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GĠRĠġ 

Bu kitapçık bilim dalımız öğretim üyeleri tarafından ortak bir çaba ile ve aĢağıdaki amaçlarla 

hazırlandı: 

 

 Yatan hastaların tetkikleriyle ilgili eksikliklerin kalmaması 

 Asistanların hangi tanıda hangi incelemeleri yapılması gerektiğini bilememeleri sebebiyle 

gecikmelerin azaltılması 

 Asistan eğitimine katkıda bulunulması 

 Rutin iĢlerle ilgili aksaklıkların en aza indirilmesi 

 Retrospektif çalıĢmalarda veri eksikliklerinin azaltılması 

 Bilim dalının doktorları arasında asgari müĢtereklerin sağlanması 

 Standart tetkiklerin eksikliğiyle ilgili kontrollerin azaltılması 

 Tetkikler için baĢlangıçta bir defada veya en az damara giriĢ sayısıyla kan alınması 

sayesinde hemĢire iĢ yükü ve hastaların acılarının azaltılması 

 Yeni baĢlayan asistanların servise adaptasyonlarını kolaylaĢtırma 

 Standardizasyon sayesinde sistemdeki aksaklıkların anlaĢılıp bunların sebeplerinin 

incelenmesi ve çözüm yolları aranması 

 

1996 yılında kiĢisel bir çaba olarak ortaya çıkan bu metinden asistanların oldukça 

yararlandıklarını görmek, daha iyi bir baĢvuru kaynağının oluĢturulması için Hematoloji bilim 

dalının öğretim üye yardımcılarını ortak bir çalıĢmaya sevk etti. Bu metnin, asistanlara yararlı 

olmak dıĢında hiçbir iddiası yoktur. ġüphesiz bir çok eksiklikleri mevcuttur. En baĢta bilgilerin 

kaynağı gösterilmemiĢtir. Ancak yazılanlar, Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Hematoloji Bilim Dalında 2007 yılındaki günlük uygulamaları (olabildiğince) yansıtmaktadır. 

Metin dosya halinde servislerde (Hematoloji Servisi, Özel Hematoloji Servisi, Özel Dahiliye 

Servisi, Genel Dahiliye Servisi, Hematoloji Poliklinik Odaları) ve Word dosyası olarak serviste 

kullanılan bilgisayarlarda mevcuttur. Ayrıca 2001de yazılan biçimiyle metnin tümüne 

www.hemarutin.8m.com web adresinden ulaĢılabilir. Asistanlarımızı, metni kopyalayarak 

kiĢisel bilgisayarlarına aktarma konusunda cesaretlendirmekteyiz. Mevcut metindeki hataların 

giderilmesi ve yeni konuların eklenmesi konularında yapılacak eleĢtiriler bizleri daha da teĢvik 

edecektir. Böyle bir metnin varlığı, sistemdeki kusurların ve görüĢ farklılıklarının ortaya 

konmasını kolaylaĢtıracak ve daha standart yaklaĢımların organize edilmesine yol açacaktır 

umudunu beslemekteyiz. 

Servis rutinleri dosyasının bu yeni gözden geçirmesinin hazırlanmasında büyük bir çekince 

olmuĢtur. Bunun sebebi de sağlık sisteminde yapılmakta olan kapsamlı değiĢikliklerdir. Ancak 

Internet‘e hasteden pek çok noktasında eriĢilebilmesi bu eksikliği nispeten azaltacaktır. 

2010 yılında dekanlığımızın servislerde kullanılan el kitapçıklarının tümüne toplu olarak ĠTF 

web sitesinde ulaĢma gayretlerinin sonucunda tekrar gözden geçirildi. 

  

Yararlı olması dileğiyle. 

Prof. Dr. Melih AKTAN 

Ġstanbul, 2011 

 

http://www.hemarutin.8m.com/
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1. YATAN TÜM HASTALARDA YAPILACAK ĠNCELEMELER 

 Tam kan sayımı 

 Perifer kanı yayması 

 Kanama diatezi testleri (aPTZ, PZ) 

 Tam idrar tahlili 

 Serum biyokimyası (sedimentasyon, glikoz, BUN, kreatinin, ürik asit, Na, K, Cl, Ca, P, 

alkalen fosfataz, AST, ALT, LDH, -GT, bilirubinler, kolesterol, trigliserid ve protein 

elektroforezi) 

 PA akciğer grafisi 

 EKG 

 Virüs serolojisi (HbsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV, Anti-HIV) 

2. ÇEġĠTLĠ HASTALIKLARDA UNUTULMAMASI GEREKENLER 

AKUT LÖSEMĠ 

Anamnezde hastalık semptomlarının baĢlangıç tarihi, teĢhis tarihi, evvelce tedavi alıp almadığı, 

tedavi aldı ise hangi ilaçları hangi dozlarda aldığı, radyoterapi ve intratekal tedavilerin yapılıp 

yapılmadığı, yapılan bu tedavilerin sonucunda ne olduğu (tam remisyon, kısmi remisyon, 

cevapsızlık, hastalıkta progresyon), hastanın hangi amaçla hastaneye yatırıldığı (tetkik ve tedavi, 

konsolidasyon tedavisi, komplikasyonların tedavisi vs.) mutlaka yazılmalıdır. 

 Fizik muayenede solukluk, organomegaliler, sternum hassasiyeti, diĢeti hipertrofisi, peteĢi 

ve purpuraların varlığı, meningeal irritasyon bulgularının olup olmadığı kaydedilmelidir. 

 Ġmmunofenotipleme (Bkz. Ġmmunofenotipleme) 

 Sitogenetik incelemeler (Bkz. Sitogenetik incelemeler) 

 Moleküler genetik incelemeler (Bkz. DNA analizi) 

o Moleküler Hematoloji Lab 

 FLT3 mutasyonu 

 CEBPA mutasyonu 

 NPM 

o Onkoloji Enstitüsü veya Tıbbi Biyoloji Lab (FISH) 

 t (15;17) PML-RAR-   

 inv16 

 t (8;21) 

 t (4;11) MLL/AFA4B  

 t (9;22) p190 

 t (9;22)  p210 

o Tıbbi Biyoloji Lab (FISH) 

 t (15;17) PML-RAR 

 inv16 

 t(8;21) 

 t (4;11) MLL/AFA4B 

 t (9;22) p190 

o Onkoloji Enstitüsü veya Moleküler Hematoloji Lab 

 Bcr-abl (RT-PCR) kantitatif düzeyi 

o DETAE Genetik ABD 
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 t (9;22) p210 BCR/ABL 

 t (9;22) p190 BCR/ABL 

 t (15;17) PML-RAR-  

 t (8;21) 

 inv16 

 t (4;11) MLL/AFA4B 

 FLT3-ITD ve D385 Gen Mutasyonu 

 Virüs serolojisi (HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Anti-CMV IgG ve IgM)  

APLASTĠK ANEMĠ 

 Ġlaç anamnezi 

 Retikülosit, periferik kan yayması 

 Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi sitogenetik, gerekirse DEB testi 

 Eritrosit, granülosit, monosit ve lenfositlerde CD55 ve CD59 için immunofenotipleme 

 Virus serolojisi: HBsAg, Anti-HBc IgG ve IgM, Anti-HCV, EBV-VCA IgG ve IgM, Anti-

CMV IgG ve IgM, Parvovirus B19 IgM ve IgG. 

MULTĠPL MYELOM 

 Tam kan sayımı, lökositoz varsa formül 

 Biyokimya (Sedimantasyon, BUN, kreatinin, Ürik asit, Ca, P, LDH, alkali fosfataz) 

 Protein elektroforezi: Total protein, albümin, M bandı miktarı, gamma-globülin miktarı 

 Kemik iliği biyopsi ve aspirasyonu 

o Plazma hücre yüzdesi 

o Sitogenetik ve FISH ile 13q delesyonu-17p delesyonu 

 Kanda ve idrarda immunofiksasyon elektroforezi, serumda serbest hafif zincir miktarı 

 Ġmmunoglobulinlerin miktar tayini (Mikrobiyoloji) 

 Ġskelet grafileri (Ön-arka ve lateral kraniografi, PA akciğer grafisi, pelvis grafisi, ön-arka ve 

yan lumbosakral ve dorsal vertebra) 

 Beta2-mikroglobulin  

 CRP 
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3. BELĠRLĠ DURUMLARDA (KOMPLĠKASYONLARDA) YAPILACAK 

ĠNCELEMELER VEYA ALGORĠTMLER 

FEBRĠL NÖTROPENĠDE YAPILACAKLAR 

Nötropenik olan hastalarda ateĢe yaklaĢım bazı farklılıklar gösterir. Ağır nötropenisi 

(<500/mm
3
) olan hastalarda zaman zaman 38 C'nin altında ve kısa süreli ateĢler olabilir.  

Nötropenik ateĢin tanımı: 38 C'nin üzerinde 1 saat süreyle devam eden veya bir kez dahi olsa 

38.5 C‘ye yükselen ateĢ. Bu sebeple ateĢ 38 C‘ye yükseldiği zaman hastaya antipiretik-

analjezik vermek için acele edilmez ve 15 dakikada bir ateĢ ölçümleri yapılır. 

Hematolojik malignitelerde enfeksiyon dıĢı ateĢ sebepleri: 

* Transfüzyon ateĢi 

* Ġlaç ateĢi 

* Tromboflebit 

* Dalak infarktüsü 

* Malign ateĢ 

* Santral ateĢ 

Yapılacak rutinler: Fizik muayenede özellikle boğaz muayenesi, akciğer oskültasyonu yapılır, 

ciltte infeksiyon odağı aranır, perianal bölge ve kateter giriĢ yeri incelenir. Akciğer grafisi 

çekilir, idrar tahlili yapılır (idrar tahlilinde infeksiyon tanısı için her sahada 4-5 lökosit sınırı 

nötropenik hastalarda geçerli değildir) ve boğaz, idrar ve dıĢkı kültürü ve hemokültür alınır. 

Ampirik antibiyotik tedavisine baĢlanır. Antibiyogram neticesi gelene kadar bu antibiyotik 

tedavisine devam edilir. Klinik cevap yoksa antibiyograma göre antibiyotik değiĢtirilir. 

Febril nötropenik hastalarda ateĢ çıktığında artık doğrudan infeksiyon hastalıklarından 

konsültasyon istenmektedir. Yine bir dahiliye asistanının bilmesi gerekli konular içinde olacağı 

düĢünülerek bu bilgiler bu gözden geçirmede korunmuĢtur. 

 

NÖTROPENĠK HASTALARDA DĠYET 

Genel Bilgiler 

Nötropenik hastalara gıdalarla bulaĢabilecek mikropları engellemek düĢüncesiyle az mikroplu 

diyet uygulanır. Az mikroplu diyet steril (tamamen mikropsuz) diyet değildir. Pratik olarak steril 

diyeti hazırlamak çok zordur ve bu denli titizliğe de gerek yoktur. Çünkü az mikroplu diyetin 

bile infeksiyon ihtimalini azalttığı düĢünülmekle beraber bilimsel olarak kanıtlanamamıĢtır. 

Ayrıca nötropenik hastalarda geliĢen infeksiyonun sebep olduğu bakterilerle gıdalarda tespit 

edilen bakteriler birbirinin aynı değildir. Bilimsel temelleri olmasa da yine de sağduyu gereği 

nötropenik hastalara az mikroplu diyet uygulaması dünyadaki hemen hemen tüm hematoloji 

kliniklerinde uygulanmaktadır. 

 Yiyecekler mümkün olduğunca yeni hazırlanmıĢ olmalıdır. Oda sıcaklığında bekleyen 

gıdalarda mikroplar çoğalmaktadır. 

 Hastalar yemeklerini paylaĢmamalıdırlar. Yemekler tek kiĢilik ve tek öğünlük 

hazırlanmalıdır. 

 Taze sebze ve meyve genel olarak yasaktır. 

 Baharatlar sadece yemeğin piĢirilmesi sırasında konulmalıdır. 

 Maydanoz, dereotu gibi tat vericiler sonradan ilave edilmemelidir. 
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 Gıdalar iyice piĢirilmiĢ olmalıdır. Konserveler, dondurulmuĢ gıdalar ve pastörize edilmiĢ 

gıdalar kullanılabilir. 

 Musluk suyu içilmesi yasaktır. Pet ĢiĢe suları içilebilir. 

 Bütün gıdalar mümkün olduğunca küçük porsiyonlarda olmalı ve paketi açıldıktan sonra 

kısa sürede tüketilmelidir. Tüketilmeyen kısım (oda sıcaklığında bekletilmeden) hemen 

buzdolabına konmalıdır (hatta soğumayı hızlandırmak için ağzı kapatılmadan bir süre 

buzdolabında bekletilip bir süre sonra ağzı kapatılabilir) 

 Buzdolabında bekleyen gıdalar 24 saat içinde tüketilmeli veya daha sonra tüketilmek 

üzere dondurulmalıdır. 

 Mikrodalga fırınlarla piĢirme ve ısıtma doğru değildir. Gıdanın her tarafını eĢit olarak 

ısıtmadığı için bakteri üremesine sebep olabilir. 

 Oda sıcaklığında beklemiĢ hiçbir süt ve süt ürünü tüketilmemelidir. 

 Tepsiler ve yiyeceklerin hazırlandıklar tezgahlar, kesme tahtaları klorheksidin (örneğin 

Klorhex solüsyon) ile temizlenmelidir. 

 Yemek hazırlamadan, yemeden önce ve yendikten sonra eller iyice yıkanmalıdır. 

 Özellikle kırmızı ve beyaz etle temastan sonra eller her seferinde yıkanmalıdır. 

 Küflü ve son kullanım tarihi geçmiĢ gıdalar kullanılmamalıdır. 

 Havuç, patates gibi toprak altında yetiĢenler özellikle iyice temizlenmelidir. 

