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RAPOR FORMATI 

 

     Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve   

     aşağıdaki kesimlerden (alt kesimler de dahildir) oluşacaktır.  

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

II. Amaç ve Kapsam  

III. Materyal ve Yöntem  

IV. Analiz ve Bulgular 

V. Sonuç ve Öneriler  

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları  

IX. Kaynaklar  

X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz) 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler için 

uygulanmaz) 

 

 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu Komisyon onayından 

sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Sonuç raporunda proje 

sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası 

dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz 

ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 
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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

           Primer İmmün Yetmezlik (PİY) Tanısıyla Hematopoetik Kök Hücre Nakli (HSCT) Yapılan 

Hastalarda Akut Graft Versus Host Hastalığı (a GVHD) Gelişimini Belirlemede ST2 ve REG3-α 

Düzeyleri Erken Bir Bİyomarker Olabilir mi? 

Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), defektif veya fonksiyon görmeyen hematopoetik 

hücrelerin; sağlıklı, normal şekilde çoğalabilen ve immün yeteneği bulunan hücrelerle yeniden 

yapılandırılmasını sağlayan bir tedavi yaklaşımıdır. Hematopoetik kök hücre naklinin birçok 

komplikasyonu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz transplant ilişkili mortaliteyi arttıran 

akut graft versus host hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı, pediatrik yaş grubunda allojenik hematopoetik 

kök hücre nakli yapılan hastalarda, erken dönemde ölçülen serum ST-2 ve Reg3α düzeylerinin kök hücre 

nakli sonrasında gelişebilecek akut GVHH’yi ve tedavi yanıtını öngörmede birer biyomarkır olup 

olamayacaklarını belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Belirlenen süre zarfında hematopoetik kök hücre nakli yapılan ve çalışma 

popülasyonunu oluşturan 27 hasta, nakil ünitesine alınışlarından itibaren prospektif olarak izlendi. Nakil 

sonrası akut GVHH gelişen hastalar ve gelişmeyen hastalar olarak ikiye ayrıldı. Benzer yaş grubundan 

başka nedenlerle kan alınması gereken kronik hastalık, enfeksiyon ve ilaç kullanımı öyküsü olmayan 19 

sağlıklı gönüllü kontrol grubunu oluşturdu. Allojenik HKHN yapılması planlanan hastalardan hazırlama 

rejimi başlanmadan, HKHN yapıldıktan sonra 7. gün ve aGVHH gelişirse aynı gün alınan serum örnekleri 

çalışma gününe kadar -20 C⁰’de muhafaza edildi. ST2 ve Reg3α düzeyleri ELISA yöntemiyle çalışıldı. 

Bulgular: Nakil öncesi, nakil sonrası 7. gün ve akut GVHH gelişen hastalarda akut GVHH geliştiği 

gün alınan serum örneklerindeki ST2 düzeyleri, sağlıklı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı 

yüksek bulundu. (p<0.05) Aynı günlerde alınan örneklerdeki ST2 düzeyleri açısından GVHH gelişen ve 

gelişmeyen gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. (p>0.05) Akut cilt ve akut GIS GVHH’si geliştiği 

günlerde olgulardan alınan örneklerdeki ST2 düzeyleri arasında bu iki grup arasında anlamlı fark 

saptanmadı. (p>0.05) Nakil öncesi, nakil sonrası 7. gün ve akut akut GVHH gelişen hastalarda akut 

GVHH geliştiği gün alınan serum örneklerindeki Reg3α düzeyleri açısından hiçbir grup arasında anlamlı 

farklılık saptanmadı. (p>0.05) Steroid direnci nedeniyle ikinci basamak tedavi gereksinimi olan akut 

GVHH gelişen hastalarda yapılan ROC analizinde ST2 ve Reg3α düzeyleri için cut off değerleri 

hesaplandı. Hiçbir nicel değişken için p değeri anlamlı saptanmadı. (p>0.05) Kaybedilen hasta sayısının 

ve çalışma populasyonunun az olması nedeniyle ST2 ve Reg3α düzeylerinin transplant ilişkili mortaliteyle 

ilişkisi değerlendirilemedi. 
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Sonuç: Çalışmamızın sonuçları ST2 ve Reg3α düzeylerinin pediatrik yaş grubunda, akut graft versus 

host hastalığını, steroid direncini ve transplant ilişkili mortaliteyi öngörmede prognostik ve prediktif bir 

biyomarkır olmadığını düşündürmektedir. 

 

Can serum levels of ST2 and REG3-a be an early biomarker in determining the development of 

acute graft versus host disease (AGVHD) in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation 

(HSCT) with a diagnosis of Primary Immunodeficiency? 

Aim: Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a treatment approach that allows defective 

or dysfunctional hematopoietic cells to be reconstructed with cells that are healthy, able to reproduce 

normally, and have immune abilities. Hematopoietic stem cell transplantation has many complications. 

The most important one is undoubtedly acute graft versus host disease (GVHD), which increases 

transplant-related mortality. This study aims to determine whether serum ST-2 and Reg3α levels measured 

in the early period can be biomarkers in predicting acute GVHD and treatment response that may develop 

after stem cell transplantation in patients with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in the 

pediatric age group. 

Materials and Methods: During the specified period, 27 patients who underwent hematopoietic stem 

cell transplantation -forming the population of this study- were prospectively monitored from the time 

they were admitted to the transplant unit. After transplantation, patients were divided into two groups: 

those who developed acute GVHD and those who didn't develop GVHD. A control group was formed by 

including 19 healthy volunteers of similar age groups; from whom blood was taken due to other reasons, 

and who have no history of chronic diseases, infections, and drug use. 5 cc venous blood samples were 

taken from patients who were planned to undergo allogenic HSCT. Samples were drawn before the 

preparation regimen of HSCT, 7 days after HSCT, and on the day of aGVHD development (in case it 

developed). The serum samples obtained were separated and kept at -20 C⁰ until the day spesified for 

measurements. ST2 and Reg3α levels were measured by the ELISA method on the day specified for 

measurements. 

Results: ST2 levels measured in serum samples taken before HSCT, on the 7th day after 

transplantation and the day acute GVHD devoleped in patients who developed GVHD were found to be 

significantly higher in HSCT patients compared to the healthy control group. (p<0.05). No significant 

difference was found between the groups with and without GVHD in terms of ST2 levels in the samples 

taken on the same days (p>0.05) On the days when acute skin and acute GIS GVHD developed, there was 

no significant difference between these two groups in ST2 levels in the samples taken from the cases 
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(p>0.05). There was no statistically significant difference between any of the groups in terms of Reg3α 

pre-transplant, post-transplant 7th-day and the day acute GVHD developed in patients who developed 

GVHD levels (p>0.05). Cut-off values were calculated for ST2 and Reg3α levels in ROC analysis of 

patients with acute GVHD who needed second-line treatment due to steroid resistance. No p-value was 

found to be significant for any quantitative variable (p>0.05). The relationship between ST2 and Reg3α 

levels and transplant related mortality could not be evaluated due to small number of patients lost and 

study population. 

Conclusion: The results of our study suggest that ST2 and Reg3α levels are not prognostic and 

predictive biomarkers in predicting acute graft versus host disease, steroid resistance, and transplant-

related mortality in the pediatric age group. 

 

II. Amaç ve Kapsam  

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), defektif veya fonksiyon görmeyen hematopoetik 

hücrelerin, sağlıklı, normal şekilde çoğalabilen ve immün yeteneği bulunan hücrelerle yeniden 

yapılandırılmasını sağlayan bir tedavi yaklaşımıdır (1). 

Kök hücre nakli otolog ve allojenik olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Otolog kök hücre 

nakli; kişinin kendi kök hücrelerinin toplanarak yüksek doz kemoterapi sonrası tekrar kendisine 

aktarılmasıdır (2). Allojenik kök hücre naklinde ise; hazırlama rejimi verilerek veya bazı primer immün 

yetmezliklerde hazırlama rejimi verilmeksizin, sağlıklı donörden alınan hücreler hastaya aktarılır. Kök 

hücre kaynağı olarak da kemik iliği, periferik kan ve kord kanı kullanılmaktadır (3) (4) (5). 

Hematopetik kök hücre nakli, malign ve malign olmayan olarak sınıflandırılan birçok hastalıkta 

kullanılmaktadır; ama her tedavi yönteminin olduğu gibi hematopoetik kök hücre naklinin de birçok 

komplikasyonu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz transplant ilişkili mortaliteyi arttıran 

akut graft versus host hastalığıdır (akut GVHH). Tam uyumlu nakillerin %35-45’i, yarı uyumlu nakillerin 

%60-80’i etkilenmektedir. Mortalite oranları %20 olarak bildirilmekle birlikte klinik durum ve risk 

faktörlerinin birleşmesiyle bu oran %80-90’a kadar çıkabilmektedir. Tedavide birçok ajan kullanılmasına 

rağmen; hala akut GVHH hematopoetik kök hücre naklinin en çok korkulan komplikasyonlarından 

birisidir (6). 

Bu kadar agresif giden ve HKHN sonrası transplant ilişkili mortalitenin en önemli nedenlerinden 

birisi olan bu durumun önceden öngörülebilmesi, tedavi yanıtının değerlendirilebilmesi için dünya 

çapında prognostik bir biyomarkır bulma çalışmaları devam etmektedir. Yetişkin çalışmalarında birçok 
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biyomarkır araştırılmasına rağmen; şu ana kadar yapılan çalışmalarda en çok kullanılan iki biyomarkır 

ST2 (supressor of tumorigenicity-2) ve Reg3α (Regenerating islet-derived protein 3α)’dır. Yapılan 

çalışmalarda bu iki biyomarkerın; akut GVHH klinik ve patolojik bulguları ortaya çıkmadan kanda 

yükseldiği, 6 ay-1 yıllık transplant ilişkili mortaliteyi yansıttığı ve sistemik steroid tedavisinin 28. gününde 

tedavi yanıtını belirlemede önemli olduğu belirtilmiştir (7).   

Bu çalışmanın amacı, pediatrik yaş grubunda allojenik hematopoetik kök hücre nakli yapılan 

hastalarda, erken dönemde ölçülen serum ST-2 ve Reg3α düzeylerinin kök hücre nakli sonrasında 

gelişebilecek akut GVHH’yi ve tedavi yanıtını öngörmede birer biyomarkır olup olamayacaklarını 

belirlemektir. 

III. Materyal ve Yöntem 

          Çalışmanın Dizaynı 

Bu çalışma hematopoetik kök hücre nakli yapılan pediatrik hastalarda, serum ST2 ve Reg3α 

düzeylerinin, akut GVHH saptamada bir biyomarkır olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlayan prospektif 

bir çalışmadır. 

Çalışma için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan Ocak 2019’da 

onay alınmıştır. Başlangıçta Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı’nda takip edilen primer immün 

yetmezlik tanısıyla hematopoetik kök hücre nakli yapılacak hastaların hasta popülasyonunu oluşturması 

planlandı. COVİD-19 pandemisi nedeniyle nakil yapılan hasta sayısının düşmesi üzerine hedeflenen hasta 

sayısına ulaşılamayacağı öngörülerek proje önerisinde B planında belirtilen HKHN yapılan çocuk 

hematoloji hastaları da çalışmaya dahil edildi ve isim değişikliği yapılmak üzere tekrar etik kurul 

başvurusu yapıldı. (Karar No: İ6-357-20, tarih 23.06.2020) 

Bu tez çalışmasının finansal desteği için Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ne proje 

başvurusu yapıldı, 06.01.2020 tarihinde 20L0230003 proje nosuyla BAP projesi olarak kabul edildi. 

