
Bir malignite nedeni ile kemoterapi alan çocuklar-
da bakteriyel, viral, protozoal ve fungal etkenler-

le infeksiyon riski artar. Bu hastalarda hastalık
ve/veya tedavi nedeni ile artan riskin ve bunun so-
nucu ortaya çıkan morbidite ve mortalitenin, infeksi-
yon kontrol önlemleri ile azaltılması gerekir. İnfeksi-
yonların önlenmesi, başlıca altı başlık altında topla-
nabilir:

1. Çevresel faktörler ve hijyenik önlemler,

2. İnfeksiyon kontrol komiteleri,

3. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral profilaksi,

4. Büyüme faktörü kullanımı,

5. Aşılama,

6. İntravenöz immünglobulin kullanımı.

1. Çevresel Faktörler ve Hijyenik Önlemler 

A. Nötropenik hasta nerede ve ne 
koşullarda kalmalıdır?

Nötropenik hastaların hospitalize edilmesi şart
değildir. Hastanede bulunan ve antibiyotiklere direnç
riski taşıyan nozokomiyal etkenler hasta için ek bir
risk oluşturur. Ateşsiz ve başka bir tıbbi sorunu olma-
yan nötropenik hastaların, hastane dışında genel ba-
kım ve hijyen kurallarına uyulabilecek ve ateş veya

durum değişikliğinde kısa sürede hastaneye ulaşabi-
lecek konum ve koşullarda olmaları şartı ile, hasta-
nede tutulmalarına gerek yoktur. Eğer hastanede
kalmaları gerekiyorsa, bu hastaların tek, en fazla iki
kişilik odalarda ve aktif infeksiyonu olmayan hasta-
larla birlikte bulunmaları önerilir. Bu dönemde genel
hijyen kurallarına, özellikle de tüm çalışanların, aile
üyeleri ve ziyaretçilerin temas öncesi ve sonrası uy-
gun el yıkama kurallarına uymaları gerekir. Mantar
infeksiyonu riski nedeni ile ortamda vazo veya saksı
çiçeğine izin verilmemelidir. Viral infeksiyon riskinin
yüksek olması nedeni ile çocuk ziyaretçilere ve aynı
anda iki kişiden fazla ziyaretçiye ve aktif infeksiyonu
olan kişilerle temasa izin verilmez. Hastane dışında
olan nötropenik hastalar kalabalık, kapalı yerlerde
bulunmamalıdır. Genelde mutlak nötrofil sayısı
200/mm3’ün üzerinde olan hastaların okula devam
edebilecekleri kabul edilse de, ülkemizde çoğu okul-
daki genel koşullar ve sınıflardaki yüksek öğrenci sa-
yısı nedeni ile bu sınır 500/mm3 olarak kabul edil-
melidir[1,2]. 

B. Çalışanlar ve aile nelere dikkat 
etmelidir?

Dikkat edilecek noktaların başında el temizliği
gelir. El yıkama, hastanelerde hastalar ve sağlık per-
soneli arasında bakteri geçişini önlemek için en etki-
li yoldur. Ağız ve bağırsakların doğal florası önemli
bakteri kaynaklarıdır. Derinin florasında, kalıcı orga-
nizmalar yanında, geçici kontaminantlar bulunabilir.
Kolonize ve infekte hastalardan veya cansız hastane
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ortamından edinilen mikroorganizmalar eller aracılı-
ğı ile diğer hastalara geçerek nozokomiyal infeksi-
yonlara neden olabilir. Ellerin dekontaminasyonu
için gereğine göre sosyal, hijyenik veya cerrahi el yı-
kama yapılır. Eldiven kullanmak el yıkamanın yerine
geçmez. İnvaziv girişimlerde ve infekte bölgelerde
yapılan işlemlerde ek olarak eldiven kullanımı ve bir
hastadan diğerine geçerken ve aynı hastadaki temiz
ve kirli işlemler arasında eldiven değiştirilmesi öneri-
lir. Eldivenler çıkartıldıktan sonra da eller hemen yı-
kanmalıdır. Özel kıyafet ve önlük kullanımı el hijyeni
kadar önemli değildir ve maliyeti yüksektir. Genel te-
mizlik kurallarına uyulması, infekte atıklar ile kirle-
nen kıyafetlerin değiştirilmesi yeterlidir. Maskeler ha-
va yolu ile taşınan patojenlere karşı minimum koru-
ma sağlarlar ve rutin olarak kullanılmaları gerekmez.
Galoş, şapka ve başlıkların infeksiyon taşınmasını
önlemedikleri gösterilmiştir. Etrafa saçılan veya dö-
külmüş infekte maddeler derhal temizlenmeli, infek-
te madde ile kontamine olmuş hasta bakım malze-
meleri, diğer gereç ve çarşaflar dezenfekte veya ste-
rilize edilmelidir. Çamaşır ve çarşaflar çamaşır maki-
nesinde yıkanmalı veya kaynatılmalıdır[1-4]. 