  

Yiyecek Grubu Ġzin Verilen Yiyecekler Ġzin Verilmeyen Yiyecekler 

Et ve süt ürünleri 

 
 Bütün iyi piĢmiĢ etler 

 Balık, tavuk, hindi 

 Ġyi piĢmiĢ yumurta 

 PiĢmiĢ konserve veya 

dondurulmuĢ ürünler 

 Çiğ ve az piĢmiĢ besinler 

 Pastörize süt (değiĢik 

meyveli ve çikolatalı sütler) 

 Pastörize peynir 

 Paket pastörize dondurma 

 PaketlenmiĢ yoğurt 

(porsiyonluk) 

 Açık süt ve yoğurt 

 Pastörize olmayan peynirler 

(bekletilmiĢ açık teneke 

peynirler) 

Sebze ve sebze suları  Ġyi hazırlanmıĢ konserve 

 DondurulmuĢ sebze 

 Çiğ sebzeler 

 KurutulmuĢ sebzeler 

 Bütün taze ve yeĢil 

piĢirilmemiĢ sebzeler 

Meyve ve meyve suları  Konserve meyveler 

 Özel paketlenmiĢ 

porsiyonluk meyve suları 

 Taze ve dondurulmuĢ 

meyveler 

 KurutulmuĢ meyveler (incir, 

üzüm vb)  

Ekmek ve tahıl grubu  Tamamen paketlenmiĢ 

ekmekler 

 PaketlenmiĢ tüm bisküviler, 

gevrek ve krakerler 

 Ġyi piĢmiĢ gözleme, taze tost 

(piĢirildikten hemen sonra 

paketlenmelidir) 

 Steril veya kaynar su ile 

 Açıkta satılan ekmek, kek, 

yağda kızartılmıĢ çörek 

 Kremalı pastalar ve kremalı 

kekler 
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hazırlanan tahıl, un çorbaları, 

hazır paket çorbalar 

 Pirinç pilavı 

Patates  PiĢmiĢ patates (kabukları 

soyulmadan servis 

edilmelidir) 

 Paketli patates ve mısır cipsi 

 

Pasta ve tatlılar  PiĢmiĢ börek, puding, 

Ģekerli tatlılar (piĢirilip ağzı 

kapatılmalı ve hemen servis 

edilmelidir) 

 Kapalı reçeller (tek 

kullanımlık paket) 

 Açık satılan Ģeker ve 

dondurma 

 Kremalı yiyecekler 

 DondurulmamıĢ, 

piĢirilmemiĢ tatlılar 

Yağlar  Margarin, tereyağı 

(açılmamıĢ pastörize tek 

kiĢilik paketler) 

 Açıkta satılan tüm yağ ve 

margarinler 

ÇeĢni verici öğeler  Usulüne uygun piĢme 

öncesi konulan tuz, Ģeker, 

baharatlar, nane, maydanoz ve 

benzeri yeĢillikler 

 Salça, et suyu 

 Pelte ve diğer tatlıların 

üzerine konulabilecek fındık, 

ceviz vb. piĢirilirken 

yiyeceğin içine konulmalıdır 

 PiĢme sonrası eklenen tüm 

besinler yasak 

Su  Pet ĢiĢelerdeki sular  Normal musluk suyu 

 

AĞIR NÖTROPENĠK HASTALARIN DĠKKAT EDECEĞĠ KONULAR 

(Bu metin hastalara verilmek üzere hazırlanmıĢtır) 

GÜNLÜK YAġAM  

1. Kalabalık alanlarda (bekleme odaları, asansörler) mümkün olduğunca az bulunmalıdır. 

2. Eller su ve sabunla sık sık yıkanmalıdır (tuvalet öncesi ve sonrası, yemekten önce ve sonra). 

3. Odalarda kuru veya taze çiçek bulundurulması sakıncalıdır. 

4.Yıkanma, dezenfekte edilme Ģansı olmayan oyuncaklar (özellikle tüylü ve peluĢ veya kumaĢ olanlar) hasta 

odalarında bulundurulmamalıdır. 

5. BulaĢıcı hastalığı olan veya olma ihtimali bulunan kiĢiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdır. 

 

KĠġĠSEL BAKIM  

1. DiĢler günde iki kez yumuĢak bir diĢ fırçası ile fırçalanmalıdır. 

2. Ciltte sıyrık, yara açılmamasına önem verilmelidir.  

3.Her dıĢkılama ve idrar çıkıĢını takiben taharet bölgesi yıkanmalı ve yumuĢak bir tuvalet kağıdı ile kurulanmalıdır. 

4. Kadın hastalar taharet temizliğini mutlaka önden arkaya doğru yapmalıdırlar ve adet döneminde tampon 

kullanmamalıdır.  
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YĠYECEKLER VE DĠYET 

1.Yiyecekler mümkün olduğunca yeni hazırlanmıĢ olmalıdır. Oda sıcaklığında bekleyen gıdalarda mikroplar 

çoğalmaktadır. 

2. Hastalar yemeklerini paylaĢmamalıdır. Yemekler tek kiĢilik ve tek kullanımlık hazırlanmalıdır. 

3. Taze sebze ve meyve genel olarak yasaktır. 

4. Baharatlar sadece yemeğin piĢirilmesi sırasında konulmalı, sonradan ilave edilmemelidir. 

5. Maydanoz, dereotu gibi tat vericiler sonradan ilave edilmemelidir. 

6. Gıdalar iyice piĢmiĢ olmalıdır. Konserveler, dondurulmuĢ gıdalar ve pastörize edilmiĢ gıdalar kullanılabilir. 

7. Musluk suyu yasaktır. Pet ĢiĢe suları içilebilir. 

8. Musluk suyundan elde edilen buz ve buzlu meyve konsantreleri, buzlu çay ve kahve içilmemelidir. 

9. ġiĢe ve kutu içinde satılan meĢrubatlar, meyve suları, soda, sıcak çay ve kahve pastörize edilmiĢ, her türlü ürünün 

içilmesinde sakınca yoktur. 

10. Tüm mutfak aletleri ve yemek hazırlamada kullanılan tüm yüzeyler temiz tutulmalıdır (yüzey temizliği çamaĢır 

suyu ile yapılabilir). 

11. Oda sıcaklığında beklemiĢ hiçbir süt ve süt ürünü tüketilmemelidir. 

12. Buzdolabında bekleyen gıdalar 24 saat içinde tüketilmeli veya daha sonra tüketilmek üzere dondurulmalıdır. 

13. Bütün gıdalar mümkün olduğunca küçük porsiyonlarda hazırlanmalı ve kısa sürede tüketilmelidir. 

Tüketilmeyen kısım hemen buzdolabına konmalıdır. 

14. Mikrodalga fırınlar ile piĢirme ısıtma doğru değildir. Gıdanın her tarafına eĢit ısı dağılımı olamadığından 

mikrop üremesine sebep olabilir. 

15. Yemek hazırlamadan önce ve yemek yendikten sonra eller yıkanmalıdır. 

16. Özellikle et ve tavuk eti ile temastan sonra eller her seferinde yıkanmalıdır. 

17. Küflü ve son kullanım tarihi geçmiĢ gıdalar kullanılmamalıdır. 

18. Havuç ve patates gibi toprak altında yetiĢenler özellikle iyice temizlenmelidir. 

MUKOZĠT ĠÇĠN REÇETE ÖRNEKLERĠ (DeğiĢtirildi) 

 1. Ephynal ampul ile gargara 

 2. Rx 

   1)Boraks 2.5 gr 

   2)Anestezin 5 gr 

   3)Glyserin  50 gr 

 3. Calgel gel (Lidokain içeriyor) 

AMFOTERĠSĠN B UYGULAMASI 

1 flakon : 50 mg 

10 ml steril su ile bir flakon sulandırılır. Flakonlar güneĢten korunarak buzdolabında 

saklanmalıdır. 

ĠLACIN ÇÖZÜLMESĠ : Amfoterisin B buzdolabında ıĢıktan korunarak bir hafta, 

karanlıkta, oda ısısında 24 saat saklanabilir. 

SULANDIRILMA: 0.1 mg/ml olacak Ģekilde yapılır. Kesinlikle toz içeren solüsyonlar 

kullanılamaz. Filtre ile verilebilir (çünkü sık tromboflebite yol açar). 0.1 mikrondan küçük 

filtre kullanılabilir. SulandırılmıĢ solüsyon hemen kullanılmalı, saklanmamalıdır. Uygulama 

ıĢıktan korunarak yapılmalıdır (en uygunu akĢam saatlerinde verilmesidir). Önceden hastanın 

izotonik NaCl ile hidrate edilmesi renal disfonksiyonun oluĢmasını engelleyebilir. Amfoterisin 

B nefrotoksiktir ama, böbrek yetmezliğinde birikmez! Ancak izotonik verilen damar sonra % 5 

Dekstroz ile yıkanmalıdır.  

DOZ : 

Test dozu : l mg amfoterisin B 20 ml % 5 Dekstroz içinde 20-30 dakikada verilir. 4 saat 

süreyle yarım saatte bir ateĢ, nabız, solunum, kan basıncı takip edilir. 

Bunu takip eden 4-6 saat içerisinde reaksiyon gözlenmemiĢ ise 0.25 mg/kg olarak 

baĢlanır. Doz yavaĢ olarak günde 5, 10 mg olarak yükseltilir. Ya da ertesi gün 0.5 -1 mg/kg 
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çıkılabilir. Total doz 6 saatte verilir. Total günlük doz maksimal olarak genellikle 1.0 mg/kg dır. 

ya da iki günde bir 1.5 mg/kg 'a kadar yükseltilebilir. 

Premedikasyon: 20 mg Prednol-L, 1 ampul antihistaminik ve 1 tablet parasetamol 

verilir. 

 Tedavi sırasında izlenecek parametreler: 

1. Elektrolitler(haftada 3 kez) 

2. Mg 

3. BUN, kreatinin ( kreatinin > 2.5-3 mg/dl ya da BUN > 40 mg/dl) 

Azotemi durumunda 3 seçenek vardır: 

a. Alterne gün tedavisine geçilir, 

b. Doz azaltılır, 

c. Düzelene kadar tedavi kesilir. 

 

KATETER ĠLE ĠLGĠLĠ RUTĠNLER 

KATETER TEMĠNĠ 

Kateter tipi doktora sorularak belirlenir. 

Örneğin: Hickman kateteri 12 F çift lümenli eriĢkin boyu (90 cm). 

Ġç eczaneye yatan hasta reçetesi yazılarak gönderilir. Ġç eczane kateteri satın alma yolu ile 

temin eder, temin yaklaĢık bir hafta sürmektedir. 

Kateter iç eczaneye geldiğinde hastanın iç eczane tabelası ile istek yapılır. 

RANDEVU ALINMASI  

Kalıcı kateter (Hickman tipi santral venöz 11,5-14 G kateter veya kalıcı diyaliz 

kateteri)GiriĢimsel Radyoloji labotaturına istek yazısı gönderilir.Doç.Dr. Adem Uçar ile 

görüĢülüp (Tel: 33436) randevu alınabilir. Radyolojide kateter varsa kateter oradan temin 

edilebilir.  Hickmann katateri radyolojide, geçici dializ kateteri reanimasyonda veya diyaliz 

ünitesinde takılmaktadır. Geçici diyaliz kateteri için nefrolji yan dal asistanlarıyla görüĢülerek 

randevu alınır. 

KATETER LABORATUVARINA GEREKLĠ MALZEMELER 

Hasta kateter laboratuvarına inerken aĢağıdaki malzemeler yanında götürülmelidir.  

A. Masraf kağıdı 

B. Aritmal ampul % 2 lik ya da Citanest flakon
 
1 kutu 

C. 2/0 ipek iğneli 1 adet 

D. Kateter 1 adet 

E. Steril eldiven:7,5 , 8 numara 2 Ģer adet  

F. Disposible elektrot 4 adet  

G. Heparin flakon 1 adet 

H. Serum fizyolojik ampul 1 kutu 

 

KATETER TAKILDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER  

1. Kateter takıldıktan sonra kontrol için akciğer grafisi çekilerek kateterin yeri görüntülenir, 

kateterin ucu vena cava superior ile sağ atrium bileĢkesinde olmalıdır. 

KATETER BAKIMI 

1-GiriĢ yeri bakımı 

2-Lümen bakımı 
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Hickman Kateter GiriĢ Yeri Bakim Tekniği 

1. Malzemeler hazırlanır. (Steril gazlı bez, antiseptik solüsyon ( betadine vb. ),alkol, tedavi 

tepsisi, tedavi bezi-muĢambası, steril eldiven,maske, hipoallerjen bant, makas, böbrek küveti ) 

Hasta yanına giderken maske takılır. 

2. Eller antiseptik solüsyonla yıkanır. 

3. ĠĢlem hastaya anlatılır. 

4. Hastanın rahat edeceği pozisyon verilir.(yatarak ya da oturarak) 

Hastanın baĢını kateterin aksi yönüne çevirmesi söylenir. 

5. Kirli yada eski pansuman materyalinin çevresi alkolle ıslatılıp kaldırılır. 

6. Steril eldiven giyilir. 

7. Kateter giriĢ yeri aĢağıdaki enfeksiyon belirtileri açısından gözlenir. 
  
*Kateter giriĢ yeri enfeksiyonu: Kateterin cildi deldiği yerde kızarıklık, ağrı, ısı artıĢı, ödem, 

pürülan akıntı olması. 
  
*Kateter tünel enfeksiyonu;Kateter tünelinde giriĢ yerinde en az 1 cm kızarıklık ĢiĢlik ısı 

artıĢı olması ve kateter giriĢ yerinden pürülan akıntı gelmesi, akıntıdan alınan kültürde üreme 

olması. 

7. Steril gazlı bez üzerine antiseptik solüsyon dökülür ,kateter giriĢ yeri içten dıĢa doğru dairesel 

hareketlerle geriye dönmeden silinir.Bu iĢlem 6 kez tekrarlanır. 

8. Kateterin giriĢ noktası steril gazlı bez ile kurulanır.( Antiseptik solüsyon (betadin) iyot 

tahriĢini önlemek amacıyla ). 

9. Steril gazlı bez ile giriĢ kapatılır. 

10. Üzerine deri tahriĢini ve alerjiyi önleyecek türden bant yapıĢtırılır. 

11. Ya da primopore vb. bantlarla giriĢ yeri kapatılır. 

12. Kateterin hareket anında düĢmesini önlemek amacı ile kateter cilt üzerinden flaster ile tekrar 

tespit edilmelidir.Ciltte oluĢabilecek allerji riskini azaltmak amacı ile kaliteli flasterler 

seçilmelidir. 

 

Kateter takıldıktan sonra 10 gün boyunca her gün giriĢ yeri pansumanı yapılır. 

Üst dikiĢler 7-10 gün sonra alınır. 

GiriĢ yeri tespit dikiĢi hastanın durumuna göre doktora sorularak 2-3 hafta arasında 

alınmalıdır. 

*Nötropenik dönemde her gün,nötröpenik değilse haftada 2 ya da 3 gün giriĢ yeri 

pansumanı yapılmalıdır.Kateter giriĢ yerinde enfeksiyon bulguları gözlemlendiğinde 

pansuman sıklığı arttırılmalı ve doktora haber verilmelidir. 

 

Hickman Kateteri Lümen Bakim Tekniği Ve Kan Alma 

 

1. Malzemeler hazırlanır.( Steril gazlı bez, antiseptik solüsyon (betadine vb.), tedavi tepsisi, 

tedavi bezi-muĢambası, flaster, 2 cc steril enjektör , 5 cc S.F bulunan steril enjektör,
 
 2 cc 

heparinli serum fizyolojik eklenmiĢ enjektör, kan tüpleri ve gerekli miktarda steril enjektör, 

böbrek küveti ) 

2. Eller antiseptik solüsyon ile yıkanır. 

3. ĠĢlem hastaya anlatılır. 

4. Hastanın rahat edeceği pozisyon verilir.(yatarak ya da oturarak ) 

5. Her intravenöz giriĢimden önce lümenin uç kısmında bulunan katater kapağı betadinli steril 

gazlı bez ile giriĢ noktasından baĢlanıp içten dıĢa doğru dairesel hareketlerle geriye
 
dönmeden 

silinir. Bu iĢlem 6 kez tekrarlanır.. 

6. Steril 2 cc lik boĢ enjektör ve iğnesiyle kateter kapağının orta noktasından girilir. 
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Klemp açılır ve 2 cc kan çekilir, klemp kapatılır.Enjektör ajutajından çıkarılır ve kan atılır. 

(Daha önceden lümende bulunan heparinli kirli kan ) 

Kan örneği alınacaksa uygun enjektör ile gerekli miktarda alınır ve uygun tüplere 

boĢaltılır. 

7. Ġçinde 5 cc serum fizyolojik (S.F)
 
bulunan enjektör alınır ajutaja

 
takılır. Klemp açılır, 

lümenden sıvı verilir, klemp kapatılır enjektör ajutajı ile
 
beraber çıkartılır. 

8. 100 ü /ml de heparin olacak Ģekilde S.F hazırlanan 2 cc lik enjektör alınıp ajutaja takılır. 

Klemp açılır lümenden sıvı verilir. Klemp kapatılır enjektör ajutajından
 
çıkartılır. 

9. Kateter kapağı antiseptikli steril gazlı bez ile giriĢ noktasından
 
baĢlayıp çevreye

 
doğru dairesel 

hareketlerle
 
geriye dönmeden silinir. Bu iĢlem 6 kez tekrarlanır. 

