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oral (AI), ofloksasin 2x200-400 mg per oral (BI) ve Norfloksasin 2x400 mg peroral (BI). Kinolon profilaksisinin kemoterapi
ile birlikte başlanması önerilmektedir (AII). Ancak siprofloksasinin, siklofosfamidin aktif metabolitinin etkisini azalttığına dair bulgular olduğundan, siklofosfamidli rejimle tedavi
edilen hastlarda kinolon profilaksisi tedavi bitiminden 2448 saat sonra başlatılmalıdır (AIII). Profilaksi, nötropeni sona
erdiğinde veya nötropeni sürerken ampirik antibiyotik tedavisi başlamak gerektiğinde sonlandırılmalıdır(AII). Kinolon
profilaksisi uygulayan merkezler mutlaka bu uygulamanın
etkinliği şu 3 parametre üzerinden kontrol etmelidir (AIII):
1.Ampirik antibiyotik başlama sıklığı 2. Gram negatif bakterilerde kinolon direnci 3. Mortalite.

enellikle hematoloji hastaları homojen bir grup
olarak ele alınır ve yaklaşımlar tüm hastalara uygulanmaya çalışılır. Ancak pratik uygulamalarda gözlenen gerçek ortak özelliklere sahip olgularda bile çok farklı
sorun ve sonuçların ortaya çıkabileceğidir. Bu yüzden aşağıda hematoloji hastalarında profilaksi için genel yaklaşımlar
anlatılacağından, klinisyen her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini unutmamalıdır.

Antibakteriyel profilaksi
Nötropenik kanser hastalarında infeksiyon meydana getiren bakterilerin %80’inin hastanın kendi florasından kaynaklandığı anlaşıldığından bu yana antibakteriyel profilaksi
çok yaygın olarak denenmiştir. Hematolojik maligniteli hastalarda infeksiyon gelişme riskinde rol oynayan en önemli
faktör nötropenidir. Nötropenik hastada iki önemli faktör
dikkate alınmalıdır. Birincisi nötropeninin derinliğidir. Nötrofil sayısının düşmesi ile hastada infeksiyon gelişme sıklığı
paralel gitmektedir. İkincisi ise nötropeninin süresidir. Nötropeni süresi uzadıkça febril nötropenik atak görülme olasılığı artar.

Antifungal profilaksi
Fungal infeksiyon için risk sınıflaması bakteriyel infeksiyonlar için risk sınıflamasından biraz daha farklıdır. Düşük risk
grubuna otolog periferik kök hücre nakli yapılan hastalar,
çocukluk çağı ALL hastaları (Pneumocystis jirovici hariç) ve
Lenfoma hastaları girer. Orta riskli hastalarda kendi aralarında düşük orta riskli hastalar ( 3 haftadan kısa süreli orta
düzeyde nötropenisi (100-500/mm3 )ve antibiyotik kullanımı olan hastalar, yaşlı hastalar) ve yüksek orta riskli hastalar(3-5 hafta süreyle orta düzeyde nötropenisi (100-500/
mm3 ) olan veya bir veya daha fazla vücut bölgesinde kolonizasyonu olan hastalar, AML hastaları, Tüm vücut ışınlaması yapılan hastalar, allojenik tam uyumlu donörden nakil
yapılan hastalar) diye ikiye ayrılır. Fungal infeksiyonlar için
yüksek riskli grubu ise 3 haftadan uzun süreli <100 /mm3
olan hastalar, Candida tropicalis ile kolonize olan allojenik
akraba olmayan nakil hastaları, 5 haftadan uzun süreli orta
düzeyde nötropenisi (100-500/mm3 ) olan hastalar, 2 haftadan uzun süreli 2mg/kg veya fazla kortikosteroid kullanan
hastalar ve yüksek doz Ara-C kullanan oluşturur. 1. ECIL toplantısında antifungal profilaksi için kanıta dayalı veriler olarak aşağıdaki bulgular sunulmuştur. Flukonazol, allojeneik
kök hücre nakli (KHN)yapılan hastalarda 400 mg/gün dozda
profilaktik olarak verilmelisi İFİ insidansını, hem kaba hem
atfedilir mortaliteyi azaltır(AI). Otolog kök hücre nakli yapı-

