TÜRK KIZILAY
KÖK HÜCRE E-BÜLTEN
Kök Hücre Nedir?
Yaşam boyu kendi kendini yenileme ve tamamen
olgun h crelere dön şebilme kapasitesine sahip
h crelerdir. İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden
sonraki h crelere farklılaşarak, h crelerin gelişimini,
olgunlaşmasını ve çoğalmasını sağlarlar

TÜRKÖK
TÜRKÖK, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli
bekleyen hastalar ve çok sayıda kök hücre bağışçı
adayına ait doku grubu antijeni bilgilerinin depolandığı
Kemik İliği Bankasının (KİB) kurulması ve kemik iliği
nakli ile ilgili merkezler arasında koordinasyonun
sağlanması için oluşturduğu merkezin adıdır.
TÜRKÖK, 7 Kasım 2013 tarihinde T.C. Sağlık
Bakanlığı ve T rk Kızılay arasında imzalanan protokol
ile başlamış; bu protokolle T rk Kızılay kök h cre
bağışçısı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama
s reçlerinin takibi görevini stlenmiştir
T rk Kızılay Kan Hizmetleri Genel M d rl ğ
b nyesinde kurulan “Kök H cre Kazanım ve
Koordinasyon Birimi” ve 13 Kök Hücre Bağışçı
Merkezi(KHBM) ile bağışçı kazanımı faaliyetleri
y r t lmektedir

Kök h cre bağışçı adayları sabit kan alma birimlerimize ve kök h cre
için d zenlenmiş ekiplerimize başvuruda bulunabilirler. Bağışçı
kazanım faaliyetleri hasta ismine odaklanarak yapılmamaktadır. Kök
hücre bağışçı adayı olurken kök hücre nakli tedavisi olmayı bekleyen
tüm hastalar için bağışta bulunulabileceğinin farkında olmak
gerekmektedir. 04.05.2016 tarihi itibari ile TÜRKÖK Kemik İliği
Bankası’nın, D nya Kemik İliği Bankası’na yelik işlemleri
tamamlanmış olup, yurt dışı hastalar için de lkemize eşleşme
talepleri gelmektedir. 01.07.2021 tarihi itibariyle toplam 793.685 kök
h cre bağışçısı adayı kazanımı sağlanmış. Bug ne kadar 3.006
bağışçımızdan kök h cre toplama işlemi gerçekleştirilerek hastalara
nakil işlemi tamamlanmıştır. Kök h cre bağışçı adaylarının %57’si
erkek, %43’ü kadın olup, %56’sı 18-35 yaş aralığındaki kişilerden
oluşmaktadır

KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN
UYGULANDIĞI HASTALIKLAR

Kemik iliği kanserler
Lenfomala
Çeşitli organ kanserler
Kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya
çalışmadığı durumla
Kalıtsal anemile
İmm n yetersizlikle
Kalıtsal metabolik hastalıklar
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BAĞIŞÇI KAZANIMI
18-50 yaş arasında bilgilendirilmiş ve onam vermiş; Hepatit
B, Hepatit C, Si liz, HIV/AIDS geçirmemiş, kanser tanısı
almamış ve kronik hastalığı olmayan sağlıklı her birey kök
h cre bağışında bulunabilir
Kök hücre bağışı süreci bağışçı adaylarından 3 t p numune
alınarak başlar. T rk Kızılay tarafından bu numuneler ile
bulaşıcı hastalıklar açısından serolojik testler (HbsAg, Anti
HCV, Anti HIV ve Si lis) ve kan gruplama testleri çalışılır.
Uygun bulunan adayların HLA numuneleri T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın belirlediği TÜRKÖK Doku Tipleme
Laboratuvarına teslim edilir. Doku tiplemesi yapılan
bağışçıların sonuçları TÜRKÖK Kemik İliği Bilgi Bankası
(TÜRKÖK KİBB) veri tabanına aktarılır
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından bir hasta için yapılan taramalarda TÜRKÖK KİBB sisteminde uygun eşleşme tespit
edilirse Kızılay tarafından kök h cre bağışçı adayına ulaşılır. Onayı alınan bağışçı adayından tekrar numune
alınarak serolojik testler çalışılır. Test sonuçları uygun olan adayların HLA numunesi hastanın HLA numunesi ile
karşılıklı çalıştırılmak üzere TÜRKÖK DTL’ye teslim edilir. Bu çalışmanın sonucunda bağışçı uygun bulunursa T.C.
Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bağışçı ile sağlık kontrol , kök h cre toplama tarihleri ve hangi yöntemi
seçeceği hakkında gör şme gerçekleştirilir.