10. Kateter kapağı steril gazlı bez ile kurulanır. 

11. Kateter ucu temiz uygun flasterle
 
(kağıt micropore) kapatılır. 

YaklaĢık 5 cm flaster kesilir. Kapaklar flasterin içinde kalacak Ģekilde flasterin
 
iki ucu karĢı 

karĢıya getirilir ve kapatılır. 

 

1-Kapakların değiĢimi haftada bir yapılmalı 

2-Kullanılmayan kateter lümenlerinin yıkama iĢlemi (100 ü /ml de heparin olacak Ģekilde 

SF hazırlanır) tıkanmayı önlemek için haftada bir yapılmalıdır. 

 

(Bu metin KIT Sorumlu HemĢiresi ve hemĢireleri tarafından hazırlanmıĢtır) 

  

TROMBOSĠTOPENĠDE PSÖDOGESTASYON 

Orgametril veya Farlutal günde 1-3 tablet verilir. Hasta trombositopenik olduğu sürece 

tedaviye devam edilir. Kesildikten bir iki gün sonra kanama olacaktır. 

TROMBOSĠTOPENĠK HASTALARIN DĠKKAT EDECEĞĠ KONULAR 

(Bu kısım hastalara yönelik olarak hazırlanmıĢtır) 

KiĢisel bakım 

1-Erkek hastalar elektrikli traĢ makineleri ile traĢ olabilirler. 

2-Kadınların ağda yapmamaları gerekir. 

3-DiĢler fırçalanmamalıdır. 

4-Kese yapılmamalıdır. 

Kıyafetler 

1-Dar kıyafetler ve sıkı ayakkabılar giyilmemelidir. 

Yiyecekler 

1-Sert gıdalar, balıklar(kılçık boğaza takılabilir), kabuklu yemiĢler, ekmek kabuğu, 

peksimet gibi gıdalar yenmemelidir. 

 2-Hastalar kabız kalmamaya özen göstermelidirler. Bunun için sebze ve meyveleri 

bolca ve tercihen piĢirilmiĢ yumuĢatılmıĢ halde yemelidirler. 

Günlük yaĢam 

1-Hastalar vurma ve çarpmalardan mümkün olduğunca kendilerini korumalıdırlar. Bu 

sebeple ağır trombositopeni döneminde elden geldiğince evden çıkmamalı ve kalabalık 

ortamlarda bulunmamalı, toplu taĢıt araçlarında dikkatli olmalıdırlar. 
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2-ġehirlerarası seyahatleri yapmamalıdırlar. Çünkü küçük bir kazada beyin kanamaları 

meydana gelebilir. 

3-Hastalar trombositopenik oldukları dönemde cinsel iliĢkide bulunmamalıdırlar. 

4-Hastalar kesici aletlerle uğraĢmamalıdır. 

 Tedaviler 

1-Trombositopenik olan hastalara kalçadan iğne yapılmamalıdır. Ġğne yapılan yerde 

kan toplanmaları meydana gelebilir. Ġğne yapılması gerekiyorsa damardan yapılmalıdır. 

2-Fizik tedavi ve diĢ çekimi gibi müdahaleler hematoloji doktorunun izni olmadan 

yapılmamalıdır. 

3-Aspirin ve romatizma ilaçları kanamaya yol açabileceğinden kullanılmamalıdır. 
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4.TEDAVĠ PROTOKOLLERĠ 

AML PROTOKOLLERĠ 

3 + 7 TEDAVi PROTOKOLU 

Hastalar günde ortalama 3 L sıvı (oral veya parenteral ) verilerek hidrate edilir. Ürikoliz 

300 mg peroral baĢlanır. 

Ġdarubisin: 1.,2. ve 3. günler 12 mg/m
2
 rahat akan serumun setinden intravenöz olarak 

yavaĢça verilir. 

Sitozin-arabinozid: 1.,2.,3.,4.,5.,6. ve 7. günlerde 100 mg/m
2
 dozuyla 1000 cc Ġzotonik 

NaCl içinde, 24 saat süren perfüzyon halinde uygulanır. Bunun için dosiflow veya infüzyon 

pompası kullanılır. 

Lökosit ve trombosit sayısı ne olursa olsun tedavide modifikasyon yapılmaz. 

YaĢlı ve/veya kardiyak hastalarda ekokardiyografi ile ejeksiyon fraksiyonu ölçülür. 

Ġlk gün bulantı için önlem alınır. 

Lökositoz düzelince veya ürik asit normalleĢince allopurinol kesilir. 

Ġda Ġda Ġda     

Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C 

 

2 + 5 TEDAVi PROTOKOLU 

3+7 tedavi protokolünün aynidir. Ġdarubisin 2 gün, sitozin-atabinozid 5 gün uygulanır. 

 

Ġda Ġda Ġda   

Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C 

YÜKSEK DOZ ARA-C ĠLE KONSOLĠDASYON 

Sitozin-arabinozid 3 g/m
2
 12 saatte bir 1000 cc serum fizyolojik içinde 2-3 saatlik 

perfüzyon halinde 1., 3. ve 5. günlerde verilir. Sitozin-arabinozid reçetesi hazırlanırken hastanın 

her defasında alacağı ilaç dozu ampul olarak hesaplanır ve bunun 6 misli yazılır. Tedaviyle 

birlikte steroidli göz damlası (örn. Onadron gtt) 3x2-3 damla olarak verilir. 3-4 siklus uygulanır. 

 

1 2 3 4 5 

Ara-C 2X3 g/m
2
 - Ara-C 2X3 g/m

2
 - Ara-C 2X3 g/m

2
 

 

DÜġÜK DOZ ARA-C ĠLE REMĠSYON ĠNDÜKSĠYONU 

Sitozin-arabinozid her defasında 10 mg/m
2 

olmak üzere günde 2 kez:toplam 20 

mg/m2/gün cilt altından, 21 gün süreyle uygulanır. 15 gün ara verilir. Remisyon elde edilene 

kadar toplam 4 kez tekrarlanır.  

DÜġÜK DOZ ARA-C ĠLE REMĠSYONUN ĠDAMESĠ 

Sitozin-arabinozid her defasında 10 mg/m
2 

olmak üzere günde 2 kez:toplam 20 

mg/m2/gün cilt altından, her ay 8 gün süreyle uygulanır.  

FLAG + IDA PROTOKOLÜ 

1., 2. ve 3. günler 
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Fludarabin 30 mg/m
2
 50 ml Ġzotonik NaCl içinde 30 dak. 

Sitozin-arabinozid 2 g/m
2
 500 ml Ġzotonik NaCl içinde 4 saat 

(fludarabinden 4 saat sonra) 

Ġdarubisin 8 mg/m
2
 100 ml Ġzotonik NaCl içinde 30 dak. 

(Sitozin-arabinozidden 1 saat sonra) 

4. ve 5. günler 

Fludarabin 30 mg/m
2
 50 ml Ġzotonik NaCl içinde 30 dak. 

Sitozin-arabinozid 2 g/m
2
 500 ml Ġzotonik NaCl içinde 4 saat 

 

1 2 3 4 5 

F F F F F 

Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C Ara-C 

Ġda Ġda Ġda   

 

G-CSF: 300 g 20 ml %5 Dekstroz içinde 30 dakikalık infüzyon. Kemoterapinin 

baĢlangıcında 24 saat önce baĢlanır ve 5. günün sonuna kadar uygulanır. Yedi gün ara verilir. 

Daha sonra ayni dozda nötrofil sayısı>500/mm
3
 olana kadar devam edilir. 

Kortikosteroidli göz damlası (örn. Onadron gtt 3x2-3 damla) ilk 5 gün, 2 saatte bir 

verilir. 

Kan ürünleri ıĢınlanarak verilir. 

Beraberinde antiemektik tedavi verilir. 

Doz modifikasyonları: 

1. Tedavinin uygulanmayacağı durumlar: 

 EF<%50 

 Kreatinin klirensi<30 ml/dakika 

 Transaminazlar ve/veya bilirubinler 1.5 kattan fazla yükselmiĢse 

2. Fludarabin dozu %50 

 Kreatinin klirensi 30-70 ml/dak arasındaysa 

Lökositozu varsa Ürikoliz tablet verilir. 

 
Kaynak: Parker etal. British Journal of Haematology 1997; 99: 939-944 

PETHEMA PROTOKOLÜ 

AML-M3 risk sınıflaması (Up-to-date 2010) 

DüĢük risk — Lökosit ≤10000/mm
3
 ve trombosit >40000/mm

3
 

Orta risk— Lökosit ≤10000/mm
3
 ve trombosit ≤40000/mm

3
 

Yüksek risk — Lökosit >10000/mm
3
 

 

Ġndüksiyon 

ATRA 45 mg/m2/gün. En yakın 10un katına tamamlanıp 2 doza bölünerek, tok karna 

remisyon elde edilene kadar veya en fazla 60 gün 

Ġdarubisin 12 mg/m2/gün, kısa IV infüzyon: 2., 4., 6. ve 8. günler 

 

DüĢük Riskli Hastalar için Konsolidasyon 

Ayda bir olmak üzere 3 konsolidasyon 

1. ayda: Ġdarubicin 5 mg/m
2
/gün, toplam 4 gün ardı ardına (ayaktan) 

2. ayda: Mitoksantron: 10 mg/m
2
/gün, 5 gün (yatırılır) 

3. ayda: Ġdarubisin 12 mg/m
2
, bir gün (ayaktan) 
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Orta ve Yüksek Riskli Hastalar için Konsolidasyon 

Ayda bir olmak üzere 3 konsolidasyon: Her konsolidasyonda 45 mg/m
2
 ATRA ile 

1. ayda: Ġdarubicin 7 mg/m
2
/gün, toplam 4 gün ardı ardına (ayaktan) 

2. ayda: Mitoksantron: 10 mg/m
2
/gün, 5 gün (yatırılır) 

3. ayda: Ġdarubisin 12 mg/m2, 2 gün (ayaktan) 

 
Ġdame 

Konsolidasyon bittikten sonra ve PML-RAR için PCR negatif kalmaya devam ediyorsa 

idame tedavisine geçilir. Toplam 2 yıldır.  

1. ATRA: 45 mg/m
2
/gün, iki eĢit doza bölünerek üç ayda bir 15 gün süre ile 

2. 6-Merkaptopurin: 50 mg/m
2
/gün, oral her gün  

3. Metotreksat: Haftada bir (iki kez) 15 mg/m
2
, oral veya IM 

 
Kaynak: Risk adapted treatment of acute promyelocytic leukemia with all-trans retinoic acid and 

anthracycline monochemotherapy: long-term outcome of the LPA 99 multicenter study by the 

PETHEMA Group. Blood 2008;112(8):3130-3134. 

 

AML-M3 takibinde PCR ile PML-RAR-  genelde 2.konsolidasyon sonrasında negatifleĢir, 

takipte ilk 2 yıl boyunca 3 ayda bir, sonrasında 2 yıl boyunca 6 ayda bir bakılmalıdır  

 

ALL PROTOKOLLERĠ 

BFM PROTOKOLÜ 

Hastalar günde ortalama 3 L sıvı (oral veya parenteral ) verilerek hidrate edilir. Ürikoliz 

300 mg peroral baĢlanır. 

BFM protokolünün remisyon endüksiyonu 2 fazdır: 

1. FAZ : 4 hafta sürer: 

Her hafta baĢı hızla akan bir serumun setinde vermek üzere hastaya : 

1.Daunomisin 25 mg/m
2
 IV haftada bir  

2.Vinkristin 1.5 mg/m
2
 (en fazla 2 mg) IV haftada bir 

3.Prednizolon 60 mg/m
2
 28 gün boyunca her gün oral olarak verilir ve 

beraberinde ülser profilaksisi yapılır.  

Hastanın lökosit ve trombosit sayısı ne olursa olsun dozlarda bir azaltma yapılmaz. 

  

1     D + V + P* 8    D + V + P 15   D + V + P 22   D + V + P 

2     P 9    P 16    P 23   P 

3     P 10  P 17    P 24   P 

4     P 11  P 18    P 25   P 

5     P 12  P 19    P 26   P 

6     P 13  P 20    P 27   P 

7     P 14  P 21    P 28   P 

D= Daunoblastina, V= Vinkristin, P= Prednizolon 

 

 

 

  

2. FAZ : 4 hafta sürer. Ġntravenöz ilaçlar açısından 1. ve 2 hafta ile 3. ve 4. hafta 

tedavileri birbirinin aynidir. 4 hafta boyunca 60 mg/m
2
 dozuyla 6-merkaptopurin günde bir 
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defada oral yolla verilir. 4. haftanın son günü 600/m
2
 mg siklofosfamid yapılarak tedavi 

sonlandırılır.  

1.+2. hafta : Siklofosfamid 1.gün 600 mg/m
2
 IV 1000 cc izotonik NaCl içinde,  

  Sitozin-arabinozid 3,4,5,6 ve 10,11,12,13. gün 75 mg/m
2
 IV, 200 cc 

izotonik NaCl içinde. 

3.+4. hafta : 1.+2. haftanın aynidir. 

Erken bir konsolidasyon tedavisi olan 2. faz tedavisinde lökopeni ve trombositopeniye 

göre doz modifikasyonu yapılmaktadır. 

 

1 E 8 15 E 22 29 E 

2 9 16 23 

3 A 10 A 17 A 24 A 

4 A 11 A 18 A 25 A 

5 A 12 A 19 A 26 A 

6 A 13 A 20 A 27 A 

7  14  21  28  
       

  

MSS PROFĠLAKSĠSĠ  
Hastada remisyon sağlandıktan sonra yapılır. Birinci faz sonunda remisyona 

girmemiĢsse remisyon elde edilene kadar 2.faza devam edilir ve MSS profilaksisi ertelenir. 

Ġntratekal metotreksat: Haftada 2 kez, 10 mg/m
2
 (en fazla 15 mg) dozuyla, toplam 5 

defa (3, 10 ,17 ,24. günler [Alexan baĢladığı günler]) yapılır. 

Kraniokaudal irradiasyon: 2400 Rad (Bu amaçla hasta remisyona girerken Radyoterapi 

Anabilim Dalından randevu alınır. Gönderilen form doldurulur). 

  

ĠDAME TEDAVĠSĠ 

Ġkinci faz bitiminden sonra lökosit ve trombositler normalleĢince 3 ay boyunca, geç 

konsolidasyondan sonra ise toplam tedavi süresi (baĢlangıçtan itibaren)130 haftayı bulacak 

biçimde idame tedavisi uygulanır. Bu dönem boyunca aylık kontroller yapılır. Tedavi ile kan 

sayımlarının normalin hafifçe altında tutulması amaçlanır 

1. 6-Merkaptopurin: 60 mg/m
2
 , her gün sabah aç karna ve bir defada. 

2. Metotreksat: 20 mg/m
2
, haftada bir gün , sabah aç karna ve bir defada. 

Lökosit 3000/mm
3
ün ve/veya trombosit 100.000/mm

3
ün altına inerse 6-merkaptopurin 

dozu yarı yarıya azaltılır ve kontroller haftada bire sıklaĢtırılır. Kan değerleri normal düzeye 

gelince yeniden eski doza dönülür. 

Lökosit 2000/mm
3
 ve/veya trombosit 100.000/mm

3
ün altına inerse iki ilaç birden 

kesilir. Kan sayımları 2 hafta sonra hala düĢük seviyelerdeyse bu takdirde nüks olabileceğini 

düĢünerek kemik iliği incelemesi yapılır. 

