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Hematolojik ve onkolojik hastal›klar›n tedavisindeki gelişmeler bir yandan yük-

sek oranda remisyon ve sağkal›m oran› sağlarken, diğer yandan artm›ş infeksiyon

riski getirmektedir. On y›l öncesine dek sadece kemoterapi, kök hücre nakli ve rad-

yoterapinin infeksiyon riskini artt›rd›ğ›ndan söz edilirken, günümüzde monoklonal

antikorlar ve radyoimmünoterapi gibi B ve T-hücrelerini uzun süre bask›layabilen

tedaviler kullan›ma girmiştir. Zaman içerisinde infeksiyona yönelik önlemlerin art-

t›ğ› dikkati çekmektedir. Örneğin; daha önceki “American Society of Clinical Onco-

logy (ASCO)” k›lavuzunda kemoterapiye bağl› febril nötropeni riski %40 ve üzerin-

de olan olgularda koloni stimüle edici faktör (G-CSF)’lerin kullan›m› önerilirken,

2006 y›l› itibar› ile bu s›n›r %20’ye kadar indirilmiştir. Üç-yedi gün süre ile günde

tek doz klasik granülosit G-CSF kullan›m›na bir alternatif olarak, kemoterapiden 48

saat sonra sadece bir kez verilmesi yeterli olan pegile (PEG) G-CSF kullan›m› pra-

tiğe girmeye başlam›şt›r. G-CSF’lerin özellikle ileri yaştaki hastalar›n tedavi proto-

kollerine standart olarak eklenmesi bu olgularda febril nötropeni ve hospitalizasyon

oranlar›n› azaltm›şt›r. Ancak bu faktörlerin kullan›m› malign hastal›klarda kemote-

rapiye yan›t oran›n› artt›rmam›ş ve sağkal›m sürelerini uzatmam›şt›r.

On y›l öncesine dek hepatit B ve C gibi infeksiyonlar›n etyolojisinde en önemli

nedenin transfüzyon olduğu san›l›rken, günümüzde başta rituksimab olmak üzere

monoklonal antikorlar›n hepatit B reaktivasyonu yapabildiği; kortikosteroid, kemo-

terapi, rituksimab alan veya kök hücre nakli yap›lan olgularda hepatit C infeksiyo-

nunun çok yüksek oranlara ulaşabildiği anlaş›lm›şt›r. Bu olgularda gelişen hepatitle-

rin seyri s›ras›nda venooklüzif hastal›k, graft versus host hastal›ğ› (GVHH) ve bazen

hayat› tehdit eden karaciğer yetmezliği ortaya ç›kabilmektedir. 

Hematoloji ve onkoloji ile uğraşan hekimler için diğer bir güncel konu, tedavi ile

remisyon elde edilebilecek lösemi-lenfoma gibi hastal›ğ› olan olgulardaki viral he-

patitlerdir. Bu durumda, viral yükün haftalar içerisinde azalt›larak fazla zaman kay-

betmeden hematolojik malign hastal›ğ›n tedavisinin başlanmas› amaçlanmaktad›r.

HBs pozitif, ancak sadece taş›y›c› olan olgularda profilaktik olarak antiviral tedavi-

ye başlanarak, bu tedavinin kemoterapi bittikten üç ay sonras›na kadar sürdürülme-

si önerilmektedir. Hepatit B reaktivasyonlar›nda bir y›l süre ile lamivudin kullan›m›
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önerilmektedir. Ancak lamivudin kullan›m süresi uzad›kça bu ilaca direnç artmakta-

d›r. Hepatit C infeksiyonlar›nda ise en s›k tercih edilen ajanlar PEG interferon (IFN)

ve/veya ribavirindir.

Monoklonal antikor tedavilerinde B hücreleri hem tedavi s›ras›nda hem de teda-

vi tamamland›ktan sonraki alt› ay içerisinde bask› alt›nda kalmaktad›r. B hücreleri-

nin uzun süre bask› alt›nda kald›ğ› ve tekrarlayan infeksiyonlar›n söz konusu olduğu

olgularda intravenöz (IV) immünglobulin (Ig) kullan›m› bir seçenek oluşturmakta-

d›r. Kapsüllü mikroorganizmalar ile infeksiyon s›kl›ğ›n›n artt›ğ› multipl miyeloma,

kronik lenfositik lösemi ve düşük dereceli B hücreli non-Hodgkin lenfoma (NHL)

olgular›nda pnömokok aş›s› önerilmektedir. T-hücrelerinin uzun süre bask›land›ğ›

antikor tedavilerinde (örneğin; alemtuzumab), sitomegalovirüs (CMV) reaktivasyo-

nu oldukça s›k izlenmektedir. Bu olgularda viral belirleyicilerin yak›ndan izlenmesi,

infeksiyon düşündüren bulgular olmas› halinde gansiklovir başlanmas› önerilmekte-

dir. 

