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 Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda  
mortaliteye sebep olması, günümüzdeki uygulamalarını ömür beklentisinin yüksek olmadığı hastalıklarla 
sınırlamaktadır. Akut miyeloid lösemi (AML) bunlardan biridir. Heterojen bir hastalık olan AML’de yaşam 
süresi beklentisi değişik subtipler, prognostik özellikler ve hastalık safhalarında farklıdır. Bu yüzden nakilin 
önerileceği durumları iyi değerlendirmek lazımdır. Aslında allojeneik hematopoietik hücre nakli (alloHHN) 
AML’de kür vaad eden ispatlanmış en etkili yaklaşımdır.  
 
 Bindokuzyüzyetmişli yılların başlarında AML’de kemoterapinin bir grup hastada sağladığı remisyonun 
yaşam sürelerine yansımaması üzerine, remisyonun idamesinde hastalara yüksek doz kemoterapi ve sonrasında 
kurtarma/toparlanma amaçlı allojeneik kemik iliği verilmesi uygulamalarının hastaların yarısına kür şansı verdiği 
1980’li yılların başlarında bildirilmeye başlanmıştır. Bu etkinin, 30 yıl öncesinde ilk düşünüldüğü gibi  yüksek 
doz kemoterapi ve miyeloablasyonla değil, öncelikle graft versus lösemi (GVL) etkisi ile ortaya çıktığı uzun 
zamandır bilinmektedir. Bu da bir çeşit immünoterapidir. 
 
 Ancak işlemin komplikasyonları, bilinen ve beklenen bu etkinin istatistiklere uzun yaşam süresi 
oranlarıyla yansımasını engellemiştir. Bu komplikasyonlar başlıca doku uyumu farklılıkları ve hazırlama rejimi 
toksisitesi ile ilgilidir. Graft versus host hastalığı (GVHH), fırsatçı infeksiyonlar, organ yetmezlikleri, 
venooklüzif hastalık, interstisyel pnömoni en önemlileridir. Doku uyumu analizinin hassasiyetinin artışı, GVHH 
proflaksisinin optimizasyonu, GVL etkisini öne çıkaran uygulamalar, hazırlama rejimlerinin hastalığa özgü 
spesifitesinin ve immünsüpresif yönlerinin artırılıp toksisitelerinin azaltılması arayışları, verilen hematopoietik 
hücre içeriği ve dozunun optimizasyonu, viral infeksiyon monitorizasyonu, fungal infeksiyonlara yaklaşımdaki 
gelişmeler, nakille ilgili uygulama kısıtlılığının azalmasını sağlamaya başlamıştır. Akraba dışı uyumlu verici, 
aile içi uyumsuz verici, haploidentik verici ve kordon kanı kaynakları da ciddiyetle değerlendirilmektedir.  
 
  
NAKİL TİPİ ve ZAMANLAMA 
 

Sonuçlar ve tercihleri etkileyen prognostik özelliklerin diğer malinitelerde olduğu gibi AML’de de 
önemi çoktur. Tedavi seçeneklerini değerlendirirken gerçekten faydalı en önemli parametreler sitogenetik 
özelliklerdir. t(8;21), inv(16), t(15;17) anomalileri iyi risk işaretidir. İyi veya kötü risk özelliklerine sahip 
olmayan hastalar standart riskli olup, -5, -7, del(5q), kompleks, vd kötü genetik anomalili veya 1. kürden sonra 
kemik iliğinde %15’den fazla blastı olan hastalar kötü riskli gruptadırlar (1). İleri yaş, ileri hastalık fazı gibi 
özelikler kötü olsa da, nakil tercihinden çok, prognozun ön görülmesine etkilidir. Erkek hastaya kadın verici ve 
CMV seropozitifliği gibi özellikler de aynı şekilde değerlendirilip, verici seçiminin mümkün olduğu hastalarda 
yararlı olabilir . 

 
Çalışmalar genellikle, allojeneik nakil, otolog nakil ve sadece kemoterapi (uzun süreli hastalıksız yaşam 

süresi öngörecek şekilde iyi seçilmiş) uygulamalarını karşılaştırma yönünde değerlendirilmiştir. Bu 
karşılaştırmalarda allojeneik nakil çoğunlukla düşük başarı göstermeyip, bazı gruplarda üstün çıksa da, her 
hastaya uygulanabilme şansı olmaması, diğer seçeneklerin de onunla ve kendi aralarında değerlendirilmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Risk gruplarındaki bu değerlendirmelerde allojeneik nakilin en sık akla geldiği 
ve ümit vaad ettiği grup nüks eden ve nüks etme olasılığı yüksek olan lösemili hastalardır (Tablo 1)(2,3). 

