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G‹R‹fi VE TAR‹HÇE
Kemik ili¤i (K.‹.) nakli son y›llarda birçok malign ve malign olmayan hastal›kta baflar› ile uygulanabilen bir tedavi
seçene¤i olmufltur. Günümüzde K.‹. d›fl›ndaki kaynaklardan da kök hücre elde edilebildi¤i için kemik ili¤i transplantasyonu terimi yerini kök hücre nakli (KHN) terimine
b›rakmaktad›r.
Nakil fikri letal dozda ›fl›na maruz kalan farelere sa¤l›kl›
farelerden verilen K.‹. hücrelerinin al›c›da yaflayabildi¤inin gösterilmesi ile bafllam›flt›r (1,2). ‹lk KHN uygulamas›, 1891’de Brown-Sequard ve d’Arsonaval taraf›ndan,
K.‹. yetersizli¤i olan bir hastaya oral yolla K.‹. verilerek
yap›lm›flt›r. 1937’de Schretzenmayr paraziter infeksiyonlar›n tedavisinde otolog/allojenik KHN’ni intramüsküler
yolla denemifl ve baz› baflar›l› sonuçlar bildirmifltir.
1939’da Osgood K.‹.‘ni intravenöz, 1944’de Bernard intramedüller yolla uygulam›fllard›r. 1957’de ED Thomas
KHN’ndeki ilk baflar›l› çal›flmalar› yay›nlam›fl, özellikle
tüm vücut ›fl›nlamas› (TBI), Graft versus Host Hastal›¤›
(GvHH)’nda methotrexate (MTX) proflaksisi gibi yeni uygulamalar› ile dikkat çekmifltir. 1964’de Bach’›n major
histokompatibilite sistemini, 1965’de Dausset’in insan lökosit antijen sistemini ve doku gruplar›n› tarif etmesiyle
allojenik KHN’nde yeni bir dönem aç›lm›flt›r (3-5).

KÖK HÜCRE KAYNAKLARI
a. KEM‹K ‹L‹⁄‹
K.‹. hematopoetik kök hücrelerin ana kayna¤›d›r. Al›c›dan
anestezi alt›nda tercihen posterior iliak fossadan K.‹. aspire edilir. Al›nan miktar artt›kça al›nan üründeki periferik
T hücrelerin miktar› da artar. Bu nedenle bir seferde 3–5
ml’den fazla K.‹. aspire edilmemelidir. Ortalama vericinin
kilosu bafl›na 10–15 mL toplan›r. Hedef allojenik nakillerde 2-6x108, otolog nakillerde 1-2x108 total çekirdekli
hücre (TNC) toplamakt›r. Yafla göre de¤iflmekle birlikte
sa¤l›kl› bir vericinin 1 ml K.‹.’nde 15-30x106 TNC vard›r.
Otolog nakillerde hastalar daha önceden kemoterapi gördükleri için ml bafl›na düflen TNC say›s› oldukça azalm›flt›r. CD34 pozitif hücreler erken progenitör hücrelerin bir
göstergesidirler ve normal K.‹. hücrelerinin % 0,5-5’i
CD34 pozitif hücrelerden oluflmaktad›r. Toplanan
K.‹.’ndeki CD34 positif hücre say›s› FACS cihaz› ile belirlenebilir. Al›nan K.‹., agregatlardan ve kemik partikülle*

rinden ar›nd›r›lmak için kapal› sistem filtreden geçirilir,
1:10 oran›nda ACDA veya CPDA içeren antikoagülan ile
kar›flt›r›l›r ve ml bafl›na yaklafl›k 10 ünite heparin konur.
ABO uygunsuzlu¤u yoksa ve al›nan hücrelere in vitro ay›klama (purging) ifllemi uygulanmayacaksa al›nan hücreler
ayn› gün i.v. olarak santral venöz kateterden hastaya verilebilir. Otolog nakillerde al›nan ürün dondurularak saklan›r. Yüksek doz kemoterapi sonras› 37oC su banyosunda
eritilerek iv yolla hastaya infüze edilir.
b. PER‹FER‹K KÖK HÜCRE
Normalde periferik kandaki çekirdekli hücrelerin %
0,06’s› CD34 pozitiftir. Periferik kanda az miktarda kök
hücre bulunmaktad›r. Bu az miktarda kök hücrenin de çok
az bir k›sm› S veya G2/M faz›ndad›r.
Sitotoksik tedavi sonras› periferik kanda erken kök hücre
prekürsörlerinin say›s› dramatik olarak artar (6). Benzer
flekilde donöre rekombinan hematopoetik büyüme faktörlerinin (G-CSF) verilmesi ile de CD34 pozitif hücre say›s› belirgin oranda artt›r›labilir. G-CSF’ e ba¤l› kök hücre mobilizasyonu muhtemelen iki mekanizma ile olmaktad›r: (1)
K.‹.’nde stromal kaynakl› faktör 1 (SCF-1) azal›r ve reseptörü CXCR-4 yükselir (upregulate) olur. (2) c-Kit-ligand
salg›lanmas›n› sa¤layan matriks metalloproteinaz 9 aktive
olur (7,8). Mobilizasyon için kullan›lan büyüme faktörlerinin vericide uzun vadede klonal malignite riskini artt›rd›¤›na dair yeterli bir kan›t yoktur. Ancak EBMT kay›tlar›nda birkaç vericide malignite geliflimi rapor edilmifltir, ama
kesin olarak büyüme faktörleri ile iliflkilendirilememifltir.
Vericinin yafl› ile ters orant›l› olmakla birlikte genelde tek
bir lökaferez (nadiren 3 lökafereze kadar ç›k›labilir) ile
hedeflenen hücre say›s› (en az al›c›n›n kilosu bafl›na 5?106
CD34+ hücre) toplanabilir. Her lökaferezde kan hacminin
yaklafl›k 2–3 kat› kadar miktar ifllemden geçirilir. Amaç
otolog nakilerde 1-2x106 CD 34 pozitif hücre/ al›c› kg ve
allojen nakillerde 4-6x106 CD 34 pozitif hücre/al›c› kg
toplamakt›r.
PKH‘ler K.‹. hücrelerinden farkl› olarak daha fazla hedeflenmifl progenitör hücre içerirler, bu hücreler nakil sonras› regenerasyonun K‹’ne göre daha h›zl› olmas›n› sa¤lamaktad›r(9). Buna karfl›l›k T hücre deplesyonu yap›lmam›fl
PKH’ler K.‹’ne göre 10 kat daha fazla T hücre içerirler.
Yap›lan çal›flmalar, bu durumun akut GvHH’na (a GvHH)
etkisi olmad›¤›n›, ancak kronik GvHH (kGvHH) riskini artt›rd›¤›n› göstermifltir (10-12). Verici aç›s›ndan anestezi ve
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hastanede kal›fl gerektirmemesi nedeni ile PKH toplanmas› çok daha zahmetsiz bir ifllemdir. Ancak özellikle 10
kg’›n alt›ndaki çocuk vericilerde aferez ifllemi teknik nedenlerle zor olmaktad›r.
c.GÖBEK KORDON KANI
‹lk kez 1989 y›l›nda kordon kan›ndan elde edilen kök hücrelerin nakilde kullan›labilece¤i gündeme gelmifltir (13) ve
ilk kez Gluckman ve ark taraf›ndan 1989 y›l›nda Fanconi
anemili bir hastada uygulanm›flt›r (14). Kullan›m› h›zla
kabul gören kordon kan› için de Avrupa’da EUROCORD
ad›nda bir allojenik kordon kan› bankas› kurulmufltur.
Bu hücrelerin çoklu¤u GvHH riskini azaltmakla birlikte
immun rekonstitusyonun geç olmas›na neden olmaktad›r;
bu durum artm›fl infeksiyon riskini de beraberinde getirmektedir. K‹. ve PKH’ye göre doku grubu uygunsuz transplantasyonlarda GvHH riski daha az olmakla birlikte kordon kan› transplantasyonlar›n›n baflar›s› HLA uygunlu¤u
ile do¤ru orant›l› olarak artmaktad›r.
Göbek kordon kan›ndaki kök hücre say›s› periferik kana
göre yaklafl›k 5 kat daha fazlad›r. Kordon kan› kök hücrelerinde K.‹ ve PKH’ye göre daha fazla say›da e¤itilmemifl
T hücresi ve daha az immunokompetan hücre oldu¤u için
GvHH riski de daha azd›r. Ancak kök hücreden zengin bir
kaynak olmas›na ra¤men sadece 40-200 ml olmas›, 2-50x
108 TNC ve 0,5-8x 10 6 CD 34 + hücre içermesi nedeniyle özellikle eriflkin hastalarda hücre say›s› kilo bafl›na bölündü¤ünde yetersiz kalmaktad›r. Bu kaynak in vitro ekspansiyon gibi ifllemler yap›larak kullan›labilir, ama bu
yöntemin baflar›s› da k›s›tl›d›r. Amaç en az 2-3x107 TNC
veya 1,5-2x105 CD 34 +/al›c› kg hücre toplamakt›r. Az
hücre toplanabilen durumlarda naklin red olma ihtimali
yükselmektedir (15,16). Son y›llarda birden fazla göbek
kordonunun bir arada kullan›lmas› gibi yöntemler denenmektedir, verilen göbek kordonu hücrelerinden yaln›z biri
yerleflebilse de rejeksiyon ve engraftman yetersizli¤i daha
az olmaktad›r (17,18).

