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TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi 
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekle
TPD’nin amac o oan korlar pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan
TPD'nin y ar içerisindeki say komplikasyon oranlar ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay amaçlad k.

Gereç ve Yöntem
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

Bulgular
Y ara göre i lem say ar Tablo 1’de gös erilmi r.

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI

SÖ1

Dr. Seval AKPINAR

-

23 KASIM 2019 -

künyesi

Geriye dönük, tek

: TPE 

: Ocak 2012-

TPE uygulanan hastalar

istatistik

TPE kategorik : ASFA-
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ve klinik veriler

n: 63

Erkek (n: 26); (n: 37)

; ): 56 (18-83)

TPE seans ( ; ): 3 (1-25)

TPE aktivitesi

Kork az S. Transfus Apher Sci 2019; 58(3): 287-92 
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  DA 
YONU 

¹Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji ve 
Pediatrik Kemik li i Nakil Merkezi 

²Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, Aferez Ünitesi

Ebru Y maz¹,  A per Özcan¹, ey agü Kaynar², Ekrem a ¹, 
Türkan ¹, Karakükcü¹
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• Nakil n ro l or alama 13±4,7 ve rombosi
24±10. günlerde .

• hiçbirinde gra veya görülmedi.

BULGULAR

• Kemo erapiye n ropenide kon rol
ve granülosi

.

• Nakil e kilememekle birlik e
enfeksiyonlar, enfeksiyon morbidi e ve mor ali enin için
granülosi .

SONUÇ
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Bio. Serdar Esen,
Ba kent Ü. Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve 

Ara
Ünitesi

23/11/2019

-Amaç;
Orak hücreli anemi (OHA), sürekli inflamatuar bir süreç 
olup; , orakla eritrositler ve buna  ba

donor
eritrositleri ile de i tirilmesine eritrosit de i imi (ED) 
denir.
Bu sayede hedeflenen Hb <

sa maya ba
önlenmesi mümkün olabilmektedir.
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kin OHA’li hastalarda ED i leminin radial
er yollar kadar etkin ve güvenli 

oldu u görülmü tür,
Literatür incelendi inde, konuyla ilgili ara
hastalarda kök hücre 

Eri kin OHA’li dahil edildi maya 

de erlendirildi
i lemleri için damar yolu sorunu ya anan çocuk 

Radial 
daha büyük ölçekli prospektif ara
dü ünülmektedir.
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekle
TPD’nin amac o oan korlar pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan
TPD'nin y ar içerisindeki say komplikasyon oranlar ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay amaçlad k.

Gereç ve Yöntem
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

Bulgular
Y ara göre i lem say ar Tablo 1’de gös erilmi r.

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI

S2

Dr. Onur KIRKIZLAR
Trakya ÜTF
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•
•
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•
• vs
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K • E
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Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S3

X
X
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Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ci edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

ndikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

mizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S3
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2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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S4

Dr. Seval AKPINAR

-

23 KASIM 2019 -
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TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
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Gereç ve Yöntem  
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aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S4

Transfüzyon öncesi temel sorular

• 1-Kantitatif (miktar: ne 

zaman/nerede/neden/ne ?)

• 2-Kalitatif (yan etkileri minimale indirecek

ürün verilecek?) 

FNHTR önlenmesinde %1.6-50 

premedikasyon

Premedikasyonda an ilaçlar etkisiz ya da 

tersine (antihistaminik sedasyon-

transfüzyon araba kullanacak hasta!) 

olabiliyor

merkezinde lökosit ve yeni (daha az

sedatif) antihistaminikler döneminde bu

uygulama gözden geçirilmeli! 
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Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
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Gereç ve Yöntem  
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arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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OLGU SUNUMU

Dr.Bu rahan Erdo du

•59 YA ,K

•

• merkeze ba vuran ve semptomatik

ba
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Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
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FNHTR önlenmesinde %1.6-50 

premedikasyon

Premedikasyonda an ilaçlar etkisiz ya da 

tersine (antihistaminik sedasyon-

transfüzyon araba kullanacak hasta!) 

olabiliyor

merkezinde lökosit ve yeni (daha az
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• , koopere

•Ate mmHg

•Solunum Oksijen 

• al ral-

•

• normoaktif -

•Hepatomegali Splenomegali

• al

• Pretibial - -

•Atipik HUS nadir bir TMA nedenidir. 

