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Hematopoietik Kök Hücre Donörlerinde Nakil İlişkili 
Mortalite: DART Grubunun Geriye Dönük Bir Analizi 

Biyoistatistik biriminden destek alınması planlanıyor
Ortak veri tabanı oluşturulması için mevcut kaynakların yetersiz 
kalması durumunda yazılım firması desteği alınması gerekebilir

Türkiye'de allojeneik kök hücre nakli yapan merkezlerin verilerine 
göre aile içi ve akraba dışı kök hücre donörlerinin mortalite oranı ve 
donör mortalitesi  ile ilişkili faktörler nelerdir?

Donör mortalitesi tıbbi ve etik açıdan çok önemli bir sorundur. Akraba 
dışı donör kayıtları daha sistemli olmakla birlikte, özellikle aile içi donör 
takiplerinde eksiklikler nedeniyle donör mortalitesi için hazırlayıcı 
faktörleri ortaya koyan çalışmalar fazla değildir. Mortalite nedenlerinin 
bilinmesi, donör güvenliği açısından alınması gereken tedbirleri ve 
düzeltici faaliyetleri ortaya koyabilecek, donör güvenliği ile ilgili 
rehberlerin oluşturulmasına dayanak oluşturabilecektir.

Prof.Dr.Leylagül Kaynar

Allojeneik kök hücre vericilerinde her türlü nedene bağlı 
mortalite oranının belirlenmesi
Allojeneik kök hücre vericilerinde karşılaşılan mortalite 
nedenlerinin belirlenmesi

Allojeneik kök hücre vericilerinde muhtemel toplama ilişkili 
mortalite oranının belirlenmesi
Muhtemel toplama ilişkili mortalitenin neden analizlerinin 
yapılması 

Prof.Dr.Can Boğa



Method

Araştırma şekli 

(Halka içine alarak belirtiniz)

     Gözlemsel (vaka serisi - tanımlayıcı, vaka-kontrol, 
kesitsel, kohort)

      Deneysel 

      Prospektif                                Retrospektif

Prospektif çalışmalar için araştırma şekli 

Randomizasyon          Var             Yok

Körleme                       Var             Yok

     Tek kol                    Çift kol            Çok kol 

Dahil olma kriterleri

Dışlama kriterleri

Hedeflenen hasta sayısı

Araştırmaya katılması öngörülen merkez 
sayısı 

Finansal destek gerekli midir ?

Gerekli ise başvuruda bulunulmuş 
mudur?

Etik kurul başvurusu gerekli midir ?

Zaman Çizelgesi

Araştırma tahmini başlama tarihi:  

Araştırma tahmini sonlanma tarihi:

Araştırma tahmini son rapor tarihi:

Evet

Hematopoietik kök hücre toplanması işleminden önce sözlü ve 
yazılı onam vermemiş olmak ve/veya donör olmak için uygunluk 
verilmemiş olmak

Türkiye'de allojeneik kök hücre nakli yapan tüm merkezlere
teklif götürülecek, kabul eden tüm merkezlerin verileri araştırma 
kapsamına dahil edilecektir.
Biyoistatistik ve yazılım destekleri için finansal kaynak ve destek 
gerekebileceği öngörülmüştür. 
DART grubu çerçevesinde yürüyecek çalışmalar için ortak bir yazılım 
ve istatistik desteği planlanmaması durumunda bireysel olarak 
başvurulacaktır.

Hematopoietik kök hücre toplanması işleminden önce sözlü ve yazılı 
olarak onam vermiş olmak
Kemik iliğinden veya periferik kandan "allojeneik hematopoietik kök 
hücre naklinde kullanılmak üzere" kök hücre toplanmış olmak
Nakil öncesi değerlendirmede kök hücre donörü olmak için uygunluk 
verilmiş olmak 

Mayıs 2021

Aralık 2021

Şubat 2022

   Aralık 2015-Aralık 2020 arasında allojeneik kök hücre nakli için 
   verici olan çocuk ve erişkin tüm vericilere ulaşılması amaçlanmaktadır




