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Girifl

1970 lerde HLA tam uyumlu kardefller aras›nda
yap›larak bafllayan kemik ili¤i transplantasyonu
süreci ilerleyen y›llarda önemli bir tedavi alternati-
fi haline geldi. Bu uzun süreç içinde daha önce
ölümcül olan birçok hastal›k tedavi edilirken, ayn›
zamanda çok önemli yeni bilgi üretildi, daha önce
anlafl›lamayan pekçok olay›n mekanizmas› anlafl›-
labildi ve giderek daha baflar›l› transplantasyonlar
mümkün oldu. Y›llar içinde teknik geliflmelerin de
katk›s› ile de¤iflik transplantasyon alternatifleri de
ortaya ç›kt›. Kemik ili¤i yerine periferal kan kök
hücresi kullan›m›, HLA tam uyumlu aile d›fl› birey-
lerden transplantasyon (‘unrelated’ transplantas-
yon), kordon kan› veya fetal karaci¤erden elde edi-
len stem hücresi transplantasyonu, son olarak ta
in vitro ço¤alt›lm›fl stem hücre transplantasyonu
gibi yöntemler gelifltirildi. 

Ancak, bütün bu teknik geliflmeler ve bilgi biri-
kimine ra¤men hala çok önemli bir sorun transp-
lant aday› hastalara uygun donör bulunamamas›-
d›r. Bu konuda hala afl›lamayan bariyer ise hasta
ile donör aras›ndaki genetik uygunluktur. Örne¤in
Amerikan ‘National Marrow Donor Program’ verile-
rine göre 1991 den sonra yap›lan 5246 ‘HLA matc-
hed unrelated’ transplantasyonun multivariant lo-
gistik regresyon analizi en önemli prognostik faktö-
rün HLA A, B ve DRB-1 uyumu oldu¤unu göster-
mifltir (Rölatif risk HLA-A ve B için 1.31, DRB-1
için 1.55 , p. 0001). Yine birçok çal›flmada, major
antijenlerdeki (HLA A,B ve DR) uyum yan›nda mi-
nör histokompatibilite antijenlerindeki uyumun da

önemli risk faktörü olabilece¤i ve hatta MHC loku-
su d›fl›nda, bununla hiç iliflkisi olmayan genlerin
uyumunun da bir ölçüde risk oluflturabilece¤i gös-
terilmifltir. HLA tam uyumlu kardefller aras›
transplantasyonun yine HLA tam uyumlu ancak
kardefller aras› olmayan transplantasyona üstün-
lü¤ü de bu faktörlerde yatmaktad›r.

Kemik ili¤i transplantasyonu için var olan bu
problemler aynen di¤er transplantasyon uygula-
malar›nda da yaflanm›flt›r. Örne¤in böbrek transp-
lantasyonu önceleri sadece HLA tam uyumlu birey-
ler aras›nda yap›l›rken, y›llar içinde yeni immüno-
supresif ajanlar›n uygulamaya girmesi (önce sik-
losporin daha sonra tacrolimus, mikofenolat mofe-
til ve son olarak ta IL antagonisti monoklonal anti-
korlar gibi) HLA uyumunun önemini bir ölçüde
azaltm›fl ve art›k baz› merkezlerde tam uyumsuz
(s›f›r match) transplantasyonlar yap›lmaya bafllan-
m›flt›r. Benzer durum kemik ili¤i transplantasyonu
için söz konusu olabilir mi? Di¤er bir anlat›mla ye-
ni teknik geliflmeler HLA uyumunun önemini azal-
tabilir mi?

Bilindi¤i gibi her birey anne ve babas›ndan bir
gurup geni tak›m olarak (haplotip) al›r. Her ne ka-
dar iki haplotip (anne ve babadan gelen) aras›nda
‘crossing over’ olsa da MHC genleri ayn› olan iki
kardeflin anne ve babadan ayn› haplotipleri ald›k-
lar› ve sonuç olarak sadece MHC lokusu de¤il, di-
¤er birçok genin de iki kardefl aras›nda ayn› oldu-
¤u varsay›l›r (crossing over olmasa ayn› olmas› ge-
rekir). Yine ebeveyn ile çocuklar aras›nda veya HLA
antijenlerinin yar›s› birbiri ile efl olan kardefller
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aras›nda, bir haplotipin ayn› olmas› gerekir. Teorik
olarak, ayn› haplotipi paylaflan iki birey aras›nda
kemik ili¤i nakli yap›l›rsa (di¤er haplotip farkl› olsa
bile) , HLA antijenleri yan›nda di¤er minör MHC
antijenleri ve di¤er iliflkisiz genlerdeki benzerlikler
nedeni ile, HLA tam uyumlu çiftler kadar olamasa
bile, HLA uyumsuz  bireylere göre çok daha bafla-
r›l› transplantasyon yapmak mümkün olabilir.
Haploidentik transplantasyon olarak tan›mlanan
bu durum son y›llarda giderek üzerinde daha çok
durulan ve uygulanan bir yöntemdir.