KÖK HÜCRE NAKL‹ T‹PLER‹
Bugün için KHN’nde 10 de¤iflik hemopoetik hücre kayna¤› kullan›lmaktad›r (Tablo 1).
Allogeneik nakilde amaç kusurlu veya malign transformasyona u¤ram›fl olan lenfohematopoetik sistemin sa¤lam bir
sistem ile de¤ifltirilmesidir. Bu sebeple kusurlu veya malign transformasyona u¤ram›fl sistemin myeloablatif (immunsupresif) bir haz›rl›k rejimi ile yok edilmesi gereklidir.
Lösemili hastalarda vericinin sa¤lam immunsistemi antilösemik bir etki de göstermektedir (GvL etkisi).
Otolog nakilde amaç artt›r›lan kemotrerapötik ajan dozu
ile antitümöral etkinin de artt›r›lmas›d›r. Bu artan dozda
antitümör etki maksimum olmakla birlikte özellikle K.‹.
toksisitesi de artmaktad›r. Otolog nakillerde hastadan daha önceden toplanan kök hücreler myeloablatif yüksek doz
kemoterapi ± radyoterapi sonras› immun rekonstitusyonun sa¤lanabilmesi için hastaya geri verilmektedir.
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Tablo 1. KHN’de kullan›labilecek hemopoetik hücre kaynaklar›
1.Allojenik KHN
a. Doku grubu uygun aile içi verici (MSD, MFD veya
MRD)
b. Doku grubu k›smen uygun aile içi vericiler (MMFD veya MMRD)
c. Doku grubu uygun aile d›fl› vericiler (MUD)
d. Doku grubu k›smen uygun aile d›fl› vericiler ( MMUD)
e. Ebevynlerden yap›lan nakiller (haploidentik)
2.Sinjenik KHN - Tek yumurta ikizi verici
3.Otolog KHN
4.Periferik Kök Hücre Nakli (PKHN) - Periferden kök
hücre toplanarak KHN
a.Otolog PKHN
b.Allojenik PKHN
5.Kordon Kan› Nakli
6.Fetal Karaci¤er Hücresi Nakli
7.Gen Nakli
Otolog nakillerde allojenik nakillerde bulunan GvL etkisi
olmamaktad›r. Tedavinin baflar›s› yüksek doz kemoterapi
ile malign hastal›¤› tamamen ortadan kald›rabilmeye dayanmaktad›r (19).
Halen dünyada çocuklar ve eriflkinlerde y›lda yaklafl›k
45.000 nakil (15.000’i allojeneik, 30.000’i otolog olmak
üzere) yap›lmaktad›r. Tüm dünyada kay›tl› yaklafl›k 10
milyonun üstünde gönüllü verici bulunmaktad›r. Almanya’da her y›l 400’ü çocuk olmak üzere yaklafl›k 3500 nakil yap›lmaktad›r (20). Türkiye’de 1988-2006 y›llar› aras›nda toplam 10 merkezde yaklafl›k %80’i allojenik olmak
üzere toplam 900 pediatrik KHN yap›lm›flt›r.

GENEL B‹LG‹LER
KÖK HÜCRELER YOLLARINI NASIL BULUR?
Baflar›l› bir naklin ilk ve en önemli aflamas› kök hücrelerinin kendini yenileme ve diferansiyasyon yetenekleri sayesinde kemik ili¤ine migrasyonlar› ve repopülasyonlar›d›r
(homing).
Haz›rlama rejiminde kullan›lan kematerapötikler ve/veya
tüm vücut ›fl›nlamas›, fizyolojik K.‹. endotel bariyerini de
hasara u¤rat›r. Bu hasar “homing” için gerekli olan K.‹.
mikroçevresinin tamirinde kullan›lacak olan stroma kaynakl› faktör (SDF-1), kök hücre faktörü (SCF), lenfosit
fonksiyonu ile ilgili antijen 1 ( LFA-1), çok geç antijen 4/5
(VLA 4/5), CD 44 gibi birçok kemokin, sitokin ve proteolitik enzim salg›lanmas›na ve metalloproteinaz aktivasyonuna sebep olur.
“Homing” çok h›zla gerçekleflir ve en fazla 1-2 gün sürer.
Bu sürede dolafl›ma verilen kök hücreler kan / kemikili¤i
endotel bariyerini geçerler ve proliferasyon için buraya
yerleflirler. Engraftman için hücre bölünmesi gerekli iken
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“homing” için hücre ço¤almas›na gerek yoktur (22).
KHN ‹ND‹KASYONLARI
Çocukluk ça¤› KHN indikasyonlar› onkolojide ve onkoloji
d›fl› hastal›klarda olmak üzere genifl bir hasta grubunu ilgilendirmektedir (19). ‹ndikasyonlar Tablo 2, 3, 4 ve 5’de
s›ralanm›flt›r.
Tablo 2. Pediatrik KHN indikasyonlar›
Allojenik KHT
a. Onkolojik Hastal›klar
1. Lösemiler
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
Akut Miyeloid Lösemi (AML)
Kronik Miyeloid Lösemi (KML)
Juvenil KML (JKMML)
Myelodisplastik Sendrom (MDS)
2. Lenfomalar
Hodgkin Lenfoma(HL)
Non-Hodgkin Lenfoma (NHL)
3. Ailevi Hemofagositik Lenfohistiositoz (FEL)
4. Solid Tümörler
Nöroblastoma
a. Onkoloji D›fl› Hastal›klar
A. Konjenital
‹mmun Yetmezlik Sendromlar›
Hematolojik Sorunlar (Hemoglobinopatiler,
Blackfan-Diamond v.b)
Depo Hastal›klar› / Mukopolisakkaridozlar
Lizozomal Hastal›klar
Osteopetrozis
B. Edinsel
A¤›r Aplastik Anemi
Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
Myelofibrozis
Otolog KHT
A.Onkolojik Hastal›klar
1. Lösemiler
ALL
AML
KML
2. Lenfomalar
HL
NHL
3. Solid Tümörler
Nöroblastom (NB)
Ewing Sarkomu (ES)
Rabdomyosarkoma (RMS)
Germ Hücreli Tümör (GHT)
Beyin Tümörleri
Testis Tümörleri
Wilms Tümörü (WT)
Di¤er (Histiositozlar, Eriflkin tipi tümörler)
KHN ‹ND‹KASYON DERECELER‹:
1: Rutin veya standart tedavi yaklafl›m› olarak önerilir

