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Kordon kan›: Umut mu ?

Mehmet ERTEM

Ankara Üniv. T›p Fak.,  Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›  

Hematopoietik kök hücre transplantasyonu
(HKHT), özellikle lösemi ve lenfoma gibi maliyn
hastal›klar ile immün yetmezlikler ve thalasemi gi-
bi maliyn olmayan hastal›klarda hayat kurtar›c›
olabilen bir tedavi yöntemi olarak s›kl›kla uygula-
n›lmaktad›r. Hematopoietik kök hücreler altta ya-
tan hastal›¤a ba¤l› olarak ya hastan›n kendisinden
(OTOLOG) ya da baflka bir kifliden (ALLOJEN‹K) el-
de edilebilmektedir. Lenfoma, solid tümörler için
otolog HKHT tercih edilirken lösemi, aplastik ane-
mi gibi edinsel hastal›klar ile immün yetmezlikler
ve hemoglobinopatiler gibi genetik hastal›kda allo-
jenik HKHT tercih edilmektedir (1,2). Allojenik
transplantasyonlar için en uygun donör, doku tipi
tam uygun olan kardefl veya aile içi bireydir. Ancak
tam uygun bir aile içi (related) donör bulunmas›
olas›l›¤› sadece % 25-30’dur. Bu nedenle allojenik
HKHT gereken durumlar›n ço¤unda aile d›fl› gönül-
lü donör adaylar›n›n aras›ndan doku tipi uygun
olan bir vericinin bulunmas› gerekmektedir. Bu
amaçla "kemik ili¤i donör kay›t sistemi" gelifltiril-
mifl ve Haziran 2003 verilerine göre bu sisteme da-
hil olmufl gönüllü say›s› 8 milyonu aflm›flt›r. Ancak
her geçen gün artan bu gönüllü kemik ili¤i donör
say›s›na karfl›n her zaman uygun donör bulma ola-
na¤› olmamakta ve ayr›ca kay›t sisteminden uygun
donör bulunsa bile bu kiflinin son yaflad›¤› yerin
bulunmas›, halen gönüllü olup olmad›¤›n›n veya
sa¤l›k durumunun buna uygun oldu¤unun teyit
edilmesi, uygunsa transplant öncesi gerekli olan
incelemelerin tamamlanmas› ve tüm bunlar so-
nunda halen uygun bir donör oldu¤u kabul edilir-
se donöre uygun olan bir zamanda kemik ili¤inin
toplan›p hastaya ulaflt›r›lmas› gerekmektedir. Tüm

bu ifllemler tahmin edilebilece¤i gibi zaman al›c›,
masrafl› ve donör için a¤r› verici olmaktad›r. Bu
nedenlerle allojenik transplantasyonlarda kök
hücre kayna¤› olarak kemik ili¤i veya periferik ka-
n›n kullan›lmas›na alternatif olarak kordon kan›-
n›n kullan›lmas› gündeme gelmifltir.