C. El temizliği ne zaman ve nasıl 
yapılmalıdır?

Eller her kirlendiğinde, yiyecekleri tutmadan, ye-
mek yemeden ve hastalara yedirmeden önce, tuva-
lete gittikten sonra ve hasta ile yüzeyel temas veya
genel bakım yapılacağı her seferinde sosyal el yıka-
ma yapılmalıdır. Sosyal el yıkamada eller en az on
saniye süre ile, avuç içi, el sırtı, parmak araları ve
başparmaklar dahil olmak üzere tüm yüzeylere hızlı
bir şekilde friksiyon yapılarak sabun ve su ile yıkanır
ve geçici flora büyük oranda uzaklaştırılır. Eller akan
suyun altında durulanır ve kağıt havlu ile kurulanır.
Ortak havlu kullanımı sakıncalıdır. Uygulanacak tüm
invaziv işlemlerden önce, yaralara, kateterlere do-
kunmadan önce ve sonra, eldiven takmadan önce ve
sonra ve tüm kanlı veya kontamine olabilecek çıkar-
tılar ile temastan sonra hijyenik el yıkama yapılmalı-
dır. Hijyenik el yıkama veya dezenfeksiyon, elleri yı-
kamak için antiseptik bir deterjanın kullanıldığı veya
ellerin alkol ile dezenfekte edildiği bir işlemdir. Esc-
herichia coli, Pseudomonas aeruginosa gibi geçici
mikroorganizmaların uzaklaştırılması ve öldürülmesi-
ne de sosyal el yıkamaya göre daha etkin bir yoldur.
Dezenfektan veya alkol bulunamadığı durumlarda su
ve sabunla ve uygun teknikle yapılan sosyal el yıka-
manın 20-30 saniye sürdürülmesi yeterli olabilmek-
tedir. Dezenfektan olarak %4’lük klorheksidin gliko-
nat/deterjan çözeltisi, %0.75’lik iyot içeren povidon

iyot/deterjan çözeltisi gibi sulu çözeltiler kullanıldı-
ğında eller su ile ıslatılır, 3-5 mL temizleyici ile iyice
köpürtülür ve ellerin her yanı 10-15 saniye oğuştu-
rulur, su ile durulanır ve kurulanır. Alkol çözeltileri
olarak %60-70’lik etanol, isopropanol veya en etki-
li olduğu bildirilen n-propanol ile gliserol gibi bir yu-
muşatıcı ve etkinin kalıcılığını arttırmak için klorhek-
sidin veya povidon iyodin içeren çözeltiler kullanılır.
En az 3 mL antiseptik kuruyuncaya kadar ellere sü-
rülür. Alkol su ve havlu yokluğunda ve hızlı olunma-
sı gereken durumlarda avantajlıdır ve sudaki çözelti-
lerden daha etkilidir; ancak kirli ellerin önce yıkan-
ması gerekir. Bu nedenle kirlenme durumlarında ve
10-12 kez alkolle dezenfeksiyon sonrası su ve sa-
bunla yıkama önerilir[2-5]. 