Çalışmanın örneklemini Ocak 2019- Ocak 2021 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nde Primer İmmün yetmezlik ve 

hematolojik hastalıklar nedeniyle hematopoetik kök hücre nakli yapılan 0-18 yaş arası hasta popülasyonu 

oluşturdu. 
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Çalışmaya Dahil Olma ve Olmama Kriterleri 

Çalışma süresince primer immün yetmezlik, hematolojik malignite ya da hematolojik malign 

olmayan hastalıklar nedeniyle allojenik HKHN yapılan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm pediatrik 

hastalar onam alınarak çalışmaya dahil edildi. (Yaş aralığı 0-18) 

AÜTF Çocuk Hastanesi genel poliklinik ve sosyal pediatri polikliniklerine başvuran yaş grubu 

benzer; enfeksiyon veya kronik hastalık bulgusu olmayan sağlıklı çocuklar ebeveynlerinden onam 

alındıktan sonra, sağlıklı kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. 

Çalışmaya dahil olmama kriterleri: PİY ya da hematolojik hastalık dışı nedenlerle HKHN yapılan 

hastalar, otolog nakil yapılan hastalar 

 

         Çalışmanın Yöntemi 

Belirlenen süre zarfında hematopoetik kök hücre nakli yapılan ve çalışma popülasyonunu oluşturan 

hastalar, nakil ünitesine alınışlarından itibaren prospektif olarak izlendi. Nakil sonrası akut GVHH gelişen 

hastalar ve gelişmeyen hastalar olarak ikiye ayrıldı. Benzer yaş grubundan başka nedenlerle kan alınması 

gereken kronik hastalık, enfeksiyon ve ilaç kullanımı öyküsü olmayan 19 sağlıklı gönüllü kontrol grubunu 

oluşturdu. 

HLA uyumu 9/10 ve üzeri olan vericiler tam uyumlu, 8/10 ve altı olanlar tam uyumlu olmayan 

verici olarak tanımlandı. (MMRD) 

 

         Örneklerin Toplanması ve Saklanması 

Allojenik HKHN yapılması planlanan hastalardan hazırlama rejimi başlanmadan , HKHN 

yapıldıktan sonra 7. gün ve aGVHH gelişirse aynı gün alınan 5’er cc venöz kan örnekleri 4 C⁰’de santrifüj 

edildi. Elde edilen serum örnekleri ayrılarak ST2 ve Reg3α düzeylerinin çalışıldığı güne kadar -20 C⁰’de 

muhafaza edildi. Benzer yaş grubunda sağlıklı gönüllülerden alınan venöz kan örnekleri aynı yöntemle 

serum ayrılarak çalışma gününe kadar -20 C⁰’de saklandı. 
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ST2 Düzeyleri Ölçümü İçin ELISA Yöntemi 

ST2 Kitinin içerdiği solüsyon ve materyaller 

• 1 adet kullanıma hazır 96 kuyucuklu plak 

• 1 adet standart solüsyon 

• 1x120 μL Reaktif A ve B 

• 1x9 ml TMB substratı 

• 1x20 ml 30 kat konsantre edilmiş yıkama solüsyonu 

• 96 kuyucuk için uygun plak örtüsü 

• 1x20 ml standart dilusyon solüsyonu 

• 1x12 ml assay dülusyon solüsyonu A ve B 

• 1x6 ml durdurucu solüsyon 

Reaktiflerin Hazırlığı 

Tüm kit komponentleri çalışma öncesi oda sıcaklığına (25 C⁰) getirildi. 

Standard solüsyon, 1 ml dilusyon solüsyonuyla karıştırılarak oda sıcaklığında 10 dakika bekletildi. 

Hazırlanan karışımın konsantrasyonu 8000 pg/ ml’ydi. Karışım 2. tüpte dilue edilerek konsantrasyonunun 

4000 pg/ml olması sağlandı. Ardından 7 adet tüpe 0.5 ml standart dilusyon solüsyonu eklendi ve dilusyon 

4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5 pg/ml olacak şekilde devam ettirildi. Son tüpte 0 pg/ml kalacak 

şekilde sadece dilusyon solüsyonu bulunmaktaydı. 

Detection A ve B reaktifleri kullanım öncesi santrifüj edildi ve dilusyon solüsyonları A ve B ile 100 

kat dilue edildi. 

20 ml yıkama solüsyonu, 580 ml distile suyla karıştırılarak 600 ml’lik bir yıkama solüsyonu elde 

edildi. 

TMB substratı, sterilize pipetlere yeteri miktarda çekilerek; kullanıma hazır hale getirildi. 

Test Protokolü 

Kuyucuklar; dilue standart, boşluk ve örnekler için 3 gruba ayrıldı. 7 kuyucuk için, 1 adet boşluk 

bırakıldı. 100 μl dilue edilmiş standart solüsyonu ve örnek materyali uygun kuyucuklara yerleştirildi. Plak 

örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de inkube edildi. 

Her kuyucuktan yıkanmadan sıvılar çekildi. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif A eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, 3 kez 350 μl yıkama solüsyonuyla yıkandı. 
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Her kuyucuğa 100 μl Reaktif B eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, toplamda 5 kez olacak şekilde yıkama solüsyonuyla yıkandı. 

90 μl substrat solüsyonu, kuyucuklara yerleştirilerek plak örtüsüyle örtüldü. 20 dakika boyunca 37 

C⁰’de ışıksız ortamda inkube edildi. Kuyucuklardaki sıvı rengi mavi olduğunda diğer adıma geçildi. 

50 μl durdurma solüsyonu, her kuyucuğa yerleştirildi. Sıvı rengi, sarı olduğunda diğer adıma geçildi. 

Plakta herhangi bir sıvı artığı veya parmak izi olmadığı kontrol edilerek plak, mikroplak okuyucuya 

yerleştirildi. 

         Reg3α Düzeyleri Ölçümü İçin ELISA Yöntemi 

Reg3α Kitinin içerdiği solüsyon ve materyaller 

• 1 adet kullanıma hazır 96 kuyucuklu plak 

• 1 adet standart solüsyon 

• 1x120 μL Reaktif A ve B 

• 1x9 ml TMB substratı 

• 1x20 ml 30 kat konsantre edilmiş yıkama solüsyonu 

• 96 kuyucuk için uygun plak örtüsü 

• 1x20 ml standart dilusyon solüsyonu 

• 1x12 ml assay dülusyon solüsyonu A ve B 

• 1x6 ml durdurucu solüsyon 

Reaktiflerin Hazırlığı 

Tüm kit komponentleri çalışma öncesi oda sıcaklığına (25 C⁰) getirildi. 

Standart solüsyon, 1 ml dilusyon solüsyonuyla karıştırılarak oda sıcaklığında 10 dakika bekletildi. 

Hazırlanan karışımın konsantrasyonu 200 pg/ ml’ydi. Karışım 2. tüpte dilue edilerek konsantrasyonunun 

100 pg/ml olması sağlandı. Ardından 7 adet tüpe 0.5 ml standart dilusyon solüsyonu eklendi ve dilusyon 

100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56 pg/ml olacak şekilde devam ettirildi. Son tüpte 0 pg/ml kalacak şekilde 

sadece dilusyon solüsyonu bulunmaktaydı. 

Detection A ve B reaktifleri kullanım öncesi santrifüj edildi ve dilusyon solüsyonları A ve B ile 100 

kat dilue edildi. 

20 ml yıkama solüsyonu, 580 ml distile suyla karıştıralarak 600 ml’lik bir yıkama solüsyonu elde 

edildi. 

TMB substratı, sterilize pipetlere yeteri miktarda çekilerek; kullanıma hazır hale getirildi. 
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Test Protokolü 

Kuyucuklar; dilue standart, boşluk ve örnekler için 3 gruba ayrıldı. 7 kuyucuk için, 1 adet boşluk 

bırakıldı. 100 μl dilue edilmiş standart solüsyonu ve örnek materyali uygun kuyucuklara yerleştirildi. Plak 

örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de inkube edildi. 

Her kuyucuktan yıkanmadan sıvılar çekildi. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif A eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, 3 kez 350 μl yıkama solüsyonuyla yıkandı. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif B eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, toplamda 5 kez olacak şekilde yıkama solüsyonuyla yıkandı. 

90 μl substrat solüsyonu, kuyucuklara yerleştirilerek plak örtüsüyle örtüldü. 20 dakika boyunca 37 

C⁰’de ışıksız ortamda inkube edildi. Kuyucuklardaki sıvı rengi mavi olduğunda diğer adıma geçildi. 

50 μl durdurma solüsyonu, her kuyucuğa yerleştirildi. Sıvı rengi, sarı olduğunda diğer adıma geçildi. 

Plakta herhangi bir sıvı artığı veya parmak izi olmadığı kontrol edilerek plak, mikroplak okuyucuya 

yerleştirildi. 

ST2 ve Reg3α Değerlerinin Okunması 

Serum örnekleri mikrokuyucuklara yerleştirildikten sonra, avidin ile konjuge edilmiş Horseradish 

Peroxidase kuyucuklara yerleştirilerek inkube edildi. TMB solüsyonu ve sülfürik asit eklenerek ise enzim- 

substrat reaksiyonu oluşarak kuyucuklarda renk değişikliği saptandı. Bu renk değişikliği 

spektrofotometrik yöntemle dalga boyu 450 nm olacak şekilde ölçüldü. Ölçülen değerler log- log grafiğine 

x eğrisine optikal dansite, y eğrisine ölçülen konsantrasyonlar pg/ml cinsinden yerleştirilerek ST2/ REG3-

α serum düzeyleri hesaplandı. 

 

         İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizinde SPSS 11.5 programından faydalanılmıştır. Tanımlayıcı olarak nicel değişkenler 

için ortalama±standart sapma ve ortanca (minimum-maksimum), nitel değişkenler için ise hasta sayısı 

(yüzde) kullanılmıştır. Nicel değişken bakımından iki kategoriye sahip nitel değişkenin kategorileri 

arasında fark olup olmadığına, normal dağılım varsayımları sağlanıyorsa Student-t testi, sağlanmıyorsa 

Mann-Whitney U testi kullanılarak bakılmıştır. Nicel değişken bakımından ikiden fazla kategoriye sahip 

nitel değişkenin kategorileri arasında fark olup olmadığına, normal dağılım varsayımları sağlandığı için 
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One Way ANOVA testi kullanılarak bakılmıştır. İki nitel değişken arasındaki ilişki incelenmek 

istendiğinde ise Ki-kare ve Fisher-exact testleri kullanılmıştır. Nicel değişken için gold standart nitel 

değişken yerine kullanılabilecek bir yöntem bulmak için ise ROC analizi yapılmış ve nicel değişken için 

cut-off değeri hesaplamak için Youden İndeks değeri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0.05 

olarak alınmıştır. 

 

IV. Analiz ve Bulgular 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi’nde Ocak 2019- Ocak 

2021 yılları arasında allojenik HKHN yapılan, dahil olma ve olmama kriterlerine uygun olarak seçilen 27 

pediatrik hasta çalışmaya dahil edildi ve akut GVHH gelişimi prospektif olarak izlendi. HKHN yapılan 

27 hasta (akut GVHH gelişen 13, gelişmeyen 14) ve 19 sağlıklı gönüllü çalışmanın örneklemini oluşturdu. 