Bu yeni uygulaman›n mevcut sorunlar› çözüle-
bilirse K‹T adaylar›na donor bulunmas› problemi
büyük ölçüde afl›labilecektir. HLA tam uyumlu
kardefl veya HLA tam uyumlu ‘unrelated’ donor
bulma flans› günümüzde %10-20 aras›nda iken,
haploidentik donor bulma flans› her birey için %90
dolay›ndad›r. Hastalara aile içinde birden fazla do-
nor s›kl›kla vard›r. Ayr›ca hiçbir ›rk veya etnik so-
run ortaya ç›kmaz, gerekti¤inde ayn› donorden ko-
layl›kla yeniden kök hücre al›nabilir, örnek sakla-
ma, banka oluflturma, genifl taramalarda HLA tip-
lemesi yap›lmas› gibi sorunlar› yoktur. Bu neden-
lerle haploidentik transplantasyon di¤er yöntemler
ve özellikle ‘unrelated’ transplantasyon ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda oldukça ucuz bir yöntem olabilecektir. 

Ancak haploidentik transplantasyonlar yap›l-
maya baflland›ktan sonra bunun k›smen kendine
özel, k›smen de genel baz› önemli problemlerinin
de oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bafllang›çta en önemli
problem inatç› GVHH ortaya ç›kmas› iken, bunu
çözmek için uygulanan T hücre ay›klamas›ndan
sonra ise graft yetmezli¤i en önemli problem ol-
mufltur. Graft yetmezli¤inin nedeni bilinen haz›rla-
ma rejimlerinin (conditioning) hastada sitotoksik T
lenfositlerini yeteri kadar elimine edememesidir.
Di¤er problemler ise immün düzelmenin (immune
reconstitution) gecikmesi, graft-versus lösemi
(GVL) etkisinin belirgin olarak azalmas›d›r.

Graft-versus-host (GVHH) Hastal›¤›

HLA uyumunun GVHH bak›m›ndan önemi da-
ha 1985 ve 1989 da iki genifl çal›flmada ortaya ç›-
kar›lm›fl (1,2), ve sonraki çal›flmalarda da do¤ru-
lanm›flt›r. Gerçekten HLA uyumlu antijen say›s›
ile, GVHH aras›nda oldukça lineer bir iliflki vard›r
ve genel olarak HLA uyumsuz bireylerde GVHH gö-
rülme riski, kontrol guruba göre 3.23 kez artar
(Rölatif risk). Üç ve daha fazla HLA antijeni uyum-

suz bireyler aras›ndaki transplantasyonda a¤›r
GVHH görülme flans› %80 dolay›ndad›r. 

A¤›r GVHH n› önlemenin yolu bilinen klasik
yöntemlerdir : a) donör kemik ili¤i örne¤indeki im-
münreaktif hücrelerin (T hücrelerinin) eliminasyo-
nu ve b) transplant sonras› aktif immün süpres-
yon. Gerçekten donor örne¤inde ne denli titiz bir T
hücre ay›klamas› yap›l›rsa, GVHH görülme riskinin
o denli az oldu¤u aç›kt›r. Deneysel olarak kemik ili-
¤i örne¤inde CD3 + hücre say›s› 1-5 x 10 4 alt›na
indirilebilirse GVHH görülme riski büyük ölçüde
azal›r ve hatta hastada GVHH korumas› bile yap›l-
mayabilir. Ancak pratikte bunu etkileyen pekçok
di¤er faktör de vard›r. 