D. Ortam nasıl temizlenmelidir?

Bir eşyanın emniyetle kullanılmasını sağlamak
için mikroorganizmaları uzaklaştıran veya yok eden
işleme dekontaminasyon denir. Dekontaminasyon,
gereksinime göre temizleme, dezenfeksiyon veya
sterilizasyon ile yapılabilir. Temizleme ile bir eşyadan
yabancı maddeler uzaklaştırılır. İyi bir temizlik ve ku-
rutma ile bir yüzeydeki organizmaların çoğu uzaklaş-
tırılır. Böyle bir temizlik dezenfeksiyon ve sterilizas-
yon işlemlerinden önce daima yapılmalıdır. Dekon-
taminasyon düzeyi, infeksiyon riskine göre belirlenir.
İnfeksiyon riskinin düşük olduğu, normal ve sağlıklı
cilt ile temas halindeki stetoskop gibi madde veya
malzemeler ile duvar, yer, tavan, mobilya, lavabo ve
su boruları gibi hasta ile temas etmeyen cansız or-
tamlar için temizleme ve kurutma yeterlidir. Temizle-
menin temel unsurları su, mekanik hareket ve deter-
jan kullanımıdır. Yerler, yüzeyler, lavabo gibi ortam-
lar su ve deterjan ile temizlenir. Rutin dezenfektan
kullanımı gereksizdir. Yüksek riskli bölgelerde ve in-
fekte alanlarda sodyum hipoklorid veya klor açığa çı-
karan başka bileşikler, örneğin çamaşır suyu kullanı-
labilir. Bu amaçla %10’luk çamaşır suyu kullanımı en
etkili ve ucuz yöntemdir. Temizlikte kullanılan fırça,
paspas, bez gibi araçlar sıcak su ve sabun ile yıkanır,
durulanır ve kurutulur. Bakteri üremesi için en riskli
ortamlar ıslak olanlardır. İnfekte olabilecek kaplar,
paspas gibi malzeme %2’lik çamaşır suyu içinde
bekletilerek dezenfekte edilebilir. Tuvaletler, mutfak-
lar, lavabolar gibi kontaminasyon riski yüksek bölge-
ler de klorlu bileşikler ile temizlenmelidir. Her odanın
ayrı paspası olmalıdır[2,5]. 

E. Alet ve malzemeler nasıl 
temizlenmelidir?

Orta derecede infeksiyon riski taşıyan alet ve
malzemeler, cilde nüfuz etmeyen, ama mukoza veya
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bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas eden veya konta-
mine olmuş gastrointestinal endoskop, termometre
gibi aletlerdir. Temizlemenin ardından dezenfeksiyon
gerekir. Dezenfeksiyon ısı veya kimyasal yolla yapı-
labilir. Mümkün olduğu müddetçe ısı, örneğin beş
dakika kaynatma, tercih edilmelidir. Klor açığa çıka-
ran bileşikler aletler için zararlı, aşındırıcı etkiye sa-
hiptirler. Yüksek seviyede dezenfeksiyon gerektiren
bronkoskop gibi aletler için bazı kimyasal dezenfek-
tanların kullanımı gerekir. Bu amaçla 20 dakika
%2’lik gluteraldehid, 20 dakika %6 hidrojen perok-
sit veya beş dakika %0.2-0.35 perasetik asit kullanı-
labilir. Dezenfeksiyondan sonra aletler steril su veya
yeni kaynatılmış su ile durulanır ve kurulanır. Steril
dokulara nüfuz eden ve bu nedenle yüksek infeksi-
yon riski taşıyan cerrahi aletler, kateterler gibi mad-
de ve malzemeler için ise sterilizasyon gerekir. Steri-
lizasyon basınçlı buhar, kuru sıcak hava, düşük ısıda
buhar, formaldehid veya etilen oksid gazı ile yapıla-
bilir. Zarar görmeyen malzeme için buhar sterilizas-
yonu tercih edilmelidir. Ekonomik olarak uygun ol-
duğunda, tek kullanımlık şırınga, iğne gibi malzeme
kullanılır[2,5]. 

