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AKRABA DIfiI GÖNÜLLÜ VER‹C‹LERDEN
TRANSPLANTASYON

Allojeneik hematopetik kök hücre nakli (allo-
HKHN) aday› bir hasta için HLA uyumlu kardefl ve-
rici olas›l›¤› ailenin geniflli¤ine ba¤l›d›r. Bu olas›l›k
Kuzey Amerika’da %30’dan az iken Japonya’da sa-
dece %12 kadard›r (1). 

HLA uygun kardefl vericisi bulunmayan allo-
HKHN aday› hastalarda akraba d›fl› verici bulma
kurumlar› geliflmeden önce tek seçenek en uygun
k›smi uyumlu akraba vericinin bulunmas› idi. Bu
amaçla aile içi tarama az say›da da olsa verici bu-
lunmas›n› sa¤lam›flt›r. Yan› s›ra bu vericilerden
gerçeklefltirilen nakiller HLA uyumsuzlu¤unun s›-
n›rlar›n›n belirlenmesine yard›mc› olmufltur. 

Seattle ekibi haploidentik aile bireylerinden ger-
çeklefltirdi¤i nakillerde ortak olmayan haplotipteki
HLA uyumsuzlu¤unun graft versus host hastal›¤›-
na (GVHH) etkisini araflt›rm›flt›r. Çal›flmalar›nda
HLA tiplemesi serolojik yap›lm›fl ve miks lenfosit
kültür (MLC; "mixt lymphocyte culture") yap›lmas›
ile tamamlanm›flt›r. HLA-A, -B ve –DR/Dw uyum-
suzlu¤u derecesi ile iliflkili akut GVHH ortaya ç›k›fl
s›kl›¤› ve klinik seyir fliddetinin art›¤› gözlenmifltir.
Serolojik yap›lm›fl HLA tiplemesi ile tam uyumlu
vericiden gerçeklefltirilen HKHN olgular›nda, HLA
genotipik uyumlu vericiden yap›lan HKHN olgula-
r›na göre GVHH riskinin yüksek bulunmas› bu tür
HLA tipleme yöntemi ile tespit edilemeyen ek HLA
uyumsuzlu¤unun varl›¤›n› düflündürmüfltür. Bir
ya da daha fazla HLA lokusu için uyumsuzlu¤un
ayn› zamanda graft reddi olas›l›¤›n› da art›rd›¤›
gözlenmifltir (2).

HLA uyumu ve GVHH iliflkisi en iyi kronik mi-
yeloid lösemili (KML) hastalarda araflt›r›lm›flt›r.
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HLA-DR uyumsuzlu¤u olan nakil olgular›nda a¤›r
akut GVHH (III-IV.derece) olas›l›¤› ciddi yüksek
(%65) bulunmufltur. Buna karfl›l›k HLA-A ya da -B
uyumsuz nakil olgular›nda ise bu oran %34 iken
HLA tam uyumlu kardefl vericiden nakil olgular›n-
da %14 kadard›r (2). 

Bu gün için beyaz ›rktan bir hasta için HLA-A,
-B, -DR uyumlu akraba d›fl› verici bulma olas›l›¤›
%75 oran›ndad›r (1). Olas›l›k hastan›n sahip oldu-
¤u HLA haplotiplerine rastlanma s›kl›¤›, etnik kö-
ken ve ›rk farkl›l›¤› ile iliflkilidir. 

AKRABA DIfiI GÖNÜLLÜ VER‹C‹DEN NAK‹L
TAR‹HÇES‹ 

1950’li y›llar›n bafllar›
1950’li y›llarda kan transfüzyonu ile lökositlere

karfl› antikor oluflturulabilece¤i bilinmekte idi. Van
Rood ve ark. 1955 y›l›ndan itibaren kan transfüz-
yonu yap›lm›fl ve atefl ve titreme geliflmifl hastala-
r›n serumlar›n› saklamaya bafllad›.

1958
Lökosit antiserumu için ço¤ul gebeli¤i olan ka-

d›nlar›n serumlar›n›n en iyi kaynak oldu¤u belir-
lendi. Van Rood, Leeuwen ve Eernisse çok say›da
serumun incelenmesi ile sadece kan transfüzyonu-
nun de¤il gebeli¤in de lökosit antikorlar›na yol aç-
t›¤›n› gösterdiler (3). Bu serumlar›n incelenmesi lö-
kosit antikorlar›n›n karfl› olduklar› lökosit antijen-
lerinin tan›nmas›na yard›mc› oldu. Bu antijenler
daha sonra insan lökosit antijenleri olarak isimlen-
dirildi ("Human Leukocyte Antigens"; HLA) (4).

1964
Al›c› ve verici aras›nda HLA uyumunun graft’›n
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sa¤ kal›m süresini art›rd›¤› klinik olarak gözlenin-
ce HLA antikorlar› taramas›, HLA tiplemesi ve HLA
uyumlu nakil yap›lmas› gündeme geldi. Daha ön-
ceden duyarl›laflm›fl trombositopenik bir hastaya
elde HLA tiplemesi haz›r halde bulunan yüzlerce
trombosit vericisinin taramas› sonucunda HLA
uyumlu trombosit süspansiyonu transfüzyonu ya-
p›l›nca trombosit sa¤ kal›m süresinde uzama oldu-
¤u gözlendi (4). 

Almanya’da Münich’de kan transfüzyonu ile il-
gili bir toplant›da Van Rood gönüllü kan ba¤›flç›la-
r›n›n ileride HLA uygun trombosit vericisi ya da ke-
mik ili¤i transplantasyonu vericisi olarak kullan›l-
mak üzere HLA doku tiplemelerinin yap›lm›fl halde
saklanmalar›n› önerdi. 

‹lk akraba d›fl› vericiden kemik ili¤i transplan-
tasyonu alt›n tedavisine ba¤l› aplastik anemili bir
hastaya 1965’de Leiden’de yap›ld› ancak olguda
engraftment olmad›; olgu t›p tarihinde yay›n olarak
yer almad›. ‹kinci akraba d›fl› nakil olgusu yine ap-
lastik anemili bir hastaya ilk akraba d›fl› vericiden
nakili gerçeklefltiren Speck ve ark. taraf›ndan Ba-
sel’de yap›ld› (5). Olgu yine baflar›s›zl›kla sonuçlan-
d›. 

1970
1970’li y›llarda akraba d›fl› vericilerden nakil

tek tek de olsa yap›l›r hale gelmekle birlikte ilk ol-
gular tabiri caiz ise hüsranla sonuçlanm›flt›r; eng-
raftment elde edilememifl ya da a¤›r GVHH gelifl-
mifltir (Tablo 1).

