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KEM‹K ‹L‹⁄‹ VEYA PER‹FER‹K KÖK HÜCRE
TOPLANMASI (HARVESTING)

Kemik ili¤i kaynakl› kök hücreler; genel aneste-
zi alt›nda pelvis kemi¤inden aspirasyon ile elde edi-
lir. Normalde periferik kanda dolaflan kök hücre
say›s› transplantasyon için yetersiz say›dad›r. Ke-
moterapi ve/veya büyüme faktörlerinin kullan›l-
mas› (G-CSF, GM-CSF) periferik kanda dolaflan
progenitör hücre say›s›n› yaklafl›k 100 kat art›r›r.
Kemoterapi sadece otolog nakil planlanan hasta-
larda kullan›l›r. Sa¤l›kl› dönorlerde ise sadece he-
matopoetik büyüme faktörleri ile kök hücre mobili-
zasyonu yap›labilir. Otolog kök hücre nakli için ge-
nellikle: >2.5x106/ kg CD 34+ kök hücre yeterlidir.
Allogenik kök hücre nakli için >6x106/ kg CD 34+
kök hücre gereklidir (9). 

KEM‹K ‹L‹⁄‹ VEYA KÖK HÜCREN‹N VER‹L-
MES‹

Haz›rlama tedavisi ile kemik ili¤i malignitesi ve-
ya vücuttaki tümör yükü ortadan kald›r›lm›fl olan
hastaya kendi (otolog) veya HLA uygun donörün
(allojenik) kök hücresi verilir. 1-4 haftal›k a¤›r pan-
sitopeni ard›ndan lökosit ve trombosit engraftman›
görülür. 

OTOLOG KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ 

Kemoterapi ve RT’ ye duyarl› (doz-cevap e¤risi
lineer olan) tümörlerde tedavinin esas›, kemik ili¤i
aplazisine yol açabilecek kadar yüksek dozda KT
ve/veya RT uygulanmas›na dayan›r. Myeloablas-
yon ve tümör ablasyonu yap›labilen bir haz›rlama
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Kemik ili¤i nakli (K‹T), bir çok hematolojik has-
tal›¤›n etkili tedavisi için son baflvurulan bir tedavi
yöntemi olarak gelifltirilmifltir. Bu alandaki en
önemli geliflmeler; hematopoetik kök hücre kay-
naklar›, haz›rlama rejimindeki yeni uygulamalar,
monoklonal antikorlar›n kullan›m› ve nonmyeloab-
latif haz›rlama rejimlerinin uygulanmas›d›r. Bu ge-
liflmeler, K‹T‘e ba¤l› komplikasyonlar› ve ölüm ora-
n›n› önemli derecede azaltm›flt›r

Otolog veya allojenik kemik ili¤i nakli, seçilmifl
olgularda yap›lmaktad›r. Endikasyon iyi belirlene-
bildi¤i takdirde, kemik ili¤i nakli ile tedavide bafla-
r›l› sonuçlar al›nabilmektedir (1-6).

KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ T‹PLER‹ 

1- Otolog kemik ili¤i nakli (OK‹T) 
2- Singeneik kemik ili¤i nakli (SK‹T)
3- Allojenik kemik ili¤i nakli (AK‹T)
5- Nonmyeloablatif transplantasyon (Mini K‹T) 

HEMATOPOET‹K KÖK HÜCRE KAYNA⁄I

1- Kemik ili¤i 
2- Periferik kök hücre 
3- Kordon kan›

KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹NE HAZIRLIK 

Haz›rlama iflleminin amac›, al›c›n›n kemik ili¤i
kavitesindeki hemato-immünopoetik sisteminin
ve/varsa malignitenin ortadan kald›r›lmas›d›r. Bu
ifllem, al›c›n›n immün sistemini bask›layarak veri-
cinin kök hücrelerinin reddini engeller. 
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rejiminden sonra kök hücreler hastaya tekrar veri-
lir. Son y›llarda, Lösemi ve lenfoma baflta olmak
üzere hematolojik hastal›klarda ve solid tümörler-
de Otolog Kemik ‹li¤i ve Kök Hücre Nakline ilginin
artt›¤›n› görüyoruz (10).

Otolog K‹T için Rasyonel nedir?

Otolog K‹T yap›lacak kanser türü, standart doz
tedavi ile kürabl olmay›p, yüksek doz kemoterapi
ile tedavi edilebilen kanserlerdir. 

Tümör yükü, yüksek doz tedavinin kapasitesini
aflmamal›d›r.