2: Rutin olarak de¤il fakat ikinci bir tedavi seçene¤i olarak önerilir
0: Genellikle önerilmez
KHN ‹ndikasyon Dereceleri:
1: Rutin veya standart tedavi yaklafl›m› olarak önerilir
2: Rutin olarak de¤il fakat ikinci bir tedavi seçene¤i olarak önerilir
0: Genellikle önerilmez
Ayr›ca literatürde baflar›l› uygulanm›fl Kostmann sendromu, Aktin disfonksiyonu, Adenozin deaminaz yetersizli¤i,
Pürin nukleosid fosforilaz eksikli¤i, Bare lenfosit sendromu, Disproporsiyonel büyüme geliflme gerili¤i ile birlikte
giden immun defektler, Aspartilglukozaminüri, Gaucher
tip I/III, Krabbe hastal›¤›, Niemann-Pick tip B, Wolman
hastal›¤›, Mukopolisakkaridoz tip I, VI, VII, Nöronal seroid lipofusinoz, Fukosidoz, Mannosidoz, Lesh-Nyhan sendromu ve Farber hastal›¤› olgular› vard›r.
DONÖR SEÇ‹M‹
Nakillerde oluflan host versus graft reaksiyonunun (HvG) ve
graft versus host reaksiyonunun (GvH) genetik olarak belirlenmifl histokompatibilite faktörleri ile iliflkisi ilk kez Storb
ve ark. taraf›ndan gösterilmifltir (23). ‹nsanlarda major
histokompatibilite sisteminin (MHC) ve insan lökosit antijen sisteminin (HLA) ayr›nt›lar›n›n keflfedilmesi ile birlikte
kök hücre nakillerinin baflar›s› da artm›flt›r. HLA antijenleri vücudun hemen hemen her hücresinde bulunmaktad›r, bu
antijenler yabanc› T lenfositleri taraf›ndan tan›n›r. HLA doku grubundan sorumlu genlere allel ad› verilir.
MHC genleri çift olup yar›s› anneden yar›s› babadan gelmekte ve 6. Kromozomun k›sa koluna yerleflik olarak bulunmaktad›rlar. Her birinde nakil için önem tafl›yan en az
6 de¤iflik HLA antijeni vard›r (Klas I antijenleri: HLA-A,
B, C ve Klas II antijenleri HLA-DR, DQ ve DP).
Klas I determinantlar› 6. kromozomdaki HLA-A, B ve C
genlerince kodlanan a¤›r bir alfa polipeptid zincirinden ve
15. kromozomda kodlanan hafif bir beta 2 mikroglobulin
zincirinden oluflurlar.
Klas II determinantlar› ise 6. kromozomdaki HLA-DR, DQ
ve DP genlerinin kodlad›¤› iki polipeptid zincirden oluflurlar. Klas I antijenler tüm çekirdekli hücrelerin membran›nda tafl›n›rken Klas II antijenler sadece monositler, aktive B ve T lenfositleri ile Langerhans ve dendritik hücrelerin yüzeyinde bulunabilmektedirler.
Doku grubu uygunlu¤u için ilk bafllarda sadece serolojik
yöntemler ve mikst lenfosit kültürü ile HLA Klas II kompleksinin uygunlu¤u aran›yordu (24). Ancak art›k çok daha
geliflmifl yöntemlerle çok daha genifl bir HLA gruplamas›
yap›labilmektedir.
Hücre yüzeyinde bulunan HLA gruplar› ve onlara ait alleller serolojik yöntemlerle belirlendiklerinde (mikrolenfositotoksisite testi) 2 haneli bir say› ile ifade edilirler (Örne¤in A02, DR04). HLA allelerinin yüksek çözünülürlükte
gen tiplendirmesi ise en az 4 haneli bir say› ile ifade edilir
ve eklenen * iflareti ile DNA tiplendirilmesi yap›ld›¤› ifade
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Tablo 3. Avrupa KHN (EBMT) birli¤inin pediatrik onkolojik hastal›klarda KHN indikasyonlar› (21) (Türk Pediyatrik
Kök Hücre Nakli grubu Türkiye’de de tablolarda özetlenen indikasyonlar›n uygulanmas›na karar vermifltir).
Hastal›k

Yafl

AML

Çocuk

ALL

Çocuk

KML

Çocuk
(< 20y)

NHML

Çocuk

HL

Çocuk

MDS

Çocuk

Solid Tm.
NB
WT
Medulloblastom
ES

Çocuk
Çocuk
Çocuk
Çocuk

Hast. Durumu
1.TR
≥ 2. TR
Relaps
‹yi Risk 2. TR
Kötü Risk 1. TR

AlloKHT
Kardefl
R
R
GP
R
GP

Panel

OKHT

AP
AP
Ö
AP
AP

R
R
Ö
R
R

Kronik
Akselere
Blastik
2.TR
PR, 1. Relaps
1.TR
1. Relaps, 2., 3. TR
Refrakter
RA, RARS, RAEB,
KMMoL
RAEBt, sAML-1., 2.TR

R
R
GP
R
R
Ö
AR
Ö

R
GP
Ö
AP
AP
Ö
GP
Ö

AP
AP
Ö
R
R
AP
R
GP

R
R

R
GP

AP
AP

E IV
Yüksek Risk

Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

AP
AP
GP
AP

R - Rutin Kullan›m Ö - Önerilmez AP - Araflt›rma Protokolü GP -Gelifltirilen Protokol TR -Tam Remisyon PR -Parsiyel Rem.

edilir (örne¤in A* 0201, DRB1* 0401).
HLA allellerinin say›s›n›n fazlal›¤› ve kombinasyon olanaklar›n›n çoklu¤u teorik olarak doku grubu uygun bir vericinin bulunmas›n› imkans›z hale getirmektedir. Ancak
pratikte toplumda baz› HLA gruplar› daha fazla s›kl›kta
bulunmaktad›r ve baz› haplotipler genellikle ayn› özellikleri tafl›maktad›rlar (linkage disequilibrium). Örne¤in HLAA1, B08,DR03 haplotipinin matematiksel olarak s›kl›¤›
%0,02 iken toplumdaki s›kl›¤› % 6,1 ‘dir. Bu nedenlerle,
verici seçimi için kesin kriterlere ihtiyaç vard›r (25, 26).
‹deal verici HLA genotipik olarak benzer kardefltir. Ancak
böyle bir vericinin olma olas›l›¤› yaklafl›k % 20-30 civar›ndad›r. Verici aramas›nda HLA-A, B, C, DRB1 ve DQB1’in
yüksek çözünülürlükte bak›lmas› zorunludur. Genel olarak
verici bankalar›ndan uygun verici bulma olas›l›¤› da yaklafl›k %50-80 civar›ndad›r.
Günümüzda merkezler aras›nda farkl›l›klar olmakla birlikte altta yatan hastal›k, hastan›n yafl›, naklin aciliyeti, efllik
eden komorbidite göz önüne al›narak MUD nakillerde
12/12 uyum idealdir, ancak en az 8/10 uyum aranmaktad›r. 8/10 uyumlu MUD nakil alternatifi olarak baz› merkezler haploidentik nakilleri tercih etmektedirler.
HAZIRLAMA REJIMLER‹
Haz›rlama rejimlerinin gereklili¤i:

• Malign hastal›klarda vücutta kalm›fl olabilecek tüm
anormal ve defektif hücrelerin yok edilmesi (allojeneik,
otolog ve singeneik nakiller için gerekli)
• Donorün reddinin önlemek için al›c›n›n immunitesinin bask›lanmas› (otolog ve singeneik nakillerde gerekli de¤il)
• “Homing”i ve repopülasyonu sa¤layacak sitokinlerin
sal›n›m›n›n sa¤lanmas›
• Aplastik anemi gibi baz› otoimmun hastal›klarda hemopoetik rekonstitusyonu olumsuz olarak etkileyebilecek otoimmun reaktivitenin azalt›lmas› için immunosupresyon.
Eskiden inan›lan haz›rlama rejimi ile yeni K.‹’ne yer açma
düflüncesi ve gereklili¤i art›k geçerlili¤ini yitirmifltir. Donör hücrelerinin engraftman ve ekspansiyon için gerekli
yeri kendilerinin yaratt›klar›n› gösterir güvenilir kan›tlar
bulunmaktad›r (27). Sadece a¤›r immun yetmezlik sendromlar›nda, haploidentik nakiller için bile, haz›rlama rejimlerine gerek yoktur (28, 29).
HAZIRLAMA REJ‹MLER‹
TOTAL VÜCUT IfiINLAMASI (TBI)
TBI eksternal ›fl›n kullan›larak yap›l›r. Sistemik kemoterapiye göre en önemli üstünlü¤ü testis ve beyin gibi korunakl›,
ulafl›lamayan dokular›n olmay›fl›, klonal direnç gelifliminin
çok nadir olmas›d›r. Kantitatif radyasyonun, dozimetrik
ölçümler sayesinde güvenilirli¤i de yüksek orandad›r. Gün-
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Tablo 4. Pediatrik KHN ‹ndikasyonlar› (Türk Pediatrik KHN grubu) 2007
HASTALIK