O zamanlar için akraba d›fl› vericiden nakil ol-
gular›nda bafll›ca s›k›nt›lar, HLA tiplemesi yap›lm›fl
vericilerin az ve verici uyumu için en az olmas› ge-
reken kriterlerin net olmamas› olmufltur. ‹lk çok
say›da kemik ili¤i gönüllü vericisine sahip, HLA do-
ku tiplemesinin maddi karfl›¤›n› sa¤layabilen ve
dünyaya verici sunan kurulufl Anthony Nolan
Araflt›rma Merkezi olmufltur (10). Söz konusu mer-

kez 1975 y›l›nda Londra’da bir hasta ad›na kurul-
mufltur.

1980’li Y›llar
Yeniden akraba d›fl› vericiden nakil fikri can-

lanm›fl, Seattle ekibinin 10 yafl›nda akut lenfoblas-
tik lösemili bir k›z çocu¤u olgusunda gerçeklefltir-
di¤i nakil sonras› oldukça problemsiz seyir olmufl
ve GVHH gözlenmemifltir (11). Bu nakil olgusunda
bafll›ca özellik hastan›n iki haplotipinin de Ameri-
kan beyaz ›rk›nda s›k rastlan›lan dengesiz da¤›l›m
"linkage diseqilibrium" olarak kal›t›lan haplotipler
olmas› idi. Bir haplotip üzerinde HLA -A, -B, -C ve
-DR ve -DQ lokuslar›na ait baz› alellerin beklenen-
den s›k birarada bulunmas› ile tan›nm›flt›r. Bu se-
çici birarada kal›t›lma durumu "pozitif linkage di-
seqilibrium" olarak isimlendirilmektedir. Söz ko-
nusu hastada iki haplotip verici haplotipi ile muh-
temelen HLA -A, -B, -C ve -DR ve-DQ için alelik
uyum halinde idi. Dengesiz da¤›l›m fleklinde kodla-
nan haplotip s›kl›¤› oldukça azd›r ve etnik farkl›l›k
göstermektedir. Tablo 2’de Kuzey Amerika ve Tür-
kiye’de en s›k rastlan›lan dengesiz da¤›l›m ile
uyumlu kal›t›lan haplotipler bildirilmifltir (12).

80’li y›llarda genel olarak bak›ld›¤›nda ülkelerin
giderek kendi ulusal HLA doku bilgi verilerini olufl-
turdu¤u dikkati çekmektedir Ancak yine de elde
haz›r HLA doku grubu tiplemesi yap›lm›fl verici sa-
y›s›n›n çok az olmas› böyle bir verici havuzundan
HLA uygun verici bulma olas›l›¤›n›n matematiksel
olarak çok düflük olmas› ile birlikte idi. Bu neden-
le yeni yaklafl›mlar verici havuzunu geniflletme ve
bunun için gerekli maddi kaynaklar› oluflturmaya
yönelik olmufltur. 1984’de Amerika’da verici ve
transplant merkezlerini organize eden bir ulusal
merkez oluflturulmufl, 1986’da devlet taraf›ndan
ulusal ilik verici program› "National Marrow Donor
Program (NMDP) bafllat›lm›flt›r (13). Avrupa’da ise
1988’de ulusal veriler Avrupa vericileri bafll›¤› "Eu-
ropdonor" alt›nda her ülkeden toplanmaya, gönül-
lü kan ba¤›fl›nda bulunan vericilerden kemik ili¤i
nakli vericisi oluflturmaya yönelik düzenli olarak
çal›flmalara ve NMDP ile yak›n iletiflime resmi ola-
rak bafllanm›flt›r. Avrupa vericileri bafll›¤› alt›nda
toplanan verilerin 1989’da dünya çap›nda kullan›-
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ma aç›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r; "Bone Marrow Do-
nors Worldwide" (14). 

1990’l› Y›llar
1994’de kronik miyeloid lösemili bir hastan›n

nakil sonras› nüksü nedeniyle ve EBV ile iliflkili
lenfoma tedavisinde kullan›lmak üzere "Europdo-
nor"e ilk kez lökaferez talebi olmufltur. 1997’de
"Eurocord Nederland" kordon kan› bankas› çok sa-
y›da kan bankas› ve "Europdonor" iflbirli¤i ile olufl-
turulmufl ve ilk kordon kan› nakil amac›yla kulla-
n›lm›flt›r.

Toplumlar›n atasal haplotipleri ve bu haplotip-
lerin da¤›l›m› gündeme gelmifltir. Türk halk›ndan
oluflan verici listesi çok daha h›zl› verici (ayn› etnik
köken olmas› ile iliflkili daha yüksek olas›l›k!) bu-
lunmas›na imkan sa¤layabilir düflüncesi ile ülke-
mizde de kemik ili¤i bankas› oluflturulmas›na yön-
lenilmifltir. Türkiye’de ilk gönüllü verici bankas› ‹s-
tanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi’nde ku-
ruldu. ‹stanbul T›p Fakültesi kemik ili¤i bankas›,
gönüllü verici say›s›n› art›rmaya yönelik giriflimler,
verici taramas› ile iliflkili dan›flmanl›k ve ulu-
sal/uluslararas› verici tarama hizmetine 224 verici
kayd› ile 1998’de bafllad›. Bankaya ilk akraba d›fl›
verici baflvurusu ‹ngiltere’den bir Türk hasta için
oldu. Nakil aflamas›nda hastan›n remisyonda ol-
mad›¤›n›n belirlenmesi nedeni ile nakil yapacak
merkez taraf›ndan baflvuru iptal edildi. ‹kinci bafl-
vuru Amerika’dan K›br›s’l› bir Rum hasta için oldu.
Nakil merkezinin kök hücre kayna¤› olarak tercihi
kemik ili¤i oldu. Ürünün toplanmas› Avrupa Kan
Ve Kemik ‹li¤i Nakli Derne¤inin ürün toplanmas›n›
onaylad›¤› bir merkez olan ‹stanbul T›p Fakültesi
‹ç Hastal›klar› Kemik ‹li¤i Nakli Ünitesi ekibi tara-
f›ndan yap›ld›, Amerika’dan gelen kuryeye teslim
edildi. Böylelikle ilk kez yurt d›fl›na bir merkeze
Türkiye’de kök hücre kayna¤› toplan›l›p gönderildi.
Türkiye’de ilk kez bir hastaya akraba d›fl› vericiden
kök hücre nakli yine Avrupa Kan Ve Kemik ‹li¤i
Nakli Derne¤inin akaraba d›fl› vericiden nakil ya-
p›lmas›n› onaylad›¤› bir merkez olan ‹stanbul Üni-
versitesi’nde ‹stanbul T›p Fakültesi ‹ç hastal›klar›
Kemik ‹li¤i Nakli Ünitesi’nde tedaviye dirençli
2.nüks halindeki bir akut lenfoblastik lösemi olgu-
sunda yap›ld›. Bu ilk olgu baflar›s›zl›kla sonuçlan-
d›. Engraftment oldu, ancak interstisyel pnömoni
tablosu ile hasta kaybedildi 15

