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ÖZET
Günümüzde kompozit doku allogreftlerinin klinik uygulaması 
kronik rejeksiyon ve yaşam boyu devam etmesi zorunlu olan 
immünosupresyonun y o l açtığı belirgin sistem ik îoksisite 
nedeniyle s ı n ı r lanın alda dır. Donöre spesifik tolerans durumu, 
akut ve kronik  rejeksiyon riskin i ve im m ünosupresyon  
gerekliliğini ortadan kaldırır, Kompozit dolat transplantasyonu 
üzerine olan son araştırmalar, rejeksiyon mekanizmalarını 
anlamaya ve donöre spesifik  toleransın indüklenmesine  
yoğunlaşm ıştır. Bu derlem ede küçük ve büyük hayvan  
modellerindeki deneysel araştırmalar temelinde geliştirilmiş 
tolerans stratejileri, bu araştırmalar doğrultusundaki son 
gelişmeler ve klinik uygulamalar için umut veren sonuçlar 
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kompozit doku alto transplantasyonu, 
immünolojik tolerans, hayvan modelleri.

KOMPOZİT DOKU ALLOTRANSPLANTAS- 
YONUNDA İMMÜNOLOJİK FAKTÖRLER 
Günümüzde kompozit doku allogreftlerinin klinik 

uygulanması 2 büyük engel nedeniyle kısıtlanmaktadır1:
1) antikor ya da hücre aracılı kronik doku rejeksiyonu,
2) hayat boyu devam etmesi zomnlu olan ve belirgin 
sistemik toksisiteyle beraber olan immünosupresyonun 
gerekliliği. Donöre spesifik immünolojik tolerans, akut 
ve kronik rejeksiyon risklerini elimine etmesinin yanında 
immünosupresyon ihtiyacını da ortadan kaldırır. 
İm m ünolojik tolerans klasik olarak “normal, 
baskılanmamış bir immün sistemin varlığında donörden
gelen spesifik bir antijene karşı olan immün cevapsızlık 
hali" olarak tanımlanabilir2.

Kompozit dokular 2 özelliğiyle solid organlardan 
ayrılır3: 1) Graft versus hoşt reaksiyonuna yol açabilecek 
ve alıcının immün cevabını değiştirebilecek kemik iliği
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ve olgun T hücrelerini içerebilirler. 2) Oldukça antijenik 
ve herbiri ayrı şiddet ve zamanlamada doku reddine 
maruz kalan ayrı dokulardan oluşurlar (diferansiyel doku 
rejeksiyonu)4. Özellikle cildin antijenitesi kompozit doku 
transplantasyonun klinik uygulamasında önemli bir 
problem yaratmaktadır. Örneğin el transplantasyonu 
yapılmış hastalarının çoğunluğunda ciltte multipl 
rejeksiyon epizotları izlenmiştir5. Ciltte bulunan yüksek 
popülasyondaki largerhans hücreleri ve diğer dendritik 
hücreler çok etkin bir antijen sunumu ve T hücre 
kostimulasyonu sağlar6. Diğer organ allogreftlerinde 
spesifik toleransı sağlayan im münosupresyon 
düzeylerinin cilt için yetersiz kaldığı bil inmektedir7 Bazı 
raporlarda böbrek ve kalp allogreftlerine tolerans 
indüksiyonu bildirilmekte, ancak aynı donörden gelen 
cilt allogreftleri reddedilmektedir*. Bundan sorumlu 
immünolojik olay çözülememiştir.
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Şekil 1: Allogreftin rejeksiyonundan primer sorumlu olan T 
hücresinin aktivasyonu için gerekli sinyallerin şematik çizimi. 
Sinyal 2’nin blokajı T hücresinin antijene cevapsızlığıyia ya da 
T hücresinin apoptozisiyle sonuçlanır. (Kostimulatuar blokaj)

Organ allogreftlerinde 3 strateji, transplantasyon 
toleransının indüklenmesine dair umut vaadetmektedir7:
1) HLA’da genetik uyum ve kısa süreli immünosupresyon
2) Transplantasyon sonrası kaymerizminindüklenmesi10
3) Kısa süreli monoklonai antikorlar (CD40 ligand ve 
CTLA4-lg) kullanılarak oluşturulan kostimulatuar 
blokaj11.

Kostimulatuar blokaj: T hücrelerinin aktivasyonu 
için ayır ama siııerjik olan 2 sinyal gereklidir12 (Şekil 1). 
İlk sinyal antijen spesifik T hücre reseptörleri aracılığıyla 
alloantijenler tarafından verilir. İkinci ya da kosimulatuar 
sinyal antijen spesifik değildir ancak T hücre aktivasyonu 
için şarttır. Kostimulatuar sinyalin blokajı, ilk sinyal 
verilmiş olsa dahi T hücre inaktivasyonu (anerji) ve/veya 
programlı hücre ölümüyle (apoptosis) sonuçlanır. Alıcı, 
allogreft tarafından sunulan alloantijenlere immün cevap 
veremez hale gelir.