T hücre ay›klamas›n›n en önemli sorunu ise
‘engraftment’ gecikmesi veya olmamas›, graft-ver-
sus lösemi etkisinin ortadan kalkmas› ve immün
düzelmenin (immune reconstitution) gecikmesidir.
Son y›llarda T hücre ay›klamas›n›n bu sorunlar›n›
ortadan kald›rmak amac› ile yeni baz› giriflimler
yap›lmaktad›r. Ümit veren önerilerden bir tanesi,
tüm T hücrelerinin ay›klanmas› yerine T hücreleri-
nin bir segmentinin inaktive edilmesidir. Bilindi¤i
gibi T hücre aktivasyonu için B7/CD28 molekülle-
ri aras›nda iliflki olmal›d›r ve bu T hücre aktivasyo-
nu için ikincil sinyali oluflturur. E¤er donör T len-
fositleri hastadan al›nan ve irradie edilen hücreler
ile kültür yap›l›rken, B7/CD28 blokaj› için ortama
CTLA-4-Ig eklenirse (bu ajan B7/CD28 blokaj› ya-
par) donor T lenfositlerinde hasta hücrelerine kar-
fl› anerji oluflturulabilir. Bu yöntem kullan›larak az
say›da yap›lan transplantasyonlar gerçekten ümit
vericidir (3,4).

Bu yönde di¤er bir yöntem ise donor kemik ili-
¤inde sadece CD8+ hücrelerin ay›klanmas›d›r. Bu
amaçla yine in vitro kültür ortam›nda özel monok-
lonal antikorlar (örn. Anti-Leu-2) kompleman ile
birlikte kullan›lmaktad›r. Bu giriflim GVHH oluflu-
munu bir ölçüde önledi¤i veya derecesini azaltt›¤›
halde tam koruma sa¤layamamaktad›r.

Benzer yöntemler kullan›larak GVHH riski, GVL
ve engraftment de¤iflmeden önlenebilirse, haplo-
identik transplantasyonun giderek yayg›n bir kul-
lan›m alan› bulaca¤› aç›kt›r.

Graft Yetmezli¤i

GVHH n› önlemeye yönelik giriflimlerin graft
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yetmezli¤i veya ‘engraftment’ gecikmesi ile sonlan-
d›¤› bilinmektedir. Bu ise hastada a¤›r enfeksiyon-
lar›n ortaya ç›kmas›na neden olmakta ve transp-
lant baflar›s›n› önemli derecede düflürmektedir.

Bu problemi çözmeye yönelik olarak yap›lan ça-
l›flmalar daha a¤›r haz›rlama rejimlerinin (conditi-
oning) kullan›lmas›n› gündeme getirmifltir. Deney-
sel olarak al›c›da immünreaktif hücreler ne kadar
temizlenebilirse ‘engraftment’ o kadar kolay olmak-
tad›r. Böylece klinik uygulamalarda daha a¤›r TBI
ve buna eklenen yüksek doz kombine ilaç içeren
haz›rlama rejimleri kullan›lm›flt›r. Bu ise hastada
a¤›r organ toksisitesi ile sonlanmakta ve yine organ
yetmezli¤i, gastrointestinal hasar nedeni ile a¤›r
enfeksiyonlar transplant baflar›s›n› düflürmekte-
dir.

Graft yetmezli¤ine bafll›ca hasta immün-reaktif
hücreleri (bafll›ca T hücreleri) ve graft ile kompetis-
yona giren hasta kemik ili¤i progenitörlerinin ne-
den oldu¤u gösterilmifltir. Buradan hareketle, a¤›r
conditioning rejimleri yerine daha selektif ilaç
kombinasyonlar›n›n kullan›m› gündeme gelmifltir.
Örne¤in melphalan, busulphan, thiotepa, fludara-
bin, ATG, OKT-3 gibi di¤er sistemleri daha az etki-
leyen, ancak kemik ili¤i üzerine daha toksik ajan-
lar›n kombinasyonu gibi. Haploidentik transplan-
tasyonda bu ajanlar TBI ile birlikte kullan›l›r. (5-7). 