Birinci ECIL (European Conference on Infections in Leukemia) toplantısında sunulan verilere göre kinolon profilaksisinin yüksek riskli hastalarda aşağıdaki 6 parametrede
azalmaya neden olduğuna dair kanıt değeri I düzeyinde
bulgular vardır: 1. Mortalite 2. Febril atak 3. Bakteriyel infeksiyonlar ve bakteremiler 4. Gram negatif bakterilerin neden
olduğu infeksiyonlarve bakteremiler 5. Gram pozitif bakterilerin neden olduğu infeksiyonlar (bakteremilerde azalma
yok) 6. Ampirik antibiyotik kullanımı.
Kinolon profilaksisinin yukarıda belirtilen faydaları,yoğun
kemoterapi uygulanan akut lösemi hastalarında ve beklenen nötropeni süresi 7 günden uzun olan kemik iliği nakli
yapılan hastalarda gösterilmiştir. Periferik kök hücre nakli
yapılan hastalar için yeterli veri yoktur. Profilaksi amacıyla
kullanılabilecek kinolonlar ve dozları şu şekildedir: Siprofloksasin 2x500 mg per oral (AI), Levofloksasin 1x500mg per
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lan hastalarda flukonazolun 50-400 mg/gün dozda kullanılması allojeneik nakildekinden daha az tatmin edicidir(CI).
Itrakonazolun kapsül formları önerilmez. Itrakonazol İV/oral
susp allojeneik KHN verilebilir (BI). ECIL toplantısı sırasında
posakonazolün profilakside kullanımına dair veriler sınırlı
idi. Ancak 2007 yılının başlarında posakonazolun akut lösemi hastalarında ve ağır GVHH olan kişilerde profilaktik kullanımı ile ilgili makaleler yayınlandı. Antifungal profilaksi
uygulayan birimler mantar floralarını yakın takip etmelidir.
Antifungal profilaksinin süresi hakkında veri yoktur. Ancak
genel yaklaşım nötrofiller çıkana kadar veya nakil sonrası
75-100 gün verilmesidir.

seyredebildiği ve uygulanan profilaksi diğer herpes viruslerine de etkili olduğu için bu konu önem kazanmaktadır. CMV
hastalığını önlemede iki yol vardır. Profilaksi ve pre-emptive
tedavi. Profilaksi, tüm kemik iliği nakli yapılan hastalara CMV
saptanmadan antiviral tedavi vermektir. Pre-emptive tedavi ise, CMV’nin sistemik olarak saptandığı kişilere (kanda
veya BAL sıvısında) CMV hastalığı geliişmeden antiviral tedavi başlamaktır. Preemptive yaklaşım için antijenemi veya
PCR ile hastanın haftada 2 kez izlenmesi gerekmektedir. Bu
yapılamayan merkezlerde gansiklovir veya valgansiklovir
ile profilaksi uygulanmalıdır. Preemptive tedavi uygulanan
merkezlerde ise iki türlü yaklaşım vardır. Ya Herpes simplex
profilaksisi yada nötropeni süresince yüksek doz asiklovir
(3x500 mg/m2) takiben 18. haftaya kadar 4x800 mg asiklovir per oral veya 4x 2gr valasiklovir per oral artı antijenemi veya PZR pozitifliğinde preemptiv yaklaşım. yüksek doz
asiklovir (3x500 mg/m2 asiklovir) veya valasiklovir profilaksisi artı pozitiflik saptandığında gansiklovir tedavisi.

Antifungal profilaksi için araştırılması gereken diğer bir
konu ise sekonder profilaksidir. Bu konuda geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Antiviral profilaksi
Akut lösemi tedavisi sırasında antiviral profilaksinin yeri yoktur. Antiviral profilaksi özellikle kök hücre nakli yapılan hastalarda önemlidir. Nakil hastalarında herpes grubu virüsler
önemli yer tutarlar. Herpes simplex virus 1 kemik iliği nakli
yapılan hastalarda en sık görülen viral infeksiyondur. Profilakside önerilen 3x200 mg p.o veya 2x250 mg/m2 IV’dir. Allojenik nakillerde ise CMV infeksiyonları ve hastalığı mortal

Antiviral profilaksinin gündeme gelmesi gereken diğer durumlar ise fludarabin gibi purin analoglarının veya insan
kaynaklı anti-CD52 antikoru alemtuzumab (campath 1) kullanımıdır. Bu durumlarda tedavi takiben en az 4-6 ay veya en
iyisi CD+ sayısı >250/mm3 olana kadar asiklovir veya valasiklovir profilaksisi verilmesidir.
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