Kordon kan›n›n do¤umdan sonra kullan›lmay›p
çöpe at›lmas› yerine hematopoietik kök hücre
transplantasyonu amac› ile kullan›labilir olmas›
çok heyecan verici bir kavramd›r. Kordon kan› ile
yap›lan in vitro çal›flmalarda, bir plasentadan elde
edilen kordon kan› hematopoietik kök hücrelerinin
kemik ili¤i tamamen ablasyona u¤rat›lm›fl bir kifli-
de hematopoietik engaftman› sa¤lamak için yeterli
olabilece¤inin gösterilmesi klinik uygulamalar›n
yolunu açm›flt›r. Bunlar›n sonucunda, 6 Ekim
1988’de Fanconi anemili bir çocu¤a Gluckman ve
arkadafllar› taraf›ndan doku tipi tam uygun olan
kardeflinin kordon kan› verilerek HKHT uygulan-
m›flt›r (3). ‹lk olarak uygulanan bu kordon kan›
transplantasyonundan (KKT) 12 y›l sonra hastan›n
tamamen normal hematolojik de¤erlerle birlikte
sa¤l›kl› oldu¤u belirtilmektedir (4). Daha sonra
1991 y›l›da, lösemi tan›s› ile iki çocu¤a daha kar-
defllerinin kordon kan› verilerek HKHT uygulan-
m›flt›r (5,6). Bu ilk baflar›l› klinik deneyimlerin so-
nucunda kordon kan›n›n daha yayg›n olarak aile
d›fl› hastalar için de kullan›m› gündeme gelmifltir.
Bu amaç do¤rultusunda do¤um sonras› genellikle
kullan›lmay›p at›lan kordon kanlar›n›n toplan›p,
dondurularak saklanmas› ile ilk "kordon kan› ban-
kac›l›¤›" bafllat›lm›fl ve Kurtzberg ile arkadafllar› ilk
olarak aile d›fl› bir bireyin kordon kan›n› kullana-
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rak, 1993 y›l›nda baflar›l› bir HKHT gerçeklefltir-
mifllerdir. Bunlar›n sonucunda giderek artan say›-
da KKT uygulanm›fl ve aile içi (related) veya aile d›-
fl› (unrelated) bireylerin kordon kan›n› kullan›larak
yap›lan ilk allojenik kordon kan› transplantasyonu
(KKT) hasta serileri s›ras›yla 1995 ve 1996 y›llar›n-
da yay›nlanm›flt›r (7,8). ‹lk deneyimlerden günü-
müze gelindi¤inde, ço¤unlu¤u çocuk ve aile d›fl›n-
dan hastalar olmak üzere toplam 2000’den fazla
kordon kan› transplantasyonu uygulanm›fl ve kök
hücre kayna¤› olarak kemik ili¤ine alternatif oldu-
¤u kan›tlanm›flt›r (9). Bu süreç içinde, allojenik
transplantasyon amac› ile dünyadaki tüm allojenik
kordon kan› bankalar›nda kullan›lmaya haz›r ola-
rak bekleyen kordon kan› miktar› Haziran 2003 ta-
rihi itibariyle 100.000 üniteyi geçmifltir.

Son y›llar içinde kordon kan›n›n giderek artan
s›kl›kta HKHT amaçl› kullan›lmas› ile birlikte kli-
nik deneyimler artm›fl ve gerçekten bir "UMUT"
olup olmad›¤›n›n daha yeterli verilere dayan›larak
tart›fl›labilmesi mümkün olmufltur. Bu yaz›da gü-
nümüze kadar yay›nlanm›fl olan kordon kan›
transplantasyonu verileri incelenerek bu sonuçlar
kemik ili¤i transplantasyon sonuçlar› ile karfl›laflt›-
r›lacakt›r. Çok yak›n zamanlarda yay›nlanm›fl olan
bu verilere göre, engraftman için kordon kan›nda
en az ne kadar hücrenin yeterli oldu¤u, engraft-
man yetersizli¤inin s›kl›¤› ve nedenleri, "graft ver-
sus host (GVH)" hastal›¤›n›n beklenildi¤i gibi daha
az olup olmad›¤› ve flayet daha az ise bu özellikle
ba¤lant›l› olan "graft versus leukemia (GVL)" etkisi-
nin de daha az olup lösemi hastalar›nda relaps
oran›n› artt›r›p artt›rmad›¤› gibi merak edilen baz›
sorulara yan›t bulunmaya çal›fl›lacakt›r. Ayr›ca
kordon kan›n›n eriflkin hastalar için kullan›labilir-
li¤ini artt›rabilece¤i düflünülen "ex vivo ekspansi-
yon" sonras› transplantasyonun klinik önemi de
tart›fl›lacakt›r. 

KORDON KANI HÜCRELER‹N‹N
FARKLILIKLARI

Kordon kan› hücrelerinin eriflkin kemik ili¤i
hücrelerine göre daha immatür olmas›n›n hemato-
poietik kök hücre transplantasyonu aç›s›ndan ba-
z› teorik avantajlar› vard›r. Bu farkl› özelliklerin il-
ki ve en önemlisi kordon kan›ndaki hematopoietik
kök hücrelerin eriflkin kemik ili¤indeki kök hücre-
lerden kalitatif olarak baz› farkl›l›klar göstermesi-
dir; kordon kan›, kök hücrelerin daha immatür

olan altgrubu (in vivo long-term repopulating stem
cells) aç›s›ndan eriflkin kemik ili¤ine göre daha
zengindir. Bu özellikteki kordon kan› kök hücrele-
ri in vitro olarak daha büyük hematopoietik kolo-
niler olufltururlar, büyüme faktörü gereksinimleri
daha farkl›d›r, in vitro kültürlerde daha fazla eks-
panse olabilirler ve daha uzun telomeraza sahiptir-
ler (10). Kordon kan› kök hücrelerinin in vitro ola-
rak bu özelliklere sahip olmas› teorik olarak kemik
ili¤ine göre daha az say›daki kök hücre miktar› ile
hematopoietik engraftman›n gerçekleflebilirli¤ini
desteklemektedir. 

