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Donnall Thomas’›n 1970 y›l›nda kemik ili¤i toplanmas› iﬂlemini ilk olarak tan›mlamas›ndan bu
yana iﬂlemde ufak de¤iﬂiklikler olmuﬂtur.
Bu makalede baﬂlang›çta kemik ili¤i toplama iﬂleminin genel özelliklerinden bahsedilerek baz› literatür bilgilerine yer verilecek sonra kemik ili¤i toplama iﬂlemi için gerekli olan malzeme, personel ve
iﬂlemin yap›lma özelliklerinden bahsedilecektir.
Allojeneik ve sinjeneik kemik ili¤i veya kök hücrelerin hasta bir kiﬂiye (al›c›) verilebilmesi için sa¤l›kl› bir vericiden (donör) al›nmas› gerekir. E¤er verici, HLA ile alakal› olarak al›c› ile tamamen
"uyum" içinde ise, bu durumda verici akraba veya
akraba d›ﬂ›ndan bir kiﬂi olabilir. Kemik ili¤i toplanmas›ndan önce vericilerin;
1. Güvenli olarak verici olabilecekleri konusunda,
2. Vericinin kök hücrelerinin al›c› için güvenli
oldu¤u konusunda,
3. Vericinin, iﬂlemi ve risklerini tamamen anlad›¤› konusunda emin olmak gerekir.
Toplama iﬂlemine baﬂlamadan önce baz› ön haz›rl›klar unutulmamal›d›r:
1. Vericilerde iki hafta öncesinden gerekli de¤erlendirmelerin yap›lmas›n› takiben, kemik ili¤i
toplanmas›ndan yaklaﬂ›k olarak bir hafta önce aspirin veya NSAI ilaç al›m› varsa bunlar›n b›rak›lmas› önerilir. Ancak, bu konuda vericinin ilaçlar›
hangi amaçla ald›¤› sorgulanmal›d›r.
2. Toplama iﬂleminin ayr›nt›lar›, toplama iﬂlemin vericinin kemik ili¤ine hiçbir zarar vermeyece¤i, kan tablosunda oluﬂabilecek düﬂme nedeniyle
gerekirse ilaç baﬂlanabilece¤i, anestezinin riskleri,
aspirasyon yöresinde oluﬂabilecek a¤r› ve enfeksiyon riskleri, iﬂlem sonras›nda yapmas› gereken hu-
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suslar vericiye aile üyeleriyle birlikte iken tercihen
iki kez, iki farkl› günde anlat›lmal›d›r. Bu amaçla,
uygunsa görsel dökümanlardan veya video gösterisinden faydalan›lmal›d›r.
3. Kemik ili¤i toplanmas› iﬂleminden bir gün
önce vericinin hastaneye müracaat› önerilir.
4. E¤er verici gece hastanede kalacaksa, psikolojik durumuna göre rahatlat›c› ilaç vb. giriﬂimler
yap›lmal›d›r.
5. Erkek cinsiyette vericilerde posterior iliak ç›k›nt› yöresi bir gün önceden t›raﬂ edilmelidir.
6. ‹ﬂlemden önce vericinin bir ﬂey yemesi ve içmesi engellenmelidir.
7. Vericide kronik bir hastal›k oldu¤u halde t›bbi gereklilik olarak verici olmuﬂsa, kullanmak zorunda oldu¤u insülin, kalp ve tansiyon ilaçlar› ve
di¤er ilaçlar tekrar gözden geçirilmelidir.
8. Vericinin kulland›¤› kontakt lensler mutlaka
ç›kar›lmal›d›r.
9. Verici bayan ise, gebelik durumu tekrar mutlaka sorgulanmal›d›r.
10. ‹ﬂlem öncesinde eriﬂkin vericilerden hasta
bilgilendirme ve izin formu ve çocuklardan da velisinin izin formu al›nm›ﬂ olmal›d›r.