Kaymerİzm: Yunan mitolojisinden köken almış bu 
kelime (kaymera) bir hayvan vücudunda genetik olarak 
farklı organizmaların uyum içinde var olmasını simgeler. 
2 tip kaymerizm tarif edilmiştir; ‘1 mikro kaymen zm” ve 
‘ ‘makr okay merizm”13. Mikrokaymerizmde, alıcı kanında 
çok düşük oranda donör hücreler bulunur. 
Allotransplantasyon öncesinde alıcı immün sisteminin 
radyasyon ya da im m ünom odulatuar ilaçlarla 
hazırlanm asına gerek yoktur. M akrokaymerizm 
“hazırlanmış” bir alıcıya kemik iliği transplantasyonu 
sonrasında oluşur ve pluripotent hematopoietik kök 
hücreleri (HSC) alıcının kemik iliğine yerleşerek yeni 
bir immün sistem oluşturur. Timüste klonal delesyonla 
donöre reaktif tüm hücreler elimine edilir ve alıcı 
transplante edilen organı “kendi organı” gibi algılar ve 
immünosupresyon olmadan kabul eder14. Deneysel 
modellerde %1 kadar az miktarlardaki HSC’in donöre 
spesifik toleransı indüklediği gösterilmiştir. Ancak 
kaymerizmin tolerans indüksiyonundaki rolü net 
değildir; immün cevapsızlığm nedeni olmayıp, daha 
ziyade immün cevapsızlığa sekonder ortaya çıktığı

savunulm uştur13. Kemirgen m odellerinde 
makrokaymerizmle tolerans indüksiyonu arasında güçlü 
bn bağlantı bulunmuştur ki, makrokaymerizmin kaybı 
genelde toleransın kaybıyla sonuçlanır. 
Makrokaymerizmin büyük hayvan modellerinde değişen 
oranlarda allogreft toleransıyla birlikte olduğu 
bildirilm ektedir15,16 Primatlarda makrokaymerizm 
kaybolsa dahi toleransın yıllarca devam edebildiği 
gösterilmiştir17.

KOMPOZİT DOKU ALLOTRANSPLANTAS
YON UNDA HAYVAN MODELLERİ
Kompozit doku transplantasyonu konusundaki 

laboratuar çalışmaları 3 ana başlık halinde toplanabilir; 
1) Kompozit dokuların ve değişik komponentlerinin 
rejeksiyon m ekanizm alarını anlamak, 2) 
Transplantasyon toleransını geliştirmek ve devamını 
sağlamak, 3) Klinik uygulamaya öncülük edebilecek 
yeni modeller geliştirmek.

Küçük hayvan modelleri: Geçtiğimiz 50 yılda 
transplantasyon toleransını indüklemek için yapılan 
laboratuar çalışmalarının çoğunluğu küçük hayvan 
modeli erindedir ki bunların çoğunluğunu primer olarak 
sıçanlar ve fareler oluşturur. Laboratuar ortamında bu 
hayvanlarla çalışmak kolaydır, görece ucuzdur, 
immünolojik özellikleri iyi karakterize edilmiştir ve 
operasyon sonrası bakımları kolaydır. Özellikle son 10 
yılda transgenik ve knock-out/in farelerin 
geliştirilmesiyle toleransın ve rejeksiyonun moleküler 
tem ellerinin anlaşılm asına ve immün sistemin 
manipulasyonuna yönelik önemli adımlar atılmıştır. 
Farelerde çapı oldukça küçük olan damarlar, vaskülarize 
kom pozit dokuların m ikrocerrahi yöntem lerle 
transplantasyonunu güç kılmakta ve çalışmaların 
çoğunluğu cilt greftlerinde yapılmaktadır1*49 Buna 
rağmen farelerde heterotopik ve ortotopik olarak arka 
bacak transplantasyonu tanımlanmıştır ve değişen 
başarılarla birkaç m erkezde yapılm aktadır20,21 
Vaskülarize ve non-vaskülarize cilt allogreftleri benzer 
tedaviler altında farklı yaşam sürelerine sahiptir; 
allostim ulasyon ve rejeksiyon yollarının farklı 
olabileceği düşünülmüştür22. Eğer bir kompozit dokunun 
cilt komponenti çalışılacaksa bunun subkutanÖz 
kom ponentleriyle birlikte “vaskülarize” olması 
sağlanmalıdır. Bu konuda çalışmalarımız sonunda Chang 
Gung Memorial H astanesi’ne ait m ikrocerrahi 
laboratuannda geliştirdiğimiz teknik sayesinde 25-30 gr. 
ağırlığındaki farelerde çapı 250-350 mikron arasında 
değişen damar anastomozlannda %90 oranında başarı 
elde ettik, (yayınlanmamış veri) Bu teknikle fare femoral 
arterine yaptığımız vaskülarize serbest groin flep 
allotransplantasyonlarmda tolerans çalışmalarımız 
devam etmektedir. (Şekil 2)