T‹P‹ ve EVRES‹

AML

TR-1 Düflük risk
TR-1 Yüksek risk
TR-1 Çok yüksek risk
TR-2
> TR-2
TR-1 Düflük risk
TR-1 Yüksek risk
TR-2
>TR-2
Kronik faz
‹leri evre

ALL

KML
MDS
NHL

HODGK‹N
HASTALI⁄I
SOL‹D
TÜMÖRLER

TALASEM‹
ORAK HÜCRE
ANEM‹S‹
APLAST‹K
ANEM‹LER

TR-1 Düflük risk
TR-1 Yüksek risk
TR-2
TR-1
TR-2
Germ hücreli tm
Ewing sarkom
(Yüksek risk / > 1. remisyon)
Yumuflak doku sark.
(Yüksek risk / > 1. remisyon)
Nöroblastom
Yüksek risk
>1. remisyon
Wilms tümörü
Osteosarkom
Beyin tümörü
Yüksek risk
Akkiz
Fankoni

ALLO-K‹T
uygun verici
0
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
0
2
1
0
2
0
0

ALLO-K‹T
di¤er verici
0
2
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1

2
2
0
0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
2
2
1
1
1

1
1
2
0
1
0
0
0
0
0

lük ›fl›nlama dozu, fraksinasyon ve total doz baflar›l› bir
haz›rlama rejimi için rol oynayan faktörlerdir. Günlük tek
doz yerine fraksiyona TBI uygulamas› radyasyona ba¤l› intersitisyel pnömoni, katarakt, büyüme ve geliflme gerili¤i
s›kl›¤›n› ve fliddetini azaltm›flt›r (30). Ayr›ca fraksiyonlar
aras›ndaki sürede hipoksiye u¤rayan hücreler reoksijene
olur ve radyasyona daha duyarl› hale gelirler, böylece
maksimal sitoredüksiyon ve immunosupresyon yap›lm›fl
olur.
Çok de¤iflik görüfller olmas›na ra¤men en s›k uygulanan
yöntem 3 gün içinde toplam 6 fraksiyonda kumulatif olarak 1200 cGy uygulanmas›d›r. TBI ile verilebilecek maksimum kümülatif radyasyon dozu 14-15 cGy’dir. Özel kurflun bloklar kullan›larak akci¤er, böbrek gibi organlar›n
korunmas›na çal›fl›lmaktad›r. Yan etkiler düflünülerek
özellikle malign olmayan hastal›klar›n tedavisi için uygulanan ›fl›nlama yöntemlerinde TBI’dan kaç›n›lmaya çal›fl›lmaktad›r. TBI genellikle kemoterapötik ajanlarla (s›kl›kla
Siklofosfamid, etoposid ve melfalan) birlikte kullan›lmak-

OTOLOG K‹T

tad›r. Baz› malign hastal›klarda CD20, CD45 gibi antijenlere yönelik monoklonal antikorlarla veya I131 ile hedefli
›fl›nlama uygulamalar› gündeme gelebilir. En önemli yan
etkileri bulant›, kusma, ishal, cilt irritasyonu, parotit, mukozit ve alopesidir. Geç yan etki olarak interstisyel pnomoni, katarakt, karaci¤er, böbrek bozuklu¤u, difl zarar›, merkezi sinir sistemi bozukluklar›, hipofiz ve tiroid hormon sal›g›s› bozukluklar›, gonadal fonksiyon bozukluklar› ve ikincil tümörler say›labilir.
KEMOTERAP‹
Ço¤u protokollerde kemoterapötik ilaçlar, özellikle siklofosfamid (CPM; 120–200 mg/kg, 2–4 gün) haz›rlama rejimlerinde kullan›lmaktad›r. Aplastik anemi ve Fanconi
anemisinde CPM tek bafl›na veya antitimosit globulin
(ATG) ile beraber kullan›lm›flt›r. CPM busulfan (Bu) ve
ATG ile kombine edilebilir. Ancak Bu’n›n oral olarak al›nmas› ve buna ba¤l› olarak kiflilere göre biyoyararlan›m›n›n
farkl›l›¤› ve plazma konsantrasyonunun standardize edile-
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Tablo 5. ‹mmunYetmezlikler & Baz› Metabolik Hastal›klarda KHN ‹ndikasyonlar› (Türk Pediatrik KHN grubu) 2007
ALLO-K‹T
Tam uygun
kardefl
1
SCID
Blackfan-Diamond anemisi
1
1
MPS-1 H Hurler
MPS-1 H Hurler Scheie (a¤›r)
0
MPS-VI Maroteaux-Lamy
2
Osteopetrozis
1
Di¤er depo hastal›klar›
0
Otoimmün hastal›klar
0
HASTALIKLAR

ALLO-K‹T
1 antijen
uygunsuz aile
1
2
1
0
2
1
0
0

memesi etkinli¤ini flüpheli hale getirmektedir. Bu plazma
düzeyinin 900 ± 100 ng/mL aras›nda tutulmas› ile KHN
sonras› relaps insidans›n›n azalt›labilece¤i gösterilmifltir
(31,32). Son y›llarda intravenöz kullan›m› da yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r (33,34). Haz›rlama rejimlerinde kullan›labilen di¤er ilaçlardan biri de fludarabindir.
B‹OLOJ‹K AJANLAR
Al›c›n›n immune sistemini bask›lamak için T hücre antijenlerini veya adhezyon moleküllerini hedef alan ATG gibi poliklonal antikor preperatlar› kullan›labilir.
Direkt kanser hücrelerini hedef alan radyoaktif olarak iflaretlenmifl anti-CD 45 gibi spesifik monoklonal antikorlar
da haz›rlama rejimlerinde kullan›lmaktad›r (35).
Ayr›ca anti CD33 monoklonal antikorlar›yla konjuge edilmifl kemoterapötik ajanlar›n da kullan›m› gündemdedir.
LENFOHEMATOPOET‹K REKONST‹TUSYON
Kök hücre kayna¤›, nakil edilen hücre say›s›, uygulanan ayr›flt›rma ifllemlerine ba¤l› olarak de¤iflmekle birlikte allogenik nakil sonras› granülopoez ve eritropoezin bafllamas› 2-4
hafta sürer. ABO major uygunsuzlu¤u olan durumlarda eritropoez daha da gecikebilir. Trombopoezin yeterli hale gelmesi ise genellikle daha uzun sürer, 1-2 ay› bulabilir. Büyüme faktörlerinin granülopoezi h›zland›rd›¤›na dair literatürde çeliflkili bulgular olsa da genellikle transplantasyonu takiben 5. günde 3-5 µg/kg dozundan G-CSF bafllan›r.
Otolog nakiller sonras› immunolojik rekonstitüsyon 3 ay
içinde olur. Allojen transplantasyonlarda e¤er T hücre deplesyonu yap›lmad›ysa önce pasif spesifik immunite transferi söz konusudur, ancak aktif T hücre rekonstitüsyonu 3 ay,
B hücre rekonstitüsyonu 6 ay sürer (36). Ancak araya giren infeksiyonlar (özellikle virüsler), kullan›lan ilaçlar
(özellikle antivirüs ilaçlar›) GvHH ve tedavisinde kullan›lan immunsupresyon gibi nedenler immun rekonstitüsyonu
olumsuz yönde etkiler.
Engrafman tan›m›:
1. Nötrofil say›s›na göre: Arka arkaya 3 gün boyunca mutlak nötrofil say›s›n›n > 500/mm3 veya 1000/mm3 oldu¤u ilk gün
2. Trombosit say›s›na göre: Trombosit transfüzyonu deste¤i
olmaks›z›n arka arkaya 3 gün boyunca trombosit say›s›-