11. Vericiye toplama iﬂleminden 2 gün önce
baﬂlayacak ﬂekilde 10 µg/kg dozunda granülosit
koloni stimüle edici faktörü verilmesi ile, al›c›larda
nötrofil say›s›n›n daha erken artt›¤› ve hastanede
kal›ﬂ süresinin azald›¤› gösterilmiﬂtir. Ancak rutin
bir uygulama de¤ildir. E¤er vericiye büyüme faktörü uygulan›yorsa, verici izin formuna büyüme faktörü de eklenmelidir.
12. Vericinin yap›lm›ﬂ tüm tahlillerini içeren
dosyas›, toplama iﬂlemi esnas›nda yan›nda bulundurulmal›d›r.
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13. Allojeneik kemik ili¤i toplanmas› esnas›nda
hangi tip anestezi uygulanaca¤›, anestezi uzman›
ile birlikte anestezi tipine ait tüm risklerin anlat›lmas› sonucunda vericinin tercihi de göz önünde
bulundurularak yap›lmal›d›r. Uygulanan anestezi
tipleri genel, spinal veya epidural anestezi ﬂeklindedir. Ancak verici çocuk oldu¤unda kesinlikle tek
seçenek genel anestezi olmal›d›r. Buckner’in 1270
kemik ili¤i toplanmas› iﬂlemini içeren bir serisinde
genel anestezi %72, spinal anestezi %26 ve epidural anestezi %2 oran›nda uygulanm›ﬂt›r.
14. Kemik ili¤i toplanmas› konusunda deneyim
k›s›tl› oldu¤u zamanlarda, kemik ili¤i s›kl›kla posterior ve anterior iliak ç›k›nt› ve sternumdan toplanmaktayd›. Ancak deneyim kazan›ld›kça posterior iliak ç›k›nt›dan toplanan kemik ili¤inin doz aç›s›ndan yeterli oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu nedenle
posterior iliak ç›k›nt› kemik ili¤i toplanmas›na baﬂlan›lan ilk yer olmal›d›r. E¤er posterior iliak ç›k›nt›
yöresinde hasar, radyasyon uygulanma hikayesi
veya al›c›da aplastik anemi varsa veya al›c› ile verici aras›nda a¤›rl›k aç›s›ndan büyük fark varsa ilave olarak anterior iliak ç›k›nt› ve sternumun kullan›lmas› gündeme gelebilir. Ancak, toplama esnas›nda her torbada an›nda yap›lacak hücre say›m›,
posterior iliak ç›k›nt› haricindeki yörelerin de kullan›lmas›n›n gerekip-gerekmedi¤ini ortaya koymaktad›r. D.Thomas’›n üç hasta ile ilgili toplama
yörelerine göre verilerine bak›lacak olursa bu genelleme ürün zenginli¤i aç›s›ndan do¤ru ç›kmaktad›r.

15. Vericinin kan tablosu uygun oldu¤u takdirde kemik ili¤i toplama iﬂleminden yaklaﬂ›k 10-14
gün önce otolog kan, iﬂlem esnas›nda tekrar verilmek üzere, al›nmal›d›r. Flebotomi sonras›nda verici aday›na ihtiyaca göre oral demir preparat› baﬂlanabilir. Burada toplanacak otolog kan miktar› s›kl›kla 1 üniteyi geçmemekle birlikte toplanmas›
planlanan toplam çekirdekli hücre say›s›na göre de
planlanabilir.
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Kemik ili¤i infüzyonu yap›ld›ktan sonra enfeksiyonlarla mücadele amac›yla al›c›ya granülosit
transfüzyonu ihtimali var ve bu nedenle vericiden
granülosit toplanmas› yap›lacaksa, vericiden kemik ili¤i toplanmas› esnas›nda kullanmak üzere
kan alma iﬂlemi yap›lmamal›d›r. Bu durumda kan
bankas›ndan ihtiyaç miktar› kadar kan talep edilmelidir.