‹lerleyen zaman içinde akraba d›fl› vericiden na-
kil kavram›na Türkiye’de de ›s›n›ld›¤› ve baflvuru-
lar›n erken dönemde (ilerlemifl hastal›k hali ya da
birden çok tedavi flekli sonras› çoklu organ hasar›
geliflmemifl halde) hastal›k halindeki hastalar için

yap›ld›¤› gözlendi. Bu baflvurular do¤rultusunda
ilk baflar›l› akraba d›fl› vericiden nakil olgusu yine
Istanbul Üniversitesi, Istanbul T›p Fakültesi ‹ç
Hastal›klar› Kemik ili¤i Nakli Ünitesi’nde 25 yafl›n-
da birinci kronik fazda kronik miyeloid lösemili bir
hastaya yap›ld›. Hastada engraftment gerçekleflti
ve GVHH hastal›¤› geliflmedi. Hasta halen molekü-
ler remisyonda olarak izlemeye al›nd›.

AKRABA DIfiI NAK‹L END‹KASYONU KONU-
LAN B‹R HASTA ‹Ç‹N KÖK HÜCRE KAYNA⁄INA
ULAfiMA BASAMAKLARI

HLA doku grubu uygun kardefl ve akraba veri-
cisi olmad›¤› belirlenen ve alojeneik nakilin en uy-
gun tedavi flekli oldu¤u bilinen hastalarda yakla-
fl›m ulusal /uluslararas› doku bilgi bankalar›na
baflvurudur. Bu ifllem hastan›n HLA doku tipleme-
sinin s›k rastlan›l›rl›¤› ile orant›l› olmak üzere za-
man al›c›d›r. O nedenle allo-HKHN’in en uygun te-
davi flekli oldu¤u bilinen hastal›klarda tan› konul-
mas› ile birlikte HLA doku grubu uygun kardefl ve-
rici olup olmad›¤› belirlenmeli, kardefl vericisi ol-
mad›¤› bilinen hastalarda kardefl d›fl› akraba veri-
ci taramas› için ulusal doku bilgi bankalar› ile ol-
gunun HLA doku tiplemesi konsülte edilmelidir.
Bu flekilde akraba verici bulunamayan hastalarda
akraba d›fl› verici taramas›na ilerlenmelidir. Bir
baflvurudan ortalama 10 hafta sonra uygun bir ve-
rici aday›na ulafl›lmakla birlikte bu süre etnik fark-
l› olma durumuna göre de¤iflmektedir. Beyaz ›rkta
di¤er ›rklara göre verici bulmak daha kolay olmak-
tad›r. O nedenle HLA doku bilgi bankalar› gönüllü
verici havuzu içerisinde az›nl›kta kalan etnik köke-
ni farkl› olan verici say›s›n› art›rma çabas› içerisin-
dedir.

Baflvuru çeflitli basamaklardan oluflmaktad›r
(fiekil 1). 

‹lk baflvuru 
Gönüllü verici taramas› amac›yla herhangi bir

hekim hasta ad›na baflvuru yapabilir. ‹lk baflvuru-
nun süreklili¤i verici bankalar›n›n belirledi¤i süre
boyuncad›r; genellikle 45 gün kadar olup bu süre-
nin afl›lmas› halinde yeni istek yap›lmas› gerekli-
dir. 

Genel olarak ilk baflvuru s›ras›nda verici
bankas› için gerekli bilgiler afla¤›da bildirilmifl-
tir:

1) Hastaya ait kiflisel bilgiler (yafl, cinsiyet, ›rk
ya da etnik grup) 

2) Nakil endikasyonu hastal›k ismi 
3) O anki hastal›k durumu, 
4) HLA tiplemesi
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‹deal olan› baflvuru s›ras›nda hastan›n ailesinin
de (anne, baba, ve bütün kardefllerin) HLA tipleme-
si sonuçlar›n›n bildirilmesidir. Bu durumda HLA
doku tiplemesinde uzman kifli var olan doku tiple-
mesi sonuçlar›n› yeniden kontrol eder, gerekirse
yeniden HLA doku tiplemesi yap›l›r; bu flekilde göz-
den kaçm›fl olabilecek HLA doku grubu uygun ak-
raba verici bulunmas› olas›d›r. 

Geniflletilmifl aile taramas› (hala, amca, kuzen-
ler gibi) yap›lmas› uygun verici bulunmas›na yar-
d›mc› olabilir. Bu taraman›n yard›mc› olup olma-
yaca¤› konusunda kemik ili¤i bankas› dan›flmanl›-
¤› fikir verebilir.

Resmi Baflvuru
‹lk baflvuru s›ras›nda uygun verici aday› tespit

edilmifl ise ve tedavi seçene¤i olarak hala allo-
HKHN düflünülmekte ise resmi baflvuru verici ban-
kalar›n›n onaylad›¤› akraba d›fl› nakil yap›lacak
merkezce yap›l›r. 

HLA DR tiplemesi talebi: Bir çok bankada veri-
cilerin HLA-DR tiplemesi de haz›r halde oldu¤un-
dan HLA-A ve -B uyumlu verici bulunmas› duru-
munda do¤rudan DR tiplemesi sonuçlar› karfl›lafl-
t›r›l›r e¤er yap›lmam›fl halde ise bu basamak da ta-
mamlan›r. 

‹leri Uygunluk Testleri ve Do¤rulay›c› Tiple-
meler; "CT- Confirmatory Typing" 

Birçok gönüllü verici bankas› HLA tiplemesini
moleküler olarak yapmaktad›r. Uygun verici belir-
lendi¤inde, yani bilgisayarda kay›tl› verilerin has-
tan›n verileri ile uygun olmas› halinde, nakil prog-
ram›na ilerlemeden önce kordon kan› ya da verici-
nin kan›ndan ileri uygunluk testleri ve do¤rulay›c›
tiplemeler ("CT- Confirmatory Typing") yap›l›r.

Kök Hücre Kayna¤› Seçimi
Nakili gerçeklefltirecek merkez kök hücre kay-

na¤› tercihini olas› di¤er beklentilerini (vericiden
ikinci kez kök hücre toplanmas›, verici lökosit in-
füzyonu gibi) bankaya, banka ise vericiye bildirir.