Sıçanlarda ise arka bacak transplantasyon modeli 
deneysel laboratuar çalışmalarında 1960’kırdan beri ana
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Şekil 2: BALB/c cinsi fareye C57BL/6 cinsi fareden transplante 
edilmiş viabi vaskülarize cilt allogrefti (donör: 25 gr., alıcı: 30 
gr., Csa tedavisi altında, p.o 3. gün)

model olagelmiştir23'25. (Şekil 3) Yamsıra, vaskülarize 
cilt flep leri26-28 ve cilt greftleri de29 sıklıkla 
kullanılmaktadır. Kompozit dokunun içerdiği dokuların 
değişik şiddette ve zam anlarda reddedildiği 
bilinmektedir4. Her bir doku komponentinin rejeksiyonu 
ve tolerans indüksiyon mekanizmalarıyla ilgili yeni 
kompozit doku modelleri ortaya çıkmıştır. Örneğin 
kaymerizmin allograft yaşam ına etkisiyle ilgili 
deneylerde kullanılm ak üzere kemik iliği ve 
hematopoietik hücrelerin sürekli sağlanabilmesi amaçlı 
vaskülarize stemum ve femur allotransplantları tarif 
edilmiştir30’31. Ancak transplante edilen kemik iliğine ait 
tüm hücrelerin zamanla eliminasyonu ve donör kemik 
iliğinin alıcı hücrelerince replasm anm m  
gösterilm esinden sonra vaskülarize kem ikler 
popülaritesini yitirmiştir32. Yine sıçanlarda arka bacak 
transplantınm komponentleri olan vaskülarize kas36, 
vaskülarize kemik ve eklem37'39 ve periferik sinir 
allo transplantasyonu40'42 ile yapılan laboratuar 
çalışmaları da bulunmaktadır.

Sıçanlarda kullanılan diğer bir model heterotopik 
larinks ve trake a transplantasyonudur. 199 8’ de 
Cleveland C lin ic’teki başarılı larinks

Türk Plast Rekonstr Es t Cer D erg (2004) Cilt: 12, Sayı:2

Şekil 3: Lewis cinsi sıçana Brown Norway cinsi sıçandan 
transplante edilmiş viabi arka bacak allogrefti {donör: 250 gr., 
alıcı: 250 gr., Csa tedavisi altında, p.o 3. gün)

Şekil 4: Lewis cinsi sıçana Lewis Brown Norway cinsi sıçandan 
transplante edilmiş yüz ve skalp allogrefti ( donör: 250 gr. alıcı: 
300 gr., Csa tedavisi altında p.o 100. gün)

transplantasyonunun ardından heterotopik larinks ve 
trakea33 35 transplantasyon toleransı için laboratuar 
çalışmaları devam etmektedir.

Klinik çalışmaya öncülük edebilecek hayvan 
modellerinin içinde geçtiğimiz yıllarda tanımladığımız 
kompozit skalp ve yüz transplantasyonu da 
bulunmaktadır43. Bu modelde, donörden 2 arter ve 2 ven 
üzerinde eleve edilen skalp ve fasıyal cilt, masseter 
kasının bir kısmı ile birlikte alıcıya transplante edilmiş 
ve non-toksik dozda CsA ile uzun dönem (>100 gün) 
sağkalım sağlanmıştır (Şekil 4). Bu model literatürde 
yüz ve skalp transplantasyonunda başarının sağlandığı 
en küçük hayvan modeli olup, kuşkusuz ki klinikte 
uygulama için büyük hayvan m odellerinde ve 
kadavralarda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Büyük Hayvan Modelleri 
Küçük hayvan modelerinde başarılı olmuş hemen 