16. Kemik ili¤i toplama iﬂlemi esnas›ndaki toplam toplanmas› gerekli miktar›, toplanan miktar
içindeki çekirdekli hücre say›s› ve al›c›n›n a¤›rl›¤›
belirler. Bu miktara da yaklaﬂ›k olarak 200-300
aspirasyondan sonra ulaﬂ›l›r. Gereken miktar 2-5
x 108 çekirdekli hücre / al›c›n›n a¤›rl›¤› ﬂeklindedir. Bu da yaklaﬂ›k olarak tahmin edilen toplam
vücut kemik ili¤i havuzunun %5’ine karﬂ›l›k gelir
(1010 çekirdekli kemik ili¤i hücresi / kg). Toplanan
ürün içindeki çekirdekli hücre say›s›, çekirdekli
hücre say›s›ndan periferdeki çekirdekli hücre say›s›n›n ç›kar›lmas›yla bulunur.
Bir kemik ili¤i nakli için ortalama olarak bir litre ürün yeterli olmaktad›r. Bir buçuk litreden daha fazla ürün toplanmas› önerilmemektedir.
17. Kemik ili¤i toplanmas›yla alakal› olarak
anestezi riskleri, enfeksiyon riskleri, mekanik hasar riskleri, transfüzyon risklerinin göz önünde bulundurulmas› ve buna göre tedbirlerin al›nmas› gerekir.
18. Kemik ili¤i toplanmas›ndan hematopoesis
etkilenmez, sadece kaybedilen eritrosit kayb›n›
kompanze etmek üzere eritropoesisde geçici bir art›ﬂ olur. Toplanan kemik ili¤ini vücut ortalama 2-4
hafta içerisinde yerine koyar.
Kemik ‹li¤i Toplanmas› Esnas›nda Gerekli
Olan Malzemeler (Tamam› Steril Olacak ﬁekilde):
1. En az 5-6 adet iliak kemik aspirasyon i¤nesi,
2. 15-20 adet 20cc.lik plastik enjektör,
3. Koruyucusuz heparin,
4. ‹çinde y›kama yapmak üzere iki adet böbrek
küvet,
5. Enjektör- kemik ili¤i toplama torbas› ba¤lant›s›n› sa¤lamak üzere filtreli 5-6 adet transfüzyon
seti,
6. Bu sete enjektör uyumu için metal aplikatör,
7. ‹çinde antikoagülan madde (ACD-A) bulunan
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3-4 adet kemik ili¤i toplama torbas›
8. De¤iﬂik boyutlarda bistürü,
9. Çamaﬂ›r pensetleri,
10. Daha önceden haz›rlanm›ﬂ 1-2 ünite eritrosit süspansiyonu (tercihen otolog kan),
11. Gerekti¤inde infüzyon için s›v›,
12. Tampon,
13. Steril eldiven ve giysi
Kemik ‹li¤i Toplanmas›ndan Sorumlu Olan
Personel
1. Kemik ili¤i toplama ve tüm iﬂlemleri konusunda deneyimli, iki hasta baﬂ›nda ve bir de torbaya toplama için 3 doktor,
2. Kemik ili¤i toplama ve tüm iﬂlemleri konusunda deneyimli bir hemﬂire,
3. Torba ile ilgili iﬂlemleri yürütecek bir biyolog,
4. Kay›t için bir eleman,
5. Ameliyathanenin rutin elemanlar›,
6. Ameliyathane d›ﬂ›nda torba ulaﬂ›m›n› sa¤layacak bir eleman,
7. Kan say›m› için eleman,
8. CD 34+ hücre say›m› için biyolog.
Kemik ‹li¤i Toplanmas›nda Genel ‹ﬂlemler
Vericiye seçilen anestezinin tipine göre anestezi
uygulan›r, damar yolu aç›l›r, toplama iﬂlemi süresince vital bulgular aç›s›ndan kontrol alt›nda tutulur. Bu aç›dan kemik ili¤i toplama sorumlusu ile
anestezi teknisyeni devaml› ba¤lant› içerisinde bulunur.