Ancak son y›llar›n haploidentik transplantas-
yon alan›ndaki en çarp›c› geliflmesi kök hücre do-
zu ile engraftment aras›ndaki iliflkinin gösterilme-
sidir (8, 9). ‹talyadan Aversa ve arkadafllar› daha
düflük dozda thiotepa, fludarabin, ATG ve non-tok-
sik dozda TBI kombinasyonu, ancak yüksek doz
(mega doz) kök hücre nakli ile baflar›l› haploidentik
transplantasyon sonuçlar› bildirdiler(10). Bu teda-
vi ile 30 günlük tedavi iliflkili mortalite %10 olarak
bildirilmifltir ki bu HLA tam uyumlu kardefller ara-
s› transplantasyonlar kadar iyi bir rakamd›r. Bu
baflar›l› sonucun en önemli nedeni deneysel olarak
da gösterildi¤i gibi, kök hücre say›s› ile hastada to-
lerans oluflumu aras›ndaki direkt iliflkidir. Gerçek-
ten CD34+ hücre toplulu¤u içinde "veto" aktivitesi
gösteren hücre gurubu bulunmaktad›r ve bu hüc-
relerin say›s› artt›kça, hastada donör veto antijen-
lerine reaktif sitotoksik T lenfosit prekürsörleri
(CTL-p) nötralize edilebilmektedir. Böylece hastada
kök hücre say›s› ile iliflkili tolerans oluflmaktad›r.
Bu amaçla 10x10 6 /kg gibi çok yüksek dozda
CD34+ hücre toplanmas› gerekir. Eriflkin hastalar-

da bu say›ya ulaflmak için stem hücre toplama ifl-
lemini birkaç kez yapmak gerekebilir. Hücreler
topland›ktan sonra T hücrelerinden ay›klan›r ve
hastaya infüze edilir. Aversa ve arkadafllar›n›n ba-
flar›l› bir flekilde uygulad›klar› bu yöntem günü-
müzde giderek daha yayg›n olarak kullan›lmaya
bafllanm›flt›r.

T hücre ay›klamas›n›n bir di¤er sak›ncas› ise
hastada kemik ili¤i mezenflimal hücre gelifliminin
yeteri kadar oluflmamas›d›r. Böylece kemik ili¤i
mikroçevresi iyi bir engraftment için uygun olama-
maktad›r. Bu hücreler hematopoiezisi destekledi¤i
gibi osteosit, kondrosit, tenosit, adiposit ve düz kas
hücrelerine de diferansiye olabilmektedir. ‹n vitro
ço¤alt›lan mezenflimal hücre irradie edilmifl farele-
re kemik ili¤i ile birlikte infüze edilirse daha iyi
engraftment sa¤land›¤›, immün rekonstitüsyonun
daha çabuk olufltu¤u gösterilmifltir (11). Yak›n bir
gelecekte bu yöntemin de daha gelifltirilerek rutin
uygulamaya girece¤i aç›kt›r.

‹mmün Düzelmenin (reconstitution)
Gecikmesi

Haploidentik transplantasyonun en önemli
mortalite nedeni immün düzelmenin gecikmesine
ba¤l› olarak ortaya ç›kan oportunistik enfeksiyon-
lard›r. Gerçekten CD4+ hücrelerin normal say›ya
ulaflmas› 6-18 aya kadar sürebilir ve bu dönem
içinde görülen mortalite %40 lar dolay›ndad›r. ‹m-
mün düzelmenin gecikmesinin birinci nedeni T
hücre ay›klamas›d›r. Ancak bunun yan›nda erifl-
kinlerde timik fonksiyonlarda azalman›n da katk›-
s› vard›r. Ayr›ca transplant sonras› hücre say›lar›-
n›n h›zla düzelmesini teflvik için rutin olarak kul-
lan›lan G-CSF uygulamas›n›n da immün yetmez-
likte rol oynayabilece¤i gösterilmifltir. Son y›llarda
yap›lan deneysel çal›flmalar G-CSF uygulamas›n›n
antijen sunan hücrelerden IL-12 sal›n›m›n› azaltt›-
¤›n› göstermifltir. Bu sitokin koruyucu Th-1 türü
immün yan›t›n en önemli uyar›c›s›d›r ve bunun ek-
sikli¤i durumunda mononükleer hücreler ve bafll›-
ca dendritik hücrelerin antijen sunumu büyük öl-
çüde etkilenmektedir. Bir klinik çal›flmada post-
transplant dönemde k›sa süreli G-CSF kullan›m›-
n›n immün yap›lanman›n h›zlanmas› ile sonuçlan-
d›¤›, bunun yan›nda engrafman›n önemli derecede
etkilenmedi¤i gösterilmifltir(8). Bu konuda daha
genifl çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