tüm çalışmalar paralelinde büyük hayvanlara da 
uygulanır. Bu hayvanlar arasında köpekler44*46 daha da 
sıklıkla domuz 47'52 minyatür domuz ve maymunlar53'56
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vardır. Minyatür domuzların tercih edilmelerinin 
nedenleri şunlardır; MHC lokusları iyi tanımlanmıştır 
ve izole klas I veya klas II farklılıkları çalışmaya uygun 
kılan intra-MHC rekombinantları mevcuttur57. Domuz 
yüzey antijenlerine karşı monokl o nal antikorlar vardır 
ve bu hayvanlarla çalışm ak görece kolaydır. 
Allotransplantasyon çalışmalarında en çok kullanılan 
büyük hayvanlar Eski Dünya (Old World) 
maymunlarıdır53"56. Bu hayvanlar genetik olarak insana 
en yakın hayvan grubudur ve immüıı sistemleri 
insanmkine benzer. Ancak sağlanmaları ve bakımları 
zordur ve deneylerde kullanılmalarıyla ilgili halen etik 
tartışmalar vardır. Deneysel bacak transplantasyonuna 
ait ilk başarılı sonuçlar köpeklerde alınmıştır58. İlk klinik 
el transplantasyonundan önceki dekatta maymun ve 
domuzlarda yoğun olarak yapılan üst ekstremite, el, 
önkol osseomyokutan flep transplantasyonları47 5'5 ve 
alman sonuçlar, hiç kuşkusuz ki klinik uygulamalara 
öncülük etmiştir.

Çalışm alardan Çıkan Sonuçlar: Küçük 
hayvanlarda akut rejeksiyonun önlenmesi görece 
kolaydır. Henüz anlaşılamamış nedenlerden dolayı, 
küçük hayvanlar büyüklere göre immunosupresyon ve 
immünolojik manipulasyonlara daha duy arlıdırlar59. 
Bundan dolayı herhangi bir yaklaşımın etkinliği dikkatle 
yorum lanm alıdır. Bu çalışm alar büyük hayvan 
modellerinde çalışma için öncülük edebilir ancak onların 
yerini alamaz. Kronik rejeksiyon küçük hayvanlarda da 
olabilir. Bu nedenle allogreft fonksiyonunun 
değerlendirilmesinde kullanılacak herhangi bir metod bu 
değişiklikleri saptayabilin el i d ir. Örneğin arka bacak 
transplantasyonunda kronik rejeksiyona bağlı ağır 
fıbrozis varsa, allogreft canlılığım sürdürse dahi bu 
yararsız ve kullanılamaz bir ekstremite demektir ve 
tedavinin başarısız olduğu anlamına gelir. Tolerans 
allogreft ve allogreft antijenleri arasındaki aktif bir 
olaydır. Birçok modelde eğer greft alınır, birkaç ay sonra 
aynı tür hayvandan başka bir allogreft transplante 
edilirse, yeni transplant rejeke olur. Bunun için olası 
açıklam a şudur; tolerans kazanmış periferal T 
hücrelerinin ya da timüste yeni oluşmuş T hücrelerinin 
tolerans hallerini koruyabilmeleri için allogreft 
antijenleriyle sürekli karşılaşmaları gerekmektedir. 
Toleransı indükleyen mekanizmalar her zaman toleransı 
sürdürmek için yetmeyebilir59.

Büyük hayvanlarda hematopoietik kaymerizm 
gerçek bir tolerans indükleyici stratejidir. Primer problem 
toksisitedir, Yüksekdozdakemikiliği infüzyonu ve/veya 
kostim ulatuar blokaj umut vaadetm ektedir. 
Maymunlardabukonudaki çalışmalar devam etmektedir. 
Büyük hayvanlarla yapılan başarılı çalışmalar klinik 
denemeler için temel oluşturmaktadır. İnsanlarda kemik 
iliği infüzyonu ve kostimulatuar blokaj üzerine 
yoğunlaşılmaktadır. Bu amaçla C1 LA4Ig ve anti-CD154 
antikorları otoimmün hastalıklı kişilerde klinik deneme

KOMPOZÎT DOKU TRANSPLANTASYONU

amaçlı (faz I) kullanılmış, etkin oldukları ve iyi tolere 
edildikleri gözlenmiştir60’61. Klinikte genetik uyumu olan 
kardeşinden lösemi tedavisi için kemik iliği transfüzyonu 
yapılan ve aynı kardeşten aldığı böbreği 
immünosupresyon kullanmadan kabul eden vakalar 
bildirilmiştir62. Ancak kompozit doku transplantas
yonlarında immünolojik toleransın klinik örneği yoktur. 
K linik uygulamaların artarak sürmesi lenfosit biyolojisi 
ve immün homeostazm anlaşılmasıyla ortaya çıkarılacak 
yeni tolerans stratejilerine bağlıdır halen çalışmalar bu 
yönde devam etmektedir.

Dr Betüi GÖZEL ULUSAL 
Chang Gung Memorial Hospital 
Depl. o f  Plastic Surgery 
Taoyuan/TAIWAN
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