Kordon kan› hücrelerinin ikinci önemli farkl›l›¤›
ise do¤um s›ras›ndaki immün sistemin immatür
olmas›d›r. Kordon kan› lenfositleri naif ve imma-
türdür; çifte (double)-negatif CD3+ hücreler aç›s›n-
dan daha zengindirler ve daha az sitokin üretirler.
Kordon kan› lenfositleri interferon-γ, interlökin-4
(IL-4), ve IL-10 için yeterli fakat IL-2 için çok az
mRNA transkriptleri eksprese ederler. Ancak polik-
lonal T-hücre repertuvar› tam olarak geliflmifltir ve
düflük seviyede CD95 nedeniyle de apoptozisten
korunabilirler (11). Sonuç olarak, erken NK ve T-
hücre sitotoksitesi yetersizdir fakat sekonder akti-
vasyon olabilir. Bu preklinik çal›flmalar sonucu, te-
orik olarak kordon kan› transplantasyonu sonras›
daha fazla aktive T-lenfosit içeren kemik ili¤i
transplantasyonuna oranla daha az akut ve kronik
GVHH geliflmesi fakat GVL etkisinin de korunmas›
beklenebilir (12). Bu teorik avantaj, tam uygun ol-
mayan bireylerin kordon kan›n›n kemik ili¤ine gö-
re daha az komplikasyonla kullan›labilirli¤ini dü-
flündürmektedir.

KL‹N‹K DENEY‹MLER

A. Çocuklarda aile içi bireylerden kordon
kan› transplantasyon deneyimleri

"Avrupa Kordon Kan› Transplantasyon Kay›t
Sistemi (Eurocord)" kay›tlar›na göre 2000 y›l› itiba-
riyle aile içi bireylerden kordon kan› kullan›larak
toplam 138 çocu¤a KKT uygulanm›flt›r (4). Bunla-
r›n 114’ü doku tipi tam uygun olup 24’ünde 1-3
antijen uygunsuzlu¤u vard›r. Bu hastalarda kulla-
n›lan haz›rlama rejimleri yafla ve primer hastal›¤a
ba¤l› olarak de¤iflim göstermekle birlikte GVHH
profilaksisi olarak genellikle sadece siklosporin
(CsA) kullan›lm›flt›r. Median yafl› 5 y›l (0-14 yafl
aral›¤›) olan bu hasta grubunun median izlem sü-
resi 41 ayd›r. ‹ki y›ll›k yaflam flans› malinitelerde
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%46, aplastik anemilerde %76, hemoglobinopati-
lerde %100 (%35’inde thalasemik geri dönüfl), ve
metabolik hastal›klarda %79 olarak bulunmufltur.
Transplantasyon sonras› nötrofil engraftman›
%83± 4 olguda median 26 günde (8-60 gün) gelifl-
mifltir. Akut GVHH (  grade II) %20 ve kronik
GVHH %6 hastada geliflmifltir. Bu hasta grubu
içindeki ileri evre lösemi hastalardaki en önemli
mortalite nedenini relaps oluflturmaktad›r (13,14).