Verici prone pozisyonunda yat›r›larak, posterior
iliak ç›k›nt› as›l yöre olarak ﬂekilde hastan›n bel
yöresi geniﬂ bir ﬂekilde temizlenir.
Hastan›n üzeri, posterior iliak ç›k›nt›lar› aç›k
kalacak ﬂekilde steril örtülerle örtülür.
‹ﬂlemin k›sa sürmesi aç›s›ndan hastan›n her iki
posterior iliak ç›k›nt›s› iki toplay›c› taraf›ndan ayn›
anda kullan›lmal›d›r.
Posterior iliak ç›k›nt› bulunduktan sonra
iliak ç›k›nt› üzerindeki cilde ufak bir kesi uygulanabilir. Ancak kural de¤ildir, geniﬂ delikli kemik
ili¤i aspirasyon i¤nesi ile de direkt olarak cilt geçilerek kemi¤e kadar ilerlenebilir.
Cilde tek bir kesi veya i¤ne giriﬂ yeri aç›l›p, kemik üzerinde de¤iﬂik yerlerden girerek aspirasyon
yap›lmal›d›r.
Ameliyathane ﬂartlar›nda vericinin her iki posterior iliak ç›k›nt›s›ndan iki toplay›c› çal›ﬂt›¤›ndan,
aspirasyon ortamda bulunan bol miktardaki 20
cc.lik plastik enjektörler içerisine yap›lmal›d›r.
Bu enjektörler daha önceden 100U/ml koruyucusuz heparinle y›kanm›ﬂ ve solüsyon tamamen
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enjektörden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ olmal›d›r.
Toplama iﬂlemi süresince kullan›lacak olan heparin, klasik heparinde bulunan koruyucu maddelerin kök hücrelerin büyümesi üzerine zararl› etkileri oldu¤undan, koruyucu madde içermemelidir.
Kortikal kemik geçilip kemik ili¤i boﬂlu¤una gelindikten sonra, buradan her seferde en fazla 35cc. kemik ili¤i aspire edilerek sinüzoid kan›n bu
içeri¤e kar›ﬂmas› engellenmelidir. Az miktarda ve
ani yap›lan aspirasyon iﬂleminin periferik kana
oranla daha yüksek konsantrasyonda kemik ili¤i
hücresi içerdi¤i gösterilmiﬂtir.
Ayn› amaçla bir dahaki aspirasyon, i¤neyi 180°
çevirdikten sonra ve kemik ili¤i i¤nesi birkaç milimetre daha derine ilerledikten sonra yap›lmal›d›r.
Bu nedenle bir kez aç›lm›ﬂ bir delikten say›s›z aspirasyon yap›labilir.
Enjektör içine bir seferde al›nm›ﬂ olan 3-5 cc.
kemik ili¤i, süratle transfüzyon seti ve aplikatörle
ba¤lant›s› sa¤lanm›ﬂ olan torba içerisine aktar›lmal›d›r. Baz› merkezler, D.Thomas’›n ilk tan›mlad›¤› gibi kemik ili¤ini içinde ACD-A bulunan metal
toplay›c› içinde toplama ve sonradan filtre etme
e¤ilimindedirler. Ancak, bu aç›k bir sistem oldu¤undan terk edilmiﬂtir ve enjektör içeri¤inin direkt
olarak torba içerisine topland›¤› kapal› sisteme geçilmiﬂtir. Böyle bir düzenek toplanan kemik ili¤inin
bakteriyel kontaminasyon riskini azaltt›¤› gibi al›c›ya infüzyonu da kolaylaﬂt›racakt›r.
Kemik ili¤i enjektör içerisine al›n›p, içerik 63
ml. sitrat fosfat dextroz adenin (CPDA-1) içeren
toplama torbas›na boﬂalt›ld›ktan sonra enjektörü
heparin solüsyonu ile y›kama iﬂlemi baﬂlang›çta
oldu¤u gibi tekrarlanmal›d›r.
