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Genel Bilgiler 

Tam uyumlu (10/10 ya da 9/10 ) vericisi 

olmayan kök hücre nakli alıcı adaylarına 

6/10 uyum ile periferik kan kök hücre nakli 

yapılabilmektedir. Bir HLA-haploidentik 

nakil donörü, ortak kalıtım yoluyla, alıcı ile 

tam olarak bir HLA haplotipini paylaşan ve 

paylaşılmayan haplotip üzerinde sıfırdan 

altıya kadar değişen sayıda HLA geni için 

uyuşmayan bir vericidir. Potansiyel HLA-

haploidentik vericiler arasında biyolojik 

ebeveynler; biyolojik çocuklar;  yarı uyumlu 

kardeşler; hatta teyzeler, amcalar, kuzenler 

veya torunlar gibi geniş bir verici havuzu 

vardır. Her insanda 6. kromozom  üzerinde 

bulunan iki set HLA (haplotip) vardır; bir set 

babadan, bir set de anneden türetilir. 

Herhangi bir anne ve baba için, 

çocuklarında dört olası HLA antijeni seti 

vardır. Ortalama olarak, her dört kardeşten 

sadece biri (% 25), nakil gerektiren hasta ile 

tamamen HLA ile eşleştirilecektir. Her dört 

kardeşten ikisi (% 50) sadece haplotip 

uyumlu olacaktır. Hastanın tüm 

çocuklarının ve her iki hastanın 

ebeveynlerinin de sadece haplotip 

eşleşmeleri olur. İlgili aileler çok yaygın 

haplotiplere sahip olmadıkça veya aileleri 

arasında evlenmedikçe, hastanın 

ebeveynlerinin, çocuklarının veya ilk 

kuzenlerinin tam HLA uyumlu olması olası 

değildir. 
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Haploidentik kök hücre naklinin akraba dışı 

vericiye kıyasla avantajları; 

• Vericiye kolay ulaşılır ve hızla nakil 

için hazırlanabilir. 

• Ek hücre gerektiğinde vericiden 

kolaylıkla tekrar temin edilebilir. 

• Akraba dışı nakile göre tarama 

bankasına ek ödeme yapılmayacağı 

için daha ucuza gelir (merkeze göre 

değişken bilgi). 

• GVL etkisi belirgindir. 

Dezavantajları ise; 

• GVHD insidansı yüksektir. Çift yönlü 

alloreaktivite izlenir. 

• Immun yapılanma gecikir. 

• Nüks ihtimali (tam uyumlu kardeş 

nakile göre yüksektir.) 

• CMV viremisi insidansı daha 

yüksektir. 

GVHD şiddetini ya da ihtimalini azaltmak 

için T hücrelerinin deplese edildiği 

nakillerde ise GVL etkisi azalır greft 

rejeksiyonu ise artabilir. 

Verici Seçimi 

Hastanın en az 4 vericisi olmasını 

sağlayacak şekilde 1. ‘ akrabalarına bakmak 

gerekir. ABO kan grubu uyuşumu,CMV 

durumu değerlendirilmelidir. Bir 

haploidentik vericiden hücre alınmasının 

önünde 2 mutlak engel vardır; vericinin 

psikolojik yetersiz olması ve hasta da 

akımsitometri ile ya da kompleman bağımlı 

sitotoksik değerlendirmde tespit edilecek 

düzeyde anti HLA antikorları (DSA) 

bulunmasıdır. MFI<3000 olan veya MFI< 

5000 olup ve Anti HLA A,B ve DR taşıyan 

alıcıların desensitizasyonuna ihtiyaç 

olmadığı yönünde görüşler var. MFI> 5000 

ise greft yetmezliği gelişme ihtimali son 

derece yüksektir. Hastalar daha önceki 

transfüzyonlar,allojeneik nakil ve gebelik 

Tam uyumlu donör 

Haploidentik donör 

Hastanın 

çocukları 
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nedeniyle anti HLA Ab ‘ları geliştirmiş 

olabilirler. Anlaşılacağı gibi gebelik 

nedeniyle bu oran kadınlarda erkeklerden 

fazladır. DSA greft yetmezliği ile belirgin 

olarak ilişkilidir.  