Kemik ili¤i kök hücre kayna¤›, hematopoezi
sa¤lamak için yeterli olmal› ve toplanan kök hücre
içerisinde tümör hücresi bulunmamal›d›r

Otolog K‹T Prensipleri

Tedavide Kemoterapi dozu önemli bir faktördür.
Uygulanan dozdaki minör azalmalar, tedavinin et-
kinli¤ini önemli derecede azaltmaktad›r.

Baflar›l› tedavi için kombine kemoterapilere ge-
rek vard›r. Bu tür kanserlerde intrinsik ilaç resis-
tans› vard›r veya tümör yükü fazlad›r.

Yüksek doz tedavide genellikle Alkilleyici ajan-
lar kullan›lmaktad›r. Çünkü;

Alkilleyici ajanlar ço¤u kanserlerde etkilidir,

En önemli doz k›s›tlay›c› yan etki, myelosupres-
yondur,

Yüksek dozlarda, farkl› nonmyelosupressif doz
k›s›tlay›c› toksisiteye sahiptir,

Alkilleyici ajanlar, afl›r› doz - cevap etkisine sa-
hiptirler.

ALLOJEN‹K KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹

Sa¤l›kl› vericiden al›nan hematopoetik kök hüc-
relerin, haz›rlama rejimi ile myeloablatif hale geti-
rilmifl al›c›ya verilmesi, al›c›da vericinin hemato-
immünopoetik sisteminin yap›land›r›lmas›d›r. 

‹mmün yap›lanma otolog ve sinjeneik nakilde
daha h›zl›d›r. ‹lk 3-12 ay aras› derin immün yet-
mezlik vard›r. CD 4+ T hücre düzeyleri de ilk aylar-
da azalm›flt›r. CD 8/CD4 oran› 6 ay ile 1 y›l boyun-
ca yüksek kal›r. Hastan›n kan grubu yaklafl›k 60
gün içinde verici kan grubuna de¤iflir. 

KORDON KANI NAKL‹

Fötal kan çok say›da hematopoetik kök hücre
içerir. Kordon kan› ve içerisindeki kök hücre say›-
s›n›n miktar›n›n s›n›rl› olmas› nedeni ile sadece ço-
cuklar veya genç eriflkinlerin kemik ili¤i nakli için
yeterli olabilmektedir. Ancak ex-vivo expansion ile
kök hücre say›s› ço¤alt›larak eriflkin hastalarda da
uygulanabilmektedir. 

NON MYELOABLAT‹F  KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ 

Allojenik kemik ili¤i naklinin mortalite ve mor-
biditesini azaltmak amac›yla yeterli engraftmen ve
mix kimerizm oluflacak dozda ve minumum immu-
nosupressif tedavi ile yap›lan kemik ili¤i naklidir.
Haz›rlama Rejimi; Fludarabine, ATG ve düflük doz
Busulfan ve Siklofosfamid gibi de¤iflik kombinas-
yonlar›ndan oluflur. Primer hastal›¤›n eradike edil-
medi¤i durumlarda Dönor Lökosit ‹nfüzyonu ( DLI)
kal›c› kür sa¤layabilir. DLI, T hücre kaynakl› allo-
reaktivite sonucu Graft Versus Lösemi ve Graft
versus Tümör Etkisini art›r›r (7). 

KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ UYGULAMALARININ
KATEGOR‹ZE ED‹LMES‹

EBMT Alt komitesi, kemik ili¤i nakillerini, endi-
kasyon yönünden, rutin uygulamadan tavsiye edil-
meyen vakalara kadar 4 alt grupta kategorize et-
mifltir (1-4).

VIII. 4- Allojenik kemik ili¤i naklinin komplikasyonlar› 

Erken (<100 gün ) Geç (>100gün )

‹nfeksiyonlar : genellikle ‹nfeksiyonlar: Genellikle varicella 
bakteriyel, fungal, HSV, zoster, kapsüllü bakteriler 
CMV

Akut GVHD (Deri, karaci¤er, Kronik GVHD (Arthritis, malabsorbsi-
barsak) yon, hepatit, sikleroderma, sicca 

send, liken planus, pulmoner hasta
l›k, ciddi efüzyonlar)

Pnömoni Kronik pulmoner hastal›k 

Graft  yetersizli¤i,  aplastik ‹mmün yetmezlik
anemi 

Hemorajik sistit Katarakt 

Kanama ‹nfertilite 

Di¤erleri : Veno-oklizif has- ‹kincil maligniteler 

tal›, Kalb Yetmezli¤i
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Rutin Uygulama (R)

K‹T merkezlerinde rutin olarak uygulanan, ulu-
sal çal›flmalara veya enstitü çal›flma protokolüne
ihtiyaç göstermeyen nakillerdir. Rutin olarak yap›-
lan nakillerin sonuçlar›, standart kemoterapi alan
hastalardan daha iyidir. Rutin K‹T uygulamas›; her
merkezde yap›labilir. Ancak bu bu uygulaman›n
tüm hastalarda optimal tedavi yöntemi oldu¤u söy-
lenemez.