ALLO-K‹T
Tam uygun
aile d›fl› verici
1
2
1
0
2
1
0
0

ALLO-K‹T
Haploidentik
aile bireyi
1
0
2
0
2
1
0
0

n›n > 20.000/mm3 veya > 50.000/mm3 oldu¤u ilk gün
3. Lenfoid rekonstitüsyon derecesine göre yap›l›r.
Allojenik nakiller sonras› kimerizm analizleri ile engraftman takip edilebilir. Engraftman takip yöntemleri afla¤›da
s›ralanm›flt›r:
1. Al›c› ve vericinin cinsiyetinin farkl› oldu¤u durumlarda
florasan in situ hibridizasyon yöntemi (FISH)
2. Al›c› ve vericinin cinsiyetlerinin ayn› oldu¤u durumlarda VNTR (Variable number tandem repeat)
3. Al›c› ve vericinin doku gruplar› farkl› oldu¤u durumlarda HLA doku grubu belirlemesi
4. Al›c› ve vericinin kan gruplar›n›n farkl› oldu¤u durumlarda kan grubu belirlemesi
5. Donörün immunglobulin allotipinin belirlenmesi
6. Baz› metabolik veya konjenital hastal›klarda özgün enzim aktivitesi belirlenmesi (örne¤in a¤›r kombine immun yetersizlikte lökositlerde adenozin deaminaz varl›¤›n›n gösterilmesi )
MIKST K‹MER‹ZM VE NONMYELOABLAT‹F
PROTOKOLLER
Kimerizm incelenen örnekte al›c› kökenli olmayan lenfohematopoetik hücrelerin saptanmas›d›r. Tam kimerizm
transplant›n stabilitesini ve altta yatan hastal›¤›n ortadan
kalkt›¤›n› gösterir. E¤er verici - al›c› tolerans› al›c›n›n
hücrelerinin %2.5 - 97.5’nun kalmas›na olanak veriyorsa
bu durumda stabil mikst kimerizmden sözedilir. Özellikle
lösemili hastalarda mikst kimerizmin yüksek relaps riski
tafl›d›¤› gösterilmifltir (37,38).
Genellikle ablatif pretransplant haz›rl›k rejimleri ile al›c›n›n T hücreleri öldürülür ve postransplant immunosupresyon ile vericinin T hücreleri bask›lan›r. ‹mmunolojik intolerans durumlar›nda (alloreaktif al›c› T lenfositlerinin sa¤kalmas› durumunda) graft reddi ve GvHH (donor T-hücrelerinin alloreaktivitesi sonucu) oluflur. Antijen sunan hücrelerin yüzeyinde bulunan MHC peptidleri ko-stimulator
sinyaller olmadan T hücreleri ile interaksiyona girerlerse
klonal anerji denilen bir durum oluflur. Böylece T hücresi
sunulan antijene karfl› anerjik kal›r. Benzer flekilde alloimmunitenin aktif supresyonu supresor T hücreleri, do¤al
supresör hücreler taraf›ndan da meydana gelebilir. Malign
hastal›klarda mikst kimerizm genellikle pretransplant haz›rl›k rejiminin yetersizli¤inin ve donor hücrelerinin T hüc-
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re deplesyonu yap›lamamas›n›n bir sonucudur (38-40).
Nonmyeloablatif rejimler ile al›c›n›n hücrelerinin bir k›sm›n›n kalmas› sa¤lanarak bu hücrelerin graft›n antitümör
etkisinin (adoptif immunoterapi) canl› tutulmas› hedeflenmektedir.
Mikst kimerizimli hastalarda GvHH riski de azalmaktad›r,
ancak buna karfl›l›k GvL etkisinde azalma ve malign hastal›klarda relaps riski yükselmektedir (38,39,41-44). Ancak malign olmayan hastal›klarda mikst kimerizm yeterli
terapötik etkiyi sa¤layabilmekte ve uygulanan haz›rl›k rejiminin toksisitesinin yaratt›¤› morbidite ve mortaliteyi
azaltabilmektedir. Özellikle SAA ‘li hastalarda ve beta talasemili hastalarda ve baz› herediter hastal›klarda mist kimerizme ba¤l› olarak GVHH’n›n fliddetinin azalmas› sa¤kal›m› olumlu yönde etkilemektedir (39, 41, 45,46).
Talasemili ve orak hücreli anemili hastalarda mikst kimerizmin sa¤l›kl› hematopoez için yeterli olabildi¤i gösterilmifltir (47). Bu nedenle nonmyeloablatif rejimler graft
versus tümör etkisinin aranmad›¤› hemoglobinopatiler, genetik hastal›klar, immun yetersizlikler ve otoimmun hastal›klarda transplantasyona ba¤l› immunolojik ve toksik yan
etkilerin azalmas›n› sa¤lamakta ve genel sa¤kal›m› olumlu yönde etkilemektedirler.
ALINAN KÖK HÜCRELER‹N NAK‹L ÖNCES‹
‹fiLENMES‹
Minör ABO kan grubu uygunsuzlu¤unda hemolizin önlenmesi için sentrifuj ile plazma deplesyonu, major kan grubu
uygunsuzlu¤unda ise HES sedimantasyon yöntemi ile eritrosit deplesyonu yap›lmal›d›r.
GvHH riskini azaltmak için T hücre deplesyonu yap›lmas›
zahmetli ve pahal› bir yöntemdir. ‹ki veya daha fazla
uyumsuz olan durumlarda T hücre deplesyonu yap›lmas›
mutlaka gereklidir. ‹fllem sonunda 0,5-1x 10 5 /kg al›c›
‘dan daha az say›da T hücre kalmal›d›r. ‹fllem s›ras›nda
CD344 hücre kayb›n›n kaç›n›lmaz olmas› göz önünde bulundurulmal›d›r.
Otolog nakillerde ürünün tümörlü hücrelerden ar›nd›r›lmas› (tumor cell purging) söz konusu olabilir. Ancak bu ifllemin gereklili¤i halen tart›flmal›d›r.
DONDURMA ‹fiLEM‹
Kristal geliflimi veya dehidratasyon ile hücrelere zarar verilmemesine dikkat edilmesi gereklidir. En önemli aflamalar olgun kan hücrelerinin ayr›flt›r›lmas›, koruyucu olarak
dimetilsülfoksit (DMSO) kullan›lmas›, plazma protein konsantrelerinin ilavesi, kontrollü ve aflamal› dondurma (dakikada 1–3 C0) ve ürünün – 130 C0 veya alt›nda saklanmas›d›r. Deneysel ve klinik araflt›rmalar uygun flartlarda dondurulan ürünlerin 10 y›l canl› kalabildiklerini göstermektedir. Eritme ifllemi + 37 C0 ‘de ve h›zla yap›lmal›, eritilen ürün hemen hastaya verilmelidir.
NAK‹L ÖNCES‹ VE SONRASI BAKIM
KHN altta yatan hastal›¤›n getirdi¤i sorunlar, KHN uygulanan tedaviler, haz›rlama rejiminin immunosupresif ve
toksik etkileri, al›c› hücrelerinin verici hücreleri ile inte-