 

IV.I. Çalışma Grubunun Genel Özellikleri 

Çalışma grubunda yer alan HKHN yapılan 27 pediatrik hastanın genel özellikleri tablo 6.1’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo IV.1: Çalışma grubundaki 27 hastanın genel özellikleri  

 HKHN yapılan hastalar n (%) 

Cinsiyet  

 

Erkek 13 (48.1) 

Kız 14 (51.9) 

Median Yaş (Min-

Maks) yıl 

 3.5 (0-16) 

 Yaş grupları  

 

 

 

0-2 Yaş 11 (40.7) 

2-6 Yaş 4 (14.8) 

6-10 Yaş 5 (18.5)  

≥10 Yaş 7 (25.9) 

Tanı (n/%) AKİY  

 

6 (22.2) T- B-  2 (7.4) 

T- B+ 4 (14.8) 

AKİY dışı PİY  9 (33.3) WAS 2 (7.4) 

KGH 1 (3.7) 

RASGRP1 gen mutasyonu 1 (3.7) 

Familyal HLH (perforin gen 

mutasyonu) 

1 (3.7) 

DOCK-8 eksikliği  3 (11.1) 

IL10RA defekti  1 (3.7) 

Malign hematolojik 

hastalık 

9 (33.3) T-ALL 3 (11.1) 

B-ALL 4 (14.8) 

 AML 2 (7.4) 

Malign olmayan 

hematolojik hastalık 

3 (11.1) Talasemi major  3 (11.1) 

WAS: Wiskott Aldrich sendromu, KGH: Kronik Granülamatöz Hastalık HLH: Hemofagositik lenfohistiyositozis, ALL: Akut lenfoblastik 

lösemi, AML: Akut Miyeloid Lösemi, DOCK-8: Dedicator of cytokinesis 8, IL10RA: Interlökin 10 reseptör alpha subunit  

 

27 HKHN yapılan hastanın median yaşı 3.5 yaştı (0-14). Yaş grupları olarak 4 gruba ayrılan 

hastaların çoğunluğunu 0-2 yaş grubundaki hastalar oluşturdu. Bu hastaların 13’ü erkek (%48.1), 14’ü 

kızdı (%51.9). 

Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastaların primer tanıları 4 alt gruba ayrıldı. Primer İmmün 

yetmezlik nedeniyle HKHN yapılan hastalar AKİY olan ve AKİY dışı PİY’ler olarak ikiye ayrıldı. 

Hematolojik hastalık nedeniyle HKHN yapılan hastaların tanıları ise malign ve malign olmayan olarak 

iki alt başlıkta incelendi. Ağır kombine immün yetmezlik tanısıyla HKHN yapılan hastalar lenfosit alt 

gruplarına göre T-B- ve T- B+ olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Hastaların çoğunluğunu immünoloji 

hastalarında AKİY dışı PİY grubu (9 hasta, %33.3), hematoloji hastalarında malign hastalık grubu (9 

hasta, %33.3) oluşturdu. Hematolojik malignite nedeniyle HKHN yapılan hastaların 2’si 1. komplet 

remisyonda, 3’ü 2. komplet remisyondaydı. HKHN anında primer hastalığı relaps olan hasta sayısı 4’tü. 

Tablo IV.II’de çalışmaya dahil edilen sağlıklı kontrol grubunun özellikleri sunulmuştur. 
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Tablo IV.II: Sağlıklı kontrol grubunun özellikleri 

 Sağlıklı Kontrol Grubu n(%)  

Cinsiyet  Erkek 9 (47.3)  

 Kız 10 (52.7) 

Yaş Median (Min-Maks)  5 yaş (1-14)  

0-2 Yaş  6 (31,6) 

2-6 Yaş  5 (26,3) 

6-10 Yaş  3 (15,8) 

≥10 Yaş  5 (26,3) 
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Hematopoetik kök hücre nakline ait özellikler tablo IV.III’te sunulmuştur. 

 

 Tablo IV.III: Hematopoetik kök hücre nakline ait özellikler  

 Hasta Sayısı (n/%) 

Verici tipi  Akraba  MSD 6 (22.2) 

MRD 4 (14.8) 

MMRD 8 (29.6) 

Akraba dışı  MUD 9 (33.3) 

Alıcı - verici cinsiyet uyumsuzluğu 17 (62.9)  

Alıcı verici kan uyuşmazlığı 6 (22.3)  

Transplant Esnasında 

Enfeksiyon 

Yok 23 (85.1)  

Var 4 (14.9)  

Kök Hücre Kaynağı  Kemik İliği 22 (81.4)  

Periferik Kök Hücre 5 (18.6)  

Hazırlama Rejimi  

 

Myeloablatif 13 (48.1)  

Düşük Yoğunluklu 8 (29.6)  

Hazırlama Rejimi Almayan  6 (22.2)  

Akut GVHH profilaksisi CNI  3 (11.1)  

CNI, MTX 12 (44.4)  

CNI, MMF 7 (25.9)  

PT-CY 3 (11.1)  

Profilaksi almayan  2 (7.4)  

CD34 sayısı  2-5 x 106/kg 8 (29.6)  

5-10 x106/kg 10 (37)  

10-14x106/kg 5 (18.5)  

HKHN sonrası izlem süresi 

(ay) 

Median (Min-Maks) 15 (3-26)  

CNI: Kalsinörin İnhibitörü, MTX: Metotreksat, MMF: Mikofenolat mofetil, MSD: Match sibling donor,          MRD: Match 

related donor, MMRD (Haplo): Mismatch related donor, MUD: Match unrelated donor, PT-CY: posttransplant siklofosfamid 
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HKHN yapılan hastaların vericilerinin % 66.7 oranında aile içi- akraba vericiler olduğu görüldü. 

Tam uyumlu kardeş ve tam uyumlu aile içi vericiler % 37, doku uyumu olmayan aile içi vericiler (MMRD) 

(haploidantik) %29.6, akraba dışı tam uyumlu vericiler ise % 33.3 oranındaydı Alıcı verici arasındaki 

cinsiyet uyumsuzluğu 17 hastada (%62.9) saptandı. Alıcı verici arasında kan grubu uyuşmazlığı 6 hastada 

(%22.3) bulunmaktaydı. 

HKHN esnasında 4 hastada (%14.9) enfeksiyon bulunmaktaydı. Bunlardan 3’ü ağır kombine 

immün yetmezlik tanısı alan hastalardı. Bu olgulardan 2’sine posttransplant siklofosfamidle in vivo T 

deplesyonu yapılarak, 1’ine CD34+ hücre seleksiyonu yapılarak haploidantik aile içi donörlerden nakil 

yapıldı. Hastalardan biri pnömoniye bağlı akut respiratuvar distress sendromu ile prezente olurken, diğeri 

CMV ensefaliti ve pnömonisi nedeniyle tedavi almaktaydı. 3. hastaya ise hazırlama rejimi verilmeden 

katater enfeksiyonuna bağlı sepsis nedeniyle sistemik antibiyotik tedavisi alırken annesinden tam uyumlu 

(MRD) nakil yapıldı. 4. Hasta akut myeloid lösemi tanısıyla takip edilen ve HKHN öncesi sol bacakta 

lokalize mukor enfeksiyonu olan bir hastaydı, hazırlama rejimi verilerek tam uyumlu akraba dışı nakil 

yapıldı. 

Kök hücre kaynağı olarak hastaların 22’sinde (%81.4) kemik iliği kullanıldı. HKHN öncesi 

kullanılan hazırlama rejimleri myeloablatif, düşük yoğunluklu ve hazırlama rejimi almayanlar olmak 

üzere 3 alt grupta incelendi. HKHN öncesi olguların %48.7’sine miyeloablatif, %29.6’sına düşük 

yoğunluklu hazırlama rejimi verilmişken; ağır kombine immün yetmezlik tanılı 6 hastaya hazırlama rejimi 

verilmedi. 

Akut GVHH profilaksisi olarak hastalara tek başına kalsinörin inhibitörü (CNI) ya da CNI yanında 

ikinci bir ajan (metotreksat veya mikofenolat mofetil) verildi. En sık kullanılan kombinasyon kalsinörin 

inhibitörü ve metoreksat kombinasyonu iken (12 hasta/ %44.4), 3 hasta (%11.1) posttransplant 

siklofosfamid (PT-CY) aldı. 

HKHN yapılan hastalarda nakil sonrası gelişen komplikasyonlar ve prognoz Tablo IV.IV’te 

sunulmuştur. 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Tablo IV.IV: Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda komplikasyonlar ve prognoz  

 HKHN yapılan hastalar n (%) 

Komplikasyon Akut graft versus 

hastalığı  

13 (48.1) 

Enfeksiyon 14 (51.8) 

Engrafman Sendromu 5 (18.5) 

Hemorajik Sistit 2 (7.4) 

Serum Hastalığı 1 (3.7) 

Hemofagositik 

lenfohistiyositozis 

1 (3.7) 

Renal toksisite 1 (3.7) 

Prognoz  Hayatta kalım 

oranı  

25 (92.6)  

Kaybedilen  2 (7.4) 

 

  

AKİY tanılı 1 hasta CMV ve PCP 

pnömonisi, aGVHH 

DOCK-8 tanılı bir hasta akut 

pankreatit, sepsis, grade 3 akut GIS 

GVHH 

Myeloid 

engrafman(gün) 

Median (Min-

Maks) 

15 (11-28) 

Trombosit 

engrafmanı (gün) 

Median (Min-

Maks) 

22 (13-46) 

 

HKHN sonrası gelişen komplikasyonlara bakıldığında ilk sırada 14 hastada gelişen enfeksiyonun, 

ikinci sırada ise 13 hastada (%48.1) görülen akut graft versus host hastalığının yer aldığı izlendi. 

Engrafman sendromu 5 olguda izlenirken, HKHN sonrası ciddi komplikasyonlardan biri olan sinuzoidal 

obstruksiyon sendromu hiçbir vakada görülmedi. 

Engrafman sürelerine bakıldığında; myeloid engrafman gelişme süresi median 15 gün (11-28), 

trombosit engrafmanı gelişme süresi median 22 gündü. (13-46) Hastaların nakil sonrası median izlem 

süresi 15 aydı. (3-26) 

HKHN sonrası gelişen akut graft versus host hastalığının özellikleri Tablo IV.V’te gösterilmektedir. 
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Tablo IV.V: Akut graft versus host hastalığı gelişen hastaların özellikleri  

 Hasta Özellikleri  

aGVHH Tipi, n(%) Cilt 8 (61,5) 

 GİS 2 (15,4) 

 Cilt ve GİS 3 (23,1) 

Akut GVHH Grade, n(%) Grade 0 1 (7.6) 

 Grade 1-2 9 (69.2) 

 Grade 3-4 3 (23.2) 

Akut Cilt GVHH (gün) Ort.±SS 23,00±11,74 

 Median (Min.-Maks.) 27,00 (4,00-37,00) 

Akut GİS GVHH (gün) Ort.±SS 64,00±20,12 

 Median (Min.-Maks.) 75,00 (37,00-81,00) 

Tedavi n(%) Metilprednizolon  13 (100) 

İkinci basamak tedavi gereksinimi  8 (61.5) 

  

Akut graft versus host hastalığı gelişen hastaların 8’inde (%61.5) cilt, 2’sinde (%15.4) gastrointestinal 

sistem, 3’ünde (%23.1) hem cilt hem GIS GVHH’si gelişti. Hastaların çoğunda (9 hasta/%69.2) grade 1-

2 akut GVHH gelişirken, sadece 3 hastada (%23.2) grade 3-4 akut GVHH gelişimi izlendi. Median cilt 

GVHH’si gelişme günü 27 (4-37), median GIS GVHH’si gelişme günü 75 gündü. (37-81) 

Akut GVHH gelişen hastaların tümüne GVHH geliştiği gün metilprednizolon tedavisi başlandı. Bu 

hastalardan 8’inde (%61.5) MPZ tedavisine yanıt alınamadığından dolayı tedaviye ikinci basamak tedavi 

ajanlarından biri veya birkaçı eklendi. İkinci basamak tedavide mikofenolat mofetil, siklosporin, 

ruksolitinib, blinutumab, tosiluzumab ve mezenkimal kök hücre infüzyonu kullanıldı. 

