


KÖK HÜCRE NEDİR?

•Yaşam boyu kendi kendini yenileme özelliğine sahip 
ve tamamen olgun hücrelere dönüşebilme kapasitesi 
olan hücrelerdir. 

• İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hücrelere 
farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve 
çoğalmasını sağlarlar.



HANGİ HASTALIKLAR İÇİN KÖK HÜCRE 
TEDAVİSİ GEREKİR?

• Kan kanserleri

• Lenfomalar

• Kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar

• Kalıtsal anemiler (Akdeniz anemisi – Talasemi)

• İmmün yetersizlikler

• Kalıtsal metabolik hastalıklar



KİMLER KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI 
OLABİLİR?

•Sağlık durumu iyi olan (özellikle bulaşıcı hastalık,
bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip olmayan)

• 50 kilonun üzerinde,

• 18 – 50 yaşları arasındaki herkes verici olabilir.



NASIL KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI 
OLUNUR?

• İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası, Dekanlık Binası giriş 
katı  Çapa/İstanbul adresine başvurulur.

• Kemik iliği/Kök hücre verici formu doldurulur.
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-
content/uploads/attachments/021_kemik.iligi.kok.hucre.bagis.formu.
pdf

• 1 tüp kan örneği alınır. 

• Alınan örneklerin HLA doku tiplemesi yapılarak verici adayı 
kemik iliği bankası gönüllü vericisi olarak veri tabanımıza 
eklenir.

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/attachments/021_kemik.iligi.kok.hucre.bagis.formu.pdf


BİR HASTA İLE UYUM TESPİT 
EDİLDİĞİNDE

• Kök hücre gönüllü vericisinin gönüllü olmaya devam 
ettiğinin onayı alınır.

• Vericinin sağlık durumu sorgulanır.

• Uzman doktorlar tarafından fizik muayeneler ve laboratuvar 
tetkikleri gerçekleştirilir.

• Tüm bu tetkikler sonucunda kemik iliği nakli için sağlıklı 
olduğunuz kanıtlanır ise nakil organizasyonuna başlanır.



KÖK HÜCRE NASIL TOPLANIR?
Kalça kemiğinden kök hücre toplanması veya çevre kanından kök hücre toplanması şeklinde 

gerçekleşebilir. Kök hücre bağışçısı istediği yöntemi seçebilir.

Kalça Kemiğinden

Kemik İliği Alınması

Çevre Kanından 

Kök Hücre Toplanması



KALÇA KEMİĞİNDEN KEMİK İLİĞİ 
ALINMASI

• Ameliyathanede steril koşullarda, genel anestezi altında yapılır.

• Vericinin leğen kemiğinden özel iğneler aracılığı ile alınan kemik iliği 

bir torbaya aktarılır.

• Yaklaşık 2 saat süren işlem herhangi bir operasyon ve dikiş

gerektirmemektedir.



ÇEVRE KANINDAN KÖK HÜCRE 
TOPLANMASI

• 5 günlük bir aşılama sonrası kemik

iliğindeki kök hücrelerin kana

geçişi arttırılmakta ve daha sonra

kan bağışı yapar gibi kemik iliği

hücreleri bir makine aracılığı ile

kandan toplanmaktadır. Bu işlem

yaklaşık 4 saat sürmektedir.



VERİCİLERİMİZİN VE HASTALARIMIZIN 

HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA 

Veri tabanımıza kayıtlı vericiler gönüllü vericilikleri

süresince -vericilik durumu nakil işlemiyle sonuçlanmış

dahi olsa- kök hücre bağışlayacağı hasta hakkında,

hastalarımız da aynı şekilde verici adayı hakkında

kesinlikle herhangi bir bilgi edinemeyeceklerdir.



VERİCİLER KAÇ KEZ KÖK HÜCRE

BAĞIŞLAYABİLİR?

• Bir kez bağış yaptıktan sonra 2. kez bağış yapmanızda

sağlık açısından bir sakınca yoktur.