Klinik Araflt›rma Protokolü (CRP)

Bu kategoriye giren transplantasyon uygulama-
lar›n›n hastalardaki sonuçlar› kesin olarak de¤er-
lendirilememifltir. Belirli tan›sal kriterlere sahip
hastalara göre planlanan tedavi (K‹T) protokolü-
dür. Tek enstitü, ulusal veya uluslararas› çok mer-
kezli araflt›rmalar olarak uygulanabilir. 

‹leri Araflt›rma Protokolü: Pilot Çal›flma (De-
velopmental-D):

Herhangi bir transplantasyon protokolü ile ilgi-
li ulusal veya uluslararas› bir deneyim yoksa, bu
protokol (‹leri araflt›rma protokolü: Pilot çal›flma)
olarak adland›r›l›r. Böyle araflt›rmalar tek vakalar
veya pilot araflt›rmalar olarak yap›l›rlar ve K‹T ko-
nusunda tecrübeli, deneyimli araflt›r›c›lar ve kli-
nikler taraf›ndan uygulanmal›d›r. 

Kemik ‹li¤i Nakli Tavsiye Edilmeyen Grup :
(Not Recommended -NR)

Bu grup; standart olarak K‹T yap›lmas› tavsiye
edilmeyen hastal›klar› (farkl› evre ve durumlar›n›)
içine al›r. Genelde erken evre hastal›klar› kapsar.
Bu hastalarda K‹T’e ba¤l› morbidite, mortalite
oranlar› daha fazlad›r, veya çok ileri evre vakalar-
d›r ve K‹T’in baflar› flans› çok azd›r. 

KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ END‹KASYONU

1996 da EBMT taraf›ndan, Allojenik ve Otolog
kemik ili¤i nakli (K‹T) uygulamalar›; hastan›n yafl›-
na, tan›s›na, evresine ve kök hücre kayna¤›na göre
kategorize edilmifltir. 

1996 daki yay›ndan sonra, birçok yeni endikas-
yonlar tan›mlanm›fl, eski endikasyon flemalar› mo-
difiye edilmifltir. 1998’de otolog ve allojenik K‹T en-
dikasyonlar› güncellefltirilmifl ve yeniden bir s›n›f-
lama yap›lm›flt›r. Endikasyonlar, çocuk ve eriflkin-
lere göre ayr› ayr› de¤erlendirilmifltir (1-6).

HASTANIN YAfiI

Otolog ve Allojenik nakil için en önemli kriter-
lerden birisi, hastan›n yafl›d›r. 

Otolog nakil için <65 yafl
Allojenik nakil için 
(HLA Uygun kardefli olanlar) <60 yafl

Akraba olmayan donörü olan hastalarda, Allo-
jenik nakil için <45 yafl s›n›r olarak konulmufltur.

Son y›llarda yafl faktöründe baz› de¤ifliklikler
olmufl ve özellikle nonmyeloablatif haz›rlama re-
jimleri uygulamaya girdikten sonra, allojenik K‹T,
daha ileri yafllarda yap›lmaya bafllanm›flt›r (7).

A. HEMATOLOJ‹K HASTALIKLAR

1. AKUT MYELOBLAST‹K LÖSEM‹ (AML)

AML de birinci remisyonda, otolog veya allo K‹T
yap›labilir. Ancak bu uygulama, tek vakalar fleklin-
de veya klinik araflt›rma protokolü içerisinde yap›l-
mal›d›r. ‹ki siklus kemoterapiye ra¤men, tam re-
misyon elde edilemeyen hastalara, HLA uygun kar-
defl veya HLA uygun akraba olmayan donör ile al-
lojenik K‹T yap›labilir. Erken relaps olan hastalar
ile ikincil kemoterapi sonras› veya geç remisyona
giren vakalara, allojeneik K‹T uygulanabilir. Re-
misyondaki AML vakalar›na, akraba olmayan dö-
norden K‹T uygulamas›, ancak klinik araflt›rma
protokolü içerisinde yap›lmal›d›r. 

