu¤u göste-
rilmifltir. Bu yeni bulgular, stem hücre nakli önce-
sinde hastalarda IL-10 genotipini tayin etmenin
klinik yönden önemini ortaya koyacakt›r (fiekil 2).

Evre-3 : Hücresel ve ‹nflamatuvar Etkile-
flimler ile Hücre Aktivasyonlar›

Bu evrede akut GVHH’in organlardaki etkilerini
ve patolojik süreçleri ortaya ç›karan hücresel im-
münolojik olaylar geliflir. Gama-IFN ile tetiklenen
mononükleer fagositler TNF-alfa ve IL-1 sentezleye-
rek ortama salarlar. Haz›rlay›c› rejimler sonras› ze-
delenen intestinal mukozadan d›flar› kaçan Endo-
toksin=Lipopolisakkarid (LPS) ba¤›rsaktaki lenfo-
sitleri ve makrofajlar› stimüle eder.

Bu son evrede çok de¤iflik say›da sitotoksik
efektör mekanizmalar hedef dokularda zedelenme
ve patolojilerinin oluflmas›na neden olur. ‹nflama-
tuvar sitokinlerin sal›n›m›, al›c›’ya karfl› özgül CTL-
aktivitesinin harekete geçmesi, NK-hücrelerinin
aktivasyonu ve nitrik oksit’in aç›¤a ç›kmas› akut
GVHH’n›n efektör faz›n›n sitolitik ve zararl› etkile-
rini belirlemede önemli rol oynar. CTL ve NK-hüc-
releri Fas/Fas-ligand ve perforin/granzyme yollar›-
n› kullanarak hedef hücrelere litik etkide bulunur-
lar. 

Düzeyleri giderek artan inflamatuvar sitokinler
de hedef organ zedelenmesi ve lokal doku hasar›-
n›n art›m›na katk›da bulunurlar. Mononükleer
hücrelerden sal›nan TNF-alfa, IL-1 ve Nitrik Oksit
(NO) GVHH’da deri ve ba¤›rsak epitel hücrelerinin

hasar›na ve apoptozise neden olurlar.

b. Görülme S›kl›¤›
Klinik yönden önemli ve ciddi akut GVHH, HLA

gruplar› donör ile al›c› aras›nda tam uyumlu allo-
jenik hematopoietik stem hücre nakillerinden son-
ra hastalar›n %30 ila %50’sinde izlenir.

Allojenik stem hücre naklinden sonra aGVHH-
›n görülme s›kl›¤› birçok faktöre ba¤l› olarak de¤ifl-
kenlik gösterir. Bu de¤iflkenlerin önemli olanlar›
Tablo 1’de k›saca özetlenmifltir.

c. Klinik Bulgular
Akut GVHH’n›n en s›k rastlanan ve klinik triad

olarak bilinen bulgular›; deride eritematöz dökün-
tü (rash), sar›l›kla karakterize hepatit ve gastroen-
terit (kar›n a¤r›s› ve ishal)’dir. Bu semptomlar tek
bafl›na ortaya ç›kabilece¤i gibi üçü birlikte ve ayn›
anda klinik tabloyu bafllatabilir.

(i). Deri ve Mukoza Bulgular›
Akut GVHH’da s›kl›kla nötrofillerin engraft-

ment’›n› takiben ilk ortaya ç›kan klinik bulgu ma-
külopapüler rash’d›r. Erken evrede beliren kafl›nt›-
l› k›rm›z› renkli deri lezyonlar›, boyun, omuzlar,
avuç içleri ve ayak tabanlar›nda görülür. Hastal›k
ilerledikçe eritemli rash giderek gö¤üse, s›rta ve
kar›n bölgesine, bazen ileri evrelerde tüm vücud
bölgesine yay›labilir. A¤›r seyirli akut GVHH hasta-
lar›nda üçüncü derece yan›klarda izlenen deri lez-
yonlar›na benzer bülloz lezyonlarla karakterize epi-
dermal nekroliz görülebilir. Deri bulgular›n›n yan›-
s›ra bazen burunda t›kan›kl›k ve hapfl›rma, muko-
zal semptomlar›n ilk belirtisi olabilir. Ayr›ca, akut
GVHH’li hastalarda konjuktivit’e s›k rastlan›r.

Stem hücre transplantasyonu yap›lan hastalar-
da deride eritematöz rash’›n belirmesi halinde an-
tibiyotikler baflta olmak üzere ilaç toksisitesi ve ha-
z›rlay›c› rejim’in yan etkileri gibi olas›l›klar›n da
ay›r›c› tan›da düflünülmesi gerekir.