F. Hasta için hangi hijyenik önlemler 
alınmalıdır?

Nötropenik hasta bazı noktalara dikkat etmek
şartı ile normal bir diyet yiyebilir. Çiğ sebze ve mey-
ve, özellikle de iyi yıkanması ve soyulması mümkün
olmayan salatalar, çilek, üzüm gibi meyveler sakınca-
lıdır. Kavanoz, teneke, şişe gibi yiyecek ve içecek
içeren kapaklı kaplar açılmadan önce sıcak su ve sa-
bun ile yıkanmalıdır. Salam, sosis gibi hazır et ürün-
leri yenmemelidir. En önemli infeksiyon kaynağı
mikroorganizmalar endojen floradan kaynaklanır.
Cildin bütünlüğünü bozan tüm girişimler de bu ajan-
larla kontamine ciltten infeksiyon riskini arttırır. Bu
nedenle hasta mümkünse her gün, en azından iki-üç
günde bir yıkanmalıdır. Hasta ile temas edenler gibi,
kendisi de özellikle yemek yemeden önce ve tuvale-
te gittikten sonra mutlaka uygun şekilde el yıkamalı-
dır. Cildi delen tüm girişimlerde iyotlu bir bileşik ile
bölge silinmeli ve bir dakika kuruması beklenmelidir.
Diş ve ağız bakımına özel önem verilmelidir. Anal ve
rektal mukozayı korumak için kabızlık laktuloz ile ön-
lenmeli, rektal tuşe, ateş ölçümü ve fitil kullanımın-
dan kaçınılmalıdır. Her çeşit kateter zorunlu olma-
dıkça kullanılmamalı, kateter uçları steril gazlı bez ile
kapalı tutulmalı, sıvı verilmesi gibi uygulamalar sıra-
sında asepsi ve antisepsiye özen gösterilmelidir. Pe-
riferik kateterler dört günde bir değiştirilmelidir[1-3,6]. 

2. İnfeksiyon Kontrol Komiteleri

A. İnfeksiyon kontrolü nasıl 
örgütlenmelidir?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Ya-
taklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”ne göre
eğitim hastanelerinde İnfeksiyon Kontrol Komiteleri
bulunmalıdır. Deneyimli ve konu ile ilgili bir klinisyen
olan infeksiyon kontrol görevlisi başkanlığında çalı-
şan komite ile birlikte bir de infeksiyon kontrol hem-
şiresi, infeksiyon kontrolünden sorumlu ekibi oluştu-
rur. Bu ekip, çalışanların eğitim ve kontrolü, kural ve
işlemler için el kitapları hazırlanması, temizlik, de-
zenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerinin belirlen-
mesi ve kontrolü, bölümler arası iletişim, salgın ince-
lemeleri ve sürveyans çalışmaları gibi faaliyetlerde
bulunur. Hastane müdürüne karşı sorumludur ve
onunla birlikte çalışır[7]. 

3. Antibakteriyel, Antifungal ve Antiviral 
Profilaksi

A. Antibakteriyel profilaksi yapılmalı 
mıdır?

Antibakteriyel profilaksi amacı ile kullanılan ilaç-
lar arasında, önerilebilecek olanlar sadece oral kulla-
nımda emilimi olan trimetoprim-sülfametoksazol
(TMP-SMZ) ile kinolonlardır. Bunlardan kinolonların
çocuklarda kullanımı “Food and Drug Administrati-
on (FDA)” tarafından onaylanmamıştır. TMP-SMZ
ile profilaksinin, özellikle iki haftadan uzun süreli
nötropenide infeksiyon oranını azalttığı, ancak mor-
talite üzerine etkili olmadığı gösterilmiştir. TMP-SMZ
ile bakteriyel direnç gelişimi ve bazı çalışmalarda
nötropeni süresinin uzadığı ve fungal infeksiyonların
arttığı bildirilmiştir. Ayrıca, TMP-SMZ P. aerugino-
sa’ya etkili değildir. Bu nedenle, Pneumocystis cari-
nii pnömonisi profilaksisi amacı dışında antibakteri-
yel amaçla rutin TMP-SMZ kullanımı önerilmemek-
tedir. Profilaktik amaçla vankomisin kullanımı da, di-
renç gelişimi riski nedeni ile önerilmez[8-14].