 

IV.II. Akut GVHH Gelişen, Gelişmeyen Olgulara Ait Genel Özelliklerin Karşılaştırılması 

HKHN sonrası aGVHH gelişen ve gelişmeyen olguların genel özellikleri Tablo IV.VI’da 

sunulmaktadır. İki grup arasında yaş, cinsiyeti tanı açısından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

(p>0.05) 
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Tablo IV.VI: Akut GVHH gelişen ve gelişmeyen grupların genel özellikleri  

  GVHH gelişen 

n(%) 

GVHH gelişmeyen 

n(%) 

p değeri 

Yaş median yıl 

(Min- Maks)  
 3.5 (0.6-14) 3.5 (0-16) 1,000 

Yaş grupları 

 

0-2 Yaş 5 (38,4) 6 (42,9) 

0,820b 
2-6 Yaş 3 (23,1) 1 (7,1) 

6-10 Yaş (15,4) 3 (21,4) 

≥10 Yaş 3 (23,1) 4 (28,6) 

Cinsiyet  

 

Erkek  7 (53,8) 6 (42,9) 
0,568a 

Kız 6 (46,2) 8 (57,1) 

Tanı  

AKİY 3 (23,1) 3 (21,4) 

1,000b 

AKİY dışı PİY 4 (30,8) 5 (35,7) 

Malign hematolojik 

hastalık 
5 (38,4) 4 (28,6) 

Hematolojik malign 

olmayan hastalık 
1 (7,7) 2 (14,3) 

a:Ki-kare tesi, b:Fisher-exact testi, c:Student-t testi, d:Mann-Whitney U testi, Ort:Ortalama, SS:Standart sapma, 

Min:Minimum, Maks:Maksimum 

 

Tablo IV.VII’de HKHN yapılan olguların verici tipleri, tablo 6.8’de hematopoetik kök hücre nakline 

ait risk faktörlerinin akut GVHH gelişen ve gelişmeyen gruplardaki özellikleri sunulmuştur. 

 

Tablo IV.VII: HKHN yapılan olguların verici özellikleri  

  Donör tipi 

 MSD MRD MMRD MUD 

GVHH gelişen n (%) 1 (7.7) 1 (7.7) 7 (53.8) 4 (30.8) 

GVHH gelişmeyen n (%) 5 (35.7) 3 (21.4) 1 (7.1) 5 (35.7) 

p değeri  0,165a 0,596a 0,013a 1,000a 

a:Fisher-exact testi MSD: Match sibling donor, MRD: Match related donor, MMRD (Haplo): Mismatch related donor, MUD: 

Match unrelated donor  
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Akut GVHH gelişen hastaların 7’sinin (%53.8) vericilerinin MMRD (haploidantik) olduğu görüldü. 

GVVH gelişmeyen grupta ise sadece bir verici MMRD idi. GVHH gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında 

vericinin MMRD olması GVHH gelişimi açısından istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.013). 

 

 Tablo IV.VIII: HKHN yapılan olgularda diğer risk faktörleri  

  GVHH Gelişen 

n(%) 

GVHH Gelişmeyen 

n(%) 

p değeri 

Alıcı- Verici cinsiyet 

Uyumsuzluğu  

Uyumsuz 9 (69,2) 8 (57,1) 
0,695b 

Uyumlu 4 (30,8) 6 (42,9) 

Alıcı Verici Kan Grubu 

Uyuşmazlığı 

Uyuşuyor 10 (76,9) 11 (78,6) 
1,000b 

Uyuşmuyor 3 (23,1) 3 (21,4) 

Transplant Esnasında 

Enfeksiyon 

Yok 11 (84.7) 12 (85.8) 
1,000a 

Var 2 (15.3) 2 (14.2) 

Kök hücre kaynağı 

n(%) 

Kemik İliği 10 (76,9) 12 (85,7) 
0,648b 

Periferik Kök Hücre 3 (23,1) 2 (14,3) 

Hazırlama Rejimi  

Myeloablatif 6 (46.2) 7 (50) 

1,000b Düşük Yoğunluklu 4 (30.7) 4 (28.5) 

Almayan  3 (23.1) 3 (21.5) 

HLA uyumu  
Tam Uyumlu 6 (46.2) 13 (92.8) 

0,033a 
Tam Uyumlu Olmayan 7 (53.8) 1 (7.2) 

GVHH profilaksisi  

CNI  1 (7.1) 2 (14.2) 

0,857b 

CNI, MTX 5 (35.7) 7 (50.0) 

CNI, MMF 4 (28.5) 3 (21.4) 

Posttransplant 

siklofosfamid 
3 (21.4) 0 (0.00) 

Profilaksi almayan  1 (7.1) 2 (14.2) 

CD34 sayısı  

2-5 x 106/kg (25,0) 5 (45,5) 

0,086a 5-10 x106/kg 8 (66,7) 2 (18,2) 

10-14x106/kg 1 (8,3) 4 (36,3) 

CNI: Kalsinörin İnhibitörü, MTX: Metotreksat, MMF: Mikofenolat mofetil, MSD: Match sibling donor,          MRD: Match 

related donor, MMRD (Haplo): Mismatch related donor, MUD: Match unrelated donor  

a:Ki-kare tesi, b:Fisher-exact testi, c:Student-t testi, d:Mann-Whitney U testi, Ort:Ortalama, SS:Standart sapma, 

Min:Minimum, Maks:Maksimum 
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Alıcı-verici cinsiyet uyumsuzluğu, alıcı verici kan grubu uyuşmazlığı, transplant esnasındaki 

enfeksiyon durumu, kök hücre kaynağı, hazırlama rejimi, GVHH profilaksisi ve verilen CD34 sayısı 

açısından iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). GVHH profilaksisi 

açısından bakıldığında posttransplant siklofosfamid alan tüm olgularda akut GVHH geliştiği; ancak diğer 

gruplarla karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı. Bu hastaların birinde akut grade 

1-2 cilt, akut GIS GVHH’si ise grade 3 olarak izlenirken; diğer iki hastada akut cilt GVHH’si grade 1-2 

olarak izlendi. 

Tablo IV.IX’da akut GVHH gelişen ve gelişmeyen gruplarda akut GVHH dışında diğer 

komplikasyonlar, myeloid/ trombosit engrafman süreleri, prognoz ve HKHN sonrası izlem süreleri 

sunulmuştur. 

 

Tablo IV.IX:  Akut GVHH gelişen ve gelişmeyen gruplarda akut GVHH dışında diğer komplikasyonlar, 

myeloid/ trombosit engrafman süreleri, prognoz ve HKHN sonrası izlem süreleri 

  
GVHH Gelişen 

n(%) 

GVHH Gelişmeyen 

n(%) 
p değeri 

Komplikasyon  

Enfeksiyon 6 (46,2) 8 (57,1) 

0,091b 

Engrafman Sendromu 5 (38,4) 0 (0,0) 

Hemorajik Sistit 1 (7,7) 1 (7,1) 

Serum Hastalığı 0 (0,0) 1 (7,1) 

Hemofagositik 

lenfohistiyositozis 
0 (0,0) 1 (7,1) 

Renal toksisite  0(0,0) 1 (7,1)  

Myeloid 

Engrafmanı 

Ort.±SS 14,92±1,85 16,08±4,25 
0,509d 

Median (Min.-Maks.) 15,50 (13,00-18,00) 16,00 (11,00-28,00) 

Trombosit 

Engrafmanı 

Ort.±SS 23,89±6,33 23,15±9,75 
0,845c 

Median (Min.-Maks.) 26,00 (13,00-31,00) 19,00 (13,00-46,00) 

Prognoz 
Kaybedilen  2 (15,4) 0 (0,0) 

0,222b 
Hayatta kalma oranı 11 (84,6) 14 (100,0) 

HKHN Sonrası 

İzlem Süresi (ay) 

Ort.±SS 14,27±5,98 14,43±5,97 
0,949c 

Median (Min.-Maks.) 16,00 (3,00-21,00) 14,00 (5,00-26,00) 

a:Ki-kare tesi, b:Fisher-exact testi, c:Student-t testi, d:Mann-Whitney U testi, Ort:Ortalama, SS:Standart sapma, 

Min:Minimum, Maks:Maksimum 

 

Çalışma grubunda yer alan olgulardan PİY tanılı iki olgu nakil sonrasında kaybedildi. Bu 

hastalardan birincisi 10 yaşında DOCK- 8 eksikliği tanılı bir kız hastaydı. HLA uyumu 8/10 olan 
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babasından (MMRD) posttransplant siklofosfamid uygulanarak nakil yapıldı. Nakil sonrası 4. günde 

grade 2 akut cilt GVHH’si, nakil sonrası 75. Günde grade 2-3 akut GIS GVHH’si gelişti. Tedavide 

metilprednizolon yanıtsızlığı olması üzerine tedaviye mezenkimal kök hücre infüzyonları, MMF, 

budenofalk ve tociluzumab eklendi. Hasta izleminde akut pankreatit, sepsis ve akut grade 2-3 GIS 

GVHH’si nedeniyle kaybedildi. İkinci hasta ise 6 aylık T- B+ NK- AKİY tanılı kız hastaydı. HLA uyumu 

5/10 olan babadan (MMRD) nakil yapılan hastanın tanı anında ve nakil esnasında CMV viremisi, CMV/ 

Pneumocystis jirovecii pnömonisi ve CMV ensefaliti mevcut olup; nakil sonrası 30. gününde grade 1 cilt 

GVHH’si gelişti. Tedavide metilprednizolonun yanısıra CSA ve MMF kullanılmış olup, hasta CMV 

pnömonisine bağlı akut solunum yetmezliği nedeniyle kaybedildi. 

Akut GVHH gelişen ve gelişmeyen grup; arasında akut GVHH haricinde komplikasyon, myeloid/ 

trombosit engrafman süreleri, prognoz ve HKHN sonrası izlem süreleri açısından karşılaştırma yapılmış 

olup; istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

 

IV.III. HKHN Yapılan Olguların ve Sağlıklı Kontrol Grubunun ST2 ve Reg3α Düzeyleri 

Tablo 6.10’da HKHN yapılan olguların HKHN yapılmadan önce, HKHN yapıldıktan sonra +7. 

gündeki ST2 ve Reg3α düzeyleriyle, sağlıklı kontrol grubunun ST2 ve Reg3α düzeyleri sunulmuştur. 

 

Tablo IV.X: HKHN yapılan olguların ve sağlıklı kontrol grubunun ST2 ve Reg3α düzeyleri 

 HKHN yapılan 

hastalar (n=27) 

Sağlıklı Kontrol 

grubu (n=19) 

p değeri 

ST2 nakil öncesi 

(pg/ml) 

Ort.±SS 896.67±530.37 

245.58±79.50228,00 

(152.00-440.00) 

 

p<0.05 b 
Median (Min.-Maks.) 934.5 (182-2003) 

ST2 7. gün (pg/ml) 
Ort.±SS 720.165 ±425.38 

P<0.05 b 
Median (Min.-Maks.) 717.25 (102-1849) 

Reg3α Nakil Öncesi  

(pg/ml) 

Ort.±SS 242.07±68.53 

245,25±53,06 

262,00 (128,00-349,20) 

1,000 b 
Median (Min.-Maks.) 219.875 (148.5-436.5) 

Reg3α 7 .gün 

(pg/ml) 

Ort.±SS 236.835 ± 56 
1,000 b 

Median (Min.-Maks.) 227.5 (157- 358.5) 

a:Fisher-exact testi, b:One Way ANOVA testi, Ort:Ortalama, SS:Standart sapma, Min:Minimum, Maks:Maksimum 

 

ST2 nakil öncesi ve 7. gün düzeyleri HKHN yapılan olgularda sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı 

olarak yüksek bulundu. (p<0.05). Reg3α nakil öncesi ve 7. gün düzeyleri açısından bu iki grup arasında 

anlamlı fark saptanmadı (p=1.000). 
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Tablo IV.XI’de akut GVHH gelişen ve gelişmeyen hastalarda ve sağlıklı kontrol grubunda ST2 ve 

Reg3α düzeyleri sunulmuştur. 

 

Tablo IV.XI: GVHH gelişen ve GVHH gelişmeyen hastaların nakil öncesi/ 7. gün ve sağlıklı Kontrol 

Grubunun ST2 ve Reg3 düzeyleri 

  GVHH Gelişen 
GVHH 

Gelişmeyen 
Sağlıklı Kontrol 

p 

değeri 

ST2 Nakil Öncesi 

(pg/ml) 

Ort.±SS 961,77±497,16 831,57±563,58 245,58±79,50 

<0,001b 
Median (Min.-

Maks.) 