(ii). Karaci¤er Bulgular›
Akut GVHH’da deri’den sonra ikinci s›kl›kta tu-

tulan organ karaci¤erdir. Karaci¤er tutulumunun
ilk ve en s›k görülen belirtisi serumda direkt biliru-
bin, alkalen fosfataz düzeylerinde ve daha az mik-
tarlarda transaminazlarda art›md›r. Akut
GVHH’n›n karaci¤er’i tutmas› sonucu ortaya ç›kan
hiperbilirubineminin ay›r›c› tan›s›nda karaci¤erin
veno-okluzif hastal›¤› (VOD), hiperalimentasyonun
yan etkisi, nodüler rejeneratif hiperplazi, enfeksi-
yonlar (sitomegalovirüs, herpes ve simplex Hepati-
tis-B) ve ilaç toksisitesi (siklosporin veya metotre-
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xat) akla gelmelidir. Bu durumlarda akut
GVHH’n›n kesin tan›s›n› koyabilmek için karaci¤er
biyopsisinin yap›lmas› gerekli iken hastalar›n ço-
¤unda trombositopeni, koagülopatiler veya bat›nda
asit’in varl›¤› karaci¤er biyopsisinin riskini artt›r-
maktad›r. Baz› BMT deneyimli merkezlerde trans-
jugüler yaklafl›m ile karaci¤er biyopsisi yap›labil-
mektedir. Hastalara tan› konulmas›nda karaci¤er
fonksiyon testlerinde bozulma ile birlikte karaci-
¤er-d›fl› (deri gibi) bir doku biyopsisinde GVHH his-
topatolojisinin rapor edilmesi akut hepatik GVHH
tan›s›n› koydurabilir. 

(iii).Gastro ‹ntestinal Sistem Bulgular›
Akut GVHH’n›n deri-mukoza ve karaci¤er’den

sonra etkiledi¤i üçüncü sistem gastrointestinal or-
ganlar ve özellikle ba¤›rsaklard›r. ‹lk dönemde has-
tada kramp fleklinde kar›n a¤r›s› ve ishal ortaya ç›-
kar. Diare miktarlar› giderek artabilir, günde 6-8
litreye varabildi¤i gibi bazen kanl› bir görünüm de
alabilir. Hastada a¤›r diare sonucunda elektrolit
kayb› görülür ve infeksiyonlar için ba¤›rsak muko-
zas›n›n bariyer görevi ortadan kalkmakta ve baz›

hastalarda ileus görülebilmektedir. Akut GVHH’-
n›n üst gastro-intestinal sistemi tuttu¤u durum-
larda hastalarda ifltahs›zl›k, haz›ms›zl›k, g›da into-
lerans›, bulant› ve kusma ortaya ç›kmaktad›r.

Kramp fleklinde kar›n a¤r›s› ve diyare ile baflvu-
ran hastalarda ay›r›c› tan›da antibiyotikler, de¤iflik
tür ilaçlar ve infeksiyöz ajanlar›n da düflünülmesi
gerekir.

(iv). Hemato- Lenfoid Sistem
Akut GVHH sürecinde timus fonksiyonlar›nda

gerileme, timik involüsyon, lenf bezlerinde küçül-
me, CD4+/CD8+ hücre oranlar›n›n ters dönmesi,
hipogamaglobulinemi, anerji ve afl›lamalara karfl›
immün cevab›n yoklu¤u izlenebilir. Ayr›ca, akut
GVHH ile tedavide kullan›lan immünosupresif
ajanlar›n dozlar› klinik tabloyu anlamam›za yar-
d›mc› olur. Hastalarda trombositopeninin belirle-
mesi ve devam› akut GVHH’n›n tedavisini zorlaflt›-
r›r.

d. Klinik Derecelendirme (Grading)
Akut GVHH’da Tablo 2’de deri, karaci¤er ve ba-
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¤›rsaklarda izlenen klinik bulgular›n derecelendi-
rilmesi (Grading)’nin prognoza etkisi, önemi ve
skorlama sistemlerinin iyi tutulmas› erken dönem-
de yap›lmal›d›r. Ayr›ca Tablo’nun alt k›sm›nda de-
recelendirmeye göre hastaya verilecek total skor’un
nas›l hesaplanmas› gerekti¤i belirtilmifltir. Grade II
ile Grade III-IV akut GVHH gelifltiren hastalarda
mortalite riski daha yüksektir.

e. Akut GVHH’da Histopatolojik Bulgular
Akut GVHH’da temel histopatolojik bulgular

aras›nda derideki bazal hücre, deride (bazal hücre
tabakas›nda), karaci¤erin bilier kanallar›nda ve
gastrointestinal sistem intestinal kriptlerdeki epitel
hücrelerinin nekrozu say›labilir.

Özellikle deride vakuoler dejenerasyon, lenfosit
infiltrasyonu, diskeratotik keratinositler, apoptozis
sonucu bazal hücre ölümü, akantoliz ve dermal-
epidermal ayr›m s›n›r›nda epidermoliz görülür.
Akut GVHH’da tan›mlanan bu histopatolojik bul-
gular patognomonik de¤ildir. Hastalara stem hüc-
re nakli öncesi verilen "Haz›rlama Rejimleri"’de bi-
yopsilerde ayn› histolojik bulgular› verebilmekte-
dir. Karaçi¤erde kolestatik sar›l›¤a yol açan bulgu-
lar ve safra kanal›küllerinde yayg›n epitel nekrozu,
duktüler lümenlerde daralma ve bazen de kolanji-
oler proliferasyon görülür.

f. Akut GVHH Profilaksisi
a. Farmakolojik Profilaksi
Hematopoietik stem hücre nakli sonras›nda

sa¤l›kl› allograft’›n yerleflimini sa¤lamak, al›c› (has-
ta) taraf›ndan kabülünü kolaylaflt›rmak ve
GVHH’›n geliflimini önlemek amac›yla geçici bir sü-
re immünosupresyon uygulamak gerekmektedir.
GVHH’›n›n geliflimini önlemek amac›yla planlanan

profilaksiye allojenik stem hücrelerin al›c›ya infüz-
yonundan önce bafllan›lmal› ve post-transplant dö-
nemde yaklafl›k 6 ay kadar devam edilmelidir. Pro-
filakside temelde siklosporin-A(CsA)’n›n içinde ol-
du¤u bir kombinasyonun seçilmelidir :