 
Sitogenetik olarak iyi subtiplerde (“Core binding factor” (CBF) AML; t(8;21), inv(16), t(15;17)) birinci 

tam remisyonda (1.TR) nakil önerilmez, nüks gelişirse 2.TR’da önerilir (Tablo 2)(2). Yine bu hastalık grubunda, 
uygun verici çıkmaması halinde, otolog HHN de yararlı olabilir (Tablo 3)(3,4). 
 
 Standart risk ve kötü risk AML’de 1.TR’da alloHHN önerilir. Öncesindeki konsolidasyon kemoterapisi 
siklus sayısı konusunda yerleşmiş bir yaklaşım yoktur. Fazla uzamasının nakille ilgili komplikasyonları artırdığı 
kanaati mevcuttur. Otolog HHN’nin ise bu grup hastalardaki etkinliği tartışmalıdır. Uzun birinci tam remisyona 
sahip hastalarda allojeneik ile aynı veya üstün olduğunu bildirenler vardır (1).   
 



 Akut promyelositik lösemide (APL) ise spesifik tedavi ve kemoterapi ile kontrol altına alınamayan  
ısrarlı PCR pozitifliği veya nüks durumunda alloHHN gündeme gelir (1). 
 
 Primer veya sekonder refrakter AML’de allojeneik nakil çaresizlik sonucudur. Bu grup hastada 
kemoterapi veya otolog nakil ile beklenti çok zayıftır. 
 
 Hasta yaşı AML tedavisinin genelinde bir risk özelliği olması ötesinde, özellikle allojeneik transplantın 
başarılarına da şimdiye kadar yapılan uygulamalarda olumsuz olarak yansımıştır. Avrupa Kan ve Kemik İliği 
Nakli Grubu (EBMT) Akut Lösemi Çalışma Grubu’nun (ALWP) verilerine göre (1990-2000); 35 yaş üstü grupta 
nakille ilişkili ölüm oranlarında giderek artış görülmektedir (5).  
 
 Allojeneik nakil uygulamalarının tümünde uyumlu kardeş verici ilk tercihtir. Hastaların yarısından 
azının bu imkana sahip olabileceği düşünüldüğünde, yüksek riskli durumlarda bu imkan yoksa aile dışı uyumlu 
verici ikinci seçenektir. Bu tip nakillerde GVHH ve graft yetmezliği riski artmakta, nakille ilişkili ölüm oranı da 
ikiye katlanmaktadır. Verici yokluğu halinde, çoğu deneysel nitelikli olup, bu tür hastalara yine de bir ümit 
sunabilen aile içi uyumsuz verici, haploidentik verici ve kordon kanı uygulamaları denenebilir. Kordon kanı 
uygulamalarında, yeterli hücre ve minimum uyumsuzluk başarı ölçülerini aile dışı uyumlu verici ile yapılan 
nakillerdekine yaklaştırmaktadır (5). Alıcıya karşı verici NK hücre alloreaktivitesi olan vakalarda yapılan 
haploidentik nakillerde başarı oranı, diğer haploidentik uygulamalara göre daha yüksektir (5). 
 
 Son on yılda uygulaması giderek artan allojeneik periferik kan (PK) hematopoietik hücre nakli şu anda 
kemik iliği uygulamalarının önüne geçmiştir. Uygulama kolaylığı, hızlı engraftman, genellikle kısa yatış süresi, 
daha fazla GVL etkisi beklentisi gözlemlenen veya öngörülen avantajlardır. Ancak kronik GVHH’ında artış en 
önemli dezavantajıdır. Periferik kan kullanımındaki avantajların verilen hücrelerin dozuna bağlanabilmesi 
durumunu araştıran çalışmalarda kemik iliği hücrelerinin yüksek dozlarında artmış başarı gözlenmiştir (6). 
 