1089,00 (205,00-

1796,00) 

780,00 (182,00-

2003,00) 

228,00 (152,00-

440,00) 

Reg3α Nakil 

Öncesi 

(pg/ml) 

Ort.±SS 249,46±56,31 234,68±80,75 245,25±53,06 

0,820b 
Median (Min.-

Maks.) 

232,00 

(148,50-371,00) 

207,75 

(148,50-436,50) 

262,00 

(128,00-349,20) 

ST2 7. Gün 

(pg/ml) 

Ort.±SS 684,83±293,98 755,50±556,78 245,58±79,50 

<0,05b 
Median (Min.-

Maks.) 

722,50 (294,00-

1117,00) 

712,00 

(102,00-1849,00) 

228,00 

(152,00-440,00) 

Reg3α 7. gün 

(pg/ml) 

Ort.±SS 237,67±48,51 236,00±63,49 245,25±53,06 

0,620b 
Median (Min.-

Maks.) 

239,75 

(162,50-353,50) 

215,25 

(157,00-358,50) 

262,00 (128,00-

349,20) 

a: Fisher-exact testi, b: One Way ANOVA testi, Ort: Ortalama, SS: Standart sapma, Min: Minimum,                    Maks: 

Maksimum 

 

Nakil öncesi ölçülen ST2 düzeyleri GVHH gelişen, GVHH gelişmeyen ve sağlıklı kontrol grubu 

arasında karşılaştırıldı ve nakil öncesi ST2 düzeyleri bakımından; GVHH gelişen/ gelişmeyen ve sağlıklı 

kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p<0,001). Nakil öncesi ölçülen ST2 

düzeyleri GVHH gelişen grupta sayısal olarak yüksek olsa da; GVHH gelişen ve gelişmeyen gruplar 

arasında nakil öncesi ST2 düzeyleri bakımından istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. (p=0.684) 

7. gün ölçülen ST2 düzeyleri GVHH gelişen, GVHH gelişmeyen ve sağlıklı kontrol grubu arasında 

karşılaştırıldı. 7. gün ST2  düzeyleri açısından GVHH gelişen/ gelişmeyen ve sağlıklı kontrol grubu 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p<0,05). GVHH gelişen ve GVHH gelişmeyen gruplar 

arasında ise istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. (p>0.05) 

Nakil öncesi ve +7. gün Reg3α düzeyleri açısından GVHH gelişen, HKHN yapılıp GVHH 

gelişmeyen ve sağlıklı kontrol grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

ST2 nakil öncesi ve ST2 7. gün düzeylerinin her 3 grup arasındaki karşılaştırılması şekil IV.I ve 

şekil IV.II’de şematize edilmiştir. 
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Şekil IV.I:  Nakil öncesi ST2 düzeylerinin GVHH gelişen, GVHH gelişmeyen ve sağlıklı kontrol 

grupları arasında karşılaştırılması 

 

 

Şekil IV.II: ST2 +7. gün düzeylerinin her 3 grup arasında karşılaştırılması (p<0.05)  

Tablo IV.XII’de akut cilt ve/ veya akut GIS GVHH’si gelişen olgulardan akut GVHH geliştiği gün 

alınan serum örneklerindeki ST2 ve Reg3α düzeyleriyle birlikte sağlıklı kontrol grubunun ST2 ve Reg3α 

düzeyleri sunulmuştur. 
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Tablo: IV.XII:  Akut GVHH gelişen hastalardan GVHH geliştiği gün alınan serum örneklerindeki 

ST2 ve Reg3α düzeyleri/ Sağlıklı kontrol grubunun ST2 ve Reg3α düzeyleri  

  GVHH gelişen 

hastalar (n=13) 

Cilt GVHH GIS GVHH Sağlıklı Kontrol 

Grubu (n=19) 

P değeri 

ST2 

GVHH 

(pg/ml) 

Ort.±SS 1101,835± 812.225 1028,67±742,71 1175,00±881,74 245,58±79,50 

P<0.001b 
Median 

(Min.-

Maks.) 

970 (130-2347) 
775,00 (174,00-

2347,00) 

1165,50 (130,00-

2239,00) 

228,00 (152,00-

440,00) 

Reg3α 

GVHH 

(pg/ml) 

Ort.±SS 277,795± 63.19 277,46±86,17 278,13±40,21 245,25±53,06 

p>0.05b Median 

(Min.-

Maks.) 

266.5 (144,00-

469,00) 

256,00 (144,00-

469,00) 

277,00 (236,00-

322,50) 

262,00 

(128,00-349,20) 

a:Fisher-exact testi, b:One Way ANOVA testi, Ort:Ortalama, SS:Standart sapma, Min:Minimum, Maks:Maksimum 

 

Akut GVHH gelişen olgulardan GVHH geliştiği gün alınan örneklerdeki ST2 düzeyleri, sağlıklı kontrol 

grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. (p<0.001) Akut cilt ve akut GİS GVHH’si geliştiği 

günlerde olgulardan alınan örneklerinin ST2düzeyleri arasında bu iki grup arasında anlamlı fark 

saptanmadı. (p>0.05). 3 grup arasında yapılan karşılaştırmada GVHH geliştiği günlerde olgulardan alınan 

örneklerdeki Reg3α düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. (p>0.05) 

Tablo IV.XIII’te GVHH gelişen, GVHH gelişmeyen ve sağlıklı kontrol grubundan alınan örneklerdeki 

ST2 düzeyleri sunulmuştur. 
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Tablo IV.XIII: GVHH gelişen, GVHH gelişmeyen ve sağlıklı kontrol grubundan alınan 

örneklerdeki ST2 düzeyleri 

ST2 (pg/ml)  Nakil Öncesi 7. gün aGVHH geliştiği gün 

GVHH 

Gelişen (n=13)  

Ort.±SS 961,77±497,16 684,83±293,98 1101,835± 812.225 

Median (Min.-

Maks.) 
1089,00 (205,00-1796,00) 722,50 (294,00-1117,00) 970 (130-2347) 

GVHH 

Gelişmeyen 

(n=14)  

Ort.±SS 831,57±563,58 755,50±556,78 - 

Median (Min.-

Maks.) 
780,00 (182,00-2003,00) 712,00 (102,00-1849,00) - 

Sağlıklı 

Kontrol 

Grubu (n=19)  

Ort.±SS 245,58±79,50 - - 

Median (Min.-

Maks.) 
228,00 (152,00-440,00) - - 

 

Tablo IV.XIV’te Nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin HKHN yapılan 27 hastada 

tanılara göre değerleri sunulmuştur. 

 

Tablo IV.XIV: Nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin HKHN yapılan 27 hastada 

tanılara göre değerleri  

HKHN yapılan 

olgular (n=27) 

Nakil öncesi ST2 (pg/ml)  ST2 7. Gün (pg/ml)  

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p 

değeri 

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p 

değeri 

Primer İmmun 

Yetmezlik 

(n=15)  

1044,33±572,68 
1089,00 

(238,00-2003,00) 
0,103 

863,71±442,80 
911,50 

(193,00-1849,00) 
0,067 

Hematolojik 

Hastalık (n=12)  
706,67±410,97 

691,50 

(182,00-1265,00) 
558,58±411,48 

434,50 

(102,00-1496,00) 

 

HKHN yapılan 27 hastanın nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeyleri açısından primer immün 

yetmezlik ve hematalojik hastalıklar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

Tablo IV.XV’te nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin hastalık alt gruplarına ait değerleri 

sunulmuştur. 
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Tablo IV.XV: Nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin HKHN yapılan 27 hastada hastalık alt 

gruplarına ait değerleri  

HKHN yapılan 

olgular (n=27) 

ST2 Nakil Öncesi (pg/ml)  ST2 7. Gün (pg/ml)  

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p 

değeri 

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p 

değeri 

AKİY (n=6) 869,33±519,86 
900,00 

(287,00-1426,00) 

0,253 

657,60±356,70 
644,00 

(296,00-1199,00) 

0,116 

AKİY dışı PİY 

(n=9) 
1161,00±605,60 

1326,00 

(238,00-2003,00) 
978,22±462,28 

1017,00 

(193,00-1849,00) 

Malign Hastalık 

(n=9)  
756,78±434,82 

789,00 

(205,00-1265,00) 
635,89±442,16 

661,00 

(102,00-1496,00) 

Malign Olmayan 

Hematolojik 

Hastalık (n=3) 

556,33±356,99 
594,00 

(182,00-893,00) 
326,67±204,10 

220,00 

(198,00-562,00) 

 

HKHN yapılan 27 hastanın nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeyleri açısından AKİY dışı PİY 

grubunda diğer gruplara göre yükseklik saptandı; fakat istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). 

Tablo IV.XVI’da nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin GVHH gelişen 13 hastada 

tanılara göre değerleri sunulmuştur. 

 

Tablo IV.XVI: Nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin GVHH Gelişen 13 hastada primer 

immun yetmezlik ve hematolojik hastalıklara ait değerieri  

GVHH gelişen 

olgular (n=13) 

ST2 Nakil Öncesi (pg/ml)  ST2 7. Gün (pg/ml)  

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p değeri Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p değeri 

Primer İmmun 

Yetmezlik (n=7) 

1101,57±557,60 1326  

(291,00-1796,00) 

0,393 741,83±319,40 888,00 

(296,00-1117,00) 

0,399 

Hematolojik 

Hastalık (n=6) 

798,60±400,99 893,00 

(205,00-1238,00) 

627,83±283,41 801,00 

(294,00-941,00) 

 

GVHH gelişen 13 hastanın nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeyleri açısından primer immün 

yetmezlik ve hematalojik hastalıklar arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

Tablo IV.XVII’de nakil öncesi ve +7. Gün ölçülen ST2 düzeylerinin GVHH gelişen 13 hastada 

hastalık alt gruplarına ait değerleri sunulmuştur. 
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Tablo IV.XVII: Nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeylerinin GVHH gelişen 13 hastada 

hastalık alt gruplarına ait değerleri  

GVHH gelişen  

olgular (n=13) 

ST2 Nakil Öncesi (pg/ml)  ST2 7. Gün (pg/ml)  

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p 

değeri 

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p 

değeri 

AKİY (n=3) 930,6±577,02 
1089 

(291,00-1412,00) 

0,523 

470,00±246,07 
470,00  

(296,00-644,00) 

0,355 

AKİY dışı PİY 

(n=4)  
1229,75±590,58 

1326,00 

(400,00-1796,00) 
877,75±275,60 

952,50 

(489,00-1117,00) 

Malign Hastalık 

(n=5) 
779,80±445,33 

789,00 

(205,00-1238,00) 
641,00±314,80 

801,00 

(294,00-941,00) 

Malign Olmayan 

Hematolojik 

Hastalık (n=1) 

893,00±- 
893,00 

(893,00-893,00) 
562,00±- 

562,00  

(562,00-562,00) 

 

GVHH gelişen 13 hastanın nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeyleri açısından AKİY dışı PİY 

grubunda gruplara göre yükseklik saptandı; ancak istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. (p>0.05) 

Tablo IV.XVIII’de HKHN yapılan 27 hastanın, tablo IV.XIX’da GVHH gelişen 13 hastanın 

hazırlama rejimlerine göre nakil öncesi ve +7. gün ölçülen ST2 düzeyleri sunulmuştur. 

