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ü Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu (kan grubu uyumsuzluğu)
Ø Çoğu ABO uyumsuzluğuna bağlıdır. Alıcıda bulunan Anti-A ve/veya Anti-B 

antikorlarına bağlı gelişir. (Rh, Kell, Duffy uyumsuzluğunda da gelişebilir)
Ø Akut intravasküler hemoliz olur (Coombs testi pozitiftir).
Ø Ateş, titreme, göğüs ve bel ağrısı, hipotansiyon, taşikardi, takipne gelişebilir.
Ø DİK (aşırı doku faktörü salınımı), akut tübüler nekroz (hemoglobinüri) olabilir.
Ø Transfüzyon durdurulur, DİK ve akut tübüler nekroz tedavisi yapılır.

ü Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI)
Ø Transfüzyon ilişkili ölümlerin en sık nedenidir.
Ø Transfüzyon sırasında veya ilk 6 saat içinde gelişen non-kardiyojenik 

pulmoner ödem (grafide bilateral interstisyel infiltrasyon) ve solunum 
yetmezliği tablosudur.

Ø Dönor lökositlerindeki HLA antijenlerine karşı alıcıdaki antikorların (anti-HLA 
antikor) reaksiyon vermesi sonucu gelişir. Bu antikorlarla kaplı lökositler, 
akciğer damarlarında mediyatörler salgıyarak kapiller geçirgenliği arttırır.

Ø  En önemli risk faktörü multipar kadın donörlerden alınan ürünleridir.
Ø Tedavide oksijenizasyon uygulanır, diüretik kullanılmaz.

ü Hipervolemi (TACO)
Ø Transfüzyon ilişkili aşırı yüklenme tablosudur (kardiyojenik pulmoner ödem). 
Ø Hipertansiyon, ortopne ve PAAC’de bilateral infiltrasyon görülür. BNP düzeyi 

yüksektir. 
Ø Tedavide oksijenizasyon ve diüretik uygulanır.

ü Hipotansiyon: Bazı lökosit filtreleri ile ilişkili olarak bradikinin salınımı ile gelişir.
ü Sepsis

• Geç dönem komplikasyonlar
ü Geç hemolitik reaksiyon
Ø Kan transfüzyonu veya hamilelik nedeniyle daha önceden eritrosit antijenleri 

ile immünize olmuş hastalarda görülür. 
Ø Ancak bu antikorlar düşük titreli olduğu için cross-match sırasında tespit 

edilemezler.
Ø Transfüzyondan 1-2 hafta sonra bu eritrosit antijenlerine karşı hafıza 

immünitesi ve otoantikor yanıtı gelişir (Coombs testi pozitif)
Ø Antikor kaplı eritrositler retiküloendotelyal sistemde yıkılır (intravasküler değil).
Ø Genellikle zayıf ve kendini sınırlayıcıdır, tedavi gerekmez.

ü Post-transfüzyon purpura
Ø Transfüzyondan 7-10 gün sonra, antiplatelet antikorlara bağlı gelişen derin 

bir trombositopeni tablosudur.
Ø Bu hastaların çoğu daha önce sık transfüzyon yapılmış veya multipar 

kadınlardır.
Ø  Tedavide İVİG ya da plazmaferez yapılabilir.

ü Graft Versus Host Hastalığı
Ø İmmünsüpresif bir hastaya T lenfosit içeren kan tranfüzyonu yapıldığında, 

8-10 gün içinde gelişen ve 3-4 hafta içinde ölümle sonuçlanan bir tablodur. 
Ø HLA uyumsuzluğu sonucunda donör T lenfositlerinin saldırısına bağlı gelişir. 
Ø Ateş, döküntü, ishal, karaciğer fonksiyon testleri artışı, ilikte hipoplazi, 

pansitopeni ile karakterizedir. 
Ø Engellemek için ışınlanmış eritrosit süspansiyonu kullanılabilir.

ü Sekonder hemokromatoz
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• Transfüzyonla Geçen Enfeksiyonlar
ü Bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlardan daha sık görülür.
ü Bakteriler
Ø Eritrosit süspasiyonu soğuk şartlarda saklandığı için enfeksiyon riski düşük 

olmakla birlikte; Y. Enterocolitica, Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter ve 
E.coli ile enfeksiyon gelişebilir.