raksiyonu gibi birçok faktör nedeni ile karmafl›k bir tedavi
yöntemidir. Bu nedenle çok yönlü bir destek tedavisi ve
proflaksi gerektirmektedirler.
Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu
Nonmyeloablatif haz›rlama rejimleri d›fl›nda tüm hastalar
haz›rlama rejimleri ile nakil öncesi dönemden engraftmana kadar derin bir pansitopenidedirler. Pansitopeni
KHN’nde en az 3–4 hafta, PKHN’nde 10-12 gün sürer.
Kordon kan› kullan›ld›¤›nda ise bu süre 5–6 haftaya kadar
uzayabilir. G-CSF ve GM-CSF kullan›m› bu süreyi biraz
daha k›saltabilir. PKHN’nde büyüme faktörü kullan›m› engraftman süresine çok fazla etki etmemektedir (48,49).
Tüm hastalar›n bu dönemde yo¤un eritrosit süspansiyonu
ve trombosit süspansiyonu deste¤ine ihtiyaçlar› vard›r.
Eritropoetin kullan›m› transfüzyon ihtiyac›n› bir miktar
azaltabilir (50). Thrombopoietin (megakaryosit büyüme ve
diferansiyasyon faktörü) ve IL-11 kullan›m›n›n trombosit
transfüzyon ihtiyac› üzerine belirgin olumlu etkisi olmamaktad›r.
‹nfeksiyonlar
Transplantasyona ba¤l› morbidite ve mortalitenin en büyük
nedeni infeksiyonlard›r. Özellikle transplantasyonu takip
eden ilk 2–4 haftada bakteriyel infeksiyonlar›n s›kl›¤› artmaktad›r. Bu nedenle klinik flüphe durumunda vakit kaybetmeksizin özellikle Gram negatif bakterileri, son y›llarda
artan s›kl›kta gram pozitif bakterileri de kapsayacak genifl
spekturumlu antibiyoterapiye bafllanmal›d›r. Nötropeni faz›nda ortaya ç›kan sepsis hayat› tehtid edici olabilece¤i için
kontrol alt›na al›namayan klinik bulgularda h›zla antibiyotik de¤iflimi düflünülmelidir. ‹nfeksiyonlardan korunmak
için hastalar›n izolasyonu, hastan›n bulundu¤u oda ve/veya
serviste su ve hava filtrelerinin kullan›m›, mikropsuz beslenme, invazif giriflimlerde steriliteye dikkat edilmesi, ba¤›rsak dekontaminasyonu, vücut hijyeninin sa¤lanmas›,
a¤›z gargaralar› gibi önleyici yöntemler hastan›n nakile haz›rl›k aflamas›ndan itibaren bafllanm›fl olmal›d›r (51). Nakil
hastalar› mantar enfeksiyonlar› aç›s›ndan da çok yüksek
risk tafl›maktad›rlar. Candida türleri genelde lokal invazif
bir seyir izlerken aspergillus enfeksiyonlar› çok invazif bir
seyir gösterebilirler. Nötropeni süresinin uzamas›, GvHH
mantar enfeksiyonu riskini belirgin olarak artt›rmaktad›r.
Geliflen labaratuar ve radyolojik yöntemlere ra¤men mantar enfeksiyonunun kan›tlanmas› çok güç oldu¤undan klinik
flüphe varl›¤›nda vakit kaybetmeksizin antibakteriyel tedavi yanda antimikotik tedaviye de bafllanmal›d›r. Tedavide
Amphotericin B, azol türevleri, glukan sentetaz inhibitörleri düflünülebilir. Candidaya ba¤l› mortalite ve morbiditenin
önlenmesinde transplantasyon sonras› 2–3 ayl›k dönemde
flukonazol kullan›m›n›n etkinli¤i gösterilmifltir. Itraconazole, voriconazole ve caspofungin gibi antifungal ilaçlar›n
profilaktik kullan›m› da uygulanabilir.
Nakil hastalar›nda HSV, VZV, CMV, EBV, adenovirüs,
RSV ve HHV-6 virüsleri ile yeni enfeksiyon veya reaktivasyon çok ciddi problem oluflturmaktad›r. Yeni enfeksiyonlar
s›kl›kla transfüzyonlarla bulafl sonucu oluflmakta iken re-
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TABLO 6. Akut GvHH evrelemesi
Tutulan organ
Cilt (eksantem yüzdesi)
Ba¤›rsak ml olarak günlük ishal
Karaci¤er (mg/dl bilirubin)
TABLO 7. Toplam akut GvHH evresi
Toplam evre
0
I
II
III
IV

Evre 1
0–25
>500
2–3

Evre 2
25–50
>1000
3–6

Evre 3
>50
>1500
6–15

Cilt
tutulum evresi
0
1–2
1–3
2–3
2–4

Ba¤›rsak
tutulum evresi
0
0
1
2–3
2–4

Karaci¤er
tutulum evresi
0
0
1
2–3
2–4

aktivasyon daha s›k gözlenen bir durumdur. Özellikle al›c›n›n virüs yükü yokken verici de virüs yükü bulunmas› en
tehlikeli kombinasyonlardan biridir (52). Nakil sonras›
“herpes simplex” virus ve VZV reaktivasyon oran› 80% 90% civar›nda oldu¤u için transplantasyonu takip eden
2–3 ay boyunca asiklovir profilaksisi önerilmektedir. Baz›
merkezler haftal›k profilaktik Ig kullan›m› da önermektedirler, ancak yap›lan çal›flmalar sadece Ig G düzeyi 400
mg/L alt›nda olan hastalar›n böyle bir uygulamadan yarar
gördü¤ünü göstermektedir.
Viremiye ba¤l› mortalite ve morbidite altta yatan hastal›¤a, nakil flekline (T hücre deplesyonu yap›lm›fl nakillerde
ve kordon kan› nakillerinde daha fazla), aGvHH varl›¤› ve
derecesine, GvHH tedavisinin yo¤unlu¤una, hastan›n yafl›na ve nakil öncesi al›c›-verici virüs yüküne ba¤l› olarak de¤iflir. Pediatrik hastalar›n sadece %25’i posttransplantasyon dönemde viremiye ba¤l› sorun yaflamazlar. Geri kalan
hastalarda bir veya birden çok virüsle viremi ve klinik tablo gözlenir. Viremi çok h›zl› bir flekilde çoklu sistem yetersizli¤i yapabilece¤i gibi inflamatuar süreci bafllatarak ve T
hücrelerini aktive ederek a¤›r GvHH tablolar›na neden olabilece¤i için daha klinik bulgular olmadan surveyans takibine göre erken dönemde preemptif viral tedavi günümüzde bir çok nakil merkezinde rutin hale gelmifltir (53,54).
Di¤er virüs enfeksiyonlar› için birçok etkin antiviral ilaç
bulunmaktad›r (gansiklovir, sidofovir, ribavirin, foskarnet,
valacyclovir) (55). Özellikle T hücre deplesyonu yap›lan
hastalar, HLA uygunsuz nakil ap›lan hastalar ve in vivo
anti T hücre tedavileri alm›fl hastalarda EBV reaktivasyonu riski artm›flt›r. Bu hastalarda Anti-CD20 antikoru kullan›m›n›n (rituximab, 200- 375mg/m2) kandaki EBV virus titresini belirgin olarak azaltt›¤› gösterilmifltir.
Ancak tüm bu antivirallerin en büyük yan etkisi T hücreleri üzerine olan toksisiteleridir.
Pneumocystis jeroveci (carini) profilaksisi için Trimethoprim-sulfamethoxazole kullan›m› özellikle kronik GvHH
hastal›¤› olan hastalarda önem tafl›maktad›r
Mukozit ve gastroenterite ba¤l› olarak hastalar›n büyük
bölümünün oral al›m› ve oral al›nan besinlerden biyoyararlan›m› çok düfltü¤ünden hastalara parenteral besin ve s›v›
deste¤i planlanmal›d›r.