Lenfomalarda tedavi planlamas›nda, tedaviye yan›t değerlendirilmesinde ve te-

davi sonras› izlemde pozitron emisyon tomografisi (PET) giderek daha s›k kullan›l-

maya başlanm›şt›r. Dokuda artm›ş florodeoksiglikoz tutulumu lenfoma tutulumuna

işaret edebileceği gibi, infeksiyon sarkoidoz veya diğer nedenlere bağl› olabilmekte-

dir. Baz› olgularda ise hiçbir hastal›k bulunmaks›z›n yalanc› pozitiflik izlenebilmek-

tedir. Son birkaç y›ldaki yay›nlar ve ASH 2007 toplant›s›nda sunulan çal›şmalar,

şüpheli PET pozitifliklerinde biyopsi yap›larak doku tan›s›na gidilmesi gerektiği ko-

nusunda görüş birliği içerisindedir. Ülkemizde bu tetkik henüz çok yayg›n olarak

kullan›lmamaktad›r. Klinisyenlerin maliyet faktörünü de göz önüne alarak, gerçek-

ten gerektiğinde PET tetkiki yapt›rmalar›n›n uygun olduğunu düşünüyorum.

Sisplatin, metotreksat gibi klasik nefrotoksik ajanlara, son dönemde interlökin-2

(IL-2) gibi immünoterapötikler ve baz› hedefe yönelik tedaviler eklenmiştir. Bu tür

tedavi alan olgularda antibakteriyel, antifungal ve antiviral ajanlar›n potansiyel nef-

rotoksisiteleri mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Antibiyotiklerde olduğu gibi baz› kemo-

terapötik ajanlar›n (örneğin; metotreksat) serum düzeylerini izleme ve buna göre ek

önlem alma imkan› bulunmaktad›r. Emetojenik ilaçlar› al›p, ciddi kusmas› olan de-

hidrate kalan olgularda nefrotoksisite daha da artmaktad›r.

Solid tümörlü olgularda önce infeksiyon tedavisinin tamamlanmas›, daha sonra

kemoterapi uygulanmas› tercih edilirken; hematolojik malignansilerde infeksiyon ve

malign hastal›ğ›n tedavisi genelde birlikte yürütülmektedir. Zira kemik iliğini bask›

alt›nda tutan hematolojik hastal›k tam olarak iyileşmediği sürece infeksiyonlar›n

uzun vadeli kontrolü mümkün olamamaktad›r. Dosyas›na veya epikrizine infeksiyo-

na bağl› kaybedildiği yaz›lan birçok olguda gerçek ölüm nedeninin altta yatan ma-

lign hastal›k olduğu unutulmamal›d›r.
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Hematoloji ve onkolojideki uzun süreli ve yoğun tedavilerle birlikte IV portlar

ve kal›c› kateterler yayg›n olarak kullan›ma girmiştir. Bunlarda gelişen infeksiyon-

larda ilk epizodda antimikrobiyal tedavi yap›lmakta, ancak daha sonraki infeksiyon

epizodlar›nda intravasküler arac›n ç›kart›lmas› gündeme gelmektedir. Uzun süreli,

bir k›sm› ev şartlar›nda ambulatuvar olarak yap›lan kemoterapilerin gittikçe artt›ğ›

günümüzde, tedavilerin damar yolu sorunu ile aksamamas› için eğitim ve antisepsi

olmazsa olmazlar› oluşturmaktad›r.

T-lenfositlerin bask›land›ğ› HIV pozitif olgularda gelişen hematolojik kanserler-

de tedavi için rituksimab veya rituksimab içeren kemoterapi şemalar› kullan›ld›ğ›n-

da, B lenfositleri de bask›lanmaktad›r. Böyle olunca, malign hastal›ğ›n tedavisinde-

ki başar› oran› artsa dahi, hastan›n infeksiyondan kaybedilme riski artmaktad›r. HIV

pozitif olgularda CD4 say›s›n›n düşmesi ile özellikle santral sinir sistemi gibi baz›

özel lokalizasyonlarda B hücreli agresif NHL gelişme riski artmaktad›r. Hodgkin

hastal›ğ›nda ise ilginç olarak CD4 say›s›n›n düşmesi gelişme riskini artt›rmamakta,

hatta beklenenin tersine CD4 art›ş› daha riskli olmaktad›r. Bu olgularda gelişebilen

Hodgkin hastal›ğ›, ileri evreli, ekstranodal bölgeleri tutabilen ve çoğu kez mikst se-

lüler histolojide olmaktad›r. EBV infeksiyonu ile Hodgkin ilişkisi eski y›llardan be-

ri bilinmektedir. Nedeni net olmamakla birlikte, genç yaşta infeksiyöz mononükle-

ozis geçiren olgularda Hodgkin hastal›ğ› gelişme riski, bu infeksiyonu ileri yaşlarda

geçirenlere göre daha fazla bulunmuştur. 

2007 y›l› “American Society of Hematology (ASH)” toplant›s›nda yap›lan sözlü

ve poster sunumlar›n›n yaklaş›k %5’i infeksiyon ile ilgili konular› direkt olarak irde-

lemektedir. Hematolojik kanserlerin tedavisi ile ilgili çal›şmalar›n hemen tümü, yan

etkiler bölümünde grade III-IV hematolojik toksisiteye ve grade III-IV infeksiyona

yer vermiştir. Bu gözlem, başar›l› bir hematoloji ve onkoloji pratiği için hematolog,

onkolog ve radyoterapistlerin mutlaka infeksiyon ünitesi ile birlikte çal›şmas› gerek-

liliğini tekrar vurgulamaktad›r.
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