Ø Trombosit süspansiyonlarında ise en sık koagülaz negatif stafilokoklar 
görülür.

ü Virüsler
Ø Hepatit B: Transfüzyonla en sık geçen virüstür. Bunun en önemli nedeni 

pencere dönemindeki hastaların teşhis edilememesidir.
Ø Hepatit C: Anti-HCV tüm dünyada standart bakıldığı için bulaşma riski 

azalmıştır.
Ø Diğer: CMV, HIV, HTLV-1, Parvovirus vb

• Masif Banka Kanı Transfüzyonu Komplikasyonları
ü Dilüsyonel trombositopeni, FV ve FVIII eksikliğine bağlı kanama
ü Hipervolemi
ü Hipotermi
ü Hipokalsemi
ü Hiperpotasemi: Beklemiş kanda potasyum düzeyleri artar.
ü Metabolik alkaloz: Sitratın, bikarbonata metabolize olması ile gelişir.
ü Metabolik asidoz: Beklemiş kandaki potasyum ve laktik asit artışına bağlıdır.

HEMAFEREZ

þ Aferez ‘’ayırmak, uzaklaştırmak’’ anlamlarına gelen bir sözcüktür.
þ Hemaferez, hasta veya dönorün kanının içindeki hücrelerin (sitaferez) veya 

plazmanın  (plazmaferez) ayrıştırılması işlemidir.

Sitaferez endikasyonları Plazmaferez endikasyonları

•  Eritrositaferez
 ü Orak hücreli anemi
  Ø Akut komplikasyonların tedavisi
  Ø Tekrarlayan inmeler için profilaksi
 ü Hiperparazitemi (malarya, babesyoz)
 ü Hemokromatozis
• Lökaferez
   ü Hiperlökositoz sendromu (lösemiler)
   ü Kutanöz T hücreli lenfoma (fotoforez)
   ü Periferik kök hücre toplaması
• Trombositaferez
   ü Semptomatik trombositoz

•  Hematolojik hastalıklar
 ü Trombotik trombositopenik purpura
 ü Hiperviskozite (plazma hücre diskrazileri)
 ü İdiyopatik trombositopenik purpura 
 ü Posttransfüzyon purpura 
 ü Soğuk aglütinin hastalığı
 ü ABO uyumsuz kemik iliği nakli
•  Otoimmün hastalıklar
 ü Kriyoglobülinemi
 ü Romatoid artrit
 ü Myastenia gravis
 ü Goodpasture sendromu
 ü Guillain Barre sendromu
•  Metabolik hastalıklar
 ü Homozigot familyal hiperkolesterolemi
 ü Refsum hastalığı
•  Diğer 
 ü İlaç aşırı dozları/intoksikasyonları
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HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

þ Hastanın hematopoezinden sorumlu kök hücrelerin, başka bir kök hücre kaynağından 
toplanan kök hücrelerle yer değiştirilmesidir. 

þ Malign (lösemi, lenfoma, multiple miyelom vb) veya benign (hemoglobinopatiler, immün 
yetmezlikler, aplastik anemiler, lizozomal depo hastalıkları vb) durumların tedavisinde 
kullanılmaktadır.

þ Kök hücre vericisine, HLA uyum durumuna ve toplanan kaynağa göre farklı 
tipleri bulunmaktadır. 
• Vericiye göre kök hücre nakli tipleri
ü Otolog Kök Hücre Nakli
Ø Kemoterapiye doz bağımlı yanıt alınan hastalıklarda en önemli sorun 

kemik iliği aplazisi gelişme riskidir.
Ø Bu nedenle otolog kök hücre naklinde hastanın kendi hematopoetik kök 

hücreleri, hastalığına yönelik yüksek doz kemoterapi verilmesini takiben 
hastaya tekrar transfüze edilir. 