Alıcı verici HLA uyumsuzluğu  T 

hücre deplesyon methodları, 

Posttransplant Siklofosfamid (post Tx Cy) 

sayesinde artık sorun olmaktan çıktı.HLA 

uyumsuzluk çalışmaları HLA DRB1 

uyumsuzluğunun bazı çalışmalarda aGVHD 

riskini arttırdığı bazılarında ise aGVHD 

riskini azalttığı tespit edilmiş. GIAC ve Post 

Tx Cy ‘ın OS açısından farkı bulunmadığı 

düşünülmektedir. HLA Haplo kardeşler 

anne ve babadan ortak HLA haplo tip 

taşıyan kardeşlerdir. Bu antijenler inherited 

yani kalıtımsal antijenlerdir ve anneden 

geçene IMA babadan geçene IPA denir. 

Geçmeyenler ise NIMA ve NIPA ‘dır. 

Bazı çalışmalarda elde edilen sonuçlara 

bakacak olursak;  NIPA uyumsuz nakiller ile 

NIMA uyumsuz nakillerin transplant ilişkili 

mortalite ve greft yetmezliği oranları eşit 

saptanmış ancak NIPA uyumsuz nakillerde 

aGVHD oranı daha yüksek tespit 

edilmiş.Yine babadan çocuğa yapılan 

nakillerde anneden çocuğa yapılan 

nakillere oranla daha fazla kronik GVHD 

saptanmış. Kardeş haploidentik nakiller ile 

anneden haploidentik nakillerin transplant 

ilişkili mortalitesi benzer saptanmış. 

Kardeş haploidentik nakillerde cinsiyet 

farkının önemli olmadığı bildirilmiş. 

Anneden çocuğa yapılan nakillerde 5 yıllık 

olaysız sağkalım (EFS) babadan çocuğa 

yapılan nakillere göre daha uzun bir süre 

olarak  saptanmış. Anneden yapılan 

nakillerde alıcı çocuğun cinsiyeti sonular 

açısından fark yaratmamaktadır. NK 

hücreleri hastalık relapsında önleme de 

önemli role sahiptirler. KIR gen kompleksi 

KIR ligandları olarak adlandırılan HLA -A, 

HLA -B, HLA-C epitoplarını tanıyan NK 

hücresi immunglobulin benzeri reseptörler 

için 15 kadar geni kodlar. KIR ligand 

uyumsuzluğunun veya KIR haplotip B 

donörlerinin potansiyel faydası prospektif 

olarak değerlendirilmelidir. NK hücreleri 

MHC vasıtasıyla hedef hücre (yabancı 

antijen taşıyan hücre )  ya da vücudun kendi 

hücresini ayırt eder. Allojeneik nakil sonrası 

alıcının KIR hücreleri lösemik hücreleri 

önceden hedef olarak tanıyamaz iken 

vericinin hücreleri sayesinde lösemik 

hücreler NK hücreleri tarafından hedef 

olarak algılanır çünkü inihibitör HLA 

ligandlar verici NK hücrelerinde izlenmez. 

Alıcının hücrelerinde verici NK hücreleri için 

HLA ligandlarının olmaması T hücre deplese 

megadose haploidentik nakil yapılan AML 

(ALL değil) ‘de invitro olarak verici NK hücre 

alloreaktivite tayini ve bununla ilgili  potent 

antilösemik etkiyi tahmin tahmin etmede 

kullanılır. Ancak KIR ligand 
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uyumsuzluğunun antilösemik etkisi  T 

hücre replase haploidentik nakillerde 

görülmez. Donörleri KIR B haplotipi 

esksprese eden ve sadece bir aktive edici 

homozigot KIR A kodlayan hastalarda 

olaysız sağkalım, non relaps mortalite ve 

toplam sağkalım uzamış olarak tespit 

edilmiş. Yine ALL tanılı çocuk hastalarda  

KIR B haplotipi olan donörlerden CD3+ ve 

CD19+ deplese greftlerle yapılan nakillerde 

relaps riski diğer gruplara göre daha düşük 

bulunmuştur. ABO majör uyumsuzlukta 

engrafment süresi ilk 100 gün baz 

alındığında uyumlu olan gruba göre daha 

uzun olmaktadır hatta toplam sağkalımın 

kısaldığına dair yayınlarda mevcuttur. Çift 

yönlü uyumsuzlukta ise grade 2-4 aGVHD 

insidansı daha yüksek olarak saptanmıştır.  