 

Tablo IV.XVIII:  HKHN yapılan 27 hastanın hazırlama rejimlerine göre nakil öncesi ve +7. Gün 

ölçülen ST2 düzeyleri 

Hazırlama Rejimi  

HKHN yapılan 

olgular (n=27) 

ST2 Nakil Öncesi  ST2 7. gün  

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p değeri Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p değeri 

Hazırlama rejimi 

almayan (n=6) 
869,33±519,86 

900,00 

(287,00-1426,00) 

0,493 

657,60±356,70 
644,00 

(296,00-1199,00) 

0,355 Myeloablatif (n=13) 806,38±533,00 
789,00 

(182,00-2003,00) 
657,85±532,26 

562,00 

(102,00-1849,00) 

Düşük yoğunluklu 

(n=8) 
1055,75±552,45 

1113,50 

(238,00-1796,00) 
869,38±349,81 

976,00 

(193,00-1160,00) 
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Tablo IV.XIX:  GVHH gelişen 13 hastanın hazırlama rejimlerine göre nakil öncesi ve +7. gün 

ölçülen ST2 düzeyleri 

Hazırlama 

Rejimi/ GVHH 

gelişen olgular 

(n=13) 

ST2 Nakil Öncesi  ST2 7. gün  

Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p değeri Ort.±SS Median 

(Min.-Maks.) 

p değeri 

Hazırlama Rejimi 

Almayan (n=3) 
930,67±577,03 

1089,00 

(291,00-1412,00) 

0,329 

470,00±246,07 
470,00 

(296,00-644,00) 

0,201 
Myeloablatif 

(n=6) 
798,67±400,99 

841,00 

(205,00-1238,00) 
627,83±283,41 

681,50 

(294,00-941,00) 

Düşük 

yoğunluklu (n=4) 
1229,75±590,58 

1361,50 

(400,00-1796,00) 
877,75±275,60 

952,50 

(489,00-1117,00) 

 

Nakil öncesi ve nakil sonrası +7. gün ölçülen ST2 düzeyleri açısından hazırlama rejimi almayan, 

myeloablatif hazırlama rejimi alan ve düşük yoğunluklu hazırlama rejimi alan hastalar arasında istatiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı. (p>0.05) 

Şekil IV.III ve şekil IV.IV’te nakil öncesi ölçülen ST2 düzeylerinin yaşa göre değişim grafikleri 

sunulmuştur. 

 

 

Şekil IV.III:  HKHN yapılan 27 hastanın nakil öncesi ölçülen ST2 düzeylerinin yaşa göre değişim grafiği  

ST2 nakil öncesi 
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Şekil IV.IV: Sağlıklı kontrol grubunda ST2 düzeylerinin yaşa göre değişim grafiği  

 

Nakil öncesi alınan örneklerdeki ST2 düzeylerinin yaşla korelasyonuna bakıldığında; nakil yapılan 

27 hastada ve sağlıklı kontrol grubunu oluşturan 19 olguda yaş azaldıkça ST2 düzeylerinin arttığı 

gözlendi. 

Şekil IV.V ve şekil IV.VI’da GVHH gelişen ve gelişmeyen hastalardaki ST2 ve Reg3α düzeylerinin 

yükseliş trendine bakıldı. 

 

 

Şekil IV.V: GVHH gelişen ve gelişmeyen hastalardan alınan örneklerdeki ST2 düzeyleri  
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Şekil IV.VI: GVHH gelişen ve gelişmeyen hastalardan alınan örneklerdeki Reg3α düzeyleri 

 

Şekil IV.VII ve şekil IV.VIII’de akut GVHH gelişen 13 hastadan alınan örneklerdeki ST2 ve Reg3α 

düzeyleri her hasta için ayrı ayrı gösterilmiştir. 

 

 

Şekil IV.VII: Akut GVHH gelişen 13 hastanın ST2 düzeyleri  
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Şekil IV.VIII: Akut GVHH gelişen 13 hastanın Reg3α düzeyleri 

 

Tablo IV.XX’de akut GVHH tedavisinde steroid direnci gelişen hastalara ait ROC analizi sonuçları 

sunulmuştur. 

 

Tablo IV.XX: Steroid direnci gelişen hastalarda ST2 ve Reg3α düzeylerine ait ROC analizi sonuçları 

    95% Güven Aralığı    

Değişkenler Alan Standart 

Hata 

p değeri Alt Sınır Üst Sınır Duyarlılık Seçicilik Cut-off 

Değeri 

(pg/ml) 

ST2 Nakil Öncesi 0,700 0,251 0,439 0,208 1,000 0,500 1,000 248,00 

ST2 7 0,600 0,232 0,699 0,145 1,000 0,500 0,800 681,50 

ST2 Cilt GVHH 0,600 0,232 0,699 0,145 1,000 0,500 0,800 1215,00 

ST2 GİS GVHH - - - - - - - - 

Reg3α Nakil Öncesi 0,800 0,195 0,245 0,418 1,000 0,500 1,000 181,25 

Reg3α 7 0,500 0,266 1,000 0,000 1,000 0,500 0,800 257,25 

Reg3 α Cilt GVHH 1,000 0,001 0,053 1,000 1,000 1,000 1,000 232,75 

Reg3 α GİS GVHH - - - - - - - - 

 

Steroid direnci nedeniyle ikinci basamak tedavi gereksinimi olan akut GVHH gelişen hastalarda 

ROC analizi yapılarak ST2 ve Reg3α cut-off değerleri belirlendi. ST2 GIS GVHH ve Reg3 α GİS GVHH 

değişkenleri için GIS GVHH’si gelişen hasta sayısı az olduğundan cut- off değeri hesaplanamadı. Hiçbir 

nicel değişken için p değeri anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

 

 

0

100

200

300

400

500

Nakil öncesi 7. Gün GVHH

P
g

/m
l

Reg3α

SSÖ ES AK FA SG MMÜ YK

AG EA SD YP1 YP2 ETK



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

V. Sonuç ve Öneriler 

Akut graft versus host hastalığı transplant ilişkili mortalitenin en önemli sebeplerindendir. Bu kadar 

ağır sonuçları olan bir durumun klinik bulgular ortaya çıkmadan öngörülebilmesi, tedavi yanıtının 

değerlendirilebilmesi ve transplant ilişkili mortalitenin öngörülebilmesi için dünya çapında prognostik ve 

prediktif bir biyomarkır bulma çalışmaları devam etmektedir. (8) 

Yetişkin yaş grubunda bu konuda çokça çalışma bulunmasına rağmen; pediatrik yaş grubunda 

yapılmış çalışmalar sınırlı ve çok az sayıdadır. 

Çalışmamızın hipotezi; ST2 ve Reg3α’nın allojenik HKHN yapılmış pediatrik yaş grubunda akut 

GVHH belirtileri ortaya çıkmadan serumda yükselebileceği, akut GVHH gelişen olgularda steroid 

tedavisine direnci gösterebileceği ve transplant ilişkili mortaliteyi öngörebileceğiydi. 

ST2, IL-1 ailesinin bir üyesi olan IL-33’ün reseptörüdür. Membran bağlayıcı ve soluble olmak üzere 

iki formu bulunan bu reseptörün soluble formu, IL-33/ membran bağlayıcı ST2 etkileşimini engelleyerek 

akut GVHH patofizyolojisinde rol oynar. Reg3- α (Regenerating islet-derived protein), gastrointestinal 

epitel hücrelerinden salınır ve özellikle hasar gören Paneth hücrelerine özgüdür. Akut GVHH esnasında 

Paneth hücre hasarı nedeniyle üretimi azalsa da, kandaki düzeyi gastrointestinal GVHH esnasında belirgin 

olarak artmaktadır (9)(10). 

Bizim çalışmamızda çalışma grubumuzu oluşturan 27 hastanın hepsi pediatrik yaş grubundan olup; 

çalışma grubunun median yaşı 3.5 yaştı. Allojenik HKHN endikasyonlarını primer immün yetmezlikler 

ve hematolojik hastalıklar oluşturdu. Serum örnekleri; hastalardan hazırlama rejimi verilmeden nakil 

öncesi, nakil sonrası 7. gün ve GVHH gelişen olgularda GVHH geliştiği gün alındı. Sağlıklı kontrol 

grubunu oluşturan olgulardan 1 kez serum örneği alındı. HKHN yapılmış 27 hastadan nakil öncesi ve 

nakil sonrası 7. günde alınan ST2 düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yüksek 

bulundu; fakat aynı günlerde HKHN yapılmış hastalardan alınan Reg3α düzeyleri, sağlıklı kontrol 

grubuna göre anlamlı yüksek bulunmadı. HKHN yapılmış hastalar GVHH gelişenler ve gelişmeyenler 

olarak iki gruba ayrıldığında ise GVHH gelişen/ gelişmeyen hastalar ile sağlıklı kontrol grubu arasında 

ST2 düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptandı. GVHH gelişen grupta, gelişmeyen gruba göre ST2 

düzeyleri sayısal olarak yüksek saptansa da istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunamadı. ST2’nin akut 

cilt ve GIS GVHH’si geliştiği günlerdeki düzeyleri arasında da istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Çalışmamızda ST2 düzeyleri sadece GVHH gelişenlerde yüksek bulunmadı. GVHH gelişmeyen gruptan 

alınan örneklerdeki nakil öncesi ve 7. gün ST2 düzeyleri de sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek bulundu. 

Çalışmamızın sonuçları ST2 düzeylerinin pediatrik yaş grubunda, akut GVHH’yi öngörmede prognostik 

bir biyomarkır olmadığını düşündürmektedir. ST2 düzeylerinin GVHH gelişmeyen grupta da 

yükselmesinin nedeni; ST2’nin başka inflamasyon durumlarında da yükselmesi olabilir (74). ST2 
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düzeylerinin yükseldiği diğer inflamasyon durumları; inflamatuar bağırsak hastalıkları, kronik 

gastrointestinal inflamasyonla giden hastalıklar, akut respiratuar distress sendromu, astım, allerji, 

nonallerjik akciğer hastalıkları, kardiyak yetmezlik, atopik dermatit, sepsis ve travma olarak sayılabilir 

(11)(12)(13)(14)(15). GVHH gelişmeyen hasta grubunda sayılan bu inflamatuar komorbid durumların 

birinin veya birkaçının olması ST2’nin GVHH gelişmeyen hasta grubunda sağlıklı kontrol grubuna göre 

yüksek olmasını açıklayabilir. 

Reg3α düzeyleri açısından HKHN yapılan hastalar ve sağlıklı kontrol grubu arasında istatiksel 

anlamlı fark bulunmadı. Literatüre bakıldığında Reg3α’nın gastrointestinal sistem GVHH’sine spesifik 

olduğu ve özellikle ciddi akut GIS GVHH’sinde belirgin olarak kanda yükseldiği birçok yetişkin 

çalışmasında bildirilmiştir (7)(16)(17). Literatürden farklı olarak bizim çalışmamızda GIS GVHH’si 

gelişen hastalar için Reg3α düzeyleri istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Çalışmamızda Reg3α düzeyleri 

akut GVHH gelişimi için prognostik bir biyomarkır olarak bulunmadı ve akut GIS GVHH’sine spesifik 

olduğu gösterilemedi. 

Çalışmamızda akut GVHH gelişen 13 hastanın 13’ü de birincil tedavi olarak metilprednizolon 

tedavisi aldı. 8 hastanın ise steroid direnci olması nedeniyle ikinci basamak tedavi gereksinimi gelişti. 

Steroid direnci; 2 mg/kg/g metilprednizolon tedavisine 7-10 gün içinde yanıtsız, 3-4 gün içinde kliniği 

kötüleşen veya steroid içeren 28 günlük immünsupresif tedaviye tam yanıt alınamayan olguları 

tanımlamaktadır (18). Steroid direnci nedeniyle ikinci basamak tedavi gereksinimi olan akut GVHH 

gelişen hastalarda ROC analizi yapılarak ST2 ve Reg3α için cut-off değerleri belirlendi. GİS GVHH’si 

gelişen hasta sayısının çok az olması nedeniyle bu değişkenler için cut- off değeri hesaplanamadı. Hiçbir 

nicel değişken için p değeri anlamlı bulunmadı. Literatürden farklı olarak bizim çalışmamızda ST2 ve 

Reg3α düzeylerinin GVHH gelişen hastalarda steroid direncini öngörmediği gösterildi. 

2 yıllık çalışma süreci içerisinde HKHN yapılan 27 hastadan 2’si kaybedildi. Bu hastalardan 2’si de 

akut GVHH gelişen hastalardı. Kaybedilen hasta sayısının ve çalışma populasyonunun az olması 

nedeniyle ST2 ve Reg3α düzeylerinin transplant ilişkili mortaliteyle ilişkisi değerlendirilemedi. 