  

GEÇ KONSOLĠDASYON 

  

Remisyon endüksiyonu tedavisine çok benzer. Ġki fazdır : 

1. FAZ : Dört hafta sürer: 

Haftada bir, toplam 4 kez, 

1.Doksorubisin: 25 mg/m
2
, IV 

2.Vinkristin: 1.5 mg/m
2
 (en fazla 2 mg) 

3.Deksametazon 10 mg/m
2
, 28 gün boyunca oral olarak verilir ve beraberinde 

ülser profilaksisi yapılır. Pnömosisitisi profilaski 
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2. FAZ : 2 hafta sürer. 2 hafta boyunca 60 mg/m
2
 dozuyla 6-tiyoguanin günde bir 

defada oral olarak uygulanır. 

Endoksan 1.gün 600 mg/m
2
 IV 

Sitozin-arabinozid 3,4,5,6 ve 10,11,12,13. gün 75 mg/m
2
 IV 

Geç konsolidasyon tedavisi sırasında lökopeni ve trombositopeniye göre doz 

modifikasyonu yapılır (Lökosit 1000/mm
3
, trombosit 100.000/mm

3
 ‗ün altına inerse doz atlanıp 

ertesi gün bakılmalıdır). 

GMALL PROTOKOLÜ 

Uyguladığımız protokol, yukarıda detaylı biçimde bulunan BFM protokolüyle küçük 

farklılıklar göstermektedir. 

1. Remisyon indüksiyonunun birinci fazında L-asparaginaz kullanılmamakta veya 

ertelenmektedir. 

2. Yine ayni fazdaki daunorubisin 45 mg/m
2
 olarak verilmektedir. 

3. Remisyon indüksiyonundan hemen önce yapılan lomber ponksiyon ise 

yapılmamaktadır. 

 

HIPER-CVAD PROTOKOLÜ 

 

Toplam 8 kürdür. 

 

1., 3., 5. ve 7. sikluslar 

 

 Siklofosfamid (C): 300 mg/m
2
, 12 saatte bir, toplam 6 doz, 3 saatlik infüzyon 

 Mesna (M): 600 mg/m
2
, devamlı infüzyon, siklofosfamid dozu ile baĢlayıp, son 

siklofosfamid dozundan 6 saat sonraya kadar 

 Vinkristin (V): 2 mg/m
2
 DEĞĠL; 2 mg!!!! 4. ve 11. günler 

 Doksorubisin [Adriblastina] (A): 50 mg/m
2
, 4. gün 

 Deksametazon (D) 40 mg/gün, 1-4 ve 11-14 günler, oral 

 Mide koruyucu 

 

2., 4. 6. ve 8. sikluslar 

 Metotreksat (M) 200 mg/m
2
 IV, 2 saatlik infüzyon, ardından 800 mg/m

2
 22 

saatte (toplam 24 saatlik infüzyon) 

 Leukovorin [Folinik asit] (L) 6 saatte bir 15 mg (toplam 8 doz)(Ġlk doz 25 mg, 

sonrakiler 15 mg) (MTX infüzyonu bittikten 24 saat sonra) 

 Ara-C: 3 g/m
2
, 2 saatlik infüzyon, 12 saatte bir, toplam 4 doz, 2. ve 3. günlerde 

 Metil-prednizolon (P) 50 mg IV, 1-3. günlerde 2x1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C C C V       V    

M M M A           

D D D D       D D D D 
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1 2 3 4 

M    

  L L 

 A A  

P P P  

 

MSS Profilaksisi 

Siklusların 2. gününde 12 mg MTX intratekal 

Her tedavinin 8. gününde Ara-C 100 mg intratekal 

Lenfoblastik lenfomada toplam 8 kere (ilk 4 kür boyunca 2.ve 8.günler), Burkitt 

lenfomasında toplam 16 kere (8 kür boyunca 2.ve 8.günler uygulanır) 

 

Antibiyotik Profilaksisi 

Siprofloksasin: 500 mg/gün 

Flukonazol: 200 mg/gün 

Asiklovir: 200 mg 2x1 

Kotrimoksazol: Haftada 2 gün 1x1 

Doz Modifikasyonları 

Total bilirubin >2 mg ise Vinkristin 1 mg‘a düĢürülür 

Total bilirubin 2-3 mg arasında ise Doksorubisin dozu %25 azaltılır 

Total bilirubin 3-4 mg arasında ise Doksorubisin dozu %50 azaltılır 

Total bilirubin >4 mg ise Doksorubisin dozu %75 azaltılır 

 

Kreatinin 1.5-2.0 mg ise MTX %25 azaltılır 

Kreatinin >2.0 ise MTX %50 azaltılır 

 

>60 yaĢ, kreatinin>2 mg/dl ve MTX düzeyi infüzyon sonunda 20 mcmol/L 

üstünde olan hastalarda Ara-C dozu 1 g/m
2
‘ye düĢürülür 

 

Neopogen 5 g/kg: 1. siklusun 5. gününde, 2. siklusun 4. gününde; 

lökosit>3.000/mm
3
 ve trombosit >60.000/mm

3
 oluncaya kadar devam edilir.  

 

HYPER-CVAD ALTINDA MSS TUTULUMU OLURSA (KRANĠAL SĠNĠR 

FELCĠ, BOS‘DA BLASTĠK HÜCRE) O ZAMAN KRANĠOSPĠNAL RADYASYON+ 

BOS hücre sayımı normale gelene kadar haftada 2 kez intratekal tedavi (15 mg MTX, 40 

mg ARA-C, 4 mg dexametazon), sonrasında 4 hafta boyunca haftada 1 kez, sonra geriye 

kalan sikluslarda her siklus için 2 intratekal tedavi 2.gün MTX 12 mg, 8.gün sitozin-

arabinozid 100 mg) 

HODGKIN DIġI LENFOMA PROTOKOLLERĠ 

CHOP 

 Siklofosfamid  750 mg/m
2
 IV1.gün 

 Doksorubisin  50 mg/m
2
 IV 1.gün 

 Vinkristin  1.4 mg/m
2
 IV 1.gün Total2 

 Prednizolon  100 mg/gün oral 5 gün süreyle 

22. günde kür tekrarlanır. 
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Toplam 6 kür. 

R-CHOP 

 Rituksimab   375 mg/m
2
 IV 1. gün  

Siklofosfamid  750 mg/m
2
 IV 2.gün 

 Doksorubisin  50 mg/m
2
 IV 2.gün 

 Vinkristin  1.4 mg/m
2
 IV 2.gün total2 

 Prednizolon  100 mg/gün oral 5 gün süreyle 

22. günde kür tekrarlanır. 

Toplam 6 kür. 

 

COP (CVP) 

Siklofosfamid  1000 mg/gün IV 1.gün 

Vinkristin   1.4 mg/m
2
 IV 1.gün 

Prednizolon   100 mg/gün oral 5 gün süreyle 

  

6 kür uygulanır. 

22. günde (bazen 29.günde) kür tekrarlanır. 

 

 

DHAP PROTOKOLÜ 

 

1. Deksametazon 40 mg/gün, 100 cc içinde 30-60 dakikalık infüzyon halinde 

2. Yüksek doz Ara-C: 2x2g/m
2
, 1000 cc %5 Dekstroz veya izotonik içinde 3 saatlik 

infüzyon halinde, 2. ve 3. günlerde (toplam 4 doz) 

3. Cis-platin: 100 mg/m
2
, 1000 cc %5 Dekstroz içinde, ıĢıktan koruyarak ve 24 saatlik 

infüzyon halinde. Cis-platin verilmeden 8-12 saat önce en z 1-2 L sıvı ile hidrasyona baĢlanır. 

Ġnfüzyon boyunca saplanmıĢ olarak 1000cc izotonik içinde 37.5 g Mannitol verilmelidir. 

Ġdrar çıkıĢı 24 saat boyunca takip edilir. 

 

 1 2 3 4 

Dexametazon + + + + 
Ara-C + +   
Cis-platin +    
 

 

ESHAP 

  Etoposid: 60 mg/m
2
 IV 1-4 gün 

  Metil-prednison: 500 mg IV 1-4 gün 

  Cis-platin: 25 mg/m
2
 IV 1-4 gün 

  Sitozin-arabinozid: 2 g/m
2
 5. gün 

22. günde kür tekrarlanır. 

Sitozin-arabinozid ile steroidli göz damlası ile profilaksi yapılır. 

 

 1 2 3 4 5 

Etoposid + + + + - 
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Steroid (MP) + + + + - 

Ara-C + + + + - 

Cis-platin - - - - + 

 

 

MĠNĠ-ICE PROTOKOLÜ 

1. Ġdarubisin (Zavedos): 8 mg/m
2
/gün. 1., 2. ve 3. günler, kısa süreli infüzyon 

2. Ara-C (Cytarabin): 800 mg/m
2
/gün. 1., 2. ve 3 günler, 2 saatlik infüzyon 

3. VP-16 (Etoposid): 150 mg/m
2
/gün. 1., 2. ve 3. günler. 4 saatlik infüzyon 

 

 G-CSF (Neupogen): 8. gün, 10 g/kg/gün 

 

BEAM PROTOKOLÜ 

 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

Melfalan 

(Alkeran)      +  

N
ak

il
 Ara-C 

(Alexan)  + + + +   

Etoposid 

(Vepesid)  + + + +   

BCNU 

(Carmustine) +       

 

1. Melfelan (Alkeran 50 mg flakon): 140 mg/m
2
, %5 Dextroz 150 cc içinde 1 saatte, -

2.gün, 1x1 

2. Ara-C (Alexan 100 mg fl.) 200 mg/m
2
, 1000 cc izotonik içinde 3 saatlik infüzyon, 

2x1, -6, -5,-4 ve -3. günlerde 

3. Etoposid (Vepesid 100 mg fl): 200 mg/m
2
, 1000 cc %5 Dextroz içinde 24 saatlik 

infüzyon, 1x1, -6, -5,-4 ve -3. günlerde ıĢıktan korunarak verilir. 

4. BCNU (Carmustine 100 mg fl): 300 mg/m
2
, 150 cc %5 Dextroz içinde 1 saatte 

verilir, 1x1, tek doz, -7. gün. 

 

Not: Alexan dozu 1 g‘ı geçerse tedaviden 1 gün önce Onadron göz damlası 4x2 

baĢlanır, tedaviden 1 gün sonra kesilir. 

 

DEXA-BEAM PROTOKOLÜ 

 

Ġlaç Adı Günler Doz 

   

Deksametazon 

0.75 mg tab. 

1-10 3X8 mg 

Carmustine (BCNU) 

%5 Dextroz 100 cc içinde 30 dakikada 

gidecek 

2. gün 60 mg/m
2
 IV 

Etoposid (Vepesid) 

500 cc Ġzotonik içinde (cam ĢiĢe) 12 

saatlik infüzyon olarak 

4-7. günler 75 mg/m
2
/gün 
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Ara-C 

500-1000 cc izotonik içinde(cam ĢiĢe)  3 

saattlik infüzyon olarak 

4.-7. günler 2x100 mg/m
2
/gün 

Alkeran (melfalan) 

100 cc %5 Dextroz içinde bir saatlik 

infüzyon 

3. gün 20 mg/m
2
/gün 

Neupogen (G-CSF) 11. gün 1x1 ciltaltı 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Deksametazon + + + + + + + + + +  

BCNU  +          

Etoposid    + + + +     

Ara-C    + + + +     

Melfalan   +         

G-CSF           + 

 

DIZE PROTOKOLÜ 

1. Deksametazon: 20 mg IV 1.,2.,3. ve 4. günler 

2. Idarubisin: 8 mg/m
2
 IV 1. ve 2. gün 

3. Ifosfamid 1.000 mg/m
2
, IV sürekli infüzyon, 1.,2.,3. ve 4. günler 

4. Etoposid 60 mg/m
2
 IV sürekli infüzyon, 1., 2., 3. ve 4. günler 

5. G-CSF: 5. günden itibaren düzelene kadar. 

 

60 yaĢının üzerindeki hastalarda idarubisin ve ifosfamid dozları %75‘e düĢürülür. 

 

 1 2 3 4 

Dexametazon + + + + 

Ġda + + - - 

Ifosfamid + + + + 

Etoposid + + + + 

HODGKIN HASTALIĞI PROTOKOLLERĠ 

MOPP 

Nitrojen mustard 6 mg/m
2
 IV 1. ve 8. gün 

Vinkristin  1.4 mg/m
2
 IV 1. ve 8.gün total2 

Prokarbazin  100 mg/m
2
 oral yolla 14 gün 

Prednizolon  60 mg/m
2
 oral yolla 14 gün 

28 günde bir tekrarlanır. Toplam 6 kür verilir. 

ABVD 

Adriblastina  25 mg/m
2
 1. ve 15. günler 

Bleomisin  10 mg/m
2
 1. ve 15. günler 

Vinblastin  6 mg/m
2
 1. ve 15. günler 

Deticene  375 mg/m
2
 1. ve 15. Günler 

30 günde bir tekrarlanır. Toplam 6 kür verilir. 

MOPP/ABV HĠBRĠD PROTOKOLÜ 
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Nitrojen mustard 6 mg/m
2
 IV 1. gün 

Vinkristin  1.4 mg/m
2
 IV 1.gün 

Prokarbazin  100 mg/m
2
 oral yolla 7 gün 

Prednizolon  60 mg/m
2
 oral yolla 14 gün 

  

Adriblastina  25 mg/m
2
 8. günler 

Bleomisin  10 mg/m
2
 8. günler 

Vinblastin  6 mg/m
2
 8. günler 

  

28 günde bir tekrarlanır. Toplam 6 kür verilir. 

  

MOPP ve ABVD Tedavilerinde Doz Modifikasyonları 

  

Lökosit Trombosit MOPP ABVD 

________________________________________________________________ 

  

4000 130.000 100 % bütün ilaçlar 

3999-3000 129.000-100.000 100 % VCR,DTIC,BLM,PRED 

  50  % HN2, ADM, VLB, PROC 

2999-2000 99.000-80.000 100 % BLM,PRED 

  50  % VCR, DTIC 

  25  % HN2,ADM,VLB,PROC 

1999-1500 79.000-50.000 100 % BLM, PRED 

  25 % VCR,DTIC 

  NM, ADM, VLB, PROC 

1500 50.000 100 % BLM, PRED 

  Diğer tüm ilaçlar kesilecek 

__________________________________________________________________ 

  

PRED-prednisone; PROC-procarbazine, VCR-vinkristin, BLM-bleomisin, ADM-

adriamisin,VLB-velbe, NM-nitrojen mustard. 

MULTĠPL MYELOM PROTOKOLLERĠ 

VAD PROTOKOLÜ 

Vinkristin: 0.4 mg/gün 1000 cc izotonik NaCl içinde ilk 4 gün, sürekli perfüzyon 

Doksorubisin: 9 mg/m
2
/gün,vinkristinin konduğu izotonik içinde ilk 4 gün. 

Deksametazon: 40 mg/gün, oral yolla, 1-4, 9-12, 17-20 günler. 

Protokol 28 günde bir tekrarlanır. 

  

1    VAD 9      D 17    D 

2    VAD 10    D 18    D 

3    VAD 11    D 19    D 

4    VAD 12    D 20    D 

5 13 21 

6 14 22 

7 15 23 

8 16 24 
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    25 

    25 

    27 

    28 

BORTEZOMĠD + DEKSAMETAZON PROTOKOLÜ 

13q delesyonu olan hastalarda ilk basamak tedavisinde veya VAD tedavisi yanıtsız 

olanlarda kullanılır.   