B. Antifungal profilaksi yapılmalı mıdır?

Artık bir mantar olarak kabul edilen P. carinii
profilaksisi için yoğun kemoterapi alan tüm hastalar-
da tedavi bitiminden üç ay sonrasına kadar ve löse-
milerde ayrıca idame tedavisi boyunca, TMP-SMZ
5 mg/kg/gün (trimetoprim) oral, günlük doz ikiye
bölünerek, haftanın üç ardışık günü önerilir. Metot-
reksat kullanımı ile TMP-SMZ kullanımı haftanın
farklı günlerinde, birbirinden uzak olmalıdır. İntole-
rans durumunda pentamidin aerosol, 200-300 mg,
5 mL distile su içinde ayda bir-iki kez 20-30 dakika-
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lık uygulama ile verilebilir. Sistemik mikozların önlen-
mesi amacı ile profilaktik antifungal kullanımı, yüzeyel
ve sistemik infeksiyonları önlemede etkili olabilmekle
birlikte, mortaliteyi azaltmaması ve direnç gelişimi
kaygıları nedeni ile kemik iliği nakli dışında standart
yaklaşım olarak kabul edilmemektedir[8,11-16]. 

C. Antiviral profilaksi yapılmalı mıdır?

İmmünsüprese hastalarda varisella infeksiyonla-
rından korunma önemlidir. Su çiçeği veya zona ile
temastan kaçınılması konusunda aile uyarılmalıdır.
Buna rağmen bir temas olursa, seropozitif hastalar-
da daha düşük olmakla birlikte, serolojik durumdan
bağımsız olarak 28 gün süre ile infeksiyon riski var-
dır. Bu durumda hastalık öyküsü olan veya seropozi-
tif hastalar yakından izlenir. Diğer hastalarda asiklo-
vir kullanımı 80 mg/kg/gün oral, dört dozda, tema-
sın yedinci gününden itibaren en az yedi gün süre ile
önerilir. Profilaksinin ilk iki-üç günü 30-45
mg/kg/gün, üç doza bölerek intravenöz (IV) uygula-
ma yapılabilir. Bir alternatif ise Varicella-Zoster Hi-
perimmünglobulin (VZIG) kullanımıdır. VZIG, temas-
tan sonraki ilk 72-96 saat içinde, 12.5-25 U/kg
dozda (maksimum doz 625 U) derin intramusküler
(IM) enjeksiyonla uygulanır. VZIG bulunamadığı du-
rumlarda IVIG 400 mg/kg dozda aynı antikor düze-
yini sağlar. Antiviral ilaçların bunun dışında kullanı-
mı, IDSA 2002 Kılavuzu’nda sadece bir viral infek-
siyonun klinik veya mikrobiyolojik bulgularının varlı-
ğında, tedavi amaçlı olarak önerilmiştir. Ancak çok
ağır kemoterapi protokolleri alan, yüksek riskli he-
matopoietik maligniteli, rekürren Herpes infeksiyo-
nu gelişen veya ateşli ve nötropenik seronegatif has-
talarda, Herpes infeksiyonlarını baskılamak amacı
ile asiklovir kullanılabilir. Bu durumda veriliş şekli iki
yaş altında 400 mg/gün, dört dozda; iki yaş üzerin-
de 800-1600 mg/gün, dört dozdadır[8,17-21]. 