Ø Multipl myelom ve lenfomalar en sık endikasyonlarını oluşturmaktadır.
ü Allojenik Kök Hücre Nakli
Ø Bir başka insandan (donör) alınan hematopoetik kök hücrelerin (greft), uygun 

hazırlık sonrası alıcıya verilmesiyle gerçekleştirilen nakil türüdür. 
Ø Temel amaçlar
§ Hastadaki problemli hematopoetik hücrelerin uygun hazırlık rejimleri ile 

ortadan kaldırılması
§ Vericinin sağlıklı kök hücrelerinin alıcıda tekrar hematopoez ve immün sistemi 

oluşturarak ilgili hastalığı ortadan kaldırması (Graft versus tümör)
§ Tüm bunları sağlarken de alıcının sağlıklı hücrelerine karşı immünite 

gelişmesinin (Graft versus host) engellenmesi

@ Farklı bir graft kullanılmadığı için otolog kök hücre naklinde hastalığın nüks riski 
yüksektir (graft versus tümör etkisi yok), graft versus host hastalığı gelişme 
riski ise yoktur.

• HLA uyum durumuna göre nakil tipleri
ü Singeneik nakil
Ø Monozigotik ikizler arasında yapılan nakildir. Genetik materyal tamamen aynı 

olduğu için özel olarak isimlendirilmiştir. 
Ø Greft reddi ve graft versus host hastalığı (GVHD) beklenmez. 
Ø Buna karşın, aynı genetik materyali içerdiği için kalıtsal hastalıklar için 

kullanılamaz.
ü Akrabadan tam uyumlu nakil
Ø Uygun verici kardeşin bulunması durumunda HLA class I (HLA-A/B/C allelleri) 

ve HLA class II (HLA-DR/DQ allelleri) antijenlerinin 10/10 tam uyumlu 
olduğu nakiller ilk tercihtir.

ü Akraba dışı tam uyumlu nakil 
Ø Kök hücre veritabanlarının kurulması ve gönüllü bağışçıların artmasıyla önemli 

bir kaynak haline gelmiştir. 
ü Haploidentik nakil (kısmi uyumlu)
Ø Tam uyumlu vericinin bulunamadığı veya verici arama ve hazırlık süreçlerinin 

beklenemediği acil durumlarda çocuktan, anne – babadan veya bir HLA allel 
setini paylaşan başka bir akrabadan nakil yapılmasıdır. 
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• Kök hücrenin toplandığı kaynağa göre nakil tipleri
ü Periferik kandan kök hücre toplanması
Ø Erişkinde en yaygın kullanılan kök hücre kaynağıdır. 
Ø Birkaç gün yüksek dozda G-CSF gibi büyüme faktörlerinin uygulanmasını 

takiben, aferez ayrıştırma yöntemiyle hematopoetik kök hücreler toplanır. 
Ø G-CSF gibi büyüme faktörlerinin yetersiz kalması durumunda plerixafor 

(CXCR4 antagonisti) kullanılabilir.
ü Kemik iliğinden kök hücre toplanması
Ø Erişkinde giderek azalan oranlarda kullanılmaktadır. 
Ø Doğrudan vericinin kemik iliğinden aspirasyon yoluyla kök hücrelerin 

toplanmasıdır. 
ü Kordon kanı kök hücresi
Ø Doğum esnasında kordonun kanındaki kök hücrelerinin ayrıştırılıp çok düşük 

sıcaklıklarda saklanması ve gerektiğinde kullanılması esasına dayanır. 
Ø İçerdiği hematopoetik kök hücre miktarının ve çeşitliliğinin az olması nedeniyle 

geç engrafman ve greft başarısızlığı riski gibi dezavantajları vardır.
Ø Daha az GVHD riski ve acil şartlarda hızla kullanılabilir olması gibi avantajları 

bulunmaktadır.

Hazırlık Rejimleri
• Otolog nakillerde sadece miyeloabtatif tedavi (hematopoetik kök hücrelerinin 

temizlenmesi) verilir.
• Allojeneik nakillerde ise miyeloablatif tedavi ile birlikte immünsüpresif tedavi 

(verici kök hücrelerinin reddine yol açabilecek immünite hücrelerinin T lenfositler 
başta olmak üzere baskılanması) de verilir.

