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ÖZ 

Giriş: Otolog Periferal Kök Hücre transplantasyonunda engrafmanın erken olması hastanın hızlı taburcu olmasını 
sağlamakta ve komplikasyonları azaltmaktadır. Çalışmamızda otolog periferal kök hücre naklinde engrafmanı 
etkileyen faktörleri araştırmak istedik. 

Gereç ve Yöntem: Otolog periferal stem hücre nakli öncesi hastaların yaş,cins, vücut kitle indeksi (BMI), 
toplanan CD34+ miktarı,hastalığın tanısı ve hazırlama rejimleri incelendi. 

Bulgular: Otolog kök hücre nakli yapılan toplam 66 hastanın (26 kadın, 40 erkek) engrafman açısından 
karşılaştırılan parametrelerinde cins, BMI, hastalığın tanısı ile hazırlama rejimleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı. 50 yaşın altında olan ve 2,5x106/kg’ın üstünde kök hücre toplanan olgularda lökosit ve 
trombosit engrafmanının daha erken olduğu saptandı. 

Sonuç: Otolog periferal kök hücre transplantasyonunda toplanan CD34+ miktarı ile 50 yaşın altında olma erken 
engrafman açısından önemlidir.    

 

SUMMARY 

Introduction: An early engraftment in autologous peripheral stem cell transplantation that the patient from being 
discharged early and will prevent the complications as soon as possible. Therefore, we would  like to investigate 
the factors affecting engraftment in autologous peripheral stem cell transplantation. 

Material and Method: For this purpose, the age, sex, body mass index (BMI), CD34 + amount, preparative 
regimens of the patient were compared before autologous peripheral stem cell transplantation. 

Results A total of 66 patients (26 females, 40 males) with autologous stem cell transplantation were not found 
statistically significant in terms of engraftment of sex, BMI, diagnosis of disease and preparation regimens. It was 
determined that the under age of 50 years and in the cases of stem cells collected above 2.5x106 / kg that the 
leukocyte and platelet engraftment was earlier. 

Conclusion In the cases of stem cells collected above 2.5x106 / kg in autologous peripheral stem cell 
transplantation and under 50 years of age are important for early engraftment. 
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GİRİŞ 

Günümüzde otolog kök hücre transplantasyonu 
özellikle myeloma, lenfoma gibi hematolojik 
malign hastalıklarda ömür süresini uzatma ve 
tedavi amacıyla sıklıkla başvurulan etkin bir 
tedavi yöntemidir (1-3). Allojeneik kök hücre 
transplantasyonunda olduğu gibi otolog nakilde 
de sık infeksiyon ve antibiyotik kullanımının 
engrafman süresini geciktirdiği bilinmektedir. 
Erken engrafman hastanın erken taburcu edil-
mesini sağlamakta ayrıca ekonomik yükü azalt-
maktadır. Uzun süreli hastanede kalma infek-
siyon sıklığının artırmakta, psikojenik faktörlerin 
ön plana çıkmasına neden olmaktadır (4). 

Erken engraftman hastaya uygulanan hazırlama 
rejimi ve hastanenin içinde bulunduğu şartlar ile 
de ilgilidir. Multiple  Myeloma ve Lenfoma gibi 
hematolojik malign hastalıklarda daha önce has-
talığı nedeniyle radyoterapi almamış olgularda 
hızlı engrafman sağlanırken hastanın daha önce 
radyoterapi görmesi engrafman süresini 
uzatmaktadır . 

Toplanan kök hücre sayısının (CD34+) miktarının 
az olması, viral infeksiyonlar ve ağır hazırlayıcı 
kemoterapi rejimlerinin kullanılması graft yetmez-
liği nedenleri arasındadır (5-8). 

Çalışmamızda hastalık ve hastane dışındaki 
hastaya ait olan faktörlerin hangilerinin erken 
engrafmanda etkili olduğunu retrospektif olarak 
inceledik. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Daha önce Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi He-
matoloji Bilim Dalında takip edilen Multipl 
Myeloma, Relaps Refrakter Hodgkin Lenfoma ve 
tedaviye refrakter Non-Hodgkin Lenfoma olguları 
Otolog Periferal Kök Hücre Transplantasyonu için 
hazırlanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Kliniği Kemik İliği Transplantasyon 
Merkezinde otolog transplantasyon yapılan 
hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik 
ve klinik özellikleri, transplantasyon öncesi 
toplanan kök hücre miktarları,transplant sonrası 
lökosit ve trombosit engrafman zamanları retros-
pektif olarak incelendi. Olguların yaş, cins, BMI 
(vücut kitle indeksi) ile bu engrafman zamanları 
karşılaştırıldı. 

Çalışma yapılmadan önce SBÜ İzmir Bozyaka 
SUAM Etik kurulundan 30.12.2020 tarih ve 09 nlo 
karar ile etik kurul onayı alındı.  