4. Büyüme Faktörü Kullanımı

A. Profilaktik olarak büyüme faktörleri 
kullanılmalı mıdır?

IDSA 2002 Kılavuzu’nda büyüme faktörlerinin
profilaktik kullanımından ve çocuklardaki özellikler-
den söz edilmemektedir. Büyüme faktörlerinin profi-
laktik kullanım kararı, tıbbi etkileri kadar ekonomik
maliyetleri ve yararları da göz önüne alınarak verilir.
ASCO 2000 önerilerine göre, primer profilakside
granülosit koloni stimüle edici faktör (G-CSF) veya
granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör
(GM-CSF) kullanımından, ancak en az %40 oranın-
da febril nötropeni gelişimi gözlenen protokoller
bünyesinde ekonomik ve klinik yarar beklenir. Pri-

mer profilaksi sonucu febril nötropeni oranı azalmış,
ancak bu bir sağkalım avantajına dönüşmemiştir. Bu
nedenle, kemoterapi doz azaltımı alternatifinin unu-
tulmaması önerilmektedir. Açık yara, bozuk immüni-
te, daha önce yoğun kemoterapi kullanımı, hastalı-
ğa bağlı nötropeni, pelvise geniş alan ışınlaması gibi
risk faktörleri olan hastalarda ise özel durumları ne-
deni ile primer kullanım tercih edilebilir. Akut lenfob-
lastik lösemi (ALL), primer profilaksinin kullanılabi-
leceği hastalıklar arasında başta gelmektedir. ALL-
BFM 90 protokolünde yüksek risk grubunda yapılan
randomize çalışmada nötropeni derinlik ve süresi ile
febril nötropeni sıklığı azalmış, ancak sağkalım ora-
nı değişmemiştir. Halen ALL-BFM 2000 protoko-
lünde primer profilaksi sadece bu risk grubunda öne-
rilmektedir. Kesin bir sonuca varmak için protokol
ve hastalık bazında konunun ele alınması ve yararın
klinik çalışma ile araştırılması gerekmektedir. 

Bir protokolde başlangıçta febril nötropeni atağı
geçiren hastalar tekrarlayan sikluslarda da aynı eğili-
mi korumakta, febril nötropeni atağı geçirmeyen
hastalarda ise bu özellik devam etmektedir. Febril
nötropeni atağı geçiren hastalarda izleyen sikluslar-
da büyüme faktörü kullanımı ile nötropeni atakları-
nın önlenmesini amaçlayan sekonder profilaksi, bü-
yüme faktörü kullanımını daha az sayıda hastaya sı-
nırlama avantajını taşımaktadır. Kılavuz, bu yaklaşı-
mı sadece şifa olasılığı bulunan tümörler için kabul
etmekte, bunun dışında kemoterapi doz azaltımını
önermektedir. Bu nedenle, çocukluk çağı malignite-
lerinin büyük bir kısmı, örneğin; akut miyeloid löse-
mi (AML), Non-Hodgkin lenfoma (NHL) vb., yoğun
kemoterapinin sağkalıma katkısının bulunması şartı
ile, sekonder profilaksi kapsamında düşünülebilir.
Ancak NHL’de yapılan çalışmalarda büyüme faktö-
rü kullanımının nötropeniyi azaltmakla birlikte, sağ-
kalım avantajı sağlamadığı bildirilmiştir. BFM-ALL
Nüks 96 protokolünde G-CSF kullanımı randomi-
zasyonla değerlendirilmiş, nötropeni süresinin ve
bloklar arası sürenin kısaltılabilmesine rağmen, sağ-
kalımda bir fark görülmemiştir. Bu nedenle 2002
Nüks protokolünde sadece sekonder olarak ve ağır
komplikasyonlar görülen hastalarda destek amacı ile
G-CSF önerilmektedir. Kemoterapi doz-yoğunluğu-
nu arttırmak amacı ile büyüme faktörü kullanımı ise
sadece iyi planlanmış klinik araştırmalar kapsamında
gerçekleştirilmelidir. Sonuç olarak, çocukluk çağında
büyüme faktörlerinin profilaktik kullanımı, başta
yüksek riskli ALL olmak üzere yoğun kemoterapinin
başarı için koşul olduğu hastalıklarda, etkinliği klinik
araştırmalar ile saptanmak şartı ile önerilebilir[22,23].
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B. Büyüme faktörleri tedavide 
kullanılmalı mıdır?