Ġlk basanak 65 yaĢ üsütü oytolog Ģansı yok ise 

 

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

B   B    B   B     

D D  D D   D D  D D   

 

Velcade (Bortezomid): 1.3 mg/m
2
, hızlı intravenöz injeksiyon 1.4.8.11.günler 

Dexametazon: 40 mg/gün, 3 ya da 4 dozu bölünerek ve proton pompa inhibitörü 

eĢliğinde 1,2,4,5,8,9,11,12.günler 

21 günde bir tekrarlanır. 

6-8 siklus boyunca kullanılır.  

 

MP PROTOKOLÜ 

Melphalan (alkeran) 9mg/m2/gün, oral yolla, 4 gün süreyle  

Metil prednizolon 60mg/m2/gün, oral yolla, 4  gün süreyle kullanılır. Proton pompa    

inhibitörü eĢliğinde verilir. 

Kür arası 6 haftadır.  

VMP PROTOKOLÜ 

Melphalan (alkeran) 9mg/m2/gün, oral yolla, 4 gün süreyle  

Velcade (Bortezomib) 1.3 mg/m2/gün, hızlı intravenöz injeksiyon, 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 

ve  32.günler  

Metil prednizolon 60mg/m2/gün, oral yolla, 4  gün süreyle kullanılır. Proton pompa    

inhibitörü eĢliğinde verilir. 

 

 

Kür arası 6 haftadır. 

 

VISTA ÇALIġMASI: ASH 2009 

VELCADE 1.4.8.11.22.25.29.32.GÜNLER 1-4.KÜRLER 

VELCADE   1.8.22.29.GÜNLER  5-9.KÜRLER 

 

 

THALIDOMIDE+DEKSAMETAZON TEDAVĠSĠ 

Thalidomide Pharmion 50 mg kapsül 

Ġlk hafta 1 x 2 

Ġkinci hafta 3 x 1 

Sonra  2 x 2 (200 mg/gün) En az 2 ay 
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Deksametazon (Dekort) 40 mg/gün 28 günlük siklus boyunca toplam 4 gün 

(1.8.15.22.günler)  

Oral proton pompa inhibitörü 

 

Thalidomide yan etkileri: 

-Sedasyon, halsizlik, kabızlık, cilt döküntüleri. 

-Derin ven trombozu 

 Thalidomide tek baĢına kullanıldığında %1-3 

 Deksametazon ile kullanıldığında %10-15 

 Kemoterapötiklerle birlikte kullanıldığında %25 

 

Thalidomide Dozu 

Genellikle 200 mg,2-4 hafta sonra 400 mg‘a çıkılabilir 

Steroidle birlikte olduğunda 200 mg‘u aĢmaya gerek yoktur. 

 

Thalidomide kullanan hastada tromboemboli profilaksisi 

=<1 risk faktörü: Aspirin 100 mg 

=>2 risk faktörü: DMAH (profilaktik doz) en azından ilk  4-6 ay için  (Enoksaparin 40 

mg veya dalteparin 5000 IU) 

 

NOT:Yüksek doz deksametazon, eĢlik eden doksorubisin veya kemoterapi uygulaması 

varsa, baĢka risk faktörleri olmasa bile DMAH kullanımı önerilmektedir.  

 

Risk Faktörleri: -Bireysel risk faktörleri: ileri yaĢ, obezite (VKI>30 kg/m2), venöz 

tromboemboli öyküsü, santral venöz kateter, eĢlik eden hastalıklar (diyabet, infeksiyonlar, kalp 

hastalıklar, kronik böbrek hastalığı), cerrahi giriĢim (vertebroplasti ve kifoplasti dahil), anestezi, 

travma, hastanede yatıĢ, immobilizasyon, koagülasyon bozuklukları ve kalıtsal trombofili 

-Multipl myelom ile iliĢkili risk faktörleri: büyük tümöral kitle, hiperviskozite 

-Tedaviyle iliĢkili risk faktörleri: Yüksek doz deksametazon, doksorubisin ya da çoklu 

kemoterapi kombinasyonu, eĢ zamanlı eritropoietin uygulaması 

 

LENALĠDOMĠD+DEKSAMETAZON  

 

Lenalidomid (Revlimid) 25 mg tablet 28 günlük siklus boyunca oral olarak 21 gün 

kullanılır, 7 gün ara verilir.  

Deksametazon (Dekort) oral 40 mg/gün 28 günlük siklus boyunca toplam 4 gün 

(1.8.15.22.günler) 

 

 

Lenalidomid kullanan hastada tromboemboli profilaksisi 

≤1 risk faktörü: Aspirin 100 mg 

≥2 risk faktörü: DMAH (profilaktik doz) en azından ilk  4-6 ay için  (Enoksaparin 40 mg 

veya dalteparin 5000 IU) 

 

NOT:Yüksek doz deksametazon, eĢlik eden doksorubisin veya kemoterapi uygulaması varsa, 

baĢka risk faktörleri olmasa bile DMAH kullanımı önerilmektedir.  

 

Venöz Tromboemboli Risk Faktörleri: 
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-Bireysel risk faktörleri: Ġleri yaĢ, obezite (VKI>30 kg/m2), venöz tromboemboli 

öyküsü, santral venöz kateter, eĢlik eden hastalıklar (diyabet, infeksiyonlar, kalp 

hastalıklar, kronik böbrek hastalığı), cerrahi giriĢim (vertebroplasti ve kifoplasti dahil), 

anestezi, travma, hastanede yatıĢ, immobilizasyon, koagülasyon bozuklukları ve kalıtsal 

trombofili 

-Multipl myelom ile iliĢkili risk faktörleri: Büyük tümöral kitle, hiperviskozite 

-Tedaviyle iliĢkili risk faktörleri: Yüksek doz deksametazon, doksorubisin ya da çoklu 

kemoterapi kombinasyonu, eĢ zamanlı eritropoietin uygulaması 

 

Lenalidomid‟in böbrek bozukluğunda doz ayarlaması: 

-Hafif (kreatinin klirensi=>50 ml/dak.): lenalidomid günde bir kez 25 mg (tam doz) 

-Orta derecede böbrek bozukluğu (30<= kreatinin klirensi<50 ml/dak): lenalidomid 

günde bir kez (Hasta tedaviye cevap vermiyorsa ve tedaviyi tolere ediyorsa, 2 kür sonra 

doz günde bir kez 15 mg‘a yükseltilebilir. 

-Ağır böbrek bozukluğu (kreatinin klirensi<30 ml/dak, diyaliz gerektirmeyen): 

lenalidomid iki günde bir 15 mg (Hasta tedaviyi tolere ediyorsa, doz günde bir kez 10 

mg‘a yükseltilebilir). 

-ESRD (kreatinin klirensi<30 ml/dak, diyaliz gerektiren) günde bir kez 5 mg (diyaliz 

uygulanan günlerde, doz diyaliz sonrasında uygulanmalıdır) 

 

Lenalidomid‟in grade ¾ trombositopenide doz ayarlanması: 

-Trombosit sayısı ilk kez < 30 000/mm3 düĢtüğünde 

Lenalidomid tedavisine  ara ver 

-Trombosit sayısı => 30 000/mm3‘e çıktığında 

Lenalidomid tedavisine 15 mg dozunda devam edin 

-Trombosit sayısında daha sonraki her < 30 000/mm3‘ye düĢüĢte 

Lenalidomid tedavisine ara verin 

-Trombosit sayısı=> 30 000/mm3‘ye çıktığında  

Lenalidomid tedavisine bir sonraki düĢük dozda (günde bir kez 10 ve 5 mg) 

devam edin. Günde bir kez 5 mg altına inilmemelidir.  

 

Lenalidomid‟in grade ¾ nötropenide doz ayarlaması: 

-Ġlk nötropeni geliĢiminde (nötrofil<500/mm3 düĢtüğünde) 

Lenalidomid tedavisine  ara verin 

-Nötrofil sayısı ≥ 500/mm3‘e çıktığında, nötropeni tek toksisite ise 

Lenalidomid baĢlangıç dozu 25 mg/gün ile devam edin 

Doza bağlı baĢka hematolojik toksisite varsa 

Lenalidomid tedavisine günde bir kez 15 mg dozunda devam edin 

Nötrofil sayısında daha sonraki her < 500/mm3‘e düĢüĢte 

Lenalidomid tedavisine  ara verin 

Nötrofil sayısı ≥ 500/mm3‘e çıktığında 

Lenalidomid tedavisine bir sonraki düĢük dozda (günde bir kez 15, 10 ve 5 mg) 

devam edin. Günde bir kez 5 mg altına inilmemelidir.  

 
Kaynak :Lenalidomide plus high-dose dexamethasone versus lenalidomide plus low-dose dexamethasone 

as initial therapy for newly diagnosed multiple myeloma: an open-label randomised controlled trial. 

Rajkumar SV, Jacobus S, Callander NS, Fonseca R, Vesole DH, Williams ME, Abonour R, Siegel DS, 

Katz M, Greipp PR; Eastern Cooperative Oncology Group. 

Lancet Oncol. 2010 Jan;11(1):29-37. Epub 2009 Oct 21. Erratum in: Lancet Oncol. 2010 Jan;11(1):14 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853510
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853510
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APLASTĠK ANEMĠ PROTOKOLLERĠ 

YOĞUN ĠMMUNOSUPRESSĠF TEDAVĠ 

Antilenfositer globulin: 15 mg/kg, IV ilk 5 gün, 1000 cc izotonik NaCl içinde 6-8 

saatlik infüzyon biçiminde 

Siklosporin A: 5 g/kg, oral yolla, toplam 180 gün 

G-CSF: 5 g/kg, cilt altı, toplam 90 gün 

Prednizolon: Ġlk 5 gün 2 mg/kg, 10 gün 1 mg/kg, 15 gün ½ mg/kg, oral yolla 

  

Antilenfositer globulin test dozu: 1/10 ampul antilenfositer globulin 100 cc mediflex 

izotonik NaCl içinde 1 saatte verilir. Hastanın baĢucunda adrenalin, kortizon, antihistaminik 

ampulleri, enjektöre çekilmiĢ olarak bekletilir. Allerji yoksa tedaviye hemen baĢlanır. 

KRONĠK LENFOSĠTĠK LÖSEMĠ PROTOKOLLERĠ 

FLUDARABĠN PROTOKOLÜ 

Fludarabin 25 mg/m
2
 300 cc izotonik içinde yarım saatte gidecek biçimde beĢ gün ardı 

ardına verilir. 28 günde bir tekrarlanır. Toplam 6 kür uygulanır. 

Bulantı için önlem alınır. 

Fludarabine tümör erime sendromuna yol açabileceğinden hidrasyon yapılır ve 

allopurinol baĢlanır. 

P.carinii pnömonisi profilaksisi için bir yıl boyunca Bactrim fort tablet haftada 3 kez 

2x1 tablet verilir. CMV pnömonisinin profilaksisi için ise yine en az bir yıl boyunca asiklovir 

2x400 mg uygulanır.  

Keating MJ et al. JCO 2005 

             Kan ürünlerinin ıĢınlanması gerekir. 

 

FCR PROTOKOLÜ 

Bulantı için önlem alınır. 

Fludarabin 30 mg/m
2
 300 cc izotonik içinde yarım saatte, üç gün 

Fludarabin bittikten 4 saat sonra 

Siklofosfamid 250 mg/m
2
, 500 cc izotonik içinde bir saatte, üç gün 

Rituksimab 1. kürde 375 mg/m
2
 1. günde verilir, doz 2.3.4.5.6. kürlerde 500 mg/m

2
‘dir. 

Bkz. Rituksimab uygulaması. 

28 günde bir tekrarlanır. Toplam 6 kür uygulanır. Fludarabine tümör erime sendromuna 

yol açabileceğinden hidrasyon yapılır ve allopurinol baĢlanır. 

P.carinii pnömonisi profilaksisi için bir yıl boyunca Bactrim fort tablet haftada 3 kez 

2x1 tablet verilir. CMV pnömonisinin profilaksisi için ise yine en az bir boyunca asiklovir 

2x400 mg uygulanır.  
Keating MJ et al. JCO 2005 
 

Kan ürünlerinin ıĢınlanması gerekir. 

 

RİTUKSİMAB UYGULAMASI 

PREMEDĠKASYON 
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1. Prednol-L ampul 20 mg IV 

2. Avil ampul 1 ampul IV 

3. Minoset tab 1 tablet oral 

4. Antiemetik IV veya oral 

 

RĠTUKSĠMAB‟IN HAZIRLANMASI 

1000 cc izotonik NaCl solüsyonu içinde uygulanacak rituksimab dozuna ml olarak eĢit miktarda 

bırakılır. Örneğin 700 mg yapılacaksa, 300 ml serum atılır ve geri kalan 700 ml serum için 

rituksimab ilave edilir. 

 

RĠTUSĠMAB‟ĠN VERĠLĠġĠ 

Premidekasyondan sonra yarım saat geçmesi gerekir. 

Dosiflow takılmıĢ bir damardan infüzyon yapılır. 

BaĢlangıç dozu: 50 ml/saat 

Allerjik reaksiyon geliĢmezse her yarım saatte bir doz 50 ml arttırılır. 200 ml/saat hızından daha 

fazla arttırmaya gerek yoktur. 

Allerjik reaksiyon geliĢirse bir önceki doz düzeyine düĢürülür. ġiddetliyse infüzyon 

durdurulabilir, Avil ve Prednol yapılabilir. 

 

Toplam infüzyon süresi 4-6 saati bulabilir. 
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5. MÜDAHALELER 

KEMĠK ĠLĠĞĠ ASPĠRASYONU 

GĠRĠġ 

Kemik iliği aspirasyonu Hematoloji Bilim Dalında en çok yapılan ve her asistanın 

mutlaka öğrenmesi gereken bir müdahaledir. Kemik iliği aspirasyonu bilim dalımızda daha çok 

sternumdan ve tercihen manubrium sterniden yapılmaktadır. Hastanın kemik iliği aspirasyonu 

konusunda çok büyük korkusu varsa, müdahaleyi seyretmemesi amacıyla spina iliaca posterior 

superiordan da ilik alınabilir. Kan hastalarının en çok korktukları deneyim, kemik iliği 

aspirasyon ve biyopsisidir. Kemik iliği aspirasyonu yapılacağı kesinleĢmeden hastaya bunu 

söylemek gereksiz bir korku yaratır. Hastanın aspirasyonu kabullenmesini sağlamak amacıyla, 

yapılacak olan aspirasyonun son aspirasyon olduğunu söylemek de çok büyük ihtimalle doğru 

olmayacaktır ve hastanın kendisini tedavi eden ekibe güvenini sarsacaktır. Ayrıca kemik iliğinin 

aspirasyonu anında (intramedüller sinir uçlarının anestezisini yapmak mümkün olama-

yacağından) hastalar mutlaka az veya çok ağrı duyacaklardır. Hastaların aspirasyona rıza 

göstermelerini temin etmek için ağrı duymayacaklarını söylemek de keza doğru değildir. Bu 

hem çektikleri ağrıyı küçümsemek olur ve hasta tarafımızdan anlaĢılmadığını düĢünür, hem de 

bir sonraki müdahalede sözlerimiz inanırlılığını yitirir.  

GEREKLĠ MALZEME 

1. Kemik iliği aspirasyon iğnesi 

2. Lokal anestetik ( Aritmal % 2 ampul ) 

3. Betadine solüsyonu  

4. 5 ve 10 cc‘lik enjektör 

5. 8-10 adet temiz lam 

6. Flaster 

7. Eldiven 

MÜDAHALE 

Hasta sırt üstü yatırılır. Müdahaleyi yapacak olan hekim mutlaka eldiven giyer. 