AML; ‹lk remisyon veya erken relaps veya geç
remisyondaki vakalara; otolog K‹T uygulanabilir.
‹lk remisyonda ve sitogenetik olarak iyi prognostik
tip AML vakalar›nda Allogenik K‹T sonuçlar› cesa-
ret k›r›c› olmufltur. 

AKUT LENFOBLASTIK LÖSEMI (ALL)

ALL’de seçilmifl hasta grubuna, özellikle kötü
prognostik tip [yafll›, Ph Kromozom (+)] hastalara,
birinci remisyonda ve HLA uygun kardefl donöru
varsa allogenik K‹T yap›labilir. Otolog K‹T ise uy-
gun bir alternatif olabilir. Her iki uygulama da; tek
vakalar fleklinde veya klinik araflt›rma protokolü
içerisinde yap›lmal›d›r. 

Standart risk ALL’de ilk remisyonda iken rölaps
olur ve kemoterapi ile ikinci remisyona girerse al-
lojenik K‹T yap›labilir. ALL’li hastalarda (AML gibi)
iki siklus kemoterapiye ra¤men remisyon elde edi-
lemezse, ve HLA uygun kardefl varsa Allogenik K‹T
uygulanabilir. HLA uygun akraba olmayan verici
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bulunabilirse yine K‹T yap›labilir. 

KRONIK MYELOSITER LÖSEMI (KML)

60 yafl alt› KML’ li hastalarda, Rutin olarak HLA
uygun kardeflten Allojeneik K‹T yap›labilir. ‹deal
olarak K‹T, teflhisten sonraki bir y›l içerisinde ve
kronik fazda iken yap›lmal›d›r. ‹leri evre KML’de;
tek vakalar fleklinde nakil yap›labilir. ‹nterferon ile
major veya tam sitogenetik remisyon elde edilen ve
HLA uygun donöru olan hastalarda  K‹T uygulama
zaman› konusunda kesin bir görüfl birli¤i yoktur.
Akraba olmayan dönoru olan hastalarda, klinik
araflt›rma protokolü içerisinde K‹T yap›labilir. Alt-
m›flbefl yafla kadar olan kronik fazda hastalarda
otolog K‹T yap›labilir. ‹leri evre vakalarda, klinik
çal›flma protokolü içerisinde otolog K‹T yap›labilir. 

KML DIfiI MYELOPROLIFERATIF HASTA-
LIKLAR (MPH)

Primer Polisitemi, esansiyel trombositemi veya
primer myelofibrozis’in tedavisinde otolog veya Al-
logenik K‹T konusunda yeterli deneyim bulunma-
maktad›r. Bu kategorideki yüksek risk grubuna gi-
ren hastalar için e¤er HLA uygun kardefl varsa, kli-
nik araflt›rma protokolü içerisinde allojeneik K‹T
yap›labilir. Otolog K‹T veya alternatif donör kulla-
n›larak allojenik K‹T uygulamas›, ancak ileri arafl-
t›rma protokolü içerisinde yap›labilir. 

KRONIK LENFOSITER LÖSEMI (KLL)

55 yafl›n alt›nda HLA uygun kardefl donörü
olan KLL’li (seçilmifl) hastalarda allojeneik K‹T, kli-
nik araflt›rma protokolü içerisinde yap›labilir. Bu
hastalar, kötü prognostik özellikleri tafl›mal› ve
transplant öncesi klasik tedaviye cevap vermelidir.
KLL de otolog K‹T, yeni araflt›r›lan bir tedavi yönte-
midir. Ancak Klinik araflt›rma protokolü içerisinde
uygulanabilir. Altm›fl yafl›n alt›ndaki hastalarda,
tam remisyon sonras› veya (standart tedavi ile ) çok
iyi k›smi remisyona giren hastalarda alternatif te-
davi olarak düflünülmelidir. 

HODGKIN DIfiI LENFOMA (HDL)

Ilaca duyarl› nüks görülen intermediate veya
high grade lenfomalarda otolog K‹T yap›lmas› öne-
rilmektedir. Eriflkin hastalardan intermediate veya
high grade lenfoma mevcut ve (shipp indexine gö-
re) iki veya daha fazla kötü prognostik özellik var-
sa otolog K‹T endikasyonu vard›r. Bu hastalarda

yüksek doz kemoterapi klinik araflt›rma protokolü
içerisinde yap›labilir. 