Bu seçenekler aras›nda;
a. Siklosporin + Methotrexate, veya
b. Siklosporin + Prednisone, veya
c. Siklosporin + Methotrexate + Prednisone, ola-

bilir.
Bu 3 rejim aras›nda Seattle’daki Fred Hutchin-

son Kanser Araflt›rma Merkezi’nde gelifltirilen "Sik-
losporin+Methotrexate" kombinasyonu BMT mer-
kezlerinde en çok tercih edilen profilaksi yaklafl›-
m›d›r. Yayg›n kullan›lan profilaksi flemas› Tablo
3’de özetlenmifltir.

b. Farmakolojik-Olmayan Ajanlarda Profilaksi
Yaklafl›mlar›

Bu tür profilakside donör allojenik hücre sus-
pansiyonundan T-lenfositlerinin selektif veya se-
lektif-olmayan ex-vivo yöntemler kullan›larak dep-
lesyonu s›kl›kla uygulanan yaklafl›mlard›r.

(i) Selektif T-Hücre Deplesyonunda anti-CD8
MoAb arac›l›¤› ile CD8+ T-lenfositleri inokulum’dan
uzaklaflt›rabilmektedir. Bu antikor ile Graft-ver-
sus-Lösemi (GVL) etkisi devam etmesine ra¤men,
hastalarda akut GVHH görülme s›kl›¤›nda bir azal-
ma olmam›flt›r.

Di¤er bir selektif yaklafl›mda anti-CD 6 MoAb
ile denenmifl ve düflük graft yetmezli¤i gözlenmesi
yan›s›ra düflük oranlarda akut GVHH izlenmifltir.

(ii) Selektif-Olmayan T-Hücre Deplesyonu sa¤-
lamak amac›yla anti-T hücre, anti-CD2, anti-CD3
ve anti-CD5 ve Campath-1 monoklonal antikorlar›
kullanm›flt›r. Bu teknikler ile donör hücre suspan-
siyonlar›nda T-Lenfositlerin say›lar› 1.5 ila 4 log
oran›nda azalmas›na karfl›n graft-yetmezli¤i ve rö-
laps insidans›nda art›m izlenmifltir. Bu nedenle T-
hücre deplesyonu yap›lan hasta gruplar›nda has-
tal›ks›z yaflam sürelerinde olumlu bir düzelme gö-
rülmemifltir.

g. Akut GVHH’de Tedavi Prensipleri
Akut GVHH’›n tedavisi stem hücre transplant

merkezlerinin en önemli sorunlar›ndan bir tanesi-
dir. Tedavide aynen profilakside oldu¤u gibi korti-
kosteroidler, siklosporin ve ATG kullan›labilmekte-
dir. Akut GVHH’n›n tedavisinde kortikosteroidler
öncelikle tercih edilen ilaç grubudur. Baz› transp-
lant merkezleri özellikle deri bulgular› önde olan
hastalara düflük dozda steroid (1-2 mg/kg) baflla-
may› tercih etmektedirler. Yüksek doz steroid
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(1015 mg/kg) tedavisi sistemik tutulumu ve/veya
çok a¤›r deri tutulumu olan hastalarda kullan›l-
maktad›r. Tercih edilen Methylprednisolone dozu
2-2.5 mg/kg/gün gibi düflük dozlarda olmaktad›r.
Yüksek dozda steroid tedavisi s›ras›nda f›rsatç› in-
feksiyonlar›n görülme insidans› artt›¤› için profi-
laktik antibiyotik, anti-viral ve antifungal tedavi
uygulamas› tercih edilmektedir.

Yap›lan randomize-karfl›laflt›rmal› klinik çal›fl-
malarda düflük-doz (2mg/kg/gün) ile yüksek-doz
(10 mg/kg/gün) Metilprednisolone uygulamas›
sonras›nda klinik yan›t, Grade III ve IV’e geçifl ile
yaflam oranlar› aras›nda bir fark gözlenmemifltir.

Ancak, ilk tedaviye al›nan a¤›r derecede akut
GVHH’li hastalar›n %50’den az› uzun süreli ve ka-
l›c› iyileflme gösterirler. Steroide-dirençli akut
GVHH’›n tedavisi oldukça zordur, yüksek morbidi-
tesi ve mortalitesi vard›r. Steroide yan›t vermeyen
hastalara ATG verilmesi uygun olur. Baz› çal›flma-
larda, ATG’nin siklosporin ve metilprednisolon’a
üstünlü¤ü gösterilememifltir. Siklosporin’e çok
benzer etki mekanizmas›na sahip olan FK506’n›n
akut GVHH tedavisinde etkinli¤i vard›r. Steroide
refrakter akut GVHH’de FK-506’ya cevap oran›
%10 ila %20 aras›ndad›r.