Çocuk hastalara doku tipi tam uygun kardefl-
lerden uygulanan kordon kan› transplantasyonu
(KKT) ile kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T) sonuç-
lar› GVHH riski, hematopoietik engraftman zaman›
ve yaflam flanslar› aç›s›ndan karfl›laflt›rmak için
"Eurocord kordon kan› transplantasyon kay›t sis-
temi" ile "uluslararas› kemik ili¤i transplantasyon
kay›t sistemi"nin verileri kullan›larak karfl›laflt›r-
mal› bir çal›flma yap›lm›flt›r (13). Bu çal›flmada
1990-1997 y›llar› aras›nda çocuk hastalara tam
uygun kardefllerden yap›lan 113 KKT ile 2052 K‹T
sonuçlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu çal›flmadaki KKT
uygulanan hastalar›n K‹T uygulanan hastalara gö-
re daha küçük yaflta (median 5 ve 8 y›l, p<0.001),
daha düflük a¤›rl›kta (median 17 ve 26 kg,
p<0.001), daha yüksek oranda donör ile ABO kan
grubu uygunsuzlu¤u oldu¤u (%25 ve %15,
p<0.001) ve GVHH için daha az s›kl›kta MTX kul-
land›klar› (%28 ve %65, p<0.001) izlenmifl. Bu has-
talara verilen median çekirdekli hücre miktar›
KKT’lerde K‹T’e göre çok daha düflüktür (0.47 x
108/kg ve 3.5 x 108/kg, p<0.001). Yap›lan multivar-
yasyon analizine göre KKT uygulanan hastalarda
akut GVHH oran›n›n (rölatif risk,0.41;P = 0.001) ve
kronik GVHH oran›n›n (rölatif risk, 0.35; P = 0.02)
K‹T’e göre daha düflük oldu¤u gösterilmifl. KKT uy-
gulananlarda ilk 1 ay içindeki nötrofil engraftma-
n›n (rölatif risk, 0.40; p<0.001) ve trombosit eng-
rafman›n›n (rölatif risk, 0.20; p<0.001) K‹T’e göre
daha geçikmifl oldu¤u fakat genel (overall) yaflam
oran›n›n her iki grupta benzer oldu¤u (P = 0.43) gö-
rülmüfltür. Özet olarak, bu en kapsaml› çal›flmada
tam uygun kardefllerden uygulanan KKT’lar›nda
GVHH riskinin K‹T’e göre daha düflük oldu¤u, nöt-
rofil ve trombosit engraftman›n›n daha geç oldu¤u
ve yaflam oranlar›n›n çok benzer oldu¤u gösterilip
kordon kan›n›n kemik ili¤ine alternatif bir kök
hücre kayna¤› olarak kabul edilebilece¤i sonucuna
var›lm›flt›r.

B. Çocuklarda aile d›fl› bireylerden kordon
kan› transplantasyon deneyimleri

"Eurocord" kay›tlar›na göre 2000 y›l› itibariyle
aile d›fl› bireylerden kordon kan› kullan›larak top-
lam 291 çocu¤a KKT uygulanm›flt›r (4). Bu hasta-
lar›n ço¤unlu¤unu akut lösemi hastalar› (ALL=107
ve AML=50), do¤ufltan metabolizma hastal›klar›
(n=61) ve kemik ili¤i yetmezlikleri (n=28) olufltur-
maktad›r. Donör ile doku tipi sadece 50 hastada
tam uygun, %83 hastada ise 1-4 antijen uygunsuz-
dur. Median yafl› 5 y›l (0.2-15 y›l aras›nda) olan bu
hastalara verilen median çekirdekli hücre say›s›
4.5 x 107/kg (0.6-36.0) olup hastalar›n median iz-
lem süresi 21 ayd›r (1-64 ay). Bu hastalar›n KKT
sonras› hastal›ks›z yaflam oran› maliyn hastal›klar-
da %36, kemik ili¤i yetmezliklerinde %21 ve do¤ufl-
tan metabolizma hastal›klar›nda %51’dir. Nötrofil
engraftman› transplant sonras› 60’nc› günde olgu-
lar›n %82’sinde median 29 günde (10-60 gün) ge-
liflmifl ve akut GVHH (  grade II) insidans› %39 bu-
lunmufltur.