Mantle Cell lenfomada standart kemoterapi ile
iyi sonuçlar al›namad›¤›ndan  otolog K‹T yap›lmas›
tavsiye edilmektedir. 

HODGKIN HASTALI⁄I (HL)

Kemoterapi sonras› nüks olan Hodgkin hastala-
r›na otolog K‹T yap›labilir. ‹leri evre Hodgkin has-
tal›¤› tan›s› ile kemoterapi ve radyoterapi alan ve
tam remisyon elde edilemeyen hastalara otolog K‹T
yap›labilir. Allojenik K‹T sonuçlar›, otolog K‹T so-
nuçlar›ndan daha iyi de¤ildir, ancak HLA uygun
kardefl donörü olan ve otolog K‹T sonras› nüks
olan hastalara allojeneik K‹T yap›labilir. 

MULTIPL MYELOMA

Multipl myelomal›, 65 yafl›n alt›nda ve ilk teda-
viye cevap veren hastalarda otolog kemik ili¤i nak-
li en uygun seçimdir. Allojenik K‹T, 55 yafl›na ka-
dar olan, tedaviye cevaps›z veya ikincil tedavi uy-
gulanan, HLA uygun kardefli olan hastalara uygu-
lanabilir. Akraba olmayan donör ile allojenik K‹T
uygulamalar›, ancak pilot çaliflma olarak yap›labi-
lir. 

AM‹LO‹DOZ‹S 

AL Amiloidozisli vakalarda, Otolog K‹T yap›l-
maktad›r. Bu tedavi ile baz› hastalarda kesin fayda
elde edilmifltir. Ancak bu tedavinin klinik araflt›r-
ma protokolü içerisinde yap›lmas› tavsiye edilmek-
tedir. Allojenik K‹T; Seçilmifl vakalarda, ileri arafl-
t›rma protokolü içerisinde, pilot çal›flma olarak ya-
p›labilir.

MYELOD‹SPLAST‹K SENDROM (MDS)

Allojenik K‹T;  kemoterapi sonras› tam remisyo-
na girmifl MDS ve özellikle sekonder AML’de; HLA
uygun kardefli olan ve 55 yafl›n alt›ndaki hastalar-
da iyi bir tedavi seçene¤idir ve uzun süreli hasta-
l›ks›z yaflam sa¤lar. HLA uygun akraba olmayan
donörü olanlarda 45 yafl›na kadar allojenik K‹T ya-
p›labilir. MDS’ de otolog K‹T ancak kemoterapi ile
tam remisyona giren hastalara klinik araflt›rma
protokolü içerisinde uygulanabilir. 

C‹DD‹ APLAST‹K ANEM‹

Edinsel Ciddi Aplastik Anemili 45 yafl alt›ndaki
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hastalarda, HLA Uygun kardefli varsa, ilk tedavi
seçene¤i allojenik kemik ili¤i naklidir. Akraba ol-
mayan donörden K‹T yap›lmamal›d›r, çünkü
önemli derecede morbidite ve mortaliteye sahiptir.
Ancak ‹leri Araflt›rma protokolü içerisinde denene-
bilir. Yafll› hastalar veya HLA uygun kardefl donö-
rü olmayan Aplastik Anemili hastalarda bafllang›ç
tedavi immünosupresif tedavi olmal›d›r. 

OTO‹MMÜN HASTALIKLAR

Ciddi otoimmün hastal›klarda (Multipl Skleroz,
SLE, Romatizmal Artrit, Vaskülit, Refrakter ITP
(splenektomi yap›lm›fl), seçilmifl vakalarda, ‹leri
araflt›rma protokolü içerisinde veya Pilot Çal›flma
olarak ve uygun haz›rlama rejimi kullan›larak allo-

jenik veya otolog K‹T yap›labilir. Otolog K‹T, T hüc-
re deplesyonu ile yap›lmal›d›r.

SOL‹D TÜMÖRLERDE OTOLOG VE ALLOJE-
N‹K KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹

Yap›lan araflt›rmalarda, solid tümörler için oto-
log ve Allojeneik K‹T’in  Standart endikasyonlarda
yer almad›¤› görülmüfltür. Klinik araflt›rma fleklin-
de otolog K‹T yap›labilir. 

Meme kanseri, en çok K‹T endikasyonu konu-
lan solid tümörlerdendir. Metastatik meme kanse-
rinde ileri araflt›rma olarak otolog K‹T yer alm›flt›r. 