Greft Kaynağı Seçimi 

Greft kaynağı olarak kemik iliği ya da 

periferik kan seçilebilir. Toplam sağkalım 

etkilenmez. Ancak kemik iliği alıcılarında 

relaps riski, periferik kan alıcılarında GVHD 

riski ve sitokin salınım sendromu (CRS)daha 

fazla oranda görülür. (CRS)CD3+ hücre 

dozu ile HLAII uyumsuz nakillerde daha sık 

izlenir. CRS tedavisinde ya da 

profilaksisinde steroid kullanımı önerilmez 

çünkü Post Tx Cy rejiminde  steroid Cy ‘ın 

alloreaktif T Hücreleri üzerinde etkisini 

baskılayabilir. Bunun yerine tociluzimab 

kullanılması daha uygundur. Bu konu da 

çalışma sayısı henüz yeterli sayılara 

ulaşmadığından bu bilgilerin 

değişebileceğini düşünüyoruz. 

Haploidentik Nakil İçin Hazırlama 

Rejimleri 

Prospektif çalışmalar yetersiz olduğundan 

dolayı her merkez kendi tecrübe ve 

imkanlarıyla orantılı olarak bir strateji 

seçmelidir. 

1. T Hücre Deplesyonu:  Megadoz CD34+ ile 

yapılan bu tip nakillerde yavaş 

immunrekonstitusyon ve sık enfeksiyöz 

komplikasyonlar olması nedeniyle non 

relaps mortalite yüksek seyretmektedir.  

2.GIAC: GCSF, Intensif İmmunspresyon, 

ATG,Combination of PB and BM. Yüksek 

GVHD oranları görülür. 

3.Post Tx Cy: Ucuz bir yöntemdir. Greft 

manipülasyonu gerektirmez.  

İmmun Yapılanma 

Haploidentik nakillerde immun yapılanma 

T hücre deplesyonuna ve hazırlık rejminde 

büyük ölçüde bağlıdır. Mega doz CD34+ 

haploidentik nakil uzun süreli 

immunsupresyona ve nihayetinde 

mortalitesi yüksek enfeksiyonlara neden 

olmaktadır. İmmun yapılanmayı 

hızlandırmak için patojen spesifik T hücre 

infuzyonu, alloreaktif T Hücre deplesyonu 

yapılmış poliklonal T hücre infuzyonu ya da 

suikast genleri ile donatılmış poliklonal T 

hücre ile GVHD ‘nin azaltılması stratejisi 

uygulanabilir. Nakil sonrası dönemde MMF 

ve Tacrolimus kullanılan rejimler de 

protokollere uygun şekilde kesilerek 

immun yapılanmanın hızlandırılması 

sağlanabilir. 

Uyumsuz haplotipte HLA ekspresyon kaybı 

hastalık nüksü ile sonuçlanır. Bu durum 

belki de  lösemik klonun immun 

yapılanmadan kaçması için bir mekanizma 

olarak karşımıza çıkıyor. Haploidentik nakil 

sonrası DLI infuzyonu tedavi 

stratejilerinden biridir.Haploidentik 

nakiller 9. aydan sonra nüks ettiğinde 

sıklıkla uyumsuz haplotipte HLA 

ekspresyon kaybı görülür ve bu tip bir nüks 

donor lenfosit infuzyonuna (DLI )‘a iyi yanıt 

vermez. Burada ölçülebilir kalıntı hastalığın 

(MRD – measurable residuel disease) da 



 HAPLOİDENTİK  HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ 
 (Tıp Fakültesi Öğrencileri ve İç Hastalıkları Asistanlarına Yönelik) 

4 
 

nüks riskini arttırdığına dair net veriler 

olduğunu da hatırlamakta fayda var. MRD 

pozitif saptanan hastalar için enasidenib, 

ivosidenib, idelalisib, gilteritinib, 

blinatumomab, venetoclax gibi hedefe 

yönelik tedavi stratejileri ve DLI plana dahil 

edilmelidir. 
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