IDSA 2002 Kılavuzu’nda febril veya afebril nöt-
ropenik hastaların tedavisinde rutin büyüme faktörü
kullanımı önerilmemektedir. Bu açıdan, ASCO
2000 Kılavuzu’nun önerilerinin onaylandığı ve des-
teklendiği belirtilmektedir. Afebril nötropenide ve
komplikasyonsuz febril nötropenide büyüme faktörü
kullanımının yararı gösterilmemiştir. Ancak on gün-
den uzun süren, pnömoni, selülit, apse, sinüzit, hi-
potansiyon, invaziv fungal infeksiyon gibi yüksek
risk faktörlerinin eşlik ettiği febril nötropeni atakla-
rında, yararı kanıtlanmamış olmakla birlikte, büyü-
me faktörü tedavide kullanılabilir[22,23]. 

C. Büyüme faktörü dozu ve verilme 
şekli ne olmalıdır?

Bu konuda çocuklarda yeterli araştırma olmadı-
ğı, en uygun dozların bilinmediği belirtilmektedir.
Yaygın olarak 5 µg/kg/gün doz, subkütan olarak
kullanılmaktadır. Primer veya sekonder profilakside,
yoğun kemoterapi bloğunun bitiminden bir-üç gün
sonrası ile yedi gün sonrası (ALL-BFM 2000 proto-
kolü) arasında başlangıç zamanı değişmektedir. Te-
davi kesimi için öngörülen mutlak nötrofil sayısı da
mm3’te 3000-5000’den 10.000’e kadar değişmek-
tedir. Bu artışın nötrofil sayısındaki en düşük değer-
den sonraki çıkışta gerçekleşmesi gerekir. Bir sonra-
ki kemoterapi bloğuna başlamadan en az 24 saat
önce büyüme faktörü kullanımı sonlandırılır. Kemo-
terapi ve radyoterapinin birlikte uygulandığı hasta-
larda büyüme faktörü kullanımı önerilmez[22,23]. 

5. Aşılama

A. İmmünsüprese hastalarda aşılamanın 
temel ilkeleri nelerdir?

İmmünsüprese hastalarda aşılama, hastalık ve
hastanın durumu ile aşı tipine göre beklenen zarar
ve yarara göre belirlenir. Aktif hastalığı olan ve ke-
moterapi almakta olan hastalara, özel koşullarda ya-
pılabilen su çiçeği aşısı hariç, canlı aşılar kesinlikle
yapılamaz. Canlı aşılar hastalığı kontrol altında ve
kemoterapi bitiminin üzerinden en az üç ay geçmiş
olan hastalara uygulanabilir. Ölü veya inaktif aşılar
ise yoğun kemoterapi alan hastalara bile uygulanabi-
lir, ancak beklenen immün yanıt sınırlı ve geçicidir.
Bu nedenle, lösemi indüksiyon tedavisi gibi yoğun
kemoterapi dönemlerinde aşılama önerilmez. Hafif
kemoterapi protokolleri veya idame tedavisi sırasın-
da hastanın yaşına göre eksik veya zamanı gelen aşı-
lar yapılır ve tedavi tamamlandıktan sonra birer doz
rapel ile yanıt güçlendirilir[1,21-31]. 

B. Ölü/inaktif aşı uygulamaları nasıl 
yapılmalıdır?

Çok yoğun kemoterapi dönemleri hariç, hastanın
yaşına göre uygulanması gereken difteri-boğmaca-te-
tanoz-inaktif polio ve Haemophilus influenzae B
aşıları yapılır. Eksik olan dozlar tamamlanır. Tedavi
kesiminden üç ay sonra bir doz rapel yapılarak yanıt
güçlendirilir. Meningokok ve pnömokok aşıları sade-
ce splenektomi planlanan veya fonksiyonel asplenisi
olan hastalar için, yaşa uygun olarak önerilir. İnfluen-
za aşısı üç-dört haftadır kemoterapi almayan, mutlak
nötrofil ve lenfosit sayıları en az 1000/mm3 olan
hastalara her sonbaharda uygulanabilir[1,21,24-27].