•Ancak erken ta ve özellikle Eculizumab tedavisi hayat kurta c r. 

•Atipik HUS ta  bir d lama ta r. 

•TMA yapan di er tüm nedenler aç ndan hasta de erlendirilmelidir. 

•Özellikle Akut böbrek yetersizlikli hastalarda, 
trombositopeni ve LDH yüksekli inde aHUS tan  aç ndan uya c d

Özet olarak;
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Katater enfeksiyonu olan dirençli 
trombotik trombositopenik purpura 

olgusu ve rituksimab deneyimi

Dr.Cenk SUNU

Tromb trombositope purpura (TTP), 
• mikroanjiopa  anemi, 
• rombosi openi, 
• , 
• nörolojik bulgular ve 
• böbrek 
ile 

•
-

• - -
-

• -
-
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TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
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aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S7

Lenfomalarda Hücresel 
Ted  Y

CAR-T
Dr.Ebru
zade Hastane  Hematoloj  Bölümü

Neden R/R  DLBCL da hücresel 
?

•

• Avrupa‘da görülme  3-4/100.000 

• su %62. USA %55.4 Avrupa 

• -%50 R-CHOP 
refrakter nüks

CAR-T –Lenfoma da b
bek yor?

20



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
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• kök hücre nakli için donör kök hücreleri (alloHSCT) 
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• Donöre
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gre infüzyonunu

• Ex-vivo T hücre deplesyonu ) 
Haploiden

• DLI

• Donör

• gre

SONUÇ
• Allojenik hem opoe kök hücre nakli için donör kök hücreleri (alloHSCT

nakilden hemen önce opla r ve a ya " aze" ak ar r.
• T  nedenlerden dola  a  kayna  Kök hücre manuplasyonu ya acaksa ürün 

kayna  yada Donör kayna  riskleri aza mak için, Vericinin kök hücresini ya da 
lenfos rini dondurmak gerekebilir.

• nfüzyon ili kili reaksiyonlar dondurulmu üründe daha yüksek r.
• Ça malarda dondurulmu  üründe CFU-MEG dü ük bulunmu r. Bu da rombos

engrafma gecikmeye sebep olabilir.
• DLI rünün ( aze ya da dondurulmu ), OS ya da EFS üzerinde önemli bir e si 
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• Kök hücreyi dondururken maliye rin de göz önünde bulundurulmas  gerekmek edir.
• Daha kesin yar  için prospek yüksek vaka sa  ça malara ih yaç var r  
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• Plerixaforun maliye yüksek ol undan ve nakile aday
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Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S13

• -

• -

• -

•

•

• Allo- -

• CAR-

30



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 
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Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       
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Konsensus:Mob zasyon ba
m

CD34+

Aferez ( = 2 m lyon CD34+ /kg BW)

>20 /µl* 10 20 /µl <10 /µl

karakter s ne 
dayanan nam k

yakla
Pre-emp f
pler xafor 

 tekn k ere 

*Proakt f g r m gerekmez    BW, body we ght.
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Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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malignansi
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Mohammadi e  al, Transfusion and
Apheresis Science
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• Endikasyonu oldugu
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1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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•
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1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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TERAPÖ LÖKOFEREZ

R.BAHAR KUB LAY 
Ege Üniversi esi Ye kin 

Aferez Üni esi

AFEREZ 

• K komponen nin n  has aya yada 
donöre geri verilmesi midir.

• Hemaferez aferez il  olarak 
kull lmak r.
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1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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Acil Teröpa Aferez Uy

• Si aferez

• Plazmaferez

• Fo oferez

• Sonuç olarak ; 
Lökoferez i lemi ile ,

• Lösemi hücreleri zla uzakla l
• Tümör lizis sendromu olas l  az
• Eri rosi  süspansiyonu ih y  olan has alara, 
replasman
• Lenf bezi ve dalak boyu lar nda küçülme, 

anemi ve rombosi openi de düz r.
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1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
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TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S20

MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül1, Melek Kara1, 
, O. Alphan Küpesiz3, 

Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ekleyici edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

 ve endikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

merkezimizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

 

 

 

48

TE
, Em

Onkoloji Bilim Dal

de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik ve nörolojik has
des ekleyici 

amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
plazmadan uzakla

'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
kri

merkezimizde ASFA k
re rospek f olarak incelendi. 