Verici ile ‹lgili ‹fllemler
Verici uygunlu¤u netlefltikten sonra banka veri-

ci aday› ile ba¤lant› kurar. Kök hücre ba¤›fl› konu-
sunda yeniden bilgilendirme yapar. E¤er verici
aday› hala kök hücre ba¤›fl› konusunda gönüllü ise
bankada görevli hekimlerce fizik muayenesi ve di-
¤er sa¤l›k taramalar› yap›l›r.

Akraba d›fl› verici bulunmas› için baflvurulan
merkez HLA doku tiplemesi yap›lm›fl haz›r haldeki
kendi verici havuzundan, di¤er ulusal kurulufllar-
dan ve uluslararas› kurulufllara baflvurarak ger-
çeklefltirdi¤i taramalar arac›l›¤› ile uygun vericiye
ulaflmaktad›r. 

Akraba D›fl› Vericiden Nakil Olgusunun Ma-
liyetinin Karfl›lanmas›

Genellikle her verici bankas›n›n bu konuda
ulusal belirlenmifl bir bilgilendirme program› var-
d›r. 

fifieekkiill 11.. HLA doku tiplemesi uygun verici baflvurusunda basamaklar
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AKRABA DIfiI NAK‹L SEYR‹N‹ ETK‹LEYEN
FAKTÖRLER

Standart dozda haz›rlama rejimlerini kullana-
rak gerçeklefltirilen akraba d›fl› vericiden nakil ol-
gular›nda seyir HLA doku grubu tam uyumlu kar-
deflten nakile göre daha kötüdür 17. 

Genel olarak bak›ld›¤›nda akraba d›fl› vericiden
nakil olgular›nda

� graft›n reddi, 
� akut ya da kronik GVHH geliflmesi, 
� hematopoezin ve immun sistemin yeniden ya-

p›lanmas›nda gecikme, 
� nakil ile iliflkili ölüm olas›l›¤› yüksektir.

Nitekim HLA doku grubu uyumlu kardefl verici-
den nakil olgular›nda ölümcül f›rsatç› infeksiyon
%4-15 oran›nda ortaya ç›karken akraba d›fl› nakil
olgular›nda bu oran %12-28 oran›ndad›r. Akraba
d›fl› vericiden nakil olgular›nda CD3+, CD4+ ve
CD8+ T hücre popülasyonunda ciddi ve uzun sü-
ren azalma olmakta ve CMV’ye özgül T lenfosit pro-
liferasyonu pek olmamaktad›r. Latent CMV için
miyeloid seri hücrelerinin kaynak teflkil etti¤i çal›fl-
malarda gösterilmifltir. Alojeneik stimulasyon ile
CMV reaktivasyonu olabilmektedir. Asl›nda CMV,
çeflitli mekanizmalarla kona¤›n hücresel ba¤›fl›kl›-
¤›ndan korunmay› baflarmaktad›r. Bunlar s›n›f I
HLA’in ekspresyonunun önlenmesi, CMV Tap-pep-
tid kompleksinin translokasyonunun önlenmesi,
do¤al öldürücü hücrelerin lizisinin önlenmesi, ve
s›n›f II HLA’in ekspresyonunun önlenmesidir. Ak-
raba d›fl› vericiden nakil olgular›nda özellikle T
hücrelerinden ar›nd›r›lm›fl kök hücre kayna¤› kul-
lan›lm›fl ise erken ve geç dönem CMV infeksiyonu
riski yüksektir. Hücresel ba¤›fl›kl›k kusuru olan
hastalarda CMV infeksiyonu geliflmesi hücresel
ba¤›fl›kl›¤›n yönlendirdi¤i ba¤›fl›kl›¤›n önemini gös-
termektedir. 

Bir çal›flmada HLA-A, -B, -DRB1 uyumlu kemik
ili¤i nakli yap›lm›fl eriflkin hasta grubu de¤erlendi-
rilmifltir 18. 

Genel olarak akraba d›fl› vericiden kemik ili¤i
nakli seyrini etkileyen bafll›ca faktörler afla¤›da bil-
dirilmifltir:

� KML d›fl›nda hastal›k tan›s›, 
� >35 yafl, 
� nakil sonras› a¤›r (III-IV.derece) akut GVHH

geliflmesi, 
� KML hastalar›nda (KML- kronik faz) transp-

lant s›ras› hastal›k yafl›n›n >18 ay

Bu çal›flmada hastalar yafla göre iki gruba ay-
r›lm›flt›r. Bu durumda 

2 y›ll›k sa¤ kal›m:
1. > 35 yafl

KML: 
erken dönem kronik fazda hastalarda: %55

(%95 CI: 33-77),
ilerlemifl hastal›k halinde: %40 (%95 CI: 19-61)

KML d›fl›nda hastal›¤› olan grup: %14 (%95
CI: 1-27)

2. < 35 yafl

KML: 
erken dönem kronik fazda hastalarda: %77

(%95 CI: 54-100)
ilerlemifl hastal›k halinde: %67 (%95 CI: 37-97) 

KML d›fl›nda hastal›¤› olan grup: %37 (%95
CI: 20-54).

HLA Uyumu Kalitesi; En Uygun Vericinin
Belirlenmesi

Akraba d›fl› vericiden yap›lan nakil olgular›nda
özellikle üç lokusdan (HLA –A, –B – DR; hastan›n
anne ve babas›ndan ald›¤› 6 grup özellik) kodlanan
HLA’in vericininkiler ile uyum halinde olmas› bek-
lenir (6/6 uyum). ‹lk yaklafl›mlar HLA tiplemesinin
HLA –A ve –B için serolojik yap›lmas›, HLA-DR için
moleküler analiz ile belirlenmesi ile olmufltur. An-
cak transplantasyon merkezlerine göre bu uyum
beklentisi de¤iflmekte olup standart HLA uyum
kriterleri belirlenememifltir. Bu gün için en ideali 3
HLA lokusunun da moleküler analiz (genellikle
HLA-A ve -B tiplemelerinin intermediate resolution
level ve HLA-DRB1 tiplemesinin high resolution le-
vel’de yeterli bulunmaktad›r) ile belirlenmifl uyu-
mudur. Hatta baz› merkezlerde di¤er lokuslar (HLA
C, HLA DQ, HLA DP) için de uyum istenir. 

HLA-DQ or HLA-DP lokuslar›nda tek alel
uyumsuz akraba d›fl› nakil olgular›nda sa¤ kal›m›n
daha kötü olmad›¤› gösterilmifltir.

Minör HLA uyumsuzlu¤u: HLA-A ya da HLA-B
lokusunda serolojik tipleme s›ras›nda çapraz reak-
siyon veren baz› aleller vard›r. Bunlar "cross-reac-
ting groups" (CREGS) olarak isimlendirilir. Bu
gruplar›n alelik tipleme ile tan›nmas› ve serolojik
tipleme ile saptanan uyumun alelik tipleme ile gös-
terilen uyumsuzluk hali minör HLA uyumsuzlu¤u
olarak isimlendirilmektedir 19.