Evre 4
Bül oluflumu
‹leus
>15

GRAFT-VERSUS-HOST Hastal›¤›
GvHH KHN’nin en s›k görülen komplikasyonudur. HLA
identik nakil yap›l›p profilaktik olarak hergün CyA ve 1, 3,
6 ve 11’nci günlerde oral MTX’›n alan hastalar›n 10%50% ‘sinde ve alternatif donörlerden nakil yap›lan hastalar›n 50%- 90%’n›nda geliflir.
AGvHH s›kl›kla transplantasyonu takip eden ilk 1 ay içinde ortaya ç›kar. HLA-uygun olmayan transplantlarda
aGvHH geliflimi hiperakut yani transplantasyonu takip
eden ilk günler içinde olabilir. Nonmyeloablatif haz›rl›k rejimi alm›fl olan hastalarda aGvHH 4- 5 ay sonra bile bafllayabilir GvHH her organ sisteminde olabilece¤i gibi hedef
organlar› s›kl›kla cilt, KC, intestinal sistemdir. GvHH evreleme sisteminde de sadece bu üç sistem göz önünde tutulmaktad›r. (bak›n›z tablo 6,7)
Araya giren viral ve bakteriyel enfeksiyonlar organ toksisitesi, T hücre aktivasyonu ve sitokin sal›n›m› ile akut
GvHH’ n› bafllatabilir veya mevcut GvHH’n› artt›rabilirler.
Selim hastal›klarda her düzeyde GvHH’ndan kaç›n›lmaya
çal›fl›lmal›d›r. Ancak malign hastal›klarda GvHH’n›n GvL
etkisi de göz önüne al›nd›¤›nda en fazla evre 2’ye kadar bir
akut GvHH’na izin verilebilir.
Al›c› ve verici hücrelerinin interaksiyonu sonucu al›c› T
hücreleri aktive olarak klonal bir ekspansiyon gerçeklefltirirler. (GvHH’nin afferent faz›) T hücrelerinin bu aktivasyonu sitokin sal›n›m›na, sekonder effektör hücrelerin olaya
kat›lmas›na, al›c›n›n hedef hücrelerinin ve dokular›n›n hasarlanmas›na sebep olur ( efferent faz)
Bu geliflmeler sadece MHC “klas I” veya “klas II” antijen
uygunsuzlu¤u olan nakilerde de¤il, HLA uygun akraba nakillerinde de görülür. Çünkü MHC sistemi d›fl›nda da non
HLA veya minor antijen kodlayan genler vard›r. Singeneik nakillerde ve otolog nakillerde de çok nadiren kendi antijenlerine karfl› uygunsuz bir reaksiyon olmas›na ba¤l›
olarak GvHH benzeri tablolar oluflabilir (56,57).
Haz›rlama rejimi ile oluflan timus hasar› intratimik seleksiyonu bozar ve otoreaktif hücrelerin perifere kaç›fl›na sebep olur. Bu mekanizma singeneik ve otolog nakil sonras›
görülen akut GvHH’n› aç›klayabilir.Al›nan kemik ili¤inde
T hücre deplesyonu yap›lmas›n›n akut GvHH’n› belirgin öl-
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Tablo 8. Kronik GvHH evrelemesi
Subklinik kronik GvHH
S›n›rl› kronik GvHH
Yayg›n kronik GvHH

Klinik bulgu olmaks›z›n pozitif histoloji
Lokalize cilt tutulumu ve/veya GvHH ‘na ba¤l› Karaci¤er tutulumu
Yayg›n cilt tutulumu veya GvHH ‘na ba¤l› Karaci¤er tutulumu ve bunlara ek olarak:
• Karaci¤er biyopsisinde kronik agresif hepatit, nekroz veya siroz varl›¤›,
• veya göz tutulumu ( Schirmer testi< 5 mm)
• veya biyopsi ile kan›tlanm›fl tükürük bezi ve/veya a¤›z mukozas› tutulumu, veya
akci¤er, böbrek gibi baflka organlar›n tutulumu

çüde azaltt›¤› ancak buna karfl›l›k graft yetersizli¤i riskini
art›rd›¤› gösterilmifltir (58,59).

nu yap›lan nakillerde ve haploidentik nakillerde graft yetersizli¤i en fazla) gelmektedir.

T hücre deplesyonu yap›lmaks›z›n aplastik anemilerde
graft yetersizli¤i oran› yüksek oldu¤undan bu grup hastalara T hücre deplesyonu önerilmektedir. GvHH uzun dönem sa¤kal›m› etkileyen en önemli faktörlerden biridir ve
malign olmayan hastal›klarda hastaya ek bir avantaj getirmemektedir.
Kronik GvHH (kGvHH) HLA uygun nakillerde 20% - 50%,
HLA uygunsuz nakillerde 30%- 60%’d›r. Kronik GvHH
geliflimi için en önemli risk faktörü akut GvHH’n›n varl›¤›d›r. Ancak kronik GvHH öncesinde akut GvHH olmadan da
transplantasyonu takip eden 100. günden sonra ortaya ç›kabilir. Kronik GvHH‘n›n en erken bulgular› 50-60.günlerde olabilir. Bulgular için tablo 8’e bak›n›z.
Genel olarak çocukluk ça¤›nda kronik GvHH s›kl›¤›
%10–15 civar›ndad›r. Patofizyolojik olarak akut formdan
farkl›d›r ve otoimmun bir komponenti de vard›r. Ciltteki
manifestasyonlar› liken planus, poikilodermi, lökodermi,
pemfigoid, sklerodermi ve polimiyozit fleklinde olabilir.
Kal›c› alopesi, t›rnak kayb›, “konjonktivitis sicca”, biliyer
siroz, obstruktif akci¤er hastal›¤›, disfaji fleklinde ortaya
ç›kabilir. Agresif immunosuprersif tedaviye ra¤men hastalarda kronik GvHH kontrol alt›na al›namayabilir (60).
Allojeneik nakillerden sonra tüm hastalar de¤iflik oranlarda GvHH yaflarlar (61). GvHH’n› kontrol alt›na almak için
methotreksat, siklosporin (CyA), glukokortikoidler,
FK506 (takrolimus), mycophenolate mofetil, sirolimus gibi immunsupresif ajanlar tek bafllar›na veya kombinasyon
halinde kullan›labilirler (62).

GEÇ KOMPL‹KASYONLAR

GRAFT YETERS‹ZL‹⁄‹
Graft yetersizli¤i nakil öncesi dönemde uygulanan transfüzyonlarla histokompatibilite antijenlerine karfl› sensitize
olanlarda ve MHC “klas I” uyumsuzlu¤u olan nakillerde
daha fazla görülmektedir (23,63).
Peritransplantasyon döneminde “anti-human” monoklonal
antikorlar›n›n (ör. Campath IG) veya immunotoksin konjugatlar›n›n veya ATG kullan›m›n›n toksisiteyi artt›rmadan
graft yetersizli¤ini azaltabilece¤ini gösteren çal›flmalar
vard›r (59,64). Graft yetersizli¤ini etkileyen faktörlerin
bafl›nda haz›rlama rejiminin çeflidi ve fliddeti, altta yatan
hastal›k (aplastik anemilerde lösemilere göre daha fazla
oranda ) al›c›n›n T ve NK fonksiyonlar›n›n devam ediyor
olmas›, HLA uygunsuz nakiller, kök hücre kayna¤› ve verilen hücre say›s› ( kordon kan› nakillerde, T hücre deplesyo-

KHN’nin uzun dönem komplikasyonlar› afla¤›da özetlenmifltir;
• Endokrin bozukluklar (hipotiroidi, puberte gecikmesi,
gonad yetersizli¤i, büyüme geliflme gerili¤i)
• ‹kincil maligniteler
• Katarakt
• Böbrek yetersizli¤i
• Obstrüktif ve restriktif akci¤er hastal›¤›
• Kardiyomyopati
• Aseptik nekroz, osteopeni
• Lökoansefalopati
• ‹mmunolojik disfonksiyon
• Post trasnsplantasyon lenfoproliferatif hastal›k
• Difl bozukluklar›
Hastalar›n nakli izleyen y›llar içinde geliflebilecek geç
komplikasyonlar aç›s›ndan yak›n takibi gereklidir.
ÇEfi‹TL‹ HASTALIKLARDA TRANSPLANTASYON
SONUÇLARI
I.Maligniteler
Akut Lenfoblastik Lösemi
Çocukluk ça¤› akut lösemilerinin yaklafl›k %80’i, relapslar›n›n yaklafl›k %40’› sadece kemoterapi ile tedavi edilebilmekte oldu¤undan ALL’de nakil sadece bir grup yüksek
riskli hasta ile s›n›rl›d›r. Yüksek risk kriterleri (baz› translokasyonlar, tedavi yan›t›n›n süresi, minimal rezidüel hastal›k, hasta yafl›, immunfentotipik özellikler gibi) tedavi
protokollerine göre farkl›l›klar göstermekle birlikte ilk
hastal›kta nakil endikasyonu olan ALL hastalar› sadece %
6-10 civar›ndad›r. Amaç yüksek riskli hastalarda sedece
kemoterapi ile % 30-40 olan sa¤alt›m oran›n› nakil ile
%70’ler düzeyine ç›karabilmektir. Özellikle doku grubu
uygun aile içi, vericilerden yap›lan nakillerde baflar› oran›
oldukça yüksektir (65,66). Nakile ba¤l› mortalite ve morbiditenin göze al›nabilmesi için baflar› flans›n›n sadece kemoterapi alanlara göre en az %20-30 daha fazla olmas›
gereklidir (21,67,68). Relaps hastalar›nda haz›rl›k rejiminde tüm vücut ›fl›nlamas› uygulanmas›n›n prognozu
olumlu yönde etkiledi¤i görüldü¤ünden 2 yafl›ndan büyük
hastalarda radyokemoterapi ile haz›rl›k rejimi yap›lmas›
önerilmektedir.