Nüks Germ Hücreli Tümörlerde, ileri araflt›rma
protokolü içerisinde otolog K‹T yap›lmaktad›r. 

HEMATOLOJIK HASTALIKLARDA KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ END.  (EBMT 2000)

Hastal›k Hastal›k Evresi Allojenik Otolog
Kardefl Alternatif Donör

AML Tam Remisyon 1 R CRP R
Tam Rem 2-3, Erken Nüks R CRP R
Yerleflmifl Nüks D NR NR

ALL Tam Rem 1 (yüksek risk) R CRP R
Tam Rem 2, Erken Nüks R CRP R
Yerleflmifl  Nüks D NR NR

KML Kronik faz R R CRP
Akselere faz R D CRP
Blastik kriz D NR NR

MYELOPROL‹FERAT‹F HASTALIK CRP D D
(KML DIfiI)

KLL CRP NR CRP

NHL
Lenfoblastik ALL gibi CRP D R
High/intermediate grade Tam Remisyon  1 R CRP R
Low grade Tam Remisyon  1 NR NR CRP
Low grade Relaps CRP NR CRP

HODGK‹N HAST. Tam Remisyon 1 D NR CRP
1. Relaps, Tam Rem 2-3 R/CRP D R
Refrakter CRP D D

MULT‹PL MYELOMA Evre-I CRP NR CRP
Di¤er evreler CRP D R

MYELOD‹SPLAST‹K SENDROM RA, RARS, RAEB, KMML R R CRP
RAEB-t, sAML TR1/ TR2 R CRP CRP
‹leri evre R CRP -

Ciddi APLAST‹K ANEM‹ 17-45 yafl R D -
46-60 yafl NR NR -

AM‹LO‹DOZ‹S  (AL) Amiloidozis (AL) -- -- CRP

K›saltmalar:  R: Rutin Uygulama,  CRP: Klinik Araflt›rma Protokolü 
D: Developmental (‹leri araflt›rma-Pilot çal›flma), NR: Tavsiye Edilmeyen
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Kemik ‹li¤i Nakli: Kime, Ne zaman, Niçin?ÜNAL A.

Küçük Hücreli Akci¤er Kanserinde; faz II çal›fl-
malar› içerisinde otolog K‹T yap›lmaktad›r.

Over Kanserinde ise; özellikle cerrahi ve kemo-
terapi sonras› minimal residual hastal›k mevcut
ise otolog K‹T endikasyonu vard›r. 

Seçilmifl solid tümör vakalar›nda, HLA uygun
kardefl donörü varsa, ileri araflt›rma protokolü içe-
risinde (pilot çal›flma olarak) ve özel enstitülerde
allojenik K‹T yap›labilir. 

Renal hücreli kanserlerde ise, nonmyeloablatif
allojenik kemik ili¤i nakli ile baflar›l› sonuç al›nan
çal›flmalar bildirilmifltir. 1,2,7,10
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OTOIMMÜN HASTALIKLARDA KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ END‹KASYONLARI (EBMT 2000)

Hastal›k Yafl Hastal›k Durumu Allojeneik Otolog
Sibling Alternatif Donör

ITP (kanamal›) <65 D D -
Sistemik sklerozis <65 - - CRP
RA <65 - - CRP
Multipl sklerozis <65 - - CRP
SLE <65 - - CRP

<65 - - CRP

K›saltmalar: R: Rutin Uygulama, CRP: Klinik araflt›rma protokolü D: Developmental (‹leri Araflt›rma- Pilot Çal›flma), NR: Tavsiye edilmeyen

SOLID TÜMÖRLERDE KEM‹K ‹L‹⁄‹ NAKL‹ END‹KASYONLARI (EBMT 2000)

Hastal›k Yafl Hastal›k Durumu Allojenik Otolog
Kardefl Alternatif  Donör

Meme <60 Adjuvant NR NR CRP
Meme <60 inflamatur NR NR CRP
Meme <60 Metastatik, duyarl› NR NR CRP
Meme <60 Metastatik, refrakter NR NR NR
Germ H. Tm. <60 Sensitif relaps NR NR R
Germ H. Tm <60 Refrakter NR NR D
Over CA <60 Min. Rezidual Hast. NR NR CRP
Over CA <60 Refrakter NR NR NR
Glioma <60 Cerrahi sonras› NR NR D
KHAK(s›n›rl›) <60 Upfront NR NR CRP
KHDAK <60 - NR NR NR