(Germa
cihaz



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S20

MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül1, Melek Kara1, 
, O. Alphan Küpesiz3, 

Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ekleyici edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

 ve endikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

merkezimizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

 

 

 

49

TE
, Em

Onkoloji Bilim Dal

de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik ve nörolojik has
des ekleyici 

amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
plazmadan uzakla

'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
kri

merkezimizde ASFA k
re rospek f olarak incelendi. 

(Germa
cihaz



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S20

MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül1, Melek Kara1, 
, O. Alphan Küpesiz3, 

Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ekleyici edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

 ve endikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

merkezimizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

 

 

 

50

TE
, Em

Onkoloji Bilim Dal

de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik ve nörolojik has
des ekleyici 

amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
plazmadan uzakla

'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
kri

merkezimizde ASFA k
re rospek f olarak incelendi. 

(Germa
cihaz



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S20

MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül1, Melek Kara1, 
, O. Alphan Küpesiz3, 

Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ekleyici edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

 ve endikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

merkezimizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

 

 

51

TE
, Em

Onkoloji Bilim Dal

de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik ve nörolojik has
des ekleyici 

amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
plazmadan uzakla

'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
kri

merkezimizde ASFA k
re rospek f olarak incelendi. 

(Germa
cihaz



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S20

MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül1, Melek Kara1, 
, O. Alphan Küpesiz3, 

Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ekleyici edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

 ve endikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

merkezimizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

  

-2 -3 

 
-2C  

- 2C  

 
-2C  

-  

 
-1C  

- -2C  

 
-  

-  
 

- -  
 

-2A  
 

-2C  
 

 
-2C  

 
-2C  

 
-  

 
- - 2C  

-  
-2C  

-  

 
-1A  

- 2C  

-  -2C  
 

-  
-2C  

 
-  

- 2C  

 
-  

-2C  

 
 

-  

 
-2C  

 
-2C  

 
-2C  

 
-  

- -
2C  

 
-  

 
-2C  

 
 

-PAN-2C  
- -2C 

 
 

-2C  
 

 - 1C  
-2C   

- -1C 
- -2C   

 
- -2C   

 
- -  
- -2C   

 
-2C  

-   
 

 -2C 
 

52

TE
, Em

Onkoloji Bilim Dal

de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik ve nörolojik has
des ekleyici 

amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
plazmadan uzakla

'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
kri

merkezimizde ASFA k
re rospek f olarak incelendi. 

(Germa
cihaz



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S20

MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül1, Melek Kara1, 
, O. Alphan Küpesiz3, 

Onkoloji Bilim Dal  

olojik, nefrolojik ve nörolojik has a klar olmak 
ekleyici edavi olarak kullan mak ad r. 

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
plazmadan uzakla rmak r. 

 ve endikasyonlar  ile ASFA “American 
erlerine göre merkezimizin TPD 

merkezimizde ASFA k avuzu rehber al narak 
k incelendi. Ocak 2014-Ekim 2015 arihleri 

ny) cihazlar  Ekim 2015-Ara k 2018 
 kullan ld .  

TOPLAM  

 

-3 

-2C  -   

-2C  
 -2C  

-2C  H  -1C  

-2C    
-2C  

 

- - -1C 

-2C  

 -2A  

 

 

-  

 -2C  

 

-2C  

 -   

-2C  
- -2C  

-2C  
-  

-  

 

-2C  

 -2C 
  

-  kr n  
-2C  

 

-2C  

kr n  
- -2C  

 kr n -2C  
 

 

 

Padmanabhan A, Connelly-Smith L, Aqui N, Balogun RA, Klingel R, Meyer E, Pham HP, Schneiderman J, Witt V, Wu 
Y, Zantek ND, Dunbar NM, Schwartz GEJ. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - 
Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Eighth Special 
Issue. J Clin Apher. 2019 Jun;34(3):171-354. doi: 10.1002/jca.21705. PMID: 31180581. 