Mycophenolate Mofetil (MMF) profilaktik amaç-
la kullan›ld›¤› zaman akut GVHH insidans›n› ve
steroid kullan›m›n› azaltmaktad›r. Akut GVHH’in
tedavisi için kontrol gruba k›yasla (%43) MMF ve-
rilenlerde %71 oran›nda bir-grade düzelme izlen-
mifltir. MMF verilen akut GVHH’li hastalarda pred-
nisolon dozunda azaltmaya gidilmesi sonucunda
morbidite de azalma izlenmifltir.

Steroide-refrakter GVHH’da Anti-lenfosit mo-
noklonal antikor tedavileri ile de¤iflik remisyon
oranlar› elde edilmifltir. Bunlar aras›nda CD3+ T-
lenfositlerini bloke etmek amac›yla kullan›lan anti-
CD3 (OKT3) monoklonal antikoru, IL-1 Reseptör
Antikoru, TNF-alfa Antikoru ve IL-2 Reseptör Anti-
koru say›labilir. Akut GVHH’n›n özellikle Grade II
ve üzerinde olan hastalar›n tedavisinde çok h›zla
karar verilmeli ve agresif bir tedavi yaklafl›m› plan-
lanmal›d›r. Akut GVHH’dan sonra tedaviye cevap
veren ve sa¤ kalan hastalar›n hemen hepsinde kro-
nik GVHH geliflir. Akut GVHH’n›n tedavisinde kul-
lan›lan ilaçlar ve dozlar› tablo 4’de özetlenmifltir.

III. KRON‹K GRAFT-VERSUS- HOST HASTA-
LI⁄I

Kronik graft-versus-host hastal›¤› (kGVHH) al-
lojenik stem hücre nakli sonras›nda en s›k görülen
komplikasyondur. Akut GVHH’n›n önlenmesi ko-
nusunda önemli geliflmeler olmas›na ra¤men ben-

zer yönde olumlu yaklafl›mlar henüz kGVHH’de ba-
flar›yla uygulanabilir duruma gelememifltir. Özel-
likle son y›llarda yafll› hastalarda daha kolayl›kla
transplantasyon yap›labilmesi ve akraba-d›fl› do-
nörlerden nakillerin gerçekleflmesi kGVHH görül-
me s›kl›¤›’n›n artmas›na yol açm›flt›r .

Kronik graft-versus-host hastal›¤› immüno-
kompetan donör lenfositlerinin nakil sonras›nda
al›c› (hasta=host) dokular›ndaki de¤iflik antijenleri
"yabanc›" tan›mas› sonras› geliflen uzun süreli im-
münolojik bir süreçtir. ‹mmün sistem hücrelerinin
bafllatt›¤› bu olay sonucunda sistemik lupus erite-
matozus, Sjögren sendromu, romatoid artrit ve pri-
mer bilier siroz gibi otoimmün hastal›klardaki gö-
rünümlere çok benzer bir klinik-patolojik tablo ge-
liflir. Hastal›¤›n erken dönemlerinde dermal ve
gastrointestinal bulgular akut GVHH’ye benzerlik
gösterir.

Kronik GVHH allojenik stem hücre naklinden
80 ila 100 gün (ortalama 3 ay) sonra ortaya ç›k-
makta, vücutta lokalize (limited) veya yayg›n (ex-
tensive) flekillerde klinik bulgular verebilmektedir.

Organ Tutulumu ve Klinik Bulgular

Deri 
Deride eritem, kuruluk, kafl›nt›, pigmentasyon,

plaklar, ihtiyosis-eksfoliasyon, ürtiker ve makulo-
papüler eritem (rash) ortaya ç›kabilir. Baz› hasta-
larda morphea ve nadiren deride nodüller görülebi-
lir. Deri bulgular›, ileri dönemlerde skleroderma,
eklem hareketlerinde k›s›tl›l›k ve eklem kontrak-
türlerine yol açabilir. Deri biyopsisi yap›l›rsa
kGVHH için karakteristik bulgular içerir.
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T›rnaklar ve Saçl› Deri
T›rnaklarda distrofik de¤ifliklikler, k›r›lma, on-

kolizis ve onichodistrofi izlenebilir. Saçl› deride k›s-
mi veya tam alopesi ile saçlarda erken beyazlaflma
olabilir.

A¤›z ve Oral Mukoza
Allojenik stem hücre naklinden 80 ila 100 gün

sonra ortaya ç›kan a¤›zda a¤r› veya kuruluk
kGVHH geliflimini akla getirmelidir. Oral kavitenin
cGVHH ile tutulumunda a¤›zda kuruluk, yanma,
mukozit, mukozada çizgiler, atrofi, eritem, licheno-
id de¤ifliklikler ve ülserler ile jinjivit ortaya ç›kabi-
lir. Özellikle mukozal atrofi, pigmenter ve lichenoid
de¤ifliklikler kGVHH için tan›sal nitelik tafl›rlar.
Dudak biyopsisinde (alt dudak iç yüzünden) tan›-
sal bulgulara rastlan›r.

Göz Bulgular›
Gözde geliflen "oküler sicca sendromu" sonu-

cunda kuruluk, yanma, bulan›k görme, kafl›nt›l›
(adeta göze kum at›lm›fl hissi) göz (gritty eyes), fo-
tokobi ve gözde a¤r› görülebilir. Schirmer testi ile
her iki gözde 5 dakikada 5mm’den daha az ›slan-
ma görülür ve göz kurulu¤unu destekler. Göz ka-
paklar›nda minimal ödem ve eritem geliflebilir.