Her enjektörün içerdi¤i kemik ili¤i miktar› torbaya aktar›lmadan önce okunmal›, kay›t alt›na
al›nmal› ve böylece bir torbada toplanan miktar belirlenmelidir.
Toplama torbas› otomatik çalkalay›c› üzerinde
olmal› veya bir eleman taraf›ndan nazikçe aral›kl›
olarak çalkalanmal›d›r.
Toplama iﬂleminin herhangi bir aﬂamas›nda
daha önce vericiden al›nm›ﬂ olan bir ünite kan
transfüze edilmelidir.
Kemik ili¤i çekirdekli hücre hedef say›s›na ulaﬂana kadar kemik ili¤i toplama iﬂlemine devam
edilir. Her bir torbada toplanan miktar 300cc. yi
aﬂmamal›d›r.
Kemik ili¤i toplama iﬂlemi tamamland›ktan
sonra, kemik ili¤i i¤ne giriﬂ yöreleri tekrar temizlenmeli ve her yöreye lokal anestezik madde enjeksiyonu yap›l›p, s›k›ca bandajlanmal›d›r.
Bandaj 24 saat sonra ç›kar›lmal› ve vericinin 48
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saat sonra duﬂ almas›na müsaade edilmelidir.
Kemik ili¤i toplama iﬂleminin tamamlanmas›ndan sonra ilave transfüzyon ihtiyac›n›n belirlenmesi amac›yla vericinin kan tablosu kontrol edilmelidir.
Kemik ili¤i al›m yöresine gerekirse toplama iﬂlemi sonras›nda birkaç saat boyunca saatte 15-20
dk. buz uygulamas› yap›labilir.
Kemik ili¤i al›m yöresi, toplama günü içerisinde
kanama ve sonraki günlerde enfeksiyon aç›s›ndan
kontrol edilmeli ve verici bu süre içerisinde taburcu edilirse bu konu hakk›nda bilgilendirilmelidir.
Kemik ili¤i toplama gününde vericide ancak
barsak hareketleri baﬂlad›ktan sonra a¤›z yolu ile
beslemeye baﬂlanmal›d›r.
Toplama iﬂleminden 24-48 saat sonra, vericiye
a¤r› ve ﬂiﬂli¤i engellemek üzere kemik ili¤i toplama
yöresine birkaç saat boyunca saatte 15-20 dk. s›cak uygulamas› önerilebilir.
Vericiye, kemik ili¤i al›m yöresinin durumuna
göre antibiyotik, a¤r› kesiciler veya gerekirse bulant› gidericiler verilebilir.
Vericilerin toplama iﬂlemi sonras›nda birkaç
gün boyunca fiziksel aktivitelerini k›s›tlamalar› gerekebilir.
Torba içerikleri al›c›ya infüze edilmeden önce
her torbadan mikrobiyolojik kültür örne¤i ve CD34
hücre analizi için örnek al›nmal›d›r.
Al›c›ya kemik ili¤i infüzyonundan önce kortikosteroid, antihistaminik ve antiemetik kombinasyonundan oluﬂan premedikasyon uygulanmal›d›r.
Her bir torba içeri¤i 170µ boyutunda filtreli kan
transfüzyon setleri kullan›larak merkezi bir damar
yolundan al›c›ya infüze edilmelidir.
Vericinin hastaneden taburcu edilmesinden
sonra kemik ili¤i toplama yöresinde a¤r›n›n devam›, kanama, k›zar›kl›k, bacaklarda ﬂiﬂlik ve a¤r›,
gö¤üs a¤r›s›, nefes darl›¤›, titreme ve ateﬂ yüksekli¤i, sürekli öksürük olmas› durumunda hemen
doktora müracaat etmesi hat›rlat›lmal›d›r.
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