Akut lösemili çocuk hastalara aile d›fl› donörler-
den (unrelated) uygulanan kordon kan› ve kemik
ili¤i transplantasyon sonuçlar›n› karfl›laflt›rmak
amac› ile çok merkezli, retrospektik bir çal›flma ya-
p›lm›flt›r (15). Bu çal›flmada akut lösemili toplam
541 çocu¤a uygulanan 99 KKT, 180 T-hücre dep-
lesyonu sonras› kemik ili¤i transplantasyonu (T-
K‹T) ve 262 K‹T sonuçlar› hasta, hastal›k ve
transplantasyona ait de¤iflkenler göz önüne al›na-
rak karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu 3 grup aras›nda doku
uygunlu¤u belirgin farkl›l›k göstermektedir; doku
tipi uygunsuzlu¤u KKT’lar›n %92’si, T-K‹T’lerin
%43’ü ve K‹T’lerin ise sadece %18’inde vard›r. Risk
faktörleri göz önüne al›nmadan bu 3 grup karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda 2-y›ll›k hastal›ks›z yaflam KKT, T-K‹T ve
K‹T gruplar›nda s›ras› ile %31, %37 ve %43 oran›n-
da bulunmufltur. Ancak prognostik de¤iflkenlere
göre hesapland›¤›nda 3 grup aras›nda hastal›ks›z
yaflam aç›s›ndan belirgin bir fark izlenmemifltir.
Tüm de¤iflkenler göz önüne al›nd›¤›nda KKT’da
K‹T’e göre hematopoietik engraftman›n daha geç
oldu¤u (HR=0.37; p<0.001), transplanta ba¤l› mor-
talitenin daha yüksek oldu¤u (HR=2.13; p<0.01) ve
akut GVHH’n›n daha az oldu¤u (HR=0.50;
p<0.001) görülmüfltür. T-hücre deplesyonu uygu-
lanm›fl K‹T al›c›lar›nda ise deplesyon uygulanma-
m›fl K‹T al›c›lar›na göre akut GVHH’n›n daha az
(HR=0.25; p<0.0001) ve relaps riskinin ilk 100 gün
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içinde daha fazla (HR=1.96; p<0.02) oldu¤u izlen-
mifltir. Kronik GVH hastal›¤› T-K‹T ve KKT sonras›
daha az (p<0.0001 ve p<0.002) olarak geliflmifl ve
mortalite genelde T-K‹T grubunda daha yüksek
oranda izlenmifltir (p<0.07). Özet olarak, prognos-
tik de¤iflkenler göz önüne al›nd›¤›nda bu 3 grubun
uzun dönemde birbirlerine hiçbir üstünlü¤ü yok-
tur. Kordon kan› transplantasyonu sonras› eng-
raftmandaki geçikme ve transplanta ba¤l› mortali-
te oran›nda artma, K‹T sonras› daha yüksek oran-
da geliflen GVHH ile dengelenmektedir. Sonuç ola-
rak bu kapsaml› çal›flma, kordon kan›n›n tam uy-
gun kemik ili¤i bulunamayan akut lösemili çocuk-
lar için çok uygun bir kök hücre kayna¤›n› olufltu-
raca¤›n› göstermektedir. Bu çal›flman›n destekledi-
¤i, KKT sonras› GVHH riskinin daha az olmas›na
karfl›n lösemi hastalar› için artm›fl bir relaps riski-
nin olmad›¤› bulgusu ileride daha fazla transplant
say›s› ile yap›lacak karfl›laflt›rmal› çal›flmalar ile de
desteklenirse kordon kan›n›n immün sistemin im-
matür olmas›na karfl›n içerdi¤i normal fonksiyona
sahip NK hücreleri veya di¤er hücreler ile antilöse-
mik etkiyi gösterbildi¤i kan›tlanm›fl olacakt›r. Ya-
k›n zamanda yap›lan bir baflka çal›flmada da aile
d›fl› bireylerden yap›lan tam uygun kemik ili¤i
transplantasyonlar› ile 0-3 antijen uygunsuz kor-
don kan› transplantasyonlar› uygun-çift (matched-
pair) analizi yap›larak karfl›laflt›r›lm›fl ve çocuk
hastalar için uygun bir seçenek oldu¤u sonucuna
var›lm›flt›r (16). 

C. Eriflkinlerde aile d›fl› bireylerden kordon
kan› transplantasyon deneyimleri

"Eurocord" kay›tlar›na göre 2000 y›l› itiba-
riyle aile d›fl› bireylerden kordon kan› kullan›larak
toplam 108 eriflkin hastaya kordon kan› transplan-
tasyonu uygulanm›flt›r (4). Median yafl› 26 y›l (15-
53 y›l) ve median a¤›rl›¤› 60 kg (35-110 kg) olan bu
hasta grubuna median 1.7 x 107/kg (0.2-6.0) çekir-
dekli hücre verilmifl ve median 20 ay (0.6-60 ay) ta-
kip edilmifltir. Bu hastalar›n 32’si ALL, 23’ü AML,
37’si KML, 12’si MDS ve 4’ü non-Hodgkin lenfoma
tan›s› ile izlenmekte ve KKT’u öncesi 20’sine otolog
K‹T uygulanm›fl fakat baflar›s›z olmufltur. Sadece 6
hastaya doku tipi tam uygun kordon kan› verilmifl-
tir, di¤erleri 1-3 antijen uygunsuzdur. Bir y›ll›k ya-
flam oran›, tüm hastalar için %27 olup kronik faz
KML ve 1-2’nci tam remisyondaki akut lösemi has-
talar› için %39 ve ileri evredekiler için %17’dir. Nöt-
rofil engraftman› transplant sonras› ilk 60 günde