• Bazı durumlarda bağış yapılmış hastanın nakil sonrası

hastalığının nüksetmesi ya da verilen hücrelerin yetersiz

kalması durumunda vericiden yeniden bağış rica edilebilir.



GÖNÜLLÜ KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPMANIN 
VERİCİYE

ETKİLERİ NELER OLABİLİR?

• Kemik İliği alımı nedeniyle doğabilecek, iş gücünü etkileyebilecek

herhangi bir sorun bildirilmemiştir.

• Genellikle kemik iliğinin iğnelerle alındığı bölgelerde hafif ağrılar

hissedilebilir ama bu ağrılar iş hayatınızı ya da gündelik yaşantınızı

etkileyecek türden ağrılar olmayacaktır.

• Vericileri çoğu müdahaleden sonra kendilerini hastaneden hemen

ayrılabilecek kadar iyi hissederler fakat yine de bir gece boyunca

müşahede altında tutulabilirler.



GÖNÜLLÜ VERİCİ KAYDI OLAN KİŞİNİN 
FİKİR DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA NE 

OLUR?

Veri tabanımızda kayıtlı olan vericiler, vericiliğin her aşamasında

hiçbir neden belirtmeksizin vericiliğinden vazgeçme hakkına

sahiptir.



KÖK HÜCRE VERİCİSİ OLMAK NEDEN 
ÖNEMLİ?

• Türkiye’de Kemik İliği Nakline İhtiyaç Duyan Yıllık Ortalama Hasta Sayısı

= 3000

• Kemik İliği bankalarının amacı hastalara en uygun verici adayını en kısa zamanda 

bulmaktır. 

• Amacını gerçekleştirmenin en önemli basamağı veri tabanına  kaydettiği verici 

sayısının arttırılması oluşturmaktadır.



YURTDIŞINDAN BULUNAN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISININ 
HASTAMIZA MEKTUBU

Sayın alıcı,

Bu içten yazıların için ve kendi durumunla ilgili az da olsa bilgi

verdiğin için tüm kalbimle sana teşekkür etmek istiyorum. Sağlığınla

ilgili GVH reaksiyonunun tam olarak ortadan kalkmasını tüm

kalbimle istiyorum böylece hayatını yeniden sorunsuz bir şekilde

devam ettirebilesin. Ben, seni ve nasıl olduğunu çok sık

düşünüyorum. Sen, benim kızım olabilirdin ve bir anne olarak

çocuğunun zorluk çekmesini ve çok ciddi anlamda hasta olduğunu

hayal etmek en zor şeylerden biri olurdu. Benim çocuklarım daha

küçük( biri nerdeyse 4 yaşında ve diğeri de 6 buçuk yaşında) ama

onlar benim dünyam. Geçen yıl baharda bir cerrahi operasyon

geçirmek zorunda kaldım çünkü tiroit bezimde yumrular vardı. İyi

huylu oldukları haberini alana kadar düşüncelerim çok

karmaşıktı(aileme, çocuklarıma ne olacak ve bunun gibi düşünceler).

Bu nedenle az da olsa senin ve ailenin neler yaşamış olduğunu hayal

edebiliyorum. Umarım bir gün bu korkularını geride bırakabilirsin!

Mektubunda bir gün benimle yüz yüze görüşmek istediğini

yazmışsın. Bu, beni de gerçekten çok mutlu eder. Bu nedenle, bir

onay imzası atarak kendi aramızda kişisel bilgileri paylaşmak

istediğime onay vereceğim. Belki sen de bunu yapmak istersin?

Şimdilik, senin için her şeyin en iyisini ve mutlu bir ikinci doğum

günü diliyorum!!!

Donörün,



İLETİŞİM:

• Posta adresi: İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası, Dekanlık Binası 
giriş katı 34390 Çapa-İstanbul

• Tel:0212 534 75 00

• Faks:0212 532 46 52

• E-posta adresi:

itfkibank@istanbul.edu.tr

kibank@istanbul.edu.tr

kibankinfo@istanbul.edu.tr