Vulva ve Vajina
Vajinal kuruluk, dispareunia, striktür oluflu-

mu, stenoz, vajinal atrofi, mukozada eritem ve lic-
henoid de¤ifliklikler olabilir. Vulva ve vajinada
kGVHH’ye ve over yetmezli¤ine sekonder bulgular
da ortaya ç›kabilir. Tan›y› do¤rulamak için biyopsi
gerekebilir. 

Karaci¤er
kGVHH geliflti¤i durumlarda karaci¤er fonksi-

yon testlerinde bozulma ve kolestatik bulgular or-
taya ç›kmaktad›r. Genellikle alkalen fosfataz nor-
mal de¤erlerin 3 kat›ndan fazla olabilir ve serum
bilirubini 2.5 mg/dl’nin üzerinde görülebilir. Has-
tan›n di¤er organlar›nda kGVHH bulgusu yoksa,
tan› amac›yla karaci¤er biyopsisi yap›lmas› uygun
olur.

Akci¤erler
Kronik GVHH gelifltiren hastalarda obstruktif

akci¤er hastal›¤› ortaya ç›kabilir. Hastan›n önceki
bazal de¤erlerine k›yasla FEV1 / FVC de¤erlerinin
%70’in alt›na indi¤i veya FEV1 de¤erleri beklenen
(predicted) in %80’inden daha az oldu¤u veya
FEV1 / FVC’nin %15’den fazla azalma göstermesi
obstrüktif bir süreci ve özellikle bronchiolitis obli-
terans tan›s›n› düflündürmelidir. Bu nedenle has-
talara yüksek-resolüsyonlu CAT-scan uygulanmal›
ve "hava-hapsi" (air trapping) varl›¤› gösterilmeli-
dir. Solunum problemleri olan kGVHH hastalar›n-
da bronko-alveolar lavaj yap›lmal›, elde edilen ma-
teryalde kültürlerin ve bütün mikrobiyolojik testle-
rin negatif oldu¤u gösterilmelidir. Di¤er organlarda
kronik GVHH bulgusu olmayan hastalara da
transbronfliyal biyopsi yap›larak bronchiolitis obli-
terans tan›s› do¤rulanmal›d›r.

Gastrointestinal Sistem
Hastalarda disfaji, odynofaji, radyolojik olarak

esofagus stenozu ve nadiren ösefagusta dismotilite
izlenebilir. Ayr›ca ifltahs›zl›k, bulant›-kusma, kilo
kayb› ve ishal bafllang›ç semptomlar› olabilir. En-
doskopik biyopsi ile kronik GVHH tan›s› için yeter-
li bulgular elde edilebilir. Allojeneik transplantas-
yon yap›lan hastalarda hiçbir nedene ba¤lanama-
yan ve vücut a¤›rl›¤›n›n %15’inden fazla kilo kayb›
izlenirse extensive-kronik GVHH tan›s› için yeterli
bulgular elde edilebilir. Allojeneik transplantasyon
yap›lan hastalarda hiçbir nedene ba¤lanamayan ve
vücut a¤›rl›¤›n›n %15’inden fazla kilo kayb› izlenir-
se yayg›n (extensive) kronik GVHH tan›s› akla gel-
melidir. Hastalar›n önemli bir k›sm›nda malab-
sorpsiyon geliflmektedir.

Kas-‹skelet Sistemi
Hastalar›n önemli bir k›sm›nda genelde büyük

eklemlerde tutar ve daha az oranda küçük eklem-
lerde eklem a¤r›lar› görülür. Skleroderma ve fasiyit
nedeniyle eklemlerde zaman içinde kontraktürler,
proksimal kas kuvvetinde azalma, CPK ve Aldolaz
enzimlerinde artma izlenebilir. Kas biyopsilerinde

fifieekkiill 33.. Yayg›n Kronik GVHH’n›n Klinik Bulgular›n›n S›kl›¤› (Kaynak no. 9 ‘dan
al›nm›flt›r).
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histolojik olarak nekrotik fibriller, interstisyel inf-
lamasyon ve IgG birikimi görülmektedir.

Fascia
Kronik GVHH’de fascia ve tendonlardaki eozi-

nofilik veya sklerozan fasiit nedeniyle hareket k›s›t-
l›l›¤› ve sertlik görülebilir. El parmaklar›nda, el bi-
leklerinde ve dirseklerde bazen eritem (rash), ödem
ve hareket k›s›tl›l›¤› olabilir.

Hematolojik Bulgular
Progresif (progressive-onset) kronik GVHH

olanlarda a¤›r trombositopeni (trombosit say›s›
20.000/mm3 alt›nda) görülebilir. A¤›r trombosito-
peni yayg›n hastal›k için kötü prognostik bir iflaret-
tir. Baz› hastalarda eosinofili de izlenebilir.

‹mmün yetmezlik
Yayg›n kronik GVHD’nin devam etti¤i hastalar-

da tekrarlay›c› infeksiyonlar ve özellikle sinüzit s›k
görülür. IgG2 ve IgG4 alt s›n›flar› ile IgA s›n›f›n› içe-
ren nitelikte hipogamaglobulinemi geliflebilir. Çok
nadiren M-spike ile karakterize hipergamaglobuli-
nemi de görülebilir. Tekrarlay›c› sinüzit geçiren
hastalar sinüs cerrahisinden yarar görebilirler.