Aspirasyonun yapılacağı yer iyodlu pamukla 3 kez silinir. Lokal anestezi için 3-5 cc Aritmal 

enjektöre çekilir. Manibrium sterninin orta noktasında cilt sol elin 1 ve 2. parmakları arasında 

gerilir, sağ elde kalem biçiminde tutulan enjektör hızlı bir hareketle batırılarak kemiğe kadar 

gelinir. Bu noktada iğnenin ucu oynatılmadan, damara girilip girilmediğinin anlaĢılması 

amacıyla aspire edilir. Damara girilmiĢse iĢlem tekrarlanır. Damara girilmemiĢse 1-2 cc lokal 

anestezik verilerek periostun uyuĢması sağlanır. Arkasından enjektör eğilir ve yavaĢ yavaĢ geri 

çıkartılırken lokal anestetik enjekte edilir. Burada amaç cilt katlarının uyuĢturulmasıdır. Ciltte 

solukluk meydana geldiği an enjeksiyon intradermal yapılıyor demektir ve bu noktada 0.5-1 cc 

kadar lokal anestetik daha verilerek iğne çıkartılır.  

Lokal anestezinin etkisi 1 dakikadan daha kısa bir süre içinde çıkar. Ardından kemik 

iliği aspirasyon iğnesi paketinden çıkarılır ve koruyucu kısmının uzunluğu ayarlanır. Bu 

koruyucu kısmın amacı kaza ile derin bir penetrasyona engel olmaktır. Ne kadarlık bir uzunluğa 

ayarlanacağı konusunda, lokal anestezi yapılırken anlaĢılan cilt altı kalınlığı bir fikir verebilir. 

Manubrium sternideki kemik korteksi kalınlığı 4-5 mm olduğundan, cilt altı kalınlığına bu 

miktarı da ilave etmek gerekir. Koruyucu ayarlandıktan sonra aspirasyon iğnesi cildi lokal 

anestezi için girilen noktadan geçer ve yine periostun uyuĢturulmuĢ kısmına kadar gelinir. TutuĢ 
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biçimi sağ elin 1. ve 2. parmakları arasında olacak Ģekildedir. Ucu kemiğe oturacak biçimde 

dairesel hareketler yapılarak medullaya girilir. Ponksiyon iğnesinin mandreni çıkarıldıktan sonra 

10 cc‘lik plastik enjektör, sternal ponksiyon iğnesine sıkıca oturtulur. Hastaya ağrı duyacağı 

bildirildikten sonra kısa ve güçlü bir aspirasyon yapılır. Enjektör içine ilik gelmeye baĢlar 

baĢlamaz, enjektör bırakılır (aspirasyona devam edilmesi, enjektör içine kemik iliği 

sinüslerinden kan dolmasına yol açar ve aspirat dilüe olur). Ardından enjektör (bazan aspirasyon 

iğnesi ile birlikte) çıkarılır. Aspirat bir lama boĢaltılır. 3-5 saniye beklendikten sonra lam 

eğilerek plazma süzülür. Geri kalan ilikten lamelle alınarak lamlara yayılır. 

KEMĠK ĠLĠĞĠ BĠYOPSĠSĠ 

Kemik iliği biyopsisi için kemik iliği aspirasyonunda bahsedilen genel bilgiler 

geçerlidir. 

GEREKLĠ MALZEME 

1. Kemik iliği biyopsi iğnesi (nasıl temin edileceği aĢağıda anlatılmıĢtır) 

2. Lokal anestetik ( Aritmal % 2 ampul ) 

3. Betadine solüsyonu  

4. 5 ve 10 cc‘lik enjektör 

5. 8-10 adet lam 

6. Flaster 

7. Eldiven 

8. Biyopsi fiksatifi 

Biyopsi yapılır yapılmaz biyopsi materyali özel fiksatifine konacaktır. Bu fiksatif 

içinde toplam 3 saat kalacağı için biyopsi istek kağıdı doldurulurken biyopsinin yapıldığı saati 

özellikle belirtmek gerekir. Bu özel fiksatif B5
 
fiksatifidir.  

Biyopsi yapıldıktan sonra elde edilen materyalin bir kaç adet smear'de yapılır ve 

hematoloji laboratuvarında boyatınmaya gönderilir. 

Biyopsi materyali, biyopsi istek kağıdı doldurulduktan sonra masraf listesi ile birlikte 

Patoloji Anabilim Dalı'na gönderilir. 

Biyopsi yapılmıĢ olan vaka Patoloji toplantısından bir gün önce görevli baĢasistana 

bildirilerek vakanın toplantıda sunulması sağlanır. Bu toplantılarda preparatlar gösterilmeden 

önce asistanlar vakalarını (gereksiz detayların söylenmeyeceği bir biçimde) sunucaklardır. Keza 

dosyalar da yanlarında bulunacak ve vakayla ilgili detaylar sorulduğunda yanıtlayabileceklerdir. 

LOMBER PONKSĠYON 

GEREKLĠ MALZEME 

1. Steril eldiven 

2. Deriyi dezenfekte etmek için iyod 

3. Lidokain %1 

4. 5 ml‘lik 2 enjektör 

5. 22 nolu Spinocan 

POZĠSYON 

Lomber ponksiyon sıklıkla lateral dekübitüs pozisyonunda uygulanır. Hastanın yüzü 

iĢlemi yapacak kiĢinin karĢı tarafına gelecek biçimde hasta yatağa yan yatar. Hasta bacaklarını 

maksimum fleksiyona getirir. Böylece hastanın spinöz proceslerinin arası açılır. Beli yatağa 

paralel durur. Vertikal planda omuz ve kalçası ayni hizaya gelmelidir. BaĢını da iyice fleksiyona 

getirir. EriĢkinde konus medullaris yaklaĢık L1-L2 seviyesinde sonlanır. LP için eriĢkinde L4-
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L5 aralığı veya bir üst seviye kullanılır. Ġlyak kanatların superior sınırlarını birleĢtiren karistalar 

arası çizgi L4 spinöz prosesi, ya da L4-L5 spinöz prosesleri arasından geçer. Yüzeyde palpe 

edilen spinöz proseslerin uçları ait olduklar vertebraların hafif kaudalinde yer alır. 

GĠRĠġĠM 

1. LP yapacak kiĢi steril eldivenleri giyer 

2. ĠĢlem yapılacak alanı en az 3 kez merkezden perifere doğru steril Batticonlu gazla 

siler 

3. Anestezi amacıyla Lidokain kullanılır. 5 ml‘lik enjektöre çekilen 4-5 ml‘lik 

lidokain ilk öne tamamen kemiğe kadar sokulur. Sonra yavaĢ yavaĢ geri çekilir. Bu arada her 

sahaya yaklaĢık 1 ml lidokain enjekte edilir (Spinal kanala lidokain verilmesi tehlikelidir. 

Burada kastedilen ciltaltının uyuĢturulmasıdır). 

4. Seçilen mesafenin orta noktasından spinocan mandrenli olarak deri ve derialtı 

dokusundan hafifçe gerdirilerek geçirilir. Ġğne göbeğe doğru hafifçe kaudalde olarak ilerletilir. 

Ġğnenin eğimi iĢlemi yapan kiĢinin yüzüne doğru hafif yukarı doğru olmalıdır. 

5. Ġğne ligamentum flavumun geçildiğinin hissedilmesine kadar hafifçe ilerletilir. 

BOS gelene kadar küçük aralıklarla ilerletilir. Kemik ile karĢılaĢılırsa (bu durum genellikle orta 

hat seyrinde sapmaya bağlıdır) yeni bir seyirde ilerletmeden önce iğne deri yüzeyinin hemen 

altına kadar geri çekilmelidir. Ġğnenin ilerletilmesi sırasında hasta bir alt ekstremitesine vuran 

ağrıdan yakınırsa, bu sinir köküyle karĢılaĢıldığını gösterir. Ġğne hemen geri çekilir ve ağrı 

duyulan ekstremitenin daha çok karĢı tarafına yönlendirilerek iğne tekrar sokulur. 

6. Seviyeye girildiğinden emin olduktan sonra spinocan‘in mandreni çekilir ve iğne 

90 derece yana döndürülerek BOS akımının daha hızlı gelmesi sağlanır. 

7. Ġntratekal tedavi yapılacaksa verilen ilaç hacmi kadar BOS hacmi boĢaltılır. ĠĢlem 

bittikten sonra spinocanin mandreni tekrar takılır ve spinacan eski haline döndürüldükten sonra 

hızla çekilir. ĠĢlem yapılan saha Batticonlu gazla silinip üzeri pansumanla kapatılır. 

8. Hasta intratekal tedavi yapıldıysa  yüzükoyun 2 saat kadar yatırılır. 
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6.SERVĠS RUTĠNLERĠ 

A BLOK 3. KAT HEMATOLOJĠ SERVĠSĠ RUTĠNLERĠ 

KAN TAHLĠLLERĠ 

Biokimya istekleri bir gün önceden kan defterine ve masraf kaydına ayrıntılı biçimde 

yazılır. (Acil durumlarda istekler hemĢireye sözlü olarak iletilebilir). Kanlar alındıktan sonra 

servis personeli tarafından masraf kağıdıyla birlikte laboratuvara gönderilir. Biokimya sonuçları 

kendi personeli tarafından 1 gün sonra sabah 8.00 de gönderilir. Hematoloji Laboratuvarda 

yapılan tetkiklerden C-1600 servis personelince, geri kalan tetkikler asistanlar tarafından alınır. 

Ham-sükroz testleri için Hematoloji laboratuvarından randevu alınır. Hasta ile aynı kan 

grubundan sağlam bir kiĢi ayarlanır. 

Kanama zamanı bakılacak hastalar hematoloji laboratuarına gönderilir. 

  

ĠLAÇLARIN TEMĠNĠ 

Eksik ilaçlar asistan tarafından çıkarılmaktadır. Tedavilerin aksamaması açısından eksik 

ilaçların belirlenmesinde hasta yakınları bilinçlendirilebilir. Hayati önem taĢıyan ve temini zor 

ilaçların reçete ile evrak iĢlerine bir gün önce baĢlanabilir.  Eczaneye yazılacak ilaçların en geç 

11.00e kadar yazılması gerekir. Acil gereken ilaçlar (yalnızca acil) servis personeli tarafından 

aldırılabilir. Eczanede olmayan ilaçlar sağlık karnesine veya karne dolu ise yatan hasta 

reçetelerine yazılır. Hastadan sorumlu öğretim üyesi tarafından onaylanır ve hastane mührü 

attırılır.  

YeĢilkartlı hastalara yazılacak ilaçların Ġç Eczanede bulunup bulunmadığı telefonla (Tel: 32230-

31) sorulur. Ġç eczanede olmayan ilaçlar YeĢilkarta yazılarak hasta yakını Ġç Eczaneye gönderilir 

ve bu ilçların satın alınması yolunda ilk adım atılmıĢ olur. Satın Alma (Tel: 33012 Nurcan 

Hanın) tarafından Ġç Eczaneye (Özlem Hanım) ilaçların getirtilmesi düzenli olarak telefonla 

kontrol edilir. Ġlaçların geldiği öğrenildikten sonra Ġç Eczane ilaç tabelasına ilaçlar yazılarak 

personel ile temin ettirilir. YeĢilkartlı hastalar için geçerli olan bu uygulama kalıcı katater, kök 

hücre toplama malzemeleri gibi reçetelerde diğer sosyal güvencelere sahip hastalarda da 

uygulanmaktadır.  

Antifungal ilaçlar (Cancidas ve Ambisome gibi) ve tek kullanımlık (yada acil durumlarda 

tekrarlayacak kemoterapilerin ilk dozu için) kemoterapi ilaçları için asistan bilgisayarında 

bulunan ilaç raporu örneği doldurulup iki nüsha print edilir. Ġlki hastayı takip eden öğretim üyesi 

olmak üzere en az iki öğretim üyesi adı, imza için açılır. Öğretim Üyesi imzaları, Anabilim Dalı 

BaĢkan imzası ve hastane mührü atıldıktan sonra reçete ile beraber hasta yakını Ġç Eczaneye 

gönderilir. Kemoterapi reçeteleri okunaklı yazılmalı, kür aralıkları belitilmeli ve reçeteler birkaç 

kez gözden geçilmelidir. Aksi takdirde yapılacak hatalar hastaların kemoterapilerinin 

aksamasına neden olabilir.  

Antifungal ilaçlar için ayrıca Ġnfeksiyon uzmanı tarafından onaylanmak üzere güvenlik formu 

doldurulmaktadır. Bu form ile beraber beĢ günde bir ilaç raporu yenilenmelidir. (aynı ilaç 

raporunun muayene tarihi ve imzaları yenilenerek) Hastalara baĢlanacak veya değiĢtirilecek 

antibiyotikler her gün düzenli olarak ilgili Ġnfeksiyon Hastalıkları konsültanı ile yapılan öğle 

vizitlerinde belirlenir. Doldurulan konsültasyonlar ve yazılan reçeteler -1. kattaki Ġnfeksiyon 

Sereterliğine gönderilerek uzman imzası attırılır. Süresi dolan konsültasyonların süresi 

gereğinde uzatılmadan reçete yazılmamalıdır.   
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Eczane tabelası ve masraf kağıdı hemĢire odasının önündeki dosyada saklanır. Bu tip evrakların 

hastada veya sahibinde kalmamasına özen gesterilmektedir.Hastanın kendisinin ilaç 

kullanmasına müsade edilmez. Servis hemĢireleri tabelada belirtilen order 'a göre, ilaçları 

saatinde ve düzenli olarak vermektedir. Hasta tabelasında order değiĢiklikleri saat 13.00e kadar 

arasında yapılmalıdır. Bu saatler haricinde yapılan değiĢiklikler servis hemĢiresine mutlaka 

bildirilmelidir. 

DĠYET 

Diet istekleri mutfak görevlisine bizzat verilmelidir. 

TOPLANTILAR 

1. Ġki haftada bir salı günleri saat 12.30‘da temel bilimler binası 2. bodrumdaki 

patoloji toplantı salonunda patoloji toplantıları yapılmaktadır. Patoloji toplantısı 

için o hafta pazartesi günü öğle saatine dek biyopsisi yapılan hastaların adları ve 

protokol numaraları patoloji toplantılarından sorumlu öğretim üyesine 

bildirilmelidir. 

2. ÇarĢamba günleri saat 12.30da 2 haftada Özel Hematoloji Servisi kütüphanesinde 

vaka takdimleri yapılmaktadır. 

SERVĠS DÜZENĠ 

Hasta tedavi tabelalarındaki ilaç isimleri yanlıĢ anlamaya meydan vermeyecek biçimde açık, 

seçik ve büyük harflerle yazılacaktır. 

Yapılacak transfüzyonların hemĢireye bizzat doktor tarafından bildirilmesi gerekmektedir. 

Çünkü hastalar veya refakatçiler doktorların onayı varmıĢ gibi hemĢirelere transfüzyon 

yapılmasını söyleyebilmektedirler. 

Acil durumlarda yapılan sözlü ―order‖ların daha sonra tedavi tabelasına yazılması 

gerekmektedir. 

Rutin protokollerden daha yoğun protokollerde (örneğin aplastik anemide intensif 

immunosupressif tedavi) servis hemĢirelerine 1 gün önceden haber verilmesi, bazı hazırlıkların 

yapılması için zaman kazandırabilir. 

Reçeteler yazılırken Cumartesi-Pazar ve tatil günlerini de hesaplayarak ilaç miktarları 

yazılmalıdır. 

Zamansız gelen ziyaretçileri engellemede hemĢire görevli olduğu kadar doktor da görevlidir. 

Hastalar servis ofisini sadece servis sorumlu hemĢiresince belirlenen saatlerde sadece yemek 

ısıtmık için kullanır. 