KÖK HÜCRE TOPLAMA YÖNTEMLERİ
İki tip bağış yöntemi vardır. Öncelikle yöntem tercihi bağışçıya aittir. Ancak bazı durumlarda yöntem nakil
merkezleri tarafından belirlenebilmektedir.
En sık tercih edilen yöntem periferik kök h cre toplama yöntemi olup, bağışçının damar yapısının uygun
olması gerekir. Bağışçıya, 4-5 g n s re ile g nde 2 kez deri altı G-CSF (Gran losit Koloni Uyarıcı Faktör)
uygulaması yapılır. Bunun amacı kemik iliğinde yerleşik olarak bulunan kök h crelerin kana geçmesini
sağlamaktır. Son dozdan 2 saat sonra aferez cihazı yardımı ile 4-5 saatlik bir aferez prosed r sonunda kök
h creler toplanır. Bağış sonrası, bağışçı kendini iyi hissedene kadar gözlem altında tutulur. Herhangi bir
hastane yatışı gerektirmez. Bağıştan sonraki 2 g n içerisinde g nl k aktivitelere geri dönebilir, eğer ziksel iş
g c gerektiren aktivitelerde bulunuyorsa daha fazla istirahate ihtiyaç duyabilir
İkincisi kemik iliği yöntemi olup, ameliyathane ortamında anestezi altında özel bir iğne yardımı ile kalça
kemiğinin arkasında (pelvis kemiği) ilerleyerek kök hücrelerin toplanmasıdır. Yaklaşık 1 saat s ren bir işlemdir.
Aynı g n n akşamında veya ertesi g n taburcu işlemi gerçekleşir. Bağış sonrası ilk 2 ya da 3 hafta biraz ağrı
ve tutukluk hissedilebilir. İlk 2 hafta ağır kaldırılmamalı, ağır sporlar yapılmamalıdır. Bağıştan sonraki 2 g n
içerisinde g nl k aktivitelere geri dönülebilir. Ancak ziksel iş g c gerektiren aktivitelerde bulunuluyorsa daha
fazla istirahate ihtiyaç duyulabilir

BAĞIŞ SONRASI HASTA İLE İLETİŞİM
Bağıştan sonraki ilk 2 yıl boyunca, hastaya, içerisinde özel
bilgiler (isim, adres, telefon numarası, şehir, lke gibi iletişim
bilgileri) içermeyen mektup yazılmasına izin verilir ve bu mektup
T.C. Sağlık Bakanlığı TÜRKÖK Birimi aracılığı ile hastaya
ulaştırılır. Bağıştan 2 yıl sonra hasta ile doğrudan iletişime
geçilmesine izin verilebilir.
Ancak bu gör şme hasta ve bağışçının aynı anda rıza
göstermesi sonucu gerçekleşebilir
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KÖK HÜCRE BAĞIŞÇILARININ SÜREÇ İÇİNDE VAZGEÇMESİ

“VAZGEÇME!!”
NAKİL PLANI YAPILDIKTAN SONRA SAĞLIK
MUAYENENİZ EĞER UYGUN BULUNURSANIZ, EŞ
ZAMANLI OLARAK HASTAYA DA AĞIR BİR TEDAVİ
S RECİ BAŞLAMAKTADIR. BU NOKTADA
VAZGEÇMENİZ HASTADA HAYATİ TEHLİKEYE
NEDEN OLMAKTADIR.

Kemik ili i ve kök h cre nakil s recinde en zor kısım ku kusuz uygun bağışçının bulunmasıdır. Uygun bağışçı
adayının bulunması hasta ve yakınlarına verilebilecek en g zel haberlerden bir tanesidir. Kök h cre bağışçı
adaylarının hem eşleşme gerçekleşme durumunda hem de nakil s recinin herhangi bir aşamasında bağıştan
vazgeçmesi hasta ve hasta yakınlarında b y k z nt lere yol açmakta, nakil s reci ile ilgili hazırlık işlemleri
başlayan hastanın hayatının tehlikeye girmesine ve öl m ne kadar giden sonuçlara neden olmaktadır. Hasta ve
hasta yakınlarının yaşadığı yıpratıcı s reçler d ş n lerek kök h cre bağışçı adayı olmadan önce s reç
araştırılmalı ve bağışçı adayı olma krinden emin olmanız gerekmektedir.