Son indüksiyon kemoterapisinden on dört gün 
sonra,  G-CSF (Neupogen)  10-15 µg / kg/gün 2 
saat infüzyon ile 4-6 gün süreyle verildikten sonra 
kök hücreleri toplama işlemi aferez cihazı ile 
yapıldı.(Spektrum COBE Lakewood, CO USA). 
Elde edilen mononükleer hücreler %10’luk dimetil 
sülfoksid (DMSO) konsantrasyonu ile kriyopre-
zervasyona tabi tutuldu. Hazırlama rejimini 
tamamladıktan sonra ürün 37 ° C'ye ısıtıldı ve 
intravenöz infüze edildi. 

Premedikasyon için 50 mg difenhidramin ve 1 mg 
/kg metilprednizolon verildi. 

Transplantasyon sonrası engrafmanın hızlandı-
rılması için 5μg / kg/gün G-CSF (Neupogen) 2 
saat infüzyon olarak uygulandı. G-CSF lökosit 
sayısının 1x109 oluncaya kadar devam edildi.  

Hastada 38°C'nin üzerinde  2saatten fazla ateş 
veya klinik olarak infeksiyon şüphesi olması duru-
munda geniş spektrumlu antibiyotikler başlandı. 
Hemoglobini 10 gr.civarında tutmak için eritrosit 
transfüzyonu ve trombosit sayısını 20 x 109'un 
üstünde tutmak için platelet transfüzyonları 
uygulandı. Tüm vakalarda kan ürünleri 25 Gy ile 
radyasyona tabi tutuldu. 

İstatistik 

Verilerin karşılaştırılmasında SPSS 15 kullanıldı. 
P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Verilerin ikili karşılaştırılmasında Mann-Whitney 
U testi kullanıldı. Veriler ortanca (min-maksimum) 
olarak gösterildi. 

BULGULAR 

2009-2016 yılları arasında toplam 66 hastaya 
otolog periferal kök hücre nakli uygulandı (Tablo 
1). Hastaların 40’ı erkek (yaş ort.48,3) ve 26 
kadın (yaş ort.47,74) hastaydı. 40 hasta Multipl 
Myeloma, 12 hasta Relaps/Refrakter Hodgkin 
Lenfoma (6 hasta mikst sellüler, 4’ü nodüler 
sklerozan, 2’si de lenfositten fakir tip), 14 hastada 
Non-Hodgkin Lenfoma (5 olgu diffüz büyük 
hücreli, 4’ü mantle hücreli, 4’ü Anaplastik, bir 
olguda periferal T hücreli) tanısı almıştı.  

50 yaş altı hastalarda lökosit engrafmanı ortala-
ma 11(9-14) gün, trombosit engrafmanı14 (10-
51) gün iken 50 yaş üstü hastalarda bu süre 
sırasıyla 15 (10-24)gün ve 18(10-60) gün idi. Bu 
sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu 
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(p<0.001). Cinsiyet bakımından erkek ve 
bayanlarda engrafman farkı bulunmadı (p:0.134, 
p:0.162 ). Vücut kitle indeksi (BMI) açısından 
engrafman ilişkisi gözlenmedi (p:0.094, p:0.102). 
Hastalık tanısı ile hazırlayıcı rejimler arasında  
lökosit ve trombosit engrafmanı açısından ilişki 
saptanmadı (p:0.076, p:0.101 ile p:0.214, 
p:0.089). İnfeksiyon varlığı engrafmanı geciktir-

mekteydi. (17 (11-62) ile 19 (15-71); p <0.001). 
İnfeksiyon yokluğunda engrafman daha hızlıydı 
(11 (9-21) ile 13 (11-54); p <0.001). Kök hücrenin 
2,5x106/kg’ın üzerinde toplanması durumunda 
engrafman daha erken olurken daha az toplan-
ması engrafmanı geciktirdi (9 (7-18),14 (9-52) 
iken 14 (10-29, 22 (13-67); p<0.001). (Tablo 2) 

  

 

Tablo 1. Otolog periferal kök hücre nakli olguların özellikleri 

Hasta sayısı                                                             66 

Yaş                                                                         17-73 

Cins 

    Erkek                                                                  40 (ort.48,3) 

    Bayan                                                                 26 (ort.47,75) 

Tanı 

M.Myeloma 40 

R/R Hodgkin Lenfoma 12 

R/R Non-Hodgkin Lenfoma 14 

BMI                                                                       27 

CD34+ (ortalama)    2,4x106/kg 
 

Tablo 2. Engrafmanı etkileyen faktörler 

Lökosit Engraftmanı Trombosit engraftmanı Özellik                            
n Ortalama    p Ortalama P 

Yaş 

<50                                         36 11(9-14)       14(10-51)                