HLA uyumsuzlu¤u ve olas› etkileri:
� En yüksek akut GVHH riski s›n›f II uyumsuz

nakil olgular›ndad›r. Ancak s›n›f II uyumsuz nakil
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olgular›nda engraftment gecikmesi ya da kronik
GVHH riski saptanmam›flt›r.

� S›n›f I ya da s›n›f II’de tek alel uyumsuzlu¤u
sa¤ kal›m› etkilememektedir.

� S›n›f I lokus için birden fazla alelik uyumsuz-
luk, s›n›f I ve s›n›f II’de eflzamanl› alelik uyumsuz-
luk bulunmas› ile mortalite artmaktad›r (20).

HLA-C uyumsuzlu¤u giderek dikkat çekici hale
gelmifltir. Bu tip uyumsuzluk varl›¤›nda nüks ola-
s›l›¤›nda azalma olas›l›¤› gündeme gelmifltir. 

Al›c› ile ‹lgili Faktörler
Hasta ile ilgili baz› durumlar akraba d›fl› nakil

olgusu baflar›s›n› etkilemektedir. Bunlardan olum-
lu etkileyen faktörlerin bafll›calar› afla¤›da bildiril-
mifltir (21).

1) Naklin yap›ld›¤› s›rada hastal›¤›n stabil halde
olmas›

2) Al›c› yafl›n›n genç olmas›
3) Nakilin hastal›¤›n erken döneminde yap›lma-

s›
4) Al›c›n›n sitomegalovirüs (CMV) seronegatif ol-

mas›
Nakil s›ras›nda hastada organ ifllev bozuklu¤u

bulunmas› haz›rlama rejimi ile ilgili yan etkileri ar-
t›rd›¤›ndan bu hastalar akraba d›fl› nakil için uy-
gun aday de¤illerdir.

Verici ile ‹liflkili Faktörler
1) Verici yafl›: genç vericilerden yap›lan allo-

HKHN olgular›nda sonuçlar daha iyidir.
2) Vericinin vücut a¤›rl›¤›: al›c›n›n vücut a¤›rl›-

¤›na göre yeterli kök hücre toplanabilecek beden
yap›s›na sahip verici olmas› önemlidir.

3) CMV serolojisi: Hastaya CMV bulafl›n› önle-
mek aç›s›ndan CMV seronegatif vericiler tercih edi-
lir.

4) Ço¤ul verici saptand›¤›nda erkek vericiler ka-
d›n vericilere, kad›n vericiler içerisinde ise gebelik
öyküsü olmayanlar gebelik öyküsü pozitif olanlara
tercih edilir (önceki gebelikler ile HLA’e duyarl›lafl-
m›fl hücrelerin nakledilmesinden kaç›nmak ama-
c›yla). Yine vericinin negatif kan transfüzyonu öy-
küsü ve sitotoksik T lenfosit öncü hücrelerin dü-
flük olmas› da ideal verici olmas› aç›s›ndan dikka-
te al›n›r.

NMDP’in çal›flmalar›nda hastan›n sa¤ kal›m›n›
sadece vericinin yafl›n›n etkiledi¤i gösterilmifltir
(22). 

Verici Adaylar›nda Beklenen Özellikler
1. Yafl. Bütün vericiler sa¤l›kl› ve 18-60 yafl ara-

s›nda olmal›d›r.

2. HIV pozitif olan ya da HIV pozitif olma riski
olan kifliler verici aday› olamaz

3. Kontrolü zor yap›lan hastanede yat›fl gerekti-
rebilen astma bronflialesi olan hastalar verici ada-
y› olmaz.

4. Ciddi kemik problemi olan verici aday› ola-
maz. Özellikle cerrahi müdahale gerektiren prob-
lemlerde verici bankas› ile görüflme gereklidir.

5. ‹laçla kontrol alt›nda tutulabilen hipertansi-
yonu olan hastalar verici olabilir.

6. Tam flifa sa¤lanabilen lokalize kanseri olan
hastalar (sadece basit bazal hücreli ya da skuamöz
hücreli kanser) kabul edilebilir. Yine serviks kan-
seri olan hastalar verici olabilir. Di¤er kanser tiple-
ri olan hastalar verici olamaz.

7. ‹laç kullan›m› gereken fleker hastalar› verici
olamaz. Ancak diyet ile kontrol alt›nda olan fleker
hastalar› verici olabilir.

8. Geçen y›l içinde birden fazla epileptik nöbet
ya da çok say›da nöbet öyküsü veren hastalar ve-
rici olamaz.

9. Kalp hastal›¤›: daha önceden bypass cerrahi-
si ya da di¤er kalp hastal›klar› geçirdi¤i bilinen
hastalar verici olamaz. ‹laç tedavisi ya da önlem
al›nmas› gerektirmeyen mitral prolapsusu verici ol-
maya engel de¤ildir. ‹laç tedavisi gerektirmeyen
aritmik kalp tepe at›m› da verici olmaya engel de-
¤ildir.

10. Hepatit afl›s› kabul edilmekle birlikte hepa-
tit B yüzey antijeni pozitif olmas› ya da hepatit C
antikoru pozitifli¤i kabul edilemez. Ayr›ca hepatit
bulafl riski öyküsü erken dönemde ayr›nt›l› al›n-
mal›d›r.

11. Lyme hastal›¤›: asemptomatik Lyme hasta-
l›¤› daha önceden tedavi verilmifl ise kabul edilebi-
lir. Kronik Lyme hastal›¤› kabul edilemez.

12. S›tma: S›tma geçirmesinin üzerinden üç y›l
geçmifl vericiler kabul edilir. Verici s›tma tedavisi-
ni tam olarak 6 ay daha once tamamlam›fl ise ka-
bul edilir.

13. fiiflmanl›k: Vücut kütle indeksi belirlenir.
E¤er verici fliflmanl›k nedeniyle kemik ili¤i ba¤›fl›
yapamayacak durumda ise kabul edilmez.

14. Doku ya da organ nakli yap›lm›fl al›c›lar
(kalp, akci¤er, böbrek, kemik ve di¤er doku transp-
lantasyonu yap›lm›fl al›c›lar) kabul edilmez.

15. Gebelik: gebeli¤in hiç bir döneminde kemik
ili¤i toplanmaz. Gebe kad›nlar geçici olarak verici
aday› kabul edilmezler.

16. Cinsel yolla bulaflan hastal›k sorgulamas›
erken dönemde ayr›nt›l› yap›lmal›d›r.

17. ‹ki y›l içerisinde aktif akci¤er tüberkülozu
geçirmifl kifliler verici aday› olarak kabul edilmez-
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ler.
18. Araflt›rma halindeki afl›lar d›fl›ndaki afl›la-

r›n yap›lmas› kabul edilir.