Literatüre bakıldığında yetişkin yaş grubunda ST2 ve Reg3α’nın akut GVHH gelişimini, transplant 

ilişkili mortaliteyi öngörmede ve tedavi yanıtını değerlendirmede aday biyomarkırlar olarak kullanıldığı 

birçok çalışma bulunmaktadır. McDonald ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptıkları 23 biyomarkırın analiz 

edildiği 2015 yılındaki bir çalışmada, hastalardan nakil sonrası 14 ± 3. günlerinde alınan ST2 düzeyinin 

1 yıllık transplant ilişkili mortaliteyi en iyi gösteren biyomarkır olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmadaki 

hastaların median yaşı 52 olup, allojenik HKHN endikasyonlarını hematolojik hastalıklar oluşturmuştur. 

(19) Levine ve arkadaşlarının 2016 yılında yayınladıkları 492 HKHN yapılmış ve akut GVHH tanısı almış 

hastada yaptıkları 13 senelik bir çalışmada, akut GVHH tanısı alıp steroid tedavisi başlandıktan 48 saat 

sonra alınan serum örneklerinde çalışılan ST2 ve Reg3α düzeylerinin kullanıldığı bir algoritma 
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oluşturulmuş, bu algoritmanın 6 aylık transplant ilişkili mortaliteyi ve 28. gün sonunda sistemik steroid 

tedavisine yanıtsız olguları öngörebildiği bildirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan hasta grubunda 

allojenik HKHN yapılma endikasyonları hematolojik hastalıklar olup, hastaların median yaşı 52’dir (20). 

Abu Zaid ve arkadaşlarının 2016 yılında yayınladıkları 211 hastanın dahil edildiği bir çalışmada; 28. 

günde serumdaki ST2 düzeyinin transplant ilişkili mortaliteyi göstermede etkin olduğu belirtilmektedir. 

Bu çalışmada hastaların median yaşı 45 olup, allojenik HKHN endikasyonlarını hematolojik hastalıklar 

oluşturmuştur. Plazma serum örnekleri prospektif olarak toplanmış ve nakil sonrası 28, 100, 180 ve 365. 

günlerde hastalardan alınmıştır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklı olarak ST2 blokajının akut GVHH 

gelişimini önlemede bir tedavi modalitesi olarak kullanılabileceğini önermesidir (21). Hartwell ve 

arkadaşlarının 2017 yılında yayınlandıkları 10 yıl süren çok merkezli prospektif bir çalışmada, malign 

veya malign olmayan hematolojik hastalıklar nedeniyle HKHN yapılan 1287 hasta çalışmaya dahil 

edilmiş olup; bu hastalardan transplantasyon sonrası 7±3. günde serum örneği alınmıştır. Çalışmanın 

amacı akut GVHH gelişiminden önce prognostik bir biyomarkır bulabilmek, 6 aylık transplant ilişkili 

mortaliteyi önceden tahmin edebilmektir. Çalışmaya dahil edilen hastaların median yaşı 52 olup; bu 

çalışmanın sonucunda ST2 ve Reg3α düzeylerinin çalışmanın belirlediği yüksek risk kategorisindeki 

hastalarda daha yüksek olduğu, postnakil +7. günde akut GVHH bulguları gelişmeden bu iki biyomarkerın 

kanda yükseldiği gösterilmiştir (7). Monfried ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptıkları 17 merkezli, 15 

yıllık, 507 hastanın dahil edildiği çalışmada ST2 ve Reg3α düzeylerinin 7 günlük akut GVHH tedavisi 

sonrasında steroid direncini göstermede prediktif olduğu gösterilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların 

median yaşı 51 olup, tüm hastalara malign veya malign olmayan hematolojik hastalık nedeniyle allojenik 

HKHN yapılmıştır. Bu çalışmada akut GVHH gelişen hastalardan steroid tedavisi başlangıcından sonraki 

+7. günde kan örneği alınmıştır. Hasta popülasyonu 1 test, 2 validasyon kohortu olmak üzere 3 gruba 

ayrılmıştır. Grupların her birindeki hastalar steroid tedavisine yanıtlı ve dirençli olmak üzereye ikiye 

ayrılmıştır. 3 grupta yapılan analizde steroid direnci olan hastalarda ST2 ve Reg3α’nın 1 yıllık transplant 

ilişkili mortaliteyi gösterdiği bildirilmiştir (22). Rowan ve Paczesny’nin 2019 yılında yayınladığı bir 

makalede ST2’nin özellikle transplant sonrası 7-14 gün arasında diagnostik, prognostik, prediktif ve 

tedavi yanıtını göstermede iyi bir biyomarkır olduğu bildirilmektedir (16). 2020 yılında Karakulak ve 

arkadaşlarının 17 akut GVHH gelişmiş HKHN hastasından akut GVHH geliştiği gün topladığı plazma 

örneklerinin kontrol grubuyla karşılaştırıldığı ülkemizden yapılan bir çalışmada ST2 düzeyi akut GVHH 

gelişen hastalarda anlamlı olarak yüksek bulunmuş, Reg3α düzeyleri ise akut GVHH ve kontrol grubu arasında 

anlamlı olarak yüksek bulunmamıştır. Araştırmacılar Reg3α düzeylerini yüksek bulmamalarını, akut GIS 

GVHH’si olan hasta sayısının az olmasıyla açıklamışlardır. Hastaların median yaşı 42 olup, allojenik HKHN 

endikasyonlarını hematolojik hastalıklar oluşturmuştur (23). 
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Çalışmamızın yukarıda özetlenen diğer çalışmalara göre farklı yanları bulunmaktadır. Çalışma 

grubunu sadece pediatrik yaş grubundan olgular oluşturdu. Allojenik HKHN endikasyonları arasında 

sadece hematolojik hastalıklar değil, primer immün yetmezlikler de bulunmaktaydı. HKHN yapılan 

hastalardan serum örnekleri nakil öncesi, nakil sonrası 7. gün ve akut GVHH gelişen hastalarda GVHH 

geliştiği gün alındı. 

Literatüre bakıldığında biyomarkır çalışmalarında hazırlama rejimi verilmeden önce alınan 

örneklerin çalışıldığı çok az çalışma bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda nakil öncesi ST2 düzeylerinin 

hem GVHH gelişen hem de gelişmeyen grupta sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek bulunması nedeniyle 

nakil öncesi ST2 düzeylerini etkileyebilecek faktörlere bakıldığında yeterli çalışmanın olmadığı 

görülmüştür. Bu çalışmalardan biri Rowan ve arkadaşlarının 2013-2018 yılları arasında ST2 ve Reg3α’nın 

da içlerinde olduğu 4 biyomarkırın prognostik değerini araştıran çok merkezli bir çalışmadır. Çalışma 

grubunda 10 yaş altı 170, 10 yaş üstü 245 hasta bulunmaktadır. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan en 

önemli farkı pediatrik yaş grubunu da çalışma grubuna dahil etmesi ve nakil öncesi serum örneklerinin 

çalışmaya alınmasıdır. Allojenik HKHN endikasyonlarını diğer çalışmalarda olduğu gibi hematolojik 

hastalıklar oluşturmuştur. Hastalardan serum örnekleri hazırlama rejimi verilmeden önce, nakil sonrası 7, 

14 ve 21. günlerde alınmıştır. Bu çalışmada ST2 düzeylerinin yaşla arttığı ve 10 yaş altı hastalarda nakil 

öncesi transplant ilişkili mortaliteyi gösterdiği bildirilmiştir (24). ST2’nin yaşla korelasyonuna değinen 

bir çalışmada ise ST2 düzeylerinin yaşla arttığı ve erkeklerde daha yüksek olduğu bildirilmiştir (14). 

Bizim çalışmamızda ise literatürden farklı olarak yaş azaldıkça ST2 düzeylerinin arttığı gözlendi. Bu 

farklılığın çalışma grubundaki hasta sayısının az olmasıyla ilişkili olabileceği düşünüldü. 

Vander Lugt ve arkadaşlarının 2000-2010 yılları arasında 673 hastayla yaptıkları bir çalışmada nakil 

sonrası 14. günde alınan serum örneklerindeki ST2 düzeylerinin transplant ilişkili mortaliteyi ve steroid 

tedavisine direnci gösterdiği bildirilmektedir. Serum örnekleri nakil günü 0. günden başlayarak nakil 

sonrası 100. güne kadar toplanmış olup, GVHH gelişen hastalarda tedaviye başlandıktan 48 saat içinde 

serum örneği alınmıştır. Bu çalışmanın en önemli özelliklerinden birisi ST2 düzeylerinin myeloablatif 

hazırlama rejimi alan grupta 0, 14 ve 21. günlerde düşük yoğunluklu hazırlama rejimi alan gruba göre 

yüksek olmasıdır (25). Bizim çalışmamızda hazırlama rejimi-ST2 ilişkisine bakıldığında; nakil öncesi /+7. 

gün ST2 düzeyleriyle myeloablatif hazırlama rejimi alan, düşük yoğunluklu hazırlama rejimi alan ve 

hazırlama rejimi almayan gruplar kendi aralarında karşılaştırıldı. ST2 düzeyleri açısından hazırlama 

rejimleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 

Balakrishnan ve arkadaşlarının 2016-2019 yılları arasında akut GVHH gelişen 210 hastayla yaptığı 

bir çalışmada nakil sonrası 28. günde hastalardan alınan serum örneklerindeki ST2 düzeylerinin transplant 

ilişkili mortaliteyi gösterdiği bildirilmiştir. Bu çalışmanın önemli özelliklerinden birisi hasta 

popülasyonunun median yaşının 13.5 yaş olması ve serum örneklerinin hazırlama rejimi verilmeden önce, 
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hazırlama rejimi sonrası, nakil sonrası 14 ve 28. günlerde alınmasıdır. Allojenik HKHN endikasyonlarını 

hematolojik hastalıklar oluşurmuştur. Bununla birlikte bu çalışmada hazırlama rejimi verilmeden önceki 

ST2 düzeylerinin, 14. güne kadar artış trendi gösterdiği belirtilmiştir (17c). Bizim çalışmamızda bu 

çalışmadan farklı olarak hazırlama rejimi öncesi alınan serum örneklerindeki ST2 düzeyleri +7. güne 

kadar azalma trendi göstermekteyken; akut GVHH gelişen hastalarda 7. günden GVHH gelişen güne 

kadar tekrar arttığı saptandı. ST2 ve Reg3α düzeylerinin cilt veya GIS GVHH’sine spesifik olduğu 

gösterilemedi. 

Çalışma grubumuzu oluşturan hasta profilinin heterojen olması nedeniyle nakil öncesi ST2 

düzeylerini yükselten faktörlerden birinin hastalık tipi olabileceği düşünüldü. Buna yönelik olarak AKİY, 

AKİY dışı PIY ve malign ve malign olmayan hematolojik hastalıklar olarak hastalar 4 gruba ayrıldığında 

AKİY dışı PİY grubunda nakil öncesi ST2 düzeylerinin diğer gruplardan yüksek olduğu görüldü; ancak 

bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bu yüksekliğin AKİY dışı PİY grubunda immün 

disregülasyonla giden primer immün yetmezliklerin de yer almasına bağlı olabileceği düşünüldü. 

Çalışmamızda bazı kısıtlılıklar bulunmaktadır. COVİD-19 pandemisi hayatımızın her alanını 

etkilediği gibi bu çalışmayı da etkilemiştir. COVİD-19 pandemisi nedeniyle yurtdışı verici sayısının 

azalması, verici güvenliğiyle ilgili problemler nakil yapılan hasta sayısının düşmesinin nedenlerindendir. 