KRON‹K GVHD ‹Ç‹N TARAMA TESTLER‹ 
Allojenik stem hücre naklinden ortalama 80 ila

100 gün sonra kronik GVHD’nin geliflti¤i düflünü-
lecek olursa nakil olmufl hastalarda daha öncesin-
de bu hastal›k geliflmesini ortaya koyabilecek tara-
ma testlerinin yap›lmas› çok uygundur. Çok az sa-
y›da bir hasta grubunda ise oldukça geç dönemde
500.ci günden sonra kronik GVHD gelifltirmekte-
dir. Stem hücre transplantasyon merkezlerindeki
uzun süreli takip ünitelerinde (Long-Term Follow-
Up) allojenik stem hücre nakli yap›lan hastalar›n
+80 ile +100.cü günleri aras›nda kronik GVHD için
afla¤›daki tarama testleri yap›lmal›d›r :

- Deri ve oral mukoza muayenesi
- Deri Biyopsisi
- Dudak Biyopsisi (klinik yönden indikasyonu

varsa)
- Schirmer’s Göz Yafl› Testi ve Gözde Slit-Lamp

muayenesi
- Karaci¤er Fonksiyon Testleri
- Jinekolojik Muayene
- Kilo, Kas/Ya¤ Kitlesi Ölçümü
- Karnofsky Skoru veya Lansky Oyun ‹ndeksi

Tayini

Kronik GVHH Tan›s›
Kronik GVHH klinik belirtileri olan hastalarda

öncelikle infeksiyonlar ve ilaç yan etkilerinin varl›-
¤› araflt›rmal›d›r. Bu konularla ilgili testler ve göz-
lemler ay›r›c› tan›da önemli yer tutarlar ve kronik
GVHH tan›s›ndan önce ekarte edilmesi gereken
bafll›ca durumlard›r. Kronik GVHH flüphe edilen
hastalarda deri, dudak veya karaci¤er biyopsisi gi-
bi doku biyopsileri yard›m› ile histolojik tan› konul-
mas› önem tafl›r. Histopatolojik incelemelerde ör-
ne¤in deride lokalize epidermal atrofi ve inflamas-
yon yoklu¤unda dens ve fokal dermal fibrozis göz-
lenebilir. Karaci¤er biyopsilerinde safra kanallar›n-
da zedelenme ve primer biliyer siroz bulgular› gö-
rülmektedir.

Kronik GVHH’n›n Önlenmesi
Transplant önce ve sonras›nda siklosporin

(CSP) kullan›m› akut GVHD insidans›n› önemli
oranda azaltmas›na ra¤men kronik GVHH’nin gö-
rülme s›kl›¤› son yirmi y›ld›r önemli bir de¤iflme
göstermemifltir. Transplantasyon uygulanan has-
talara FK506/Methotrexate (MTX) ilaçlar›n›n profi-
laktik verilmesinin Siklosporin-Methotrexate kom-
binasyonu ile yap›lan profilaktik tedaviye bir üs-
tünlü¤ünün olmad›¤› gösterilmifltir. Yüksek-riskli
kronik GVHH hastalar›na profilaktik amaçla veri-
len thalidomid ile yap›lan Faz-III çift-kör çal›flma-
larda beklenen oranda kronik GVHH’yi koruyucu
etki elde edilememifltir . Kansu ve ark. Seattle gru-
bunda yapt›klar› prospektif ve randomize Faz-III
çal›flmada yayg›n (extensive) kronik GVHD gelifli-
mini önlemek amac›yla siklosporin’in 6 ay ile 24 ay
kullan›m›n› karfl›laflt›rm›fllard›r. Her iki grupta
yayg›n-kronik GVHH geliflme oran› istatistiksel
olarak her iki grup aras›nda belirgin bir farkl›l›k
göstermemifltir. K›sa veya uzun süreli siklosporin
kullan›m›n›n kronik GVHH geliflimini etkilemedi¤i
gösterilmifltir.

Kronik GVHH Tedavisi
Kronik GVHD’nin tedavisi "Primer Tedavi" ve

"Sekonder Tedavi" olarak iki bölümde incelenecek-
tir :

Primer Tedavi
Kronik GVHD’nin tedavisinde 1970’lerde uygu-

lanan ilk yaklafl›mlar baflar›s›z olmakla beraber
plasebo-kontrollü prednisone ve azathioprin kom-
bine tedavilerinin yaln›zca prednisone’a k›yasla ce-
vap oranlar›n› artt›rd›¤› ve morbidite ile ifl yapa-
mazl›¤› (disability) azaltt›¤› rapor edilmifltir. Ancak,
prednisone ve azathioprine kullananlarda yüksek
oranda infeksiyonlar›n görülmesi nedeniyle predni-
sone alanlara k›yasla yaflam oranlar›n›n daha az
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oldu¤u izlenmifltir (%47 vs. %61, gibi). Rölaps-d›fl›
mortalite prednisone alan yüksek-riskli grupta
%26 ve yaflam oran› %58 olarak bildirilmifltir.