Post-transplant dönemde önemli mortalite ne-
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deni olan ajanlar toxoplazma, candida, aspergillus,
de¤iflik viruslar ve en önemlisi CMV dir. Hastay› bu
ajanlara karfl› önceden haz›rlamak önemli bir ko-
runma alternatifi olabilir. Bu amaçla ajan-spesifik
T hücre klonlar›n›n adoptif transferi düflünülebilir.
Örne¤in Fred Hutchinson Kanser Araflt›rma Ensti-
tüsünde gelifltirilen bir yöntemde, haploidentik do-
norden CMV spesifik T hücreleri elde edilerek in
vitro ço¤alt›l›p hastaya infüze edildi¤inde CMV ko-
rumas› sa¤lad›¤› gösterilmifltir. Ancak burada kul-
lan›lan T hücreleri alloreaktiftir ve hastada baz› so-
runlara yol açabilir. Teorik olarak bu CMV spesi-
fik-allo-reaktif T hücrelerinde hasta hücrelerine
karfl› anerji gelifltirmek mümkündür. Anerjik hüc-
relerin infüzyonu hastada hiçbir sorun oluflturma-
yacakt›r. Bu yönde baz› çal›flmalar yap›lmaktad›r
ancak gelecekte bu yöntemin çok baflar› ile kulla-
n›labilece¤i aç›kt›r.

Azalm›fl GVL etkisi

T hücre ay›klamas›n›n GVL etkisini büyük ölçü-
de azaltt›¤› uzun y›llard›r bilinmektedir. Ancak son
y›llarda bu etkide rol alan önemli bir hücrenin de
NK hücresi olabilece¤i ortaya at›lm›flt›r. NK hücre-
lerinin anti-tümör aktivitesi gösterebilmesi için self
MHC moleküllerini tan›mas› gerekir. Bu tan›ma
hücre yüzeyindeki ‘Killer Cell Inhibitory Receptor’
(KIR) denilen bir gurup reseptör ile, CD94/NKG2A
isimli  bir heterodimer molekülünün s›ras› ile HLA-
C ve HLA-E molekülleri taraf›ndan uyar›lmas› ile
olur. Bu uyar›m sonucu NK hücresinin litik fonk-
siyonu inhibe edilir. Donör kökenli NK hücreleri,
hasta hücrelerini self olarak tan›yamad›¤› için hem
hasta hücrelerine karfl› alloreaktivite göstermekte
ve hem de hastada anti-tümör etki oluflturama-
maktad›r. Ruggeri ve arkadafllar› (12) HLA haplotip
uyumsuz transplantasyon çiftlerinde KIR epitop
uyumsuzlu¤unun GVHH nedeni olabilece¤ini ve
bunun T hücre iliflkili GVHH dan ba¤›ms›z oldu¤u-
nu gösterdiler. Böylece GVHH ile GVL etkisi bir-
birinden k›smen ayr›lm›fl olmaktad›r. Bu konuda
çal›flmalar sürmektedir ve gelecekte NK hücre ak-
tivitesi korunarak yap›lacak haploidentik transp-
lantasyonlar gündeme gelebilecektir.

Sonuç

Donör bulma kolayl›¤›, maliyet ucuzlu¤u gibi
birçok avantaj›na ra¤men haploidentik kemik ili¤i
transplantasyonu çözülmesi gereken hala ciddi

problemler tafl›maktad›r. Ancak 10 y›l öncesi ile
k›yasland›¤›nda büyük aflama kaydedildi¤i ve özel-
likle Aversa ve arkadafllar›n›n önerdi¤i non-toksik
haz›rlama rejimi + yüksek doz CD34+ hücre
transplantasyonu yöntemi ile ‘unrelated’ transp-
lantasyon düzeyinde ve hatta ondan daha baflar›l›
sonuçlar al›nabilece¤i anlafl›lmaktad›r. Altta yatan
immünolojik mekanizmalar›n daha iyi anlafl›lmas›
ile bugün için hala ciddi olan baz› problemlerin de
çözülebilece¤i görülmektedir. Gelecekte haploiden-
tik transplantasyonun belki de unrelated transp-
lantasyonun yerini alabilece¤ini düflünüyorum.
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