Hastalar hafta sonu izin verildiği zaman dosyası imzalatılır. Kullandığı ilaçlar varsa hemĢireden 

alması söylenir. 

AFEREZ ÜNĠTESĠ 

Ġç Hastalıkları Hematoloji BD.nda (A blok 3. katta) tedavi amaçlı aferez hizmeti 

vermektedir. Biyolog Senem Dadın sorunluluğundaki aferez ünitesinde aĢağıdaki iĢlemler 

yapılmaktadır: 

1. Kök hücre toplanması 

2. Terapötik hücre aferezi (lökaferez, tromaferez, eritrosit aferezi) 

3. Plazma değiĢimi 

4. Kaskad filtrasyon 

5. Ġmmunadsorpsiyon 

6. Lipid aferezi 
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Kan bağıĢları ve bağoĢ için trombaferez Ġstanbul Tıp Fakültesi Kan Merkezi tarafından 

yapılmaktadır. 

 Aferez randevu ile yapılmaktadır. 

 Tedavi amaçlı aferez hizmeti sunulacak hasta Hematoloji BD dıĢından bir servisten ise 

hastayı izleyen hekimin konsültasyon kağıdı ile ve bizzat baĢvurması gereklidir. 

 Aferez için gerekli malzemeler temin edilmeden iĢleme baĢlanmamaktadır. Bu 

malzemeler Biyoog Senem Dadın tarafından konsültan hematologun direktifi 

doğrultusunda belirlenir. 

 Acil müdahale gerektiren istenmeyen etkiler meydana gelebilir. O nedenle iĢlem 

sırasında ya izleyen hekim, ya da sorumlu asistan (veya sorumlu intörn) doktor 

bulunmalıdır. 

 Kök hücre toplanması: Toplama günü kök hücre naklinden sorumlu hekim tarafından 

belirlenir. Bu gün için önceden hazırlık yapılır. 

  Gerekli Malzemeler: 

o Kök hücre toplamaya özel aferez seti ( 1 adet) 

o Santral venöz kateter: Tipi konsültan hekim tarafından belirlenir. 

 Kök hücreleri toplandıktan sonra: 

o Ġlk aferez ürünü elde edildikten sonra aferez ürününün yeterliliğini belirlemek 

için EDTAlı tüpe aferez ürününde bir miktar konur 

o Ayni tüpten akımsitometride CD34 (+) hücre miktarı belirlenir. Hedef kök hücre 

miktarı 2 X 10
6
/kg‘dır. Bu miktara ulaĢılamadı ise ertesi gün afereze devam 

edilir. 

o Aferez günleri 06.00da G-CSF yapılır. Kan sayımı sonucu 08.00de hazır 

olmalıdır. 

KAN MERKEZĠ NDEN KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TEMĠNĠ 

1. Kan merkezimizde 08.00-24.00 saatleri arasında tam kan donasyonu yapılacaktır. 

Stoktan kan temini 24.00 08.00 arasında da devam edecektir. 

2. Tüm kan istemleri Ġstanbul Tıp Fakültesi Kan Merkezi‘nden yapılacaktır, Çapa 

Kızılay Kan Merkezi‘nden direkt kan alınmayacaktır. 

3. Tüm Kan talepleri (aferez trombosit, eritrosit, taze donmuĢ plazma, tam kan gibi) 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kan, Kan BileĢenleri ve Laboratuar Ġstem Formu 

ile yapılacaktır. Form istemi yapan doktor tarafından mutlaka imzalanacak ve 

kaĢelenecektir.  

4. Ġstanbul Tıp Fakültesi Kan Merkezi‘nde kan istemleri takasla bire bir kan alınması 

ile temin edilebilecektir. Bu nedenle hasta için kan verecek donörler kan donasyonu 

için Ġstanbul Tıp Fakültesi Kan Merkezi‘ne yönlendirilecektir. 

5. Kliniklerde kan donasyonu yapılmayacak dolayısıyla donor tarama testleri 

yapılmayacaktır. Donörler direk donasyon yapılmak üzere kan merkezine 

yönlendirilecektir. Tüm donor tetkikleri torba kanından kan merkezinde yapılacaktır. 

6. Kan bileĢenlerinin Kan Merkezi‘nden çıkıĢları Kan BileĢenleri Transfüzyonu Geri 

Bildirimi Formu ile yapılacak ve transfüzyon sırasında doldurulan formlar Kan 

Merkezi‘ne gönderilecektir. 

7. Kan Merkezi‘nden acil kan istemleri Acil Talep Formu ile yapılacaktır. 

8. Ameliyat sırasında kullanılacak kanların istemleri ve uygunluk testleri ameliyattan 

24 saat önce yapılacaktır. 

9. Ameliyathane sorumlusu ertesi günün ameliyat listesini bir gün önce teslim 

edecektir. 
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10. Ameliyat olacak hastanın hazırlanmıĢ kanları ameliyat günü sabah 07.30-08.00 arası 

kan merkezi personeli tarafından ameliyathane baĢhemĢireliğine, ayılma odasında 

bulunan kan dolabında saklanmak üzere Teslim Tutanağı ile zimmetli teslim 

edilecektir, aynı gün saat Saat 17.00 de ise kullanılmayan kanlar Teslim Tutanağı ile 

Kan Merkezi‘ne ameliyathane personeli tarafından iade edilecektir. 

11. Ameliyathanelerde ameliyat sırasında kullanılacak kanlar için ameliyat edilecek 

hasta için mevcut crosslu kan bildirir formu olmadan ameliyatta görevli anestezist 

tarafından ameliyata alınmayacaktır. 

12. Ameliyathane dıĢında servislerde yatan hastalar için kan merkezinden çıkıĢı yapılan 

kan geri alınmayacaktır. 

13. Viral Serolojik testleri çalıĢılmamıĢ kan; istem yapan doktor sorumluluk onayı ve 

hasta / hasta yakını transfüzyon onamı olmaksızın verilmeyecektir. 

14. Rezervasyondaki kan ürünleri ve ihtiyaç durumu ortadan kalktı ise rezarvasyonunun 

kaldırılması için kan merkezine bildirilmelidir. 

15. Aferezle hazırlanmıĢ trombositlerin ihtiyaç durumu ortadan kalktı ise son kullanma 

tarihinden önce kan merkezine bildirilmelidir. 

 

DNA ANALĠZĠ 

Üç yerde yapılmaktadır. 

A. MOLEKÜLER HEMATOLOJĠ LABORATUARI 

  

Tel: 33258 

 

 Kantitatif bcr-abl tayini 

Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. Kan örneğinin 12:30‘a kadar alınması gerekmektedir.. 

 Faktör V Leiden mutasyon analizi 

Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. 

 Protrombin G20210A mutasyon analizi  

Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. 

 

 Kardiyovasküler hastalıklar için risk oluĢturan mutasyonlar paneli; 

FV R506Q(Leiden), FV H1299R (R2), Prothrombin G20210A, Factor XIIIV34L, ß-Fibrinogen 

-455 G-A, PAI-1 4G/5G, GPIIIa L33P (HPA-1), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, HFE 

C282Y, Apo BR3500Q mutant ve wild tip noktaları ile ApoE codon 112: TGC (Cys), codon 

112: CGC (Arg), codon 158: TGC (Cys), codon 158: CGC (Arg) bölgeleriyle toplam 26 

noktanın tespitini aynı anda tespit edilmektedir. 

Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. 

 FMF mutasyon analiz paneli; 

E148Q, P369S, F479L, M680I (G/C), M680I (G/A), I692del, M694V, M694I, K695R, V726A, 

A744S, R761H mutasyonları ile codon 148, codon 369, codon 479, codon 680, codon 692-695, 

codon 726, codon 744, codon 761 8 farklı normal tip kodon bölgesini aynı anda tek bir iĢlemde 

tek bir test olarak tespit edilmektedir. 
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Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. 

 

 Herediter Hemakromatosis mutasyon analiz paneli;  

V53M, V59M,H63D, H63H, S65C, Q127H, P160delC, E168Q, E168X, W169X,C282Y, 

Q283P), E60X,M172K, Y250X, AVAQ594-597del, N144H, V162del bölgelerine aynı anda tek 

bir iĢlemde tek bir test olarak tespit edilmektedir. 

Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. 

 

 Beta –Globin (Thalasemia MED), mutasyon analiz paneli 22 mutasyon  

22 adet mutant -101 [C>T], -87[C>G], -30[T>A], codon 5 [-CT], hemoglobin C, hemoglobinS, 

codon 6 [-A], codon 8 [-AA], codon 8/9 [+G],codon15[TGG>TGA], hemoglobin Knossos 

codon 27, IVS 1.1 [G>A], IVS 1.5 [G>C], IVS 1.6 [T>C], IVS 1.110 [G>A], IVS 1.116 [T>G], 

IVS 1.130 [G>C], codon 39[C>T], codon 44[C], IVS 2.1 [G>A], IVS 2.745 [C>G], IVS 2.848 

[C>A], bölgelerini tespit ederek toplam 34 noktanın tespitini aynı anda tek bir iĢlemde tek bir 

test ile tespit edilmektedir. 

 Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına 

teslim edilmelidir. 

 

 Alfa Talasemi Mutasyon analiz paneli; 

3.7 single gene deletion,4.2 single gene deletion, MED double gene deletion, SEA double gene  

deletion, THAI double gene deletion, FIL double gene deletion, 20.5 kb double gene 

deletion,anti 3.7 gene triplication, alpha 1 cd 14: TGG-TAG, alpha 1 cd 59: GGC-GAC (Hb 

Adana), alpha 2 init cd (alpha NcoI; ATG-ACG), alpha 2 cd 19 del G: GCG-GC bölgelerini 

tespit ederek toplam 12 noktanın tespitini aynı anda tek bir iĢlemde tek bir test ile tespit 

edilmektedir. 

Periferik kan örneği 2cc lik EDTA‘lı tüpe alınarak Hematoloji BD kan alma odasına teslim 

edilmelidir. 

 

 JAK2 Mutasyon Analizi 

Jak2 geninde V617F mutasyon tayini. 

 

Önemli 

Tüm analiz istekleri öncelikle Moleküler Hemetoloji Lab.‘na değil, Hematoloji BD 

sekreterliğine kayıt yapıldıktan sonra, A blok 2. Bodrum Hematoloji BD kan alma odasına 

teslim edilmelidir.  

 

B. ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜNDE  

Materyalin kabul edildiği günler: Her gün saat 15:00'e kadar  

Materyalin niteliği: 10-20 ml periferik kan veya 2 ml kemik iliği. Lökosit sayısı normalin yarısı 

kadar olan hastalardan 20 ml kan alınmalı, lökosit sayısı çok düĢük hastaların kan tablosu 

düzeldikten sonra örnek gönderilmelidir.  

Gerekli bilgiler:  

 Hastanın adı soyadı  

 Lökosit sayısı  

 Tanı(lenfomalarda histolojik tanı)  
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 Hastalığın fazı (de novo, remisyon, nüks, v.b.)  

Materyal gönderilecek laboratuar: Ġ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı 

Onkogen ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarı  Tel: 4142434/34188  

(Kamüs içi aramalarda: 34188) 

Gerekli Evraklar 

Hematoloji'den Onkolojiye sevk edilecek hastalara; EK1-D formu Ġ.Ü. Onkoloji Enstitüsü 

adresine doldurulacak, hastanın protokol numarası ve tarih de iĢlenmiĢ olması gerekiyor. 

(Protokol, tarih ve adres eksik olduğu taktirde geçerli olmuyor.) SSK ve BAGKUR'lu hastalar 

EK1-D formu, YeĢil Kartlı hastaların devlet hastanesinden sevk alması gerekiyor. ÇalıĢan 

memur, medikosundan (Ġ.Ü. Onkoloji Enstitüsü'ne)sevk alacak. Emekli memur, doğrudan 

karnesi ve istek yazısıyla baĢvurabilir. 

Yapılan tetkikler: 

 t (15;17) PML-RAR-   (AML) 

 inv16 (AML) 

 t (8;21) (AML) 

 t (9;22) p210 KML, ALL, nadiren AML? 

 t (9:22) p190 ALL, KML, nadiren AML? 

 t (4;11) (ALL, AML) ( MLL geni, nadirn AML?‘de +) 

C. DETAE Genetik ABD‟ında 

Birim sorumlusu:Prof.Dr.Uğur Özbek 

Materyalin niteliği: 10 ml periferik kan (EDTA‘lı tüp) veya 2 ml heparinli enjektör/EDTA‘lı 

tüpe kemik iliği 

 t(9;22) p210 BCR/ABL (KML, ALL) 

 t(9;22) p190 BCR/ABL (ALL) (KML?) 

 t(15;17) PML-RAR-  (AML) 

 t(12;21) TEL/AML (ALL) 

 t(1;19) E2A/PBX1 (ALL) 

 t(8;21) (AML) 

 t (4;11) MLL/AFA4B (ALL) 

 inv16 (AML) 

 Kantitatif t(9;22) (BCR/ABL düzeyi: uluslar arası skalaya uygun) 

 ABL Tirozin Kinaz Bölgesi Gen Mutasyonları 

 JAK2 V617F Gen Mutasyonu 

 RET Geni Mutasyonları 

 FLT3-ITD ve D385 Gen Mutasyonu (AML) 

 Faktör V Leiden mutasyon analizi 

 Protrombin G20210A mutasyon analizi  

Sonuçlar 1 hafta sonra verilmektedir. 

Materyal gönderilecek laboratuar: Ġ.Ü. Deneysel Tıp AraĢtırma Enstitüsü Temel Genetik 

Anabilim Dalı  Tel: 0212 414 2000-33369 

(Kampüs içi aramalarda: 33369/3318) 
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Faks:0212 532 4171 

Gerekli Evraklar 

ĠÜ DETAE Genetik ABD‘ından Genetik Tetkik Ġstem Formu temin edilip doldurulacaktır.  

 

FISH (“FLORESAN IN SITU HIBRIDĠZASYON”) 
 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında yapılan zahmetli ve pahalı bir incelemedir. Gereksiz yere 

istenmemesi yararlı olacaktır. Kemik iliği veya periferik kan örneklerinin heparinli enjektöre 

veya EDTA‘lı tüpe alınmalı ve en geç saat 14.00'de kadar Anabilim Dalımıza ulaĢtırılması 

önemlidir. 

Kemik iliği örnekleri 2 ml, periferik kan örnekleri ise 10 ml olmalıdır.Hasta ile ilgili istek 

formunda hangi tip anomalilerin bakılması isteniyor ise bunlar tek tek belirtilmelidir. 

 
 

MDS AML ALL KML MM KLL 

-7/del7q 

-5/del5q 

+8 

 

t(15;17) 

t(8;21) 

+8 

-7/del7q 

 -5/del5q 

inv16 

 

t(4;11) 

t(9;22) 

+8 

-7 

t (9;22) 

 

 

t(9;22) 

+8 

del13q14.3 

-8 

+7 

del17p 

del17p (p53) 

del11q22.3  

del13q14.3 

del13q34 

+12 

 

Materyal gönderilecek laboratuar: Ġ.Ü. Temel Bilimler Tıbbi Biyoloji FISH Laboratuarı 

Tel:33429  

 

Gerekli Evraklar 

Ġ.Ü. Temel Bilimler Tıbbi Biyoloji FISH Laboratuarı‘ndan tetkik istek formu temin edilip 

doldurulacaktır. 

Tel:3
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7.KEMĠK ĠLĠĞĠ NAKLĠ PLANLANAN HASTALAR ĠÇĠN FORM 

ALICI/ VERĠCĠ HAZIRLANMASI, TEMEL ARAġTIRMA 

 

 

1. Alıcı adayı transplantasyon toplantısına izleyen hekimi ile gelir. Kısa hastalık bilgisi 

ve talep yazısı ile hasta sunulur. Transplantasyon toplantı kararı yazılı bilgi olarak geri alınır. 