olgular›n %81’inde median 32 günde (13-60 gün)
gerçekleflmifltir. Verilen çekirdekli hücre say›s›n›n
1.7 x 107/kg’dan daha fazla olmas› nötrofil engraft-
man›n› çok olumlu olarak etkilemifltir (p = 0.01).
Akut GVHH (  grade II) insidans› %38 olarak bu-
lunmufltur ve en s›k ölüm nedenlerini enfeksiyon
ve GVHH oluflturmufltur. Relaps oran› düflük ol-
makla birlikte izlem süresi çok k›sad›r. Sonuç ola-
rak, kordon kan›n›n doku tipi tam uygun kemik ili-
¤i donörü olmayan eriflkin hastalar için de uygun
bir seçenek oluflturdu¤u kabul edilmektedir. An-
cak transplanta ba¤l› mortaliteyi etkileyen en
önemli faktörün (p=0.004) verilen çekirdekli hücre
miktar›n›n (< 2.0 x 107/kg) olams›, kordon kan›n›n
eriflkinler için kullan›m› k›s›tlad›¤› düflünülmekte-
dir. Bu engeli aflabilmek için kordon kan›n›n ex vi-
vo ekspansiyonu ve sonras›nda eriflkinlere verilme-
si gündeme gelmifl ve klinik çal›flmalar bafllam›flt›r.

"EX V‹VO" EKSPANS‹YON

Kordon kan›nda s›n›rl› miktarda kök hüc-
renin bulunmas› bu önemli kök hücre kayna¤›n›n
eriflkinler için kullan›m›n› s›n›rlamaktad›r (4,17).
Ayr›ca çocuk hastalarda kullan›ld›¤›nda bile nötro-
fil ve trombosit engraftman› kemik ili¤i transplan-
tasyonuna göre daha geç olmaktad›r (13-16). Kor-
don kan› kök hücrelerinin ex vivo ekspansiyonu ile
bu güçlüklerin üstesinden gelinmesi ve eriflkin
hastalar için de daha rahat kullan›labilirli¤i hedef-
lenmektedir. Teorik olarak hastaya kordon kan› ile
verilecek kök hücre ve progenitör hücrelerin say›s›-
n›n in vitro ortamda artt›r›lmas› ile hematopoietik
engraftman h›zland›r›labilir, enfeksiyon riski azal-
t›labilir ve eriflkin hastalar için daha güvenle kulla-
n›labilir. Bu nedenlerle bafllat›lm›fl preklinik çal›fl-
malarda kordon kan›ndaki kök hücrelerin ex vivo
olarak ekspansiyonunun sa¤lanabildi¤i gösterilmifl
ve bunun klinik aç›dan önemi sorgulanmaya bafl-
lanm›flt›r (18). Günümüzde kordon kan› hücreleri-
nin ex vivo ekspansiyonun klinik önemini araflt›r-
mak için yap›lm›fl olan toplam 3 çal›flman›n ön
bulgular› yay›nlanm›flt›r (19-21). Bu çal›flmalar›n
en kapsaml›s› olan Kurtzberg ve arkadafllar›n›n
yapt›¤› çal›flmada toplam 28 hastaya myeloablatif
tedaviden sonra kordon kan›n›n yar›s› herhangi bir
ifllem uygulanmadan verilirken di¤er yar›s› PIXY,
Flt-3L ve EPO gibi büyüme faktörleri ile toplam 12
gün ex vivo ekspansiyon uyguland›ktan sonra ve-
rilmifltir. Sonuç olarak ex vivo ekspansiyon uygu-
lanm›fl kordon kan›n›n iyi tolere edildi¤i fakat mye-
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loid, eritroid ve trombosit engraftman› aç›s›ndan
tarihsel kontrollere göre belirgin bir fark›n olmad›-
¤› bulunmufltur (19). Sadece bir çal›flmada ex vivo
ekspansiyonun trombosit engraftman›n› biraz h›z-
land›rd›¤›n› destekler bulgular elde edilmifltir (20).
Sonuç olarak günümüzde kordon kan›n›n ex vivo
ekspansiyonunun klinik olarak olumlu etkilerinin
oldu¤unu destekler hiçbir inand›r›c› veri yoktur
(22). Bu nedenlerle kordon kan›n›n toplanmas›, vo-
lüm azalt›lmas›, dondurulup saklanmas› ve çözüle-
rek verilmesinde kullan›lan tekniklerin, kordon ka-
n›nda en fazla hücre elde etmeyi sa¤l›yacak flekilde
gelifltirilmesinin pratik anlamda çok önemi vard›r.  
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