Vericinin Onay›n›n Al›nmas›
Verici konu hakk›nda bilgilendirilmifl halde ya-

z›l› onay verir. Yaz›l› onay›n etik komite taraf›ndan
onaylanmas› gerekir. Vericinin verici bankas› ile
iliflkisinin kal›c›l›¤› önemlidir.

Ayn› hasta için ikinci kez kök hücre verilmesi
gerekli olmas› durumunda verici merkezine haber
verilir. 

Kök Hücrelerin Vericiden Toplanmas›
Genellikle verici bankalar› kendi çal›flma prog-

ramlar› ile ba¤lant›da olan ve kök hücrelerin topla-
nabilmesi konusunda onay alm›fl hastaneler ile ile-
tiflim halindedir. ‹deal olan› vericiye en yak›n top-
lama merkezi nerede olursa orada kök hücrelerin
toplanmas›d›r. Ürünü toplayacak merkezin vericiyi
ilk muayenesi sonras› al›c› vücut a¤›rl›¤› bilgisini
al›p söz konusu vericiden yeterli kök hücre topla-
n›p toplanmayaca¤› durumunu kontrol eder. 

Kemik ‹li¤i Toplanmas›
Kemik ili¤i genellikle genel anestezi alt›nda top-

lan›r ancak spinal ya da epidural anestezi de kabul
edilr. Genel anestezi süresi 2 saati aflmamal›d›r.
‹lik superior posteriyor iliakadan aspire edilir. An-
cak mecbur kal›nca anteriyor krista iliakadan da
al›nabilir. Sternumdan al›nmas›ndan kaç›n›lmal›,
baflvuru çok elzem olmas› durumunda yap›lmal›-
d›r.

Toplam çekirdekli hücre say›s› torba üzerindeki
etiketlere ayr› ayr› not edilmelidir. Ayr›ca toplam
çekirdekli kök hücre miktar› da hesaplanmal›d›r.
En az 2.0 x 108/al›c› kg toplam çekirdekli hücre
toplanmal›d›r. Ürün toplam hacmi ise 1.000ml ya
da 1.200 ml olmal›d›r. Toplam ürün hacmi al›c› ço-
cuk olmad›¤› sürece 500ml’den az olmamal›d›r.
Toplam hac›m baz› nadir durumlarda 1500ml’e ka-
dar art›r›labilir. Her bir toplam hacmi torba üzeri-
ne not edilmelidir. 

Kemik ili¤i aspirasyonu öncesi birçok merkez
vericiye heparin (koruyucusuz) premedikasyonu
uygulamaktad›r (intravenöz heparin: 100U/kg, en
fazla 5000U). Bu uygulama vericinin onay›n› ge-
rektirir.

Ürünün aktar›ld›¤› antikoagulanl› torba seçimi
ürünün topland›¤› merkezlere göre de¤iflmekle bir-
likte önemli olan kullan›lan antikoagulan›n ürü-
nün nakil yap›lacak merkeze ulaflana kadar anti-
koagulan etkinli¤in sürmesidir. ACD-A ile antiko-

agulasyon 1:8 oran›nda yap›l›r. Heparin ile toplan-
m›fl ürünlerde nakil merkezine ulaflt›r›lma süresi-
nin en fazla 12 saat olmas› gereklidir. Herhalikar-
da ürün torbalar› etiketine antikoagulan tipi not
edilmelidir. Toplanan kemik ili¤i ürünü toplayan
merkezin deneyimine göre filtre edilir. E¤er ili¤in
ifllemden geçirilmesi (eritrosit uzaklaflt›rma ya da
plazma uzaklaflt›r›lmas›) gerekiyorsa söz konusu
ifllemler nakil yap›lacak merkezde gerçeklefltirilir.

Anestezi öncesi gönüllü vericiyi allojeneik kan
transfüzyonu riskine maruz b›rakmamak için ge-
nellikle otolog kan toplan›r (bir ya da daha fazla
ünite). E¤er allojeneik kan ürünü verilmesi duru-
mu söz konusu olursa mutlaka ›fl›nlanmas› gerek-
mektedir (>20Gy).

Çevre Kan› Kaynakl› Kök Hücrelerin Kulla-
n›lmas›

Bu durumda verici damarlar› kontrol edilir. G-
CSF kullan›m› ve lökaferez için ayr›ca bilgilendiril-
mifl onay al›n›r.

Lökaferez mümkünse santral venöz kateter yer-
lefltirilmeden, aferez merkezlerinde, 9-12 litre tam
kan›n ifllemden geçirilmesi ile yap›l›r. G-CSF kulla-
n›m› için ayr›ca etik komite nakil ve/veya verici
bankas›n›n izni gereklidir.

Kapal› sistem kullan›l›r. Ürün torbalar› etiketle-
nir. 

Etiket Üzerine 
1) Vericinin kay›t numaras›
2) Olas› al›c›n›n kay›t numaras›
3) Vericinin ABO ve Rh grubu 
4) Kullan›lan antikoagulan 
5) Ürünün topland›¤› merkez (tarih ve saat)
6) Nakilin yap›laca¤› merkez (infüzyonun plan-

lanm›fl tarih ve saati) ismi not edilir.

‹li¤in Dondurulmas›
Akraba d›fl› vericiden elde edilmifl ve dondurul-

duktan sonra kullan›lm›fl ürünler ile ilgili deneyim
literatürde yer almaktad›r. Nakilin yap›laca¤› za-
manda vericiye ulaflman›n mümkün olmad›¤› bir
durumda vericinin bilgilendirilmesi do¤rultusunda
ve verici/verici bankas›n›n onay› ile mümkündür. 

Ürünün Nakil Merkezine Ulaflt›r›lmas›
Kök hücreler nakil yap›lacak merkez d›fl›nda

toplanacak ise ürün 36 saat içerisinde nakil yap›-
lacak merkeze ulaflt›r›lmal›d›r. 

Ürün ile ‹lgili Tafl›ma S›ras›nda Gerekli Du-
rumlar

Ürün torbalar› haz›r hale geldikten sonra cerra-
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hide kullan›lan örtüyle ya da s›v›y› emen ka¤›tlara
sar›lm›fl hale getirilmelidir.

Ürün nakil yap›cak merkez taraf›ndan baflka
bir talepte bulunulmad›¤› sürece 12 saatten k›sa
sürecek mesafeler için oda ›s›nda çok iyi ayarlan-
m›fl s›k› darbeye dayan›kl› kapal› kutularda tafl›n-
mal›d›r. E¤er ulafl›m >12 saat sürecek ise 4°C’de
tafl›mak uygun olacakt›r. Bu durumda tafl›y›c› ku-
tu içinde so¤utucu kal›plar plastik torbaya konu-
lup hem tabana hem de yan duvarlara yerlefltirilir,
belirli aral›klarla konumlar› de¤ifltirilerek istenilen
›s›ya ulaflma sa¤lan›r.