C. B hepatitinden korunma nasıl 
yapılmalıdır?

B hepatitinden korunmada antijen pozitif kişile-
rin hastalar ile yakın temasının ve antijen pozitif has-
taların aynı ortamda tedavi edilmesinin önlenmesi
büyük önem taşır. Tek kullanımlık iğne, enjektör gi-
bi materyalin yaygınlaşması, kemik iliği aspirasyon
iğnesi gibi malzemenin sterilizasyonuna özen göste-
rilmesi, kan ürünlerinin ve vericilerin dikkatle taran-
ması ve servislerde genel hijyen ve el yıkama kural-
larına uyulması ile B hepatiti infeksiyonları önlenebi-
lir. B hepatiti aşılamasının yaygınlaşması ve yenido-
ğanlarda rutin olması ile artan sayıda hasta tanı sıra-
sında antikor pozitif bulunmaktadır. Antikor negatif
olan maligniteli hastalarda hepatit B aşılaması çalış-
maları yapılmış, 40 µg gibi yüksek doz ve dört veya
daha fazla sayıda uygulama gibi yaklaşımlar denen-
miştir. Yoğun kemoterapi almakta olan hastalarda
immün yanıt sağlıklı kişilere göre daha düşük oran-
da ve daha geç olmaktadır. Bu nedenle lösemi in-
düksiyon-intensifikasyonu gibi yoğun kemoterapi al-
makta olan hastalar bu dönemde yapılan aşılama ile
yeterince korunamazlar. Antikor negatif olan hasta-
lardan infeksiyon riski yüksek, yoğun kemoterapi
nedeni ile ciddi immün süpresyonu olanlar veya he-
patit B ile temas edenler hepatit B hiperimmünglo-
bulini ile (0.06 mL/kg, dört-altı haftada bir) bu dö-
nemde korunabilirler. Lösemi idame tedavisi sırasın-
da veya yoğun kemoterapi tamamlandıktan sonra
antikor negatif hastalar serokonversiyon saptanana
kadar gerekirse üçe kadar ek sayıda ve arttırılmış
dozda enjeksiyonlarla aşılanmalıdır[1,21,28-32]. 

D. Canlı aşılar nasıl ve ne zaman 
yapılabilir?

Kemoterapi tamamlandıktan en az üç ay sonra-
sına kadar maligniteli hastalara kızamık-kızamıkçık-
kabakulak, oral poliovirüs (OPV) ve BCG aşıları uy-
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gulanamaz. Yeterli immün yanıtın alınması için im-
mün süpresyonun fazla olduğu durumlarda daha faz-
la, hatta bir yıla kadar beklenmesi gerekebilir. Te-
masları azaltmak açısından hastaların kardeşlerine
de OPV verilmemeli, ancak kızamık-kızamıkçık-ka-
bakulak aşısı yapılarak korunma sağlanmalıdır. Su çi-
çeği aşısı sadece ALL’li hastalar için belli koşullarda
uygulanabilmektedir. Bunun için hastanın en az bir
yıldır remisyonda olması, mutlak lökosit sayısının
1200/mm3, lenfosit sayısının 700/mm3 ve trombo-
sit sayısının 100.000/mm3 olması ve aşıdan önce
ve sonra birer hafta kemoterapiye ara verilmesi ön-
görülmektedir. Bu kurallara uyulması idame tedavisi
almakta olan hastalar için pek kolay değildir. Hasta-
ların kardeşleri ise aşılanmalı ve böylece temas riski
hastalar için azaltılmalıdır[1,21,27,29,31]. 

6. İntravenöz İmmünglobulin Kullanımı

A. İntravenöz immünglobulin (IVIG) ile 
rutin profilaksi yapılmalı mıdır?

Kemoterapi alan hastalara rutin IVIG uygulama-
sı önerilmez. Bazı protokoller kapsamında, beklenen
immün süpresyonla orantılı olarak IVIG kullanımı
önerilebilir. Diğer bir yaklaşım immünglobulin düzey-
lerinin ölçümü ve düşük bulunan hastaların destek-
lenmesidir[21]. 
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