Kök Hücre Nakli Komplikasyonları 
• Graft versus Host Hastalığı (GVHD)
ü Vericinin kök hücrelerinin yeni meydana getirdiği immün sistemin, alıcının 

hücrelerindeki HLA’lara karşı immün yanıt oluşturmasıyla karakterize tablodur. 
ü En çok Tip IV hücresel immünite aracılığıyla gelişir. 
ü Nakilden sonraki ilk 100 gün içerisinde gelişen, daha hızlı ilerleyebilen ve sıklıkla 

cilt, karaciğer ve gastrointestinal sistemi tutan tabloya akut GVHD; 100 
gün sonrasında gelişen daha yavaş seyirli ve skleroderma gibi otoimmün 
hastalık benzeri tabloların görülebildiği duruma kronik GVHD denmektedir.

ü Profilakside metotreksat ve kalsinörin inhibitörü (siklosporin-takrolimus) 
kombinasyonu kullanılır.

ü Tedavide ise yüksek doz steroid verilir (yanıtsız olgularda diğer immünsüpresif 
ilaçlar kullanılabilir)

ü Cilt tutulumunun tedavisinde psöralen + ultraviyole A ışınlama (PUVA) etkili 
olabilmektedir.

• Greft başarısızlığı (yetmezliği)
ü Alıcı immünitesinin, grefte karşı baskın gelmesi durumudur (Greft, ilikte yerleşip 

hematopoez ve yeni immünite oluşturamaz)
ü Verici ve alıcı arasındaki HLA uyumunun az olması, hazırlık rejimlerinin düşük 

yoğunlukta verilmesi, verilen kök hücre miktarının az olmas ve kaynak olarak 
kordon kanının kullanılması durumlarında risk artmaktadır. 

• Enfeksiyonlar 
ü Yeni immünite oluşturulana kadar (otolog nakilde kısa, allojenik nakillerde daha 

uzun) hastalarda enfeksiyon riski artmaktadır. 
ü Uzamış nötropeni, GVHD gelişmesi ve immünsüpresif tedavi gibi durumlar 

enfeksiyon riskini arttırmaktadır.
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• Tedavi ilişkili toksisite
ü Erken dönem toksisiteler; alopesi, bulantı-kusma, mukozit, hemorajik sistit, 

pnömonitis, alveolar kanama, sinüzoidal obstrüksiyon sendromu vb
ü Geç dönem toksisiteler; endokrin anomaliler (büyüme gelişme geriliği, 

hipogonadizm, infertilite, hipotiroidi), aseptik nekroz, katarakt, sekonder 
maligniteler  vb
Ø Sekonder maligniteler arasında en çok tedavi ilişkili MDS ve AML, EBV ilişkili 

post-transplant lenfoproliferatif hastalık ve bazı solid tümörler sayılabilir.

@ Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu (SOS)
(Veno-oklüziv hastalık)

þ Genellikle yüksek doz busulfan ve siklofosfamid içeren hazırlık rejimlerine bağlı 
gelişir. 

þ Postsinüzoidal intrahepatik venüllerde yaygın fibrin tıkaçları sonucunda; portal 
hipertansiyon, asit, sarılık, karın ağrısı ve şişliği, hipervolemi gibi bulguların geliştiği 
hayatı tehdit edici olabilen tablodur. 

þ Profilaksi ve tedavide defibrotid kullanılır.

Kök hücre naklinin günlere göre majör komplikasyonları

YAŞLILIKTA MEYDANA GELEN HEMATOLOJİK 
SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ 

• Yaşlanmayla birlikte bazal hematopoez değişmez. Fakat artmış ihtiyaç durumunda 
hematopoetik sistemin kompanse etme yeteneği azalmıştır. 

• Yaşlılarda anemi için kullanılan sınır değerler değişmez; kadınlarda 12 g/dl, erkeklerde 
13 g/dl’dir. 

• Eritrositlerin yaşam süresi değişmez.
• Plazmadaki ve hemotopoezdeki demir döngüsü değişmez.
• Yaşlanmayla birlikte lökosit ve trombosit sayıları değişmez.