Ürün torbalar›n›n kutu içine ›s› da¤›l›m›ndan
eflit etkilenecek flekilde dik yerlefltirilmesi gerekli-
dir. Uçufl s›ras›nda ›s› ayar› 4°C – 6°C aras›nda al-
kollü termometre ile belirli aral›klarla kontrol edi-
lir. Termometre sar›lm›fl böylelikle korunmufl
ürünler aras›nda durur. K›r›ld›¤›nda ürün torbas›-
na hasar vermemesi sa¤lan›r

Ürünün <4°C ya da kuru buz veya s›v› azot için-
de tafl›nmas› uygun de¤ildir.

Ulafl›m S›ras›nda Kök Hücre Kayna¤› ile ‹l-
gili Afla¤›daki Bilgiler Belgelenmifl Olmal›d›r:

1) ürünün niteli¤i; canl› hücreler içeri¤i
2) ürünün olas› var›fl zaman›
3) HIV negatif oldu¤u bilgisi 
Vericiden kök hücre kayna¤› d›fl›nda ayr›ca çev-

re kan› da nakil yap›lacak merkeze gönderilir. Bu
örnekler de ulafl›m kutusu içerisinde yer al›r. Çev-
re kan› örnekleri afla¤›daki flekilde haz›rlan›r:

1) EDTA’l› 5 ml
2) Serum amac›yla 10 ml 
3) Heparinli 30 ml 
Çevre kan› tüpleri etiketlenir (verici kay›t nu-

maras›, ürünün topland›¤› merkez ve tarih yaz›l-
m›fl halde), plastik torbaya konarak kapat›l›r. Tüp-
ler ›fl›ndan geçirilmemelidir. Tafl›ma kutusunun
içinde her ihtimale karfl› eldiven bulunmal›d›r.

Ulafl›m S›ras›nda Ürün Kutusu Üstü Etiketi
Afla¤›daki Gibi Bilgi ‹çerir:

Transplante edilecek insan kök hücre kayna¤›-
d›r: X-›fl›n›ndan geçirilmemelidir!

"Human stem cells for transplantation. DO NOT
X-RAY"

Kurye ‹lgili Özellikler
Kök hücre kayna¤› herzaman için elde tafl›nma-

l› ve göz önünde olmal›d›r. Kurye olacak kifli ulus-
lararas› gezi deneyimi olan tafl›d›¤› sorumlulu¤un
ciddiyetinin fark›nda, kendi bafl›na ola¤an d›fl› se-
yirde çözüm üretebilecek deneyimde bir kifli olma-

l›d›r. Bu özellik ola¤an d›fl› durumlarda yeni ula-
fl›m flekli ayarlama aç›s›ndan önem tafl›r. Ulafl›m-
da gecikmeyi her an için nakil merkezine haber ve-
rebilme yetisine sahip olmal›d›r. Hayati önemi olan
bir tafl›ma olgusu olmas› nedeni ile havayolu flirke-
ti ayn› zamanda havalan› da gerekirse uyar›l›r. Ge-
rekece¤i ön görüsü ile en az›ndan bir adet ulusla-
ras› geçerlili¤i olan kredi kart› tafl›nmal›d›r. Tafl›ma
s›ras›nda her türlü kontrol kurye taraf›ndan bizzat
kontrol alt›nda yap›l›r. Kuryenin tafl›ma görevi sü-
resince alkol kullanmas› yasakt›r. ‹laç kullanmas›-
na izin verilmez. Ürünün teslimat› kesinlikle önce-
den belirlenmifl kifliye yap›l›r.

Akraba D›fl› Vericiden Nakil Endikasyonlar›
Akraba d›fl› vericiden nakil morbidite ve morta-

litesi oran› yüksek olan bir tedavi fleklidir. Ancak
bu gün birtak›m hastal›klarda ilk seçenek tedavi
basama¤› olarak kullan›m alan›na girmifl durum-
dad›r. Endikasyonlar yeni tedavi flekilleri ile gide-
rek farkl›laflmakta yan›s›ra nakil protokolleri gide-
rek daha az toksik biyolojik tedavinin ön plana
geçti¤i tedaviler olarak de¤iflmektedir. 

Tablo 3’de akraba d›fl› vericiden nakil yap›lan
bafll›ca hematolojik hastal›klarda nakil say›s› ve
Kaplan-Meier’e göre sa¤kal›m yüzdesi verilmifltir
(NMDP sonuçlar›)

AKRABA DIfiI VER‹C‹DEN NAK‹L OLGULA-
RINDA NAK‹L ‹LE ‹L‹fiK‹L‹ ÖLÜM ORANIN
AZALTILMASINA YÖNEL‹K YAKLAfiIMLAR

En iyi sonuçlar hastal›k yafl›n›n <1 y›l oldu¤u
kronik faz kronik miyeloid lösemi olgular›nda al›n-
maktad›r. Ancak özellikle ilerlemifl hastal›k halin-
de, ileri hastal›k yafl›na sahip, ve yafll› hastalarda
sonuçlar oldukça kötüdür.

Akraba d›fl› nakil olgular›nda nakil ile iliflkili
mortaliteyi azaltmak için gerekenler:

1. immun sistemin toparlanmas›n› h›zland›r-
mak

2. hematopoetik toparlanmay› h›zland›rmak,
3. GVHH’›n daha az geliflmesini sa¤lamakt›r.
Nakil seyrini etkileyecek çeflitli yaklafl›mlar gi-

derek kullan›m alan› bulmufltur. Örne¤in:
� Hasta ve vericinin seçimine özen gösterme
� Haz›rlama rejimini toksisitesini azaltmaya yö-

nelik yaklafl›mlar (azalt›lm›fl dozda haz›rlama re-
jimleri, mukozit s›kl›¤› ya da derecesini etkileyen
sitokinler, karaci¤er toksisitesini azaltmaya yöne-
lik ursodeoksikolik asit, defibrotid, v.b.)