53



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S21

KÖK HÜCRE TOPLAMA 
YÖNTEMLERİ

HAZIRLAYAN:GÜLSEREN KILIÇOĞLU 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİ 

TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ

2019

Kök hücreler ( Stem cells) kend  yen leme potans yel
(Self-Renewal) sah

Farklı hücre t pler ne ( fferent ) 

Yamalanma (engraftment) yapab len  klonal

kadar  şartlanmamış olarak kalır.

özel olmasını sağlar.

54

ol
edavi olarak kullan mak

amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 

“American 
merkezimizin TPD 

k avuzu rehber al n

Ara k 2



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

, 

mak 
ad r. 

oksinleri, yüksek 

erican 
merkezimizin TPD 

arak 
leri 

018 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz

 
Bulgular
Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S21

He , ve 
organlarda bulunanlar)
Fetal Kök Hücre (plasenta, göbek kordonu ve yon
sıvısı)

y Kök Hücre

Tot potent Hücre

Hücre

Mult potent Hücre

HACETTEPE PEDİATRİK KİT ÜNİTESİ KEMİK İLİĞİ VE 
KORDON KANI NAKİL AKTİVİTESİ

Pe

HACETTEPE PEDİATRİK KİT ÜNİTESİ KEMİK 
İLİĞİ VE KORDON KANI NAKİL AKTİVİTESİ

30 n uyumu 10/10

VERİCİLER

55



MER EZ DENEY M
ine A maca Gü ül

loji-Onkoloji Bilim Dal

olojik, nefrolojik 
eyi

ojenik molekülleri, immün kompleksleri, oksinleri, yüksek 
einleri plazmadan 

 ve endikasyonlar  ile 
erlerine göre

mizde 
k incelendi.

ny)
 kullan ld . 

TERAPÖT PLAZMA DE M : YILLI TE
Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m

YI       

S22

PLAZMAFEREZ Y  VE 
REPLASMAN SIVILARI

gunesyig @akdeniz.edu

22-23 K  2019 
14. Ulusal Aferez Kongresi/ s anbul

Geleneksel Ter Aferez Yön emleri 
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Zeliha Aksoy1,Güne  Y 1, Sibel r lar1, Ha ce Ku 1, Em

Ünal A a 2, Orhan Kemal Yücel2, Ozan Salim
 

1 Akdeniz Üniversi esi Has anesi, Terapö k Aferez Merkezi  
2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Genel 
Pra k e erimler birbirinin yerine kullan lsa da

Plazmaferez: Plazma uzakla ran herhangi bir
aferez ek için k genel a (TPD,
SPD, DFPP, CF, IA, Reoferez gibi)

Replasman n
kulla plazmaferez yön emi

Sonuç

Halen, TPD edavisi alan has alarda hemos az yöne mi ile ilgili
veya ulusal avuz bulunmamak .

TPD uygulanan has alarda hemos yöne ek için replasman
seçiminde kurumlar ar büyük f gös ermek edir.

TPD ile op al hemos az yöne mini yönlendirmek için ileri
ç ra ih yaç var .

J pub2018 Sep 12

Ulusal Aferez

Endikasyon
Has pa zyolojik durumu
Uzakla r lacak madde
Merkezin eknik don m
Kurumsal poli kalar (malzeme al m
Maliye
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2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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s anbul Medipol Üniversi esi 
Medipol Mega Has aneler Kompleksi

Kan; De erli ve Fay
Tek ka  insan 
olan,
Alternatifi henüz 
olmayan
Yerinde 
kull a hayat 
kurtaran

23.11.2019
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2 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Hem loji Bilim Da  
3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal

Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  

Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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Kan g

ABO KAN G S

k bulunan ABO Kan grup sistemi  
transfüzyonda ve doku naklinde en                
büyük öneme sahip sistemdir

Kendisinde bulunmayan antijene 
 serumunda  antikor 

bulunduran TEK sistemdir

Landsteiner Kur : E er eritrosit yüzeyinde bir 
antijen mevcutsa o antijene  k  antikor ayn

inin serumunda normal k rda 
BULUNMAZ

Sonuç

Klinikte görülen(hemoliz, gecikmi  yamanma, 
saf eritrosit aplazisi), nedeniyle c  verici 
uygun kan transfüzyonu önemlidir
Transfüzyon Merkezi ile iyi bir i birli i gerekir
H n poliklinik takibinde kan grubu 

imi izlenmelidir
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Tablo : Y llara göre TPD i lem ve asta say s a m
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MÜN RE TÜRKYILMAZ
DOKUZ EYLÜL S  
AFEREZ K SORUMLUSU

TR N
T : Tr it k k i i taraf ndan üretilen, kan 

r r gördü ünde, kanda a
latarak a  durduran ücrelerdir.