Allojenik stem hücre transplant-sonras›nda ge-
nellikle en geç 3 ila 6 ay içerisinde hastaya verilen
immünosupresif ilaçlar›n kesilmesi amaçlanmak-
tad›r. Ancak, koruyucu immünosupresif tedavi ve-
rilirken veya immünosupresiflerin dozlar› azalt›l›r-
ken hastalar yayg›n kronik GVHH bulgular› geliflti-
rirse ilk tedavi seçene¤i yüksek-doz oral predniso-
ne veya prednisone+siklosporin kombinasyonu ol-
mal›d›r. Erken dönemde prednisone ile tedavilerine
bafllanan hastalarda 3-y›ll›k post-transplantasyon
yaflam oranlar› %76 iken, tan›lar› geç konulan ve-
ya tedavilerine geç bafllan›lan hastalarda 3-y›ll›k
yaflam oranlar› %26 olarak rapor edilmifltir. Yük-
sek-riskli hastalarda (high-risk) prednison ile bir-
likte siklosporin kullananlarda yaflam oran› (survi-
val rate) %51 iken, tek bafl›na prednisone alanlar-
da bu oran %26 olarak rapor edilmifltir. 

Prednisone+siklosporin birlikte kullan›m› ilk
tercih olmal›d›r. Tedaviye iyi yan›t veren ve yayg›n
kronik GVHH bulgular›nda düzelme olan hastalar-
da ilaç dozlar› her iki haftada bir olmak üzere ya-
vafl azalt›larak tedavileri 9 ila 12 ayl›k sürede ke-
silmelidir. E¤er hasta 3 ila 6 ayda bir düzelme gös-
termez ve tedavi süresince ilerleme (progresyon) iz-
lenirse, sekonder (salvage) tedavilere geçilmelidir.

Kronik GVHH tan›s› alanlar›n oral siklosporin
ile tedavilerinde orta derecede böbrek toksisitesi iz-
lenmifl ve infeksiyonlara daha az rastlanmas›yla
birlikte yaflam süresinin uzad›¤› gösterilmifltir.
Oral CSP ile tedavi süresi 1 ile 2 y›l kadar devam
edebilmifl ve yüksek-riskli kronik GVHH’si olanlar-
da infeksiyonlar yine en s›k morbidite nedeni ol-
mufltur. Yüksek-riskli kronik GVHH tan›s› alan
(trombosit say›s›n›n 100.000/mm3 alt›nda oldu¤u)
hastalara günafl›r› (alternate-day) siklosporin ve
prednisone verildi¤i prospektif- randomize bir kli-
nik çal›flmada tek bafl›na siklosporin verilenlere k›-
yasla daha iyi sonuçlar elde edildi¤i bildirilmifltir.
Ancak bu grupta 3 y›ll›k actuarial-yaflam %48 gibi
düflük oranda bulunmufl ve kombine tedavi veri-
lenlerde rölaps-d›fl› mortalite oran› %35 olarak ra-
por edilmifltir. Siklosporin-Prednisone kombine
ilaç alanlarda tek-bafl›na siklosporin kullananlara
k›yasla yaflam oranlar› ve rölaps-d›fl› mortalite
oranlar› yönünden olumlu bir farkl›l›k gözlenmifl-
tir.

Yüksek-riskli kronik GVHH tan›s› alan (prog-
ressif-onset ve trombositleri 100.000/mm3 alt›nda
olan) hastalarda yap›lan prospektif, randomize,
plasebo-kontrollü bir çal›flmada thalidomid veya

plasebo ile prednisone+CSP kombinasyonu karfl›-
laflt›r›lm›flt›r. Üç-y›ll›k yaflam oranlar› çal›flman›n
her iki kolunda ayn› oranlarda rapor edilmifltir.
Hastalar›n önemli bir bölümü thalidomid intole-
rans› nedeniyle çal›flmay› b›rakmak zorunda kal-
m›fllard›r. 

2003 y›l›nda IBMTR/ABMTR toplant›s›nda Aro-
ra ve ark. yüksek-riskli trombosit say›s›
100.000/mm3 alt›nda, progresif hastal›¤› olan, 20
yafl›n üzerinde, gastrointestinal tutulumu olan ve
6 ay sonunda hala tam klinik remisyon gösterme-
yen kronik GVHH hastalar›na daha intensif tedavi
kombinasyonlar›n›n verilmesini önermifllerdir.

Sekonder (Salvage) Tedavi
Primer kronik GVHH tedavisine cevap verme-

yen hastalara ikincil tedavi yaklafl›mlar› uygulan-
mas› gerekir. Bu tedaviler sekonder veya "Salvage"
tedaviler olarak tan›mlan›r. Kronik GVHH’de uy-
gun tedaviler ve uzun süreli immünosupresyon
morbiditesiz ve ifl-yapabilirlik dönemi uzatmakta-
d›r. Flowers ve ark., periferik kan stem hücre nak-
linden sonra görülen kronik GVHH’nin kemik ili¤i
naklinden sonra rastlanan kronik GVHH’ye k›yas-
la daha a¤›r seyirli ve tedaviye güç yan›t verdi¤ini
rapor etmifltir.

Hastalar›n prednisone ve siklosporin al›rken
bulgular›nda ilerleme olursa mümkün olan en er-
ken dönemde sekonder tedavi programlar›na bafl-
lanmas› gerekmektedir.