Bir insana verilebilecek en g zel hediye yeni bir yaşam şansıdır.
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ü

ü
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ü

ü
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HAYAT KURTARAN BAĞIŞÇILARIMIZ..
Burçak ŞEN ÇİDE
Türk Kızılay Personeli
İsmim Burçak ŞEN ÇİDEM. Türk Kızılay Kan Bağışçısı Kazanım Personeli olarak görev yapmaktayım. Vücudumda
sürekli olarak üretilen bir hayati sıvının, başkalarının hayatlarına da umut olmasını istediğim için kök hücre bağışçısı
adayı olmaya karar verdim
03.12.2014 tarihinde Giresun Kan Bağış Merkezi’nde çalışmaktaydım. O gün kent meydanında kök hücre bağışçı adayı
olmak isteyenler için ilk kez büyük bir kampanya düzenlemiştik. İlk adaylardan biri de ben olmak istedim. Düzenli bir kan
bağışçısı olduğumdan kök hücre adayı olmak için hiç tereddüt etmedim
Örnek verdikten tam 4 yıl sonra ( 03.12.2018) Ankara’da görevime devam ederken Orta Karadeniz BKM’de görevli Kök
Hücre Bağışçısı Kazanım Personeli olan arkadaşım Erdal AYAR beni aradı ve sohbet ederken bir anda bizim
bağışçılarımıza uyumlu olduklarında söylediğimiz metni söylemeye başladı. Ben inanamadım ve mutluluktan ağlamaya
başladım. Çünkü Erdal Bey ile her sohbetimizde bir kere de bana uyumlu biri olsun diye telefonu açardım. Hele ki
uyumlu olan kişinin bir çocuk olduğunu öğrenince çok duygulandım ve kendimi çok şanslı hissettim
Eşleşme sonrası ailem ve çevremdekilerle bu durumu paylaştım. Ailem ve eşim bana destek oldu. Ama bazı
arkadaşlarımdan “Daha yeni doğum yaptın. Çocuğun daha 3 aylık; ya sana bişey olursa?’’ vb. sözler duydum.“Sonuçta
şu an bir başkasının çocuğu hasta ve bu benim de başıma gelebilirdi. O insanların tek umudu benim.” diye düşündüm.
Örnek vermemin ardından 4 yıl geçmiş ve ben yeni anne olmuştum. Çok karmaşık duygular hissettim
Eşleşme öncesinde aklımda hep periferik yöntem ile yani kan yoluyla bağışta bulunmak vardı. Fakat 5 günlük aşılama
süresince bebeğimi emziremeyeceğim söylenince, diğer yöntem olan kemik ilini yöntemi ile vermeyi tercih ettim. Bu
süreçte de bir gün çocuğumu emziremeyecektim. Bazı insanlar bunu bile sorguladılar. Ben bebeğimi emziremeyeceğim
ve mama ile beslenecek diye, bir annenin çocuğunu gözlerinin önünde kaybetmesini izleyemezdim
Ayrıca nakil sonrası anestezi etkisinden dolayı sadece birkaç gün baş ağrısı yaşadım. Onun dışında herhangi bir sağlık
problemi yaşamadım
Bu yaşadıklarım için kendimi şanslı hissediyorum. Birilerinin hayatına dokunma fırsatım oldu. Sağlıklı her birey TÜRKÖK
Kemik İliği Bilgi Bankası’na kök hücre bağışçı adayı olmalı ki kök hücre nakli bekleyen hastalarımıza umut ışığı
olabilelim

Yasemin EMİ
Türk Kızılay Personeli
İsmim Yasemin EMİR. Türk Kızılay Kan Hizmetleri'nde Flebotomist olarak görev yapmaktayım. Kemik iliği
bankasının kurulacağını ilk duyduğumda çok mutlu olmuştum. Ama açıkçası çok başarılı olacağını
düşünmemiştim. 2014 yılında birçok Kızılaycı gibi ben de bu bankaya başarılı olsun diye numune verdim. Biz
personeller olarak kök hücre numunelerini çok heyecanlı bir şekilde vermiştik, hem de Kızılay personeli olarak
vermek ayrı bir mutluluktu.
Eşleşmenin olduğu bilgisi 2019 yılında geldi. Önce inanmadık, şaka gibi geldi ama o gece sabaha kadar
heyecandan uyuyamadım. Acaba kim, nasıl biri diye düşünüp iyileşmesi için sürekli dua ettim. Ertesi gün tekrar
gidip eşleşme numunelerimi verdim ve beklemeye başladım
Nakil sürecinin başlaması 1 yıl kadar sürdü. Nakil sürecine geçtiğimizde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bir personeli
sürekli yanımdaydı. Sağlık kontrolü yapıldı ve sonrasında 5 gün boyunca sabah-akşam aşım yapıldı. Tabi
aşılardan dolayı biraz ağrım oldu ama dayanılamayacak bir ağrı değildi. Zaten o mutluluk ağrıyı ha etiyordu.
Nakil günü sabah tekrar kök hücrelerin sayımı yapıldı ve toplama işlemi başladı. Yaklaşık 3 saat kadar sürdü.
Çünkü benim eşleştiğim hasta 10 kilo bir hastaydı. Yani minicik bir çocuk… Bunu öğrenince “İyi ki buradayım.”
dedim
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Ben iki çocuğu olan bir anneyim. Çocuklarıma bakınca küçük bir cana can katabilme fırsatı verdiği için Allah’a
her gün teşekkür ediyorum.