TR
Tr tler r zdirler ve çekirdekleri de yoktur. 
Bunun e  de k k inin üyük ücrelerinden 
kopan parçalardan olu  olarak g terile ilir.
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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Y ara göre i lem say ar  Tablo 1’de gös erilmi r.  
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TROMBOS T AFERE YAN 
e e ilgili

Hiperv yonla rlikte an iyete
azovagal r iyon

Hipokale i
Hipov veya an p if tedavi
Ace törü Ku
Etilen Ok ide Reak iyon

TROMBOS T AFERE YAN 
R an yla ili
Allerjik

D r yoluyla ilgili

Tr oz

TROMBOS T AFERE YAN 
Kan  leri, 
Bu k ve  
D r ki pr ler ve 
Antikoagul donörün iyu  iy  üzerindeki 
etkileri. 
Yan etkilere göre uygun  r.
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan 
TPD'nin y ar içerisindeki say  komplikasyon oranlar  ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
Ocak 2014 – Ara k 2018 arihleri aras nda merkezimizde 
uygulanan 747 has a, 5960 i lem re rospek f olarak incelendi.
aras nda Haemone cs (USA) ve Fresenius Com. Tec (Germa
arihleri aras nda ise Cobe Op a (Terumo BCT, USA) cihaz
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ve 

Uzm.Dr. Neşe ATEŞ
Yıldırım Beyazıt EAH

Kan Hücreleri  ve Görevleri
Plazma ve Y s
Hemos az

Konular

Aferez Hesaplamaları

Konular
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
TPD’nin amac  o oan korlar  pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri, 
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ak vi esini sunmay  amaçlad k. 

Gereç ve Yöntem  
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Replasman sıvısına gerek yoktur veya çok az 
gerekl d r. 

avantajlıdır.

Adsorbs yon

plazmadan ayrılır.
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik 
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekleyi
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Giri
Terapö k plazma de imi (TPD) ba a hema olojik, nefrolojik
üzere, pek çok has a k a ilk seçenek ya da des ekley
TPD’nin amac o oan korlar pa ojenik molekülleri, immün kompleksleri,
konsan rasyonlu lipopro einleri ve pa olojik pro einleri plazmadan
TPD'nin y ar içerisindeki say komplikasyon oranlar ve e
Socie y for Apheresis” (ASFA) 2016 endikasyon kri
ak vi esini sunmay amaçlad k.

Gereç ve Yöntem
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3 Akdeniz Üniversi esi T p Fakül esi, Çocuk Hema loji-Onkoloji Bilim Dal
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L P D AFEREZ NED R?

Lipid aferezi, dola  ApoB-100 içeren lipopro einlerin (LDL K 
ve Lp a) seviyesinde ilaçlar ile ye erli azalma  veya bu 
ilaç  k m  durumlarda ayan seçici 
aferez r. 

Do  LDL koles erol uzakla  yönelik ilk 
lipid aferez  1975 plazmaferez  ile y r.
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Yön emlerin has aya ge r  y m 
kali eleri s belirgin farkl l k yok r. 
Lipid erlerinde ak  dü me ndan 

 farklar olmakla birlik e Lipid aferezi 
sonras  or alama Lipid de erleri farkl

ldir. Ancak uygulama kolayl klar  
ndan  farkl l lar var r. Tüm 

yön emlerin uygulanmas  ile KV hasar
önlem ndan  elde edilmi
T  kadar erken konursa, erken edavi 
ile hay a kal m o kadar ar acak r. Bunun 
içinde ülkemizde AH ve lipid aferezi
fark ndal ar r lmas  gerekmek edir.

lemin uygulanmas  ve has
izleminde disipliner yakla m, 

ran önemli bir fak ördür.
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