 Azaltılmış yoğunluklu hazırlama rejimleri yeterli immünosüpresyon ile allojeneik engraftmanı 
sağlarken, miyeloablasyon yapmadan daha az toksisite ile nakilin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Malin olmayan 
hastalıklarda ve kemik iliği yetmezliği sendromlarında bu yaklaşım makul iken, özellikle hızlı gelişme 
potansiyeli olan ve akut lösemi gibi kemik iliğinden kaynaklanan malinitelerde hastalık eradikasyonu sadece 
GVL etkisine bırakılmış olacaktır. Allo HHN sonrası GVL etkisinin ortaya çıkışı için 2-3 aylık bir zaman dilimi 
gerektiği ve bu etkinin en çok minimal rezidüel hastalıkta ortaya çıktığı düşünüldüğünde, bu tip hastalıklardaki 
nakillerde hazırlama rejimlerinin uzunca süre hastalığı baskılayıcı özellikler içermesi gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bunu miyeloablasyon yapmadan oluşturabilme arayışları hedefli tedaviler (monoklonal antikorlar 
gibi) ve/veya busulfan, melfelan tiotepa gibi ajanların yoğun dozlarının eklenmesi yaklaşımlarıyla sürmektedir. 
AML’de gerçekleştirilen uygulamalar diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırma yapacak yeterlilikte değilse de, 
azaltılmış yoğunluklu hazırlama rejimleri ile AML’li hastalara yapılan nakillerin sonuçları, transplantla ilgili 
morbidite ve mortalitenin azalması, nüksün artışı, ileri yaştaki hastalarda uygulama rahatlığı, GVHH gelişen 
veya akraba dışı uyumlu verici ile yapılan nakillerde daha az nüks görülmesi özelliklerini ortaya çıkartmaktadır 
(3). Tablo 4’te AML’li hastaların nakillerinde kullanılan miyeloablatif olan ve olmayan hazırlama rejimlerine 
örnekler verilmiştir (7). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablo 1. Sitogenetik risk gruplarına göre verici olması ve olmamasının hastalıksız yaşam süresine etkileri (3).  

 
Hasta Sayısı  

   

Çalışma grubu, risk durumu Verici Verici yok  Risk Oranı 95% Güven Sımırları 

EORTC-GIMEMA  

    ara 61 104 1.16 (0.75–1.81) 

    kötü  64 94 0.58* (0.39–0.87) 

MRC 10  

    ara 192 416 0.74* (0.59–0.92) 

    kötü 48 121 0.88 (0.61–1.28) 

HOVON/SAKK 

    ara 187 336 0.76* (0.59–0.92) 

    kötü 120 194 0.65* (0.49–0.85) 

* Verici grubunda belirgin yarar, (p < 0.05). 

 EORTC-GIMEMA (EORTC; European Organization for Research and Treatment of Cancer, GIMEMA; 
Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto); MRC 10 (MRC; Medical Research Council); 
HOVON/SAKK (HOVON; Dutch-Belgian Hemato-Oncology Cooperative Group, SAKK; Swiss Group for 
Clinical Cancer Research) 

 
 
 
 
 
Tablo 2. AML’de alloHHN endikasyonları (3).  

Prognostik Subgrup 1.TR 2. veya ileri TR 

 

İyi risk AML 

    APL Yok Var 

    CBF AML Yok Var 

Ara risk AML Var Var 

Kötü risk AML 

    Yaş 60 yıl Var Var 

    Yaş > 60 yıl Deneysel Deneysel 
 

 
 

 

 

 
 



Tablo 3. AML’de otolog HHN endikasyonları (4). 

Prognostik Subgrup 1. TR 2. veya ileri TR 

İyi risk AML 

  APL Yok Var† 

  CBF AML Yok Var† 

Ara risk AML Deneysel Var† 

Kötü risk AML     

  AML ≤ 60 yaş Deneysel† Var† 

  AML > 60 yaş Yok Yok 

†Bu durumların hepsinde alloHHN ilk tercihtir. 

 

Tablo 4. Kullanılmakta olan hazırlama rejimi örnekleri. 
 
Ajanlar    Dozları* 
  
TBI    12 cGy 
Cyclophosphamide  120-200 mg/kg 
 
TBI    12 cGy 
Cyclophosphamide  120 mg/kg 
ATG 
 
Busulfan   16 mg/kg 
Cyclophosphamide  120-200 mg/kg 
 
Busulfan   8 mg/kg 
TBI    6 cGy 
Pürin analoğu 
ATG 
 
Cyclophosphamide  60 mg/kg 
TBI    6 cGy 
Pürin analoğu 
ATG 
 
______________________________________________________________ 
* Dozlar, rejimlerin kullanıldıkları endikasyonlara, hematopoietik hücrelerin kaynağına ve ürünün özelliklerine, 
ayrıca hastayla ilişkili faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. 
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