≥50          30 15(10-24)                

<0.001 

18(10-60) 

<0.001 

Cins 

Erkek  40 11 (9-22) 14 (10-51) 

Kadın                    26 12 (11-24) 

0.134 

15 (10-60) 

0.162 

BMI 

≤24 28 10 (9-14) 16 (10-51) 

≥24 38 11 (10-24) 

0.094 

17 (10-60) 

0.102 

Tanı 

MM     40 11 (9-13) 14 (10-42) 

HL 12 12 (12-24) 16 (10-60) 

NHL 14 14 (13-24) 

0.101 

17 (12-60) 

0.214 

Rejim 

Melphalan 40 9 12 (7-22) 

BEAM 26 11 (7-21) 

0.101 

14 (8-25) 

0.089 

İnfeksiyon 

Var 39 17 (11-62) 19 (15-71) 

Yok 27 11 (9-21) 

<0.001 

13 (11-54) 

<0.001 

Kök hücre Sayısı  

≥2,5x106/kg       42 9 (7-18)   14 (9-52)   

≤2,5x106/kg   24 14 (10-29) 

<0.001 

22 (13-67) 

<0.001 

 

Kısaltmalar; BMI: Vücut Kitle İndeksi, MM: Multiple Miyeloma, HL: Hodgkin Lenfoma, NHL: Non-Hodgkin Lenfoma,  

BEAM: Carmustine Etoposide Cytarabine Melphalan 
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TARTIŞMA 

Otolog kök hücre nakli sonrası erken hematolojik 
düzelme olguların erken taburcu olmasını, infek-
siyon oranlarının ve komplikasyonların azalma-
sını sağlamakta, maliyetlerin düşürmektedir. 
Çeşitli yazarlar tarafından lökosit ve trombosit  
engrafmanını etkileyen birçok faktör tanımlan-
mıştır. Bazı çalışmalarda hastalığın tanısının, 
hazırlayıcı rejim ve hastanın önceden radyoterapi 
görmesinin engrafmanı etkileyici faktörler olabile-
ceği ifade edilmiştir (2,3). Bizim çalışmamızda 
tanı ve kullanılan rejimin engrafman üzerinde 
etkisi gözlenmedi. Çalışmaya alınan olguların 
geçmişinde radyoterapi olmadığından bu faktör 
değerlendirilemedi. 

Nakillerde son zamanlarda yaşın bir kontrendi-
kasyon teşkil etmediği ve fit olgularda nakil yapı-
labileceği çeşitli çalışma, konferans ve algorit-
malarda görülmektedir (9-11). Ancak çalışma-
mızda lökosit ve trombosit engrafmanının 50 
yaşın üstünde daha genç olgulara göre daha geç 
olduğu ve hastanede kalma süresinin uzayarak 
komplikasyonların ortaya çıkması neden 
olabileceği görüldü. 

Nakil olgularında infeksiyon veya ateş olmasının 
engrafmanın gecikmesine neden olduğu daha 
öncede bildirilmişti (1,5). Çalışmamızda infeksiyo-
nun engrafmanı ciddi şekilde geciktirdiğini 

gözledik. Bu gecikmeye infeksiyonun kendisi 
neden olduğu gibi kullanılan antibiyotiklerinde 
neden olabileceği düşünülmektedir. Özellikle 
otolog nakilde toplanan kök hücrelerin malign 
hücrelerle kontaminasyonu da erken engrafman 
açısından problem oluşturmaktadır (12-16). 

Toplanan kök hücre miktarının engrafmanda 
önemli rolü olduğu uzun zamandan beri çeşitli 
çalışmalarda belirtilmektedir. 2,5x106/kg.dan 
daha az hücre sayısının engrafman süresini çok 
uzattığını ve bazen graft yetmezliğine yol 
açabileceği bilinmektedir (5-7,12-14,17,18). Bu 
sayının üzerindeki hücre toplamanın erken hema-
tolojik düzelmeye yol açtığı bizim çalışmamızda 
da gözlenmiştir. 

Değişik yayınlarda engrafmanın kadın cinsiye-
tinde daha iyi olduğunu bildiren yazarlar olmasına 
karşın biz her iki cinsiyette fark bulmadık, ancak 
çalışmamızda erkek cinsiyete göre daha az 
sayıda kadın vardı (19). 

Sonuç olarak, cinsiyet, altta yatan hastalık ve 
hazırlayıcı rejimin otolog nakillerde engrafmanı 
etkileyen faktörler olduğu bildirilmesine karşın 
çalışmamızda bu durum gözlenmemiştir (4). 
Ancak çalışmamızda 50 yaşın üstünde olmak, 
infeksiyon varlığı ve antibiyotik kullanma, 
2,5x106/kg.’dan az hücre toplanması engrafmanı 
kötü etkileyen faktörler olarak saptandı.. 
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