KL‹N‹K GEL‹fi‹M
Akut Miyeloid Lösemi
Çocukluk ça¤› AML vakalar› ALL’ye göre belirgin olarak
azd›r ve prognozu da belirgin olarak kötüdür, buna ra¤men, yeni AML’deki nakil indikasyonlar›, halen tam bir
uzlaflmaya var›lamam›fl bir konudur. Yüksek riskli olarak
tan›mlanan çocuklarda HLA-uygun kardeflten allojenik
KHT kesin bir indikasyondur. Hastalar›n yaklafl›k 2/3’ü
yüksek risk grubuna girmekte ve sadece kemoterapi ile iyileflme olas›l›klar› % 30-45 olmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar›n ço¤unda, Allo KHT kemoterapiden daha etkin bulunmufltur; TR1’de yap›ld›¤›nda EFS çocuklarda %55 – 72
aras›ndad›r. OKHT, AML’li çocuklarda genellikle indüksiyon sonras› TR1’de bir konsolidasyon tedavisi olarak kullan›lm›flt›r ve yüksek riskli ve uygun bir kardefl vericisi olmayan çocuklarda geçerli bir alternatiftir (19,69). OKHT
yap›lan AML’li çocuklarda, periferik kök hücre kullan›lmas› s›k bir uygulama de¤ildir, çünkü yeterli say›da dolaflan kök kücre toplanmas› güçtür ve bu grup çocukta etkinli¤i iyi tan›mlanmam›flt›r. Süt çocu¤u AML’sinde ve FAB
M0, M6 veya M7 AML’li çocuklarda kemoterapi veya otolog KHT ile flifa flans› çok düflüktür, bu nedenle akraba d›fl› (unrelated) KHT için indikasyon vard›r. Haploidentik
KHT yap›lan çocuklarda NK alloreaktivitesi etkisi gösterilmifltir; bu da haploidentik KHT’nin de erken faz, çok yüksek riskli AML’li hastalarda kullan›labilece¤ini düflündürmektedir. Relaps AML’de ise nakil endikasyonu mutlak olmakla birlikte nakil flekli halen tart›flmal›d›r (19,70).
Miyelodisplastik Sendrom (MDS)
Bu prelösemik hastal›kta pluripotent kök hücrenin bozuklu¤u söz konusudur. Bu nedenle küratif tedavi için nakil
mutlaka gereklidir. MDS hastalar›nda nakilde tart›flmal›
noktalar hipoplastik MDS’in aplastik anemiden, ilerlemifl
MDS formlar›n›n( RAEB-t) AML’den ay›r›m›ndaki zorluktan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca haz›rl›k rejiminde radyoterapinin gereklili¤i de halen tart›flma konusudur. Üzerinde
anlafl›lamayan baflka bir nokta ise MDS’li hastalarda nakil öncesi kemoterapi uygulamas›n›n gereklili¤idir.
MDS’de transplantasyon baflar›s› %40-70 ‘dir, MDS alt
tipi, sitogenetik aberasyonlar, haz›rlama rejiminin flekli ve
transplantat›n ifllemden geçirilmesi gibi faktörler nakil baflar›s›n› etkilemektedir (71).
Kronik Miyeloid Lösemi (KML)
KML’de pluripotent kök hücrenin hastal›¤› oldu¤u için nakil indikasyonu bulunmaktad›r. Hidroksiüre, interferon alfa, tirosinkinaz inhibitörleri ile uzun dönem sitogenetik remisyon hakk›nda çocukluk ça¤›nda yeterli bilgi bulunmamaktad›r. E¤er nakil karar› al›n›rsa naklin ilk kronik fazda yap›lmas›na çal›fl›lmal›d›r, akselere veya blastik fazda
yap›lan nakillerde baflar› oran› belirgin flekilde düflmektedir. HLA grubu uygun aileiçi veya d›fl› nakilerde baflar›
oran› %60’d›r (72).
Lenfomalar
Lenfoma’l› çocuklar, kemo- ve radyoterapiden oluflan ilk
aflama tedavilerle tedavi edildiklerinde iyi bir prognoza sahiptirler. Bu yaklafl›ma cevap vermeyen veya tekrarlayan
hastal›¤› olan hastalar, OKHN ile uzun süreli hastal›ks›z
sa¤ kal›ma ulaflabilirler. Allo KHN’nin lenfomal› çocuklar-
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daki gerçek etkisi bilinmemektedir (19).
Bu giriflimin yap›ld›¤› hastalar›n ileri hastal›k durumlar›na da ba¤l› olarak, allo KHN’nin transplanta ba¤l› yüksek
toksisite tafl›mas›, potansiyel bir graft-versus-lenfoma etkisinin uygun flekilde de¤erlendirilmesini flimdilik mümkün
k›lamam›flt›r. Sadece T hücreli NHLlarda tedavi stratejisi
T-ALL’ye benzemekte ve allogeneik nakiller gündeme gelebilmektedir OKHN veya Allo KHN ile NHL’larda genel
sa¤kal›m %45, HL’larda %25 civar›ndad›r (73).
Solid Tümörler
Bu alandaki genifl araflt›rmalara karfl›n, hiçbir çocukluk
ça¤› solid tümörü, OKHN için standart bir indikasyon kabul edilemez.
Tek farkl›l›k, prospektif, randomize çal›flmalarla net avantaj› gösterilmifl nöroblastom (1 yafl›n üstünde, evre 4 veya
düflük evrede yüksek risk faktörleri olan) ve yüksek-risk
Ewing sarkomu olabilir. OKHN kabul edilmifl protokoller
çerçevesinde yap›lmal›d›r (19).
Solid tümörlü çocuklar, yüksek doz kemoterapi +
OKHT’den afla¤›daki durumlarda yarar görebilirler :
• Germ hücreli tümörler: relaps sonras› veya progresif
hastal›kta
• Yumuflak doku sarkomu: evre IV veya rezeksiyonu yap›lamayan relaps sonras›
• Wilm’s tümörü: yüksek risk histoloji veya relaps
• Osteojenik sarkom: KHT’nin de¤eri henüz net de¤ildir
• Beyin tümörleri: kemoterapiye cevapl› medulloblastoma
ve yüksek gradl› gliomal› çocuklar
Genelde, solid tümörlü çocuklarda Allo KHT önerilemez,
ancak klinik protokoller çerçevesinde ve özelleflmifl merkezlerde Allo KHN yap›labilir. Ancak tüm çabalara ra¤men özellikle relaps solid tümör olgular›nda naklin baflar›s› çok düflük orandad›r. (74,75).
Aplastik Anemi
A¤›r aplastik anemi mutlak nakil endikasyonu tafl›maktad›r. Doku grubu ugun kardeflten yap›lan nakillerde baflar›
flans› %80’leri bulmaktayken doku grubu uygunsuz aile içi
veya d›fl› nakillerde baflar› oran› belirgin olarak düflmektedir, bu grup hastada immunsupresyon ile tedavinin önemi
daha da artmaktad›r (76). A¤›r aplastik anemili hastalarda sa¤kal›m %90‘› geçmektedir (47, 77).
Konstitusyonel Aplazi Sendromlar›
Özelikle Fanconi anemili hastalar›n alkilleyici ajanlara ve
›fl›nlara karfl› olan afl›r› duyarl›l›¤› y›llar boyunca bu grup
hastada baflar›l› haz›rlama rejimleri gelifltirilmesini engelledi. Doz azalt›larak kardeflten yap›lan nakillerde baflar› oran› %80’lere kadar yükselmifltir. Aile d›fl› donörlerden de nakiller son y›llarda baflar› ile uygulanmaya bafllam›flt›r (78).
Hemoglobinopatiler
Türkiye’de de 1988-2005 y›llar› aras›nda toplam 151 hastaya nakil yap›lm›flt›r ve hastal›ks›z sa¤kal›m %74 civar›ndad›r.
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