‹lk verilen steroid tedavisi sonuçsuz kald›¤› tak-
dirde azathioprine, günafl›r› (alterne) edilen CSP ve
prednison ve thalidomide ilaç tedavileri %75 ya-
flam oranlar› gibi benzer sonuçlar vermektedir.
Kronik GVHH’li hastalarda Seattle’dan rapor edilen
randomize klinik çal›flmada Koç ve ark. thalidomid
alan hastalarda %20 oran›nda olumlu yan›t elde
etmifllerdir. Kronik GVHH’li primer tedaviye cevap
al›namayan hastalarda FK-506, MMF ve Rapamy-
cin tedavileri sekonder tedavi yaklafl›mlar› olarak
klinik çal›flmalarda uygulanmaktad›r. Sekonder te-
davi yaklafl›mlar› aras›nda Tacrolimus (FK 506)
steroide dirençli ve karaci¤er tutulumu olanlarda
CSP’e k›yasla daha çok tercih edilmektedir. Siklos-
porin ve prednison kombinasyonlar›na yan›t al›na-
mayan hastalarda Tacrolimus ve MMF tedavilerine
daha iyi cevap al›nmaktad›r. Mycophenolate Mofe-
til (MMF), T ve B-lenfositlerini selektif inhibe eden
potent bir immünosupresif ajand›r. Seattle’da
standard-riski olan yayg›n kronik GVHH hastala-
r›nda MMF’in kullan›ld›¤› randomize bir çal›flmada
(n:305) MMF’in sekonder tedavi olarak kullan›m›
ile %11 CR ve %41 PR elde edilmifltir.
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Yüksek-riskli kronik GVHH tan›s› alan hastala-
r›n primer ve sekonder tedavilerinde thalidomide
ile iyi sonuçlar al›nd›¤› rapor edilmifltir. Koç ve ark.
her iki grupta 25 hastan›n bulundu¤u randomize
bir çal›flmada yüksek-riskli kronik GVHH tan›s›
olan hastalarda thalidomide alanlar›n önemli bir
k›sm›n›n nörolojik yan etkileri nedeniyle thalidomi-
de’i b›rakt›klar›n› ve yaflam süresi yönünden kont-
rol gruba k›yasla olumlu bir farkl›l›k olmad›¤›n› ra-
por etmifllerdir.

Steroide-refrakter 29 hastal›k bir seride tacroli-
mus (FK-506) ile sirolimus (rapamycin) tedavisi ve-
rilen kronik GVHH hastalar›nda cevap oran›n›n
%68 oldu¤u, 5 tam remisyon ve 13 k›smi remisyon
elde edildi¤i gösterilmifltir. Bu çal›flmada, özellikle
steroide-refrakter skleroderma komponenti hakim
olan kronik GVHD hastalar›nda sirolimus ve tacro-
limus kombinasyonunun etkin ve aktif bir tedavi
yaklafl›m› oldu¤u ileri sürülmektedir.

Refrakter deri bulgular› olan kronik GVHH’de
PUVA’n›n etkinli¤ine ait çal›flmalar yap›lm›flt›r.
Skleroderma’s› olmayan ve yaln›zca izole deri tutu-
lumu bulunan hastalarda PUVA öncelikle tercih
edilecek bir yaklafl›m olabilir. Morphea PUVA ile
baflar›yla tedavi edilebilir. PUVA ile düzenlenmifl
kapsaml› randomize çal›flmalar bulunmamaktad›r.

Steroide-refrakter kronik GVHH’de ekstra-kor-
poreal fotokemoterapi (ECP) 1996 y›l›ndan beri uy-
gulanmaktad›r. Akut infeksiyon bulgular› bulun-
mayan, beyaz küre say›s› 1x109 / Lt. üzerinde bu-
lunan steroide-dirençli kronik GVHH hastalar›nda
ECP uygulanabilir. ECP’nin kronik GVHH’daki ye-
ri konusunda literatürdeki çal›flmalar›n say›s› az-
d›r, yeni ve randomize, prospektif klinik araflt›rma-
lara gereksinim vard›r.

Destekleyici Tedavi
Oral, vajinal veya penis üzerinde lezyonlar› bu-

lunan kronik GVHH hastalar›nda topikal steroidle-
rin kullan›m› yararl› olabilir. Oküler sicca’s› bulu-
nanlarda retinoic acid ve oral sicca semptomlar›
olanlarda pilocarpin yararl› olabilir. Ayr›ca göz ku-
rulu¤u için yapay gözyafllar› kullan›lmas› ve lakri-
mal puncti’nin ligasyonu yarar sa¤lamaktad›r.
Adale kramplar› ve karpal spazm için clonazepam,
klonipin ve beclofen kullan›labilir. Karaci¤er fonk-
siyon testlerinde bozukluk olan ve kronik
GVHH’na ba¤l› refrakter karaci¤er bozuklu¤u olan
hastalarda ursodeoxycholic acid (UDCA) kullan›m›
yararl› olmaktad›r. 

Uzun süreli steroid kullanan özellikle bayanlar
östrojen replasman›, yüksek kalsiyumlu diyet, Vi-
tamin-D ve günlük egzersizler ile desteklenmelidir.

Transplant-öncesinde pre-menapozal olan ba-
yanlara transplant’dan sonra gonadal replasman
tedavisi verilmelidir. Östrojen tedavisini kabul et-
meyen veya ailesinde meme kanseri öyküsü olan-
lara bu amaçla kalsitonin tavsiye edilebilir. Total
veya serbest testesteron düzeyi düflük olan erkek
hastalar depo testosteron injeksiyonlar›ndan yarar
görebilirler.
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