� Kök hücre kayna¤›n›n ifllemden geçirilmesi
(CD34+ hücrelerin saflaflt›r›larak verilmesi gibi)

� Kök hücre miktar›n›n yüksek tutulmas› 
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� Kök hücre kayna¤›n›n lenfosit içeri¤inin azal-
t›lmas› (in vivo ya da in vitro T ve bazen B lenfosit-
lerin uzaklaflt›r›lmas›)

� Kemik ili¤i stroma hücrelerinin ekspansiyonu
(mezenkimal hücre verilmesi)

� GVHH profilaksisinin kemik ili¤i nakli öncesi
ve sonras› yap›lmas›

� Akut GVHH’›n erkenden tedavisi
� CMV profilaksisi ve tedavisinin daha sald›rgan

yap›lmas› (gansiklovir profilaksisi, CMV’e özgül
CD8+ ve bazen CD4+ T lenfositlerinin verilmesi,
CMV takibi ile infeksiyon aflamas›nda tedavi)

HAPLO‹DENT‹K TRANSPLANTASYON 
Birçok hematolojik hastal›kta HLA doku grubu

tam uygun kardeflten kök hücre nakli bir tedavi
seçene¤idir. Ancak bu seçenek uygun akaraba ve-
rici bulma s›k›nt›s› nedeniyle aday hastalar›n sade-
ce bir k›sm›na sunulabilmektedir. Bu durumda di-
¤er kök hücre kaynaklar› aray›fl› gündeme gelir.
Tüm dünyada çeflitli ulusal gönüllü kemik ili¤i
bankalar› olmas› ve ço¤unun az say›da da olsa

farkl› etnik kökene sahip verici kay›tlar› olmas›na
ra¤men beyaz ›rkta akraba d›fl› verici bulma olas›-
l›¤› %60-70 oran›nda iken di¤er az›nl›kta kalan et-
nik gruplarda bu oran %10 ya da daha az olmak-
tad›r. Gönüllü vericilerden nakil olgular› asl›nda
çeflitli yönlerden dezavantaj da oluflturmaktad›r.
Bu tip nakil endikasyonu olan hastalar zaten yük-
sek riskli hasta grubundad›r. Çok yo¤un tedavi ge-
reksinimi olan hastalard›r. Tarama sonras› verici
bulunmas›, donor ile ilgili testlerin tamamlanmas›,
kök hücre kayna¤›n›n toplanmas› 2-4 ay› bulabilir.
Bu arama süreci içerisinde hastalarda nüks gelifle-
bilir ya da hastalar ölebilir.

HLA sistemi en az 12 genetik bölgeden kodlan-
maktad›r. Bu bölgeler HLA lokuslar› olarak isim-
lendirilir. HLA kodlayan genetic bölge 6.kromozo-
mun k›sa kounda yer al›r. Her HLA lokusu olduk-
ça polimorfiktir. Bu de¤iflik bölgeler alel olarak
isimlendirilir. HLA’i kodlayan aleller kifliden kifliye
de¤iflir. Kal›t›m her bir ebeynden gelen bir kromo-
zom üzerindeki antijenle olur. Bir ebeveyne ait kro-
mozomun kodlad›¤› HLA alel toplulu¤una haplotip
denir. Bir kiflide her bir ebeveynden gelen iki hap-
lotip bulunur. Sonuç olarak söz konusu ebeveynle-
rin haplotiplerinin çapraz biraraya gelmesi ile her
iki tip haplotipi ayn› olan çocuk olas›l›¤› %25’dir.

Öte yandan her hastan›n tam uyumu olmayan
bir akrabas› (kardefl, çocuk ya da ebeveyni) vard›r.
1980’li y›llarda HLA doku grubu uygun olmayan
akraba vericilerden nakil çabalar› baflar›s›zl›kla
sonuçlanm›fl olgularda graft versus host hastal›¤›
(GVHH) oldukça yüksek s›kl›kta geliflmifltir.
GVHH’› azaltmaya yönelik yaklafl›mlar kök hücre
kayna¤›ndan T hücre azaltmas› ile olmufl ancak
graft reddi ile sonuçlanm›flt›r. 

‹lerleyen zaman süreci içerisinde hayvan
modellerinde T hücrelerinden ar›nd›r›lm›fl kök
hücre kayna¤›nda kemik ili¤i hücresi dozu yüksek
tutulmas› ile birlikte tam verici kimerizmi elde
edilebildi¤i gösterilmifltir. Bu yaklafl›m "megadoz
kök hücre" olarak isimlendirilmifltir.

1993’de ‹talya’da Aversa ve arkadafllar› iler-
lemifl hastal›k halinde (tam remisyon say›s›
≥2.remisyon ya da nüks halinde) 36 eriflkin
lösemili hastaya kök hücre kayna¤› dozu art›rarak
haploidentik transplantasyon gerçeklefltirmifller-
dir. Bu s›rada kullan›lan bafll›ca kök hücre kay-
na¤› kemik ili¤i olmufl. Kemik ili¤i T hücrelerinden
ar›nd›r›lm›fl. Bu ifllem ile CD34+ hücre miktar›nda
azalma olmufl. Engraftment sa¤lanabilmesi yönelik
ilik ile birlikte G-CSF ile mobilize çevre kan› kay-
nakl› kök hücreler kullan›lm›flt›r. T hücrelerinden
uzaklaflt›rma yöntemi olarak soya fasulyesi ag-
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lütinasyonu ve E-rozet yöntemi kullan›lm›flt›r.
Sonuç olarak üründe median 10.8 x106 CD34+
cells/kg elde edilmifltir. Söz konusu üründe T hüc-
re miktar› 2 x105/kg kadar olmufltur. Graft reddini
azaltmak amac›yla haz›rlama rejiminde tavflan an-
ti-timosit globulini ve siklofosfamid tek fraksiyon
halinde verilen tüm beden ›fl›nlamas›na eklenmifl-
tir. Miyeloablasyonu art›rmak için ise tiyotepa kul-
lan›lm›flt›r. Hastalar›n %50’inde primer engraft-
ment elde edilmifltir. Nakil sonras› GVHH profilak-
sisi amac›yla immunsupressif tedavi veril-
memesine ra¤men sadece %18 hastada II-IV.
derecede GVHH geliflmifltir. Herhangi baflka bir
tedavi seçene¤i ile kesinlikle kür sa¤lanamayacak
bu hasta grubunda uzun süreli sa¤ kal›m elde
edilen olgular olmufltur.

1995’li y›llarda ayn› ekip T hücre uzaklaflt›r-
mas›n› daha modern olarak çeflitli hücre ay›klayan
cihazlar arac›l›¤› ile güncellefltirmifller. Kök hücre
kayna¤›nda T hücre miktrar›n›n X104/kg kadar
azaltm›fllad›r. 

Sonuç olarak in vivo ve in vitro kök hücre kay-
na¤›n›n modern yöntemlerle T hücrelerinden ar›n-
d›r›lmas›, engraftment için yüksek doz kök hücre
verilmesi baflta olmak üzere haploidentik trnasp-
lantasyon sonuçlar› HLA doku grubu uygun kar-
defl vericisi olmayan eriflkin hastalarda bir seçenek
olarak giderek dikkat çeker hale gelmifltir.
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