Çalışmamızın prospektif, longitidunal bir çalışma olması ve çalışma sürecinin kısıtlı olması çalışmamıza 

dahil edilen hasta sayısının beklenenden az olmasına neden olmuştur. Çalışmamızın literatürden farklı 

sonuçları olması hasta sayısınının az olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Çalışmamız pediatrik yaş grubunda hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda ST2 ve Reg3α 

düzeylerinin akut graft versus host hastalığı gelişimini öngörmede birer biyomarkır olarak 

kullanabilirliğini sorgulayan önemli bir çalışmadır. Çalışmamızda ST2 ve Reg3α düzeyleri; pediatrik yaş 

grubunda akut GVHH gelişimini, tedavi direncini ve transplant ilişkili mortaliteyi göstermede birer 

biyomarkır olarak bulunmadı. Pediatrik yaş grubunda ST2 ve Reg3α düzeylerinin akut GVHH gelişimini, 

tedavi direncini ve transplant ilişkili mortaliteyi öngördüğü çok az çalışma bulunmaktadır. Bu alanda 

yapılan çalışmaların tamamında HKHN endikasyonlarını hematolojik hastalıklar oluşturmuştur. 

Çalışmamız bu alanda primer immün yetmezlik nedeniyle HKHN yapılan olguların çalışmaya dahil 

edildiği ilk çalışmadır. Bu konu hakkında farklı hasta gruplarının çalışma grubunu oluşturduğu, daha fazla 

hastanın çalışmaya dahil edildiği ve farklı biyomarkırlerın kullanıldığı prospektif çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

Pediatrik yaş grubunda ST2 ve Reg3α düzeylerinin akut GVHH gelişimini, tedavi direncini ve 

transplant ilişkili mortaliteyi öngördüğü çok az çalışma bulunmaktadır. Çalışmamız sadece pediatrik yaş 

grubunun dahil edildiği ve hematolojik hastalıkların yanısıra primer immün yetmezlik hastalarının da 

dahil edildiği ilk çalışmadır. Bu çalışma; daha fazla hastanın dahil edildiği, farklı hasta gruplarının ve 

farklı biyomarkerların kullanıldığı yeni çalışmalara katkı sağlayacaktır.  

VII. Sağlanan  Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Sağlanan altyapı olanakları ile ‘’Primer İmmün Yetmezlik (PİY) Tanısıyla Hematopoetik Kök 

Hücre Nakli (HSCT) Yapılan Hastalarda Akut Graft Versus Host Hastalığı (a GVHD) Gelişimini 

Belirlemede ST2 ve REG3-α Düzeyleri Erken Bir Biyomarker Olabilir mi?’’ isimli projemiz 20L0230003 

proje nosuyla lisansüstü tez (doktora) projesi kapsamında 06.01.2019- 06.07.2021 tarihleri arasında 

tamamlandı.  

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

Sağlanan altyapı olanakları ile ‘’Primer İmmün Yetmezlik (PİY) Tanısıyla Hematopoetik Kök 

Hücre Nakli (HSCT) Yapılan Hastalarda Akut Graft Versus Host Hastalığı (a GVHD) Gelişimini 

Belirlemede ST2 ve REG3-α Düzeyleri Erken Bir Biyomarker Olabilir mi?’’ isimli projemiz 

“Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Akut Graft Versus Host Hastalığı Gelişimini 

Belirlemede ST2 ve REG3a Düzeyleri Erken Bir Biyomarker Olabilir mi? isimli tıpta uzmanlık tezi olarak 

29.04.2021 tarihinde kabul edildi.  
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X. Ekler  

a.Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Gider Listesi  

 

 

Proje Bütçesi 
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 b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

ST-2 düzeyleri için ‘’Cloud Clone Corp (ABD) / SEH820Hu 96 Tests – Enzyme Linked 

immunsorbent assay Kit for Interleukin 1 Receptor Like Protein Organism Species: Homo Sapiens 

(Human)’’, Reg3α düzeyleri için ‘’Cloud Clone Corp (ABD)/  SEE675Hu 96 Tests- Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay Kit for Regenarating Islet Derived Protein 3 Alpha Organism Species: Homo 

Sapiens (Human) ‘’ kitlerinden 2’şer kutu satın alındı ve tüm kitler proje dahilinde kullanıldı.  

 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

Örneklerin çalışılması 

         ST2 Düzeyleri Ölçümü İçin ELISA Yöntemi 

ST2 Kitinin içerdiği solüsyon ve materyaller 

• 1 adet kullanıma hazır 96 kuyucuklu plak 

• 1 adet standart solüsyon 

• 1x120 μL Reaktif A ve B 

• 1x9 ml TMB substratı 

• 1x20 ml 30 kat konsantre edilmiş yıkama solüsyonu 

• 96 kuyucuk için uygun plak örtüsü 

• 1x20 ml standart dilusyon solüsyonu 

• 1x12 ml assay dülusyon solüsyonu A ve B 

• 1x6 ml durdurucu solüsyon 

Reaktiflerin Hazırlığı 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Tüm kit komponentleri çalışma öncesi oda sıcaklığına (25 C⁰) getirildi. 

Standard solüsyon, 1 ml dilusyon solüsyonuyla karıştırılarak oda sıcaklığında 10 dakika bekletildi. 

Hazırlanan karışımın konsantrasyonu 8000 pg/ ml’ydi. Karışım 2. tüpte dilue edilerek konsantrasyonunun 

4000 pg/ml olması sağlandı. Ardından 7 adet tüpe 0.5 ml standart dilusyon solüsyonu eklendi ve dilusyon 

4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5 pg/ml olacak şekilde devam ettirildi. Son tüpte 0 pg/ml kalacak 

şekilde sadece dilusyon solüsyonu bulunmaktaydı. 

Detection A ve B reaktifleri kullanım öncesi santrifüj edildi ve dilusyon solüsyonları A ve B ile 100 

kat dilue edildi. 

20 ml yıkama solüsyonu, 580 ml distile suyla karıştırılarak 600 ml’lik bir yıkama solüsyonu elde 

edildi. 

TMB substratı, sterilize pipetlere yeteri miktarda çekilerek; kullanıma hazır hale getirildi. 

Test Protokolü 

Kuyucuklar; dilue standart, boşluk ve örnekler için 3 gruba ayrıldı. 7 kuyucuk için, 1 adet boşluk 

bırakıldı. 100 μl dilue edilmiş standart solüsyonu ve örnek materyali uygun kuyucuklara yerleştirildi. Plak 

örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de inkube edildi. 

Her kuyucuktan yıkanmadan sıvılar çekildi. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif A eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, 3 kez 350 μl yıkama solüsyonuyla yıkandı. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif B eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, toplamda 5 kez olacak şekilde yıkama solüsyonuyla yıkandı. 

90 μl substrat solüsyonu, kuyucuklara yerleştirilerek plak örtüsüyle örtüldü. 20 dakika boyunca 37 

C⁰’de ışıksız ortamda inkube edildi. Kuyucuklardaki sıvı rengi mavi olduğunda diğer adıma geçildi. 

50 μl durdurma solüsyonu, her kuyucuğa yerleştirildi. Sıvı rengi, sarı olduğunda diğer adıma geçildi. 

Plakta herhangi bir sıvı artığı veya parmak izi olmadığı kontrol edilerek plak, mikroplak okuyucuya 

yerleştirildi. 

         Reg3α Düzeyleri Ölçümü İçin ELISA Yöntemi 

Reg3α Kitinin içerdiği solüsyon ve materyaller 

• 1 adet kullanıma hazır 96 kuyucuklu plak 
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• 1 adet standart solüsyon 

• 1x120 μL Reaktif A ve B 

• 1x9 ml TMB substratı 

• 1x20 ml 30 kat konsantre edilmiş yıkama solüsyonu 

• 96 kuyucuk için uygun plak örtüsü 

• 1x20 ml standart dilusyon solüsyonu 

• 1x12 ml assay dülusyon solüsyonu A ve B 

• 1x6 ml durdurucu solüsyon 

Reaktiflerin Hazırlığı 

Tüm kit komponentleri çalışma öncesi oda sıcaklığına (25 C⁰) getirildi. 

Standart solüsyon, 1 ml dilusyon solüsyonuyla karıştırılarak oda sıcaklığında 10 dakika bekletildi. 

Hazırlanan karışımın konsantrasyonu 200 pg/ ml’ydi. Karışım 2. tüpte dilue edilerek konsantrasyonunun 

100 pg/ml olması sağlandı. Ardından 7 adet tüpe 0.5 ml standart dilusyon solüsyonu eklendi ve dilusyon 

100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56 pg/ml olacak şekilde devam ettirildi. Son tüpte 0 pg/ml kalacak şekilde 

sadece dilusyon solüsyonu bulunmaktaydı. 

Detection A ve B reaktifleri kullanım öncesi santrifüj edildi ve dilusyon solüsyonları A ve B ile 100 

kat dilue edildi. 

20 ml yıkama solüsyonu, 580 ml distile suyla karıştıralarak 600 ml’lik bir yıkama solüsyonu elde 

edildi. 

TMB substratı, sterilize pipetlere yeteri miktarda çekilerek; kullanıma hazır hale getirildi. 

Test Protokolü 

Kuyucuklar; dilue standart, boşluk ve örnekler için 3 gruba ayrıldı. 7 kuyucuk için, 1 adet boşluk 

bırakıldı. 100 μl dilue edilmiş standart solüsyonu ve örnek materyali uygun kuyucuklara yerleştirildi. Plak 

örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de inkube edildi. 

Her kuyucuktan yıkanmadan sıvılar çekildi. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif A eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, 3 kez 350 μl yıkama solüsyonuyla yıkandı. 

Her kuyucuğa 100 μl Reaktif B eklendi ve plak örtüsü ile kapatılan kuyucuklar, 1 saat 37 C⁰’de 

inkube edildi. 

Kuyucuklar boşaltılarak, toplamda 5 kez olacak şekilde yıkama solüsyonuyla yıkandı. 
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90 μl substrat solüsyonu, kuyucuklara yerleştirilerek plak örtüsüyle örtüldü. 20 dakika boyunca 37 

C⁰’de ışıksız ortamda inkube edildi. Kuyucuklardaki sıvı rengi mavi olduğunda diğer adıma geçildi. 

50 μl durdurma solüsyonu, her kuyucuğa yerleştirildi. Sıvı rengi, sarı olduğunda diğer adıma geçildi. 

Plakta herhangi bir sıvı artığı veya parmak izi olmadığı kontrol edilerek plak, mikroplak okuyucuya 

yerleştirildi. 

ST2 ve Reg3α Değerlerinin Okunması 

Serum örnekleri mikrokuyucuklara yerleştirildikten sonra, avidin ile konjuge edilmiş Horseradish 

Peroxidase kuyucuklara yerleştirilerek inkube edildi. TMB solüsyonu ve sülfürik asit eklenerek ise enzim- 

substrat reaksiyonu oluşarak kuyucuklarda renk değişikliği saptandı. Bu renk değişikliği 

spektrofotometrik yöntemle dalga boyu 450 nm olacak şekilde ölçüldü. Ölçülen değerler log- log grafiğine 

x eğrisine optikal dansite, y eğrisine ölçülen konsantrasyonlar pg/ml cinsinden yerleştirilerek ST2/ REG3-

α serum düzeyleri hesaplandı. 

 

 

 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş 

Projeler için uygulanmaz) 

Bu proje kapsamında bildiri ve teknik rapor bulunmamaktadır.  

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş 

Projeler için uygulanmaz) 

Sağlanan altyapı olanakları ile ‘’Primer İmmün Yetmezlik (PİY) Tanısıyla Hematopoetik 

Kök Hücre Nakli (HSCT) Yapılan Hastalarda Akut Graft Versus Host Hastalığı (a GVHD) 

Gelişimini Belirlemede ST2 ve REG3-α Düzeyleri Erken Bir Biyomarker Olabilir mi?’’ 

isimli projemiz “Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Akut Graft Versus 

Host Hastalığı Gelişimini Belirlemede ST2 ve REG3a Düzeyleri Erken Bir Biyomarker 

Olabilir mi? isimli tıpta uzmanlık tezi olarak 29.04.2021 tarihinde kabul edildi.  

 

 

 