Aday adayı ―aday‖ olarak, hastalık, gönderen hekim ve telefon numarası ile yatak sırasına kayıt 

edilir  

2. Alıcı adayı transplantasyon toplantısında sunulduktan sonra Liyazon psikiyatrisi 

ile görüĢme yapılır. Ayrıca sosyal hizmetler uzmanınca sosyal ve psikolojik bir engeli var mı? 

 

Her hasta yatıĢı sırasında bu dosyaya eklenmelidir. 

 

1. Kimlik Bilgileri  

Adı, soyadı :  

Tam doğum tarihi: gün/ay/yıl   Cinsiyet:  

Medeni hali:      Çocuğu, sayısı  

Mesleği :      Telefon no :  

Adresi :  

Sağlık Güvencesi tipi: 

 

AlıĢkanlıkları: 
Sigara :  paket/gün  süre: yıl, Alkol:  /gün, süre: yıl, 

Diğer: 

Ġlaç Allerjisi: 

  

ÖzgeçmiĢinde diğer hastalıklar: 

  

Soy geçmiĢi: 
  

  

2. Transplantasyon Endikasyonu Hastalığı Bilgileri 

Tanı:       Tanı tarihi:  /    /  

Sınıflama (örneğin AML, M2, HL lenfositten yoksun tip gibi): 

Tanı sırasında hastalık durumu (örneğin KML kronik faz, MM evre IIA, akut miyeloid 

lösemi 1. nüks ya da akut lenfoblastik lösemi 2. transplantasyon gibi)): 

Tanı sırasında tutulan organlar (olağan dıĢı):  

Testis/over:     SSS tutulumu:        Mediasten:        Diğer: 

Varsa kitle boyutu (iĢaretlenecek): 

 >5 cm:    5-10 cm:  >10cm: 

Tanı sırasında dalak büyüklüğü (cm olarak) 

  

Tanı sırasında Laboratuar Bulguları (tarih): 

(Hastalığa göre doldurulacak) 

Lökosit Formülü  Blast:  Monosit:       Bazofil (KML‘de): 
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Hb:     Trombosit: 

Biyokimya: 

AST ALT T/Ind. Bilirubin LDH 

BUN Krea Ürik Asit ALP 

Ca P   

 

M proteini (g/dl) (serum): 

Immun globulin tipi  Ağır zincir 

    Hafif zincir 

Monoklonal protein (immunofiksasyon Eph) miktarı (g/dl): 

Beta 2 mikroglobulin : 

Sitogenetik inceleme: 

Ġmmunofenotiplemede özel durum: 

(Hastalığa göre doldurulacak) 

Kemik iliği incelemesi; 

Blast % (KML, akut lösemi):  Plazma hücresi (MM‘da): 

Kemik Grafileri (MM‘da): iĢaretlenecek 

Normal:  Minimal: Osteoporoz:  Ġleri: 

  

3. Tedavi Bilgileri 

 

1. Remisyon: 

Remisyon endüksiyonunda kullanılan kemoterapi / tarihi: 

Remisyon için gerekli endüksiyon sayısı: 

Konsolidasyon tedavisi /tarihi: 

Splenektomi (yapıldıysa) tarihi: 

Nüks tarihi:    /    /    , yeri : 

 

2. Remisyon:Remisyon endüksiyonunda kullanılan kemoterapi /tarihi: 

Remisyon için gerekli endüksiyon sayısı: 

Konsolidasyon tedavisi:   /   /    tarihi: 

 

Son kemoterapi tarihi: 

Toplam transfüzyon miktarı:  

Akrabalardan transfüzyon:  Var Yok 

Transfüzyon reaksiyonu (piretik reaksiyon, trombosit direnci vs.) öyküsü 

 

 

4. Nakil için Sağlık Taraması 

1. Kardioloji 

EKG: 

  

EKO : 

Ejeksiyon fraksiyonu:   Fraksiyonel kısalma: 

(ya da ) MUGA 

  45 yaĢından büyük hastalar için Thalliumlu kardiak scan : 
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2. Solunum sistemi 

(Önce akciğer grafisi çekilir) 

Solunum fonksiyonları: 

Akciğer PA grafileri: 

 

3. Ġnfeksiyonlar 

DıĢkı kültürü:   DıĢkıda parazit : 

  

HbsAg   AntiHAV IgG   

AntiHBs   AntiHAV IgM   

HbeAg   AntiHCV   

AntiHBe   AntiHIV   

AntiHBc total   AntiCMV IgG   

AntiHBc IgM   AntiCMVIgM   

AntiHSV IgG   Anti EBV IgG   

AntiHSV IgM: .   Anti EBVIgM   

Anti Toksoplazma gondii IgG*        

Anti Toksoplazma gondii IgM       

*IgM (+) ise infeksiyon konsültasyonu gerekir. 

(Spiramisin [Rovamisin] 2x500 mg po 6 hafta] 

 

Tüberküloz öyküsü: 

 PPD: 

 Akciğer PA: Genel sekel aranır. 

 Ailede geçirilmiĢ tbc sorgulanır. 

4. KBB Konsültasyonu 

Koronar planda sinüs BT‘si çekilir ve  

KBB BD'nca değerlendirmeistenir. 

  

5. DiĢ Hekimliği Konsültasyonu 

(Atriyal katater takılı ise diĢ bakımı öncesi endokardit profilaksisi yapılır) 

Hemorajik diatez için önlem alınır. Hedef trombosit >30.000/mm3 olmalıdır. 

Transamin amp ile gargara ve kapsül 3x1 baĢlanır. 

  

6. Hematoloji 

Kan grubu:  

ABO uyumsuz ise: Anti-A/ Anti-B titresi 

  

VERĠCĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

1. Tam doğum tarihi:   /   / 

2. Yukarıda alıcı için yazılmıĢ viral serolojik göstergeler 

3.  Kan grubu:  

4. Kadın ise gebelik sayısı 

Not: 1. HBV‘ye karĢı bağıĢıklığı olmayan alıcı ve verici aĢılanmaktadır. 

Bu konuda Dr. Sevgi Kalayoğlu‘na danıĢılması rica olunur. 2. Bu form hasta eline 

verilmeli, KĠT ünitesine öyle gönderilmelidir. 
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8.KOLAY ULAġILACAK BĠLGĠLER 

HEMATOLOJĠDE SIK KULLANILAN ĠLAÇLAR VE PĠYASA ĠSĠMLERĠ 

(Parantez içindeki rakamlar kutudaki ilaç sayısını göstermektedir. Küçük harfliler 

jenerik ismi, büyük harfliler ticari isimlerdir. Her ikisi de harf sırasına göre sıralanmıĢtır). 

  

I- KEMOTERAPÖTĠK ĠLAÇLAR 

Azatiyoprin 

 AZATHĠOPRĠNE  50 mg 100 tablet 

 ĠMURAN 50 mg flk(1) 

 ĠMURAN 25-50 mg 100 tablet 

Bleomisin 

 BLEOCĠN S 15 mg 1 flk 

 BLEOLEM 15 ĠÜ liyofilize toz 1 flk 

Bortezomid 

 VELCADE 3.5 mg 1 flk 

Busulfan 

 MYLERAN 2 mg 100 tablet 

 BUSUFEX 6 mg/ml 10 ml ampul ve Ģırınga filtresi (1) 

 BUSILVEX 6 mg/ml 10 ml ampul (1) 
Dakarbazin 

 DETĠCENE 100-200 mg 10 flk 

Dastinib  

 SPRYCEL 20-50-70 mg 60 film tab 

Daunorubicin 

 DAUNOMĠCĠNA 20 mg liyfilize enjektabl flk (1) 

Desitabin  

 DACOGAN 50 mg 1 flk 

Doksorubisin (hidroksirubisin-adria) 

 ADRĠBLASTĠNA 10-50 mg 1 flk 

 DOXOTEVA 10-50 mg 1 flk 

DOXORUBĠCĠN 10-50 mg 1 flk 

Epirubisin 

 FARMORUBĠCĠN 10-50 mg 1 flk 

 EPIRUBICIN 10-50-100 mg  1 flk 

        RUBENS 50 mg 1 flk  

Fludarabin fosfat 

 FLUDARA 50 mg 5 flk. ve 10 mg 15-20 tab. 

 FLUMEN 50 mg 1 flk  

Folinik asit ( citrovorum faktör) 

 LEUCOVORIN  50-100-200-300 mg 1flk ve 15 mg 10 tab 

 ANTREX 15 mg 100 tab 

 CALCIUM FOLINAT 30 mg 5 amp  ve 50-100 mg 1 flk 

 KALSIYUM FOLINAT 200 mg 1 flk 

Hidroksiürea 

 HYDREA 500 mg 100 kapsül 
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Ibritumomab tiutexan 

 ZEVALĠN  3.2 mg 1 flk (yurtdıĢı ilaç)  

Ġdarubicin 

 ZAVEDOS 5-10 mg 1 flk 

 IDAMEN 5-10-20 mg 1 flk 

Imatinib 

 GLIVEC 100 mg 120 tab 400 mg 30 tab 

Klorambusil 

 LEUKERAN 2 mg 25 tab 

Melfalan 

 ALKERAN 2 mg 25 tab 

 ALKERAN 50 mg 1 flk(yurtdıĢı ilaç) 

6-merkaptopurin 

 PURĠNETHOL 50 mg 25 tab 

 MERCAPTOPURĠN 50 mg 25 tab 

 

Mesna 

 UROMĠTEXAN 400 mg 15 amp 

Metotrexate 

 EMTHEXATE 5-50-500 mg 1 flk ve 2,5 mg 100 tab 

METOTREXAT  5-50-500 mg 1 flk 

METOART 10-15-20-25 mg 1 kullanıma hazır Ģırınga 

METOJECT 10-15-20-25 mg 1 kullanıma hazır Ģırınga  
Mitomisin C 

 MĠTOMYCĠN-C 2-10-20 mg 1 flk 

Mitoksantron 

 NEOTALEM 20 mg 1 flk 
 MĠTOXANTRON 20 mg 1 flk 

Nilotinib 

 TASĠGNA 200 mg 112 kap 

Rituksimab 

 MABTHERA 100 mg 2 flk ve 500 mg 1 flk  

Siklofosfamid 

 ENDOXAN 50 mg 50 draje ve 500-1000  mg 1 flk  

 SYKLOFOSFAMĠD 1000 mg 1 flk 

Sitozin-arabinozid (ARA-C) 

 ALEXAN 40 mg 30 flk, 100 mg 10 flk ve 1 gr 1 flk 

CYTARABINE DBL 100 mg 10 flk  ve 1000 mg 1 flk   

Thalidomid 

 THALIDOMIDE 50 mg 28 kapsül 

6-thioguanin 

 LANVĠS 40 mg 25 tab 

Vinkristin 

 VINCRISTINE-DBL 1-2 mg 1 flk 

 VINCRISTINE Teva 1-2 mg 1 flk 

Vinblastin 

 YurtdıĢı ilaç 
VP-16 (Etoposid) 

 ETOPOSĠDE 50-100 mg 1 flk 

   ETOSID 5-100 mg 1 flk 
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 EPOSIN 100 mg 1 flk 

 FYTOSID 100 mg 1 flk 

 LASTET 25 mg 40 kapsül, 50 mg 20 kapsül, 100 mg 10 kapsül ve 100 mg 1 flk 

 

II-ANTĠBĠYOTĠKLER 

Amfoterisin B 

 FUNGIZONE 50 mg 1 flk+ampul 

Amfoterisin B (lipozomal) 

 AMBĠSOME 50 mg 1 flk 

Amfoterisin B (lipid formülasyonu) 

 ABELCET  100 mg 1 flk  

 AMPHOTEC 50 mg 1 flk 

Amikasin 

 AMIJEKSIN 100-500 mg 1 ampul 

 AMIKAVER 100-250-500 mg 1 ampul ve 500 mg 1 flk 

 AMIKETEM 100 mg 1 amp 

 AMĠKOZĠT 100-500 mg 1 flk 

 MĠKASĠN 500 mg 1 amp 

Asiklovir 

 ZOVIRAX 250-400 mg 5 flk 

 HERNOVIR 200-400-800 mg 25 tab 

 ASIVIRAL 200-400 mg 25 tab 

 ACYL 200 mg 25 tab 

 AKLOVIR 200 mg 25 tab, 800 mg  20 tab  

 KLOVIREKS-L 250 mg 1 flk 

 PROVIR 400 mg 25 tab 

 SILOVIR 200 mg 25 tab, 800 mg 20 tab 

 VIROSIL 200-800 mg 25 tab 

 XOROX 250 mg 5 flk 

Caspofungin 

 CANSIDAS 50-70 mg 1 flk 

Daptomisin 

 CUBĠCĠNE 350-500 mg 1 flk  

Eculizumab ( Not: Türkiye’de var) 

SOLIRIS(ECULĠZUMAB)10MG/ML IX30ML 

Famsiklovir 

 FAMVIR 250 mg 21 tab 

Flukonazol (enjektabl) 

 FLUZOLE 50-100 mg 7 kapsül ve 150 mg 1-2 kapsül 

 TRĠFLUCAN 100 mg 7 kapsül ve 2 mg 1 flk 

 CANDIDIN 150 mg 1-2 kapsül 

 FLUCAN 150 mg 1-2 kapsül 

 FLUCORAL 100 mg 7 kap, 150 mg 2 kap 

 FLURIT 150 mg 1-2 kapsül 

 FUNGAN 150 mg 1-2 kap, 2 mg 1 flk 

 FUNOLTEVA 150 mg 1-2 kapsül 

 KANDIZOL 150 mg 1-2 kapsül 

 LUMEN 2 mg 1 flk 

 TRIZOL 50-100 mg 7 kapsül, 150 mg 1 kapsül 
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 ZOLAX 50-100 mg 7 kaps, 100 mg 14-28 kap, 150 mg 1-2-4 kap, 200 mg 7 kap 

Gansiklovir  

 CYMEVENE 500 mg 1 flk 

Ġmipenem + silastatin 

 TĠENAM 500 mg 1 flk 

 SILANEM 500 mg 1 flk 

Itrakonazol 

 SPORANOX  10 mg/ml 25 ml 1 amp 

 SPORANOX 10 mg/ml oral solusyon 

 FUNĠT 100 mg 4-15-30 kapsül 

 ITRASPOR 100 mg 4-15-28 kapsül 

 ITRAXYL 100 mg 4-15-28 kapsül 

 SPOREX 100 mg 4-15-28 kapsül 

Kaspofungin asetetat 

 CANCĠDAS 50-70 mg 1 flk 

Ketokonazol 

 FUNGORAL 200 mg 10-30 tab 

 KETORAL 200 mg 10-30 tab 

 NIZORAL 200 mg 10 tab 

Klaritromisin 

 KLACĠD 500 mg 5-14-20 tab 

 CLABEL 500 mg 14 tab 

 CLARID 250-500 mg 14 tab 

 CLEANOMISIN 500 mg 14 tab 

 DEKLARIT 250-500 g 14 tab 

 KLAMAXIN 500 mg 14 tab 

 KLAMER 500 mg 14 tab 

 KLAROMIN 250-500 mg 14 tab 

 KLASOL 250-500 mg 14 tab 

 KLAX 500 mg 14 tab 

 LARICID 500 mg 14 tab 

 MACROL 500 mg 7-14-20 tab 

 MAXICLAR 500 mg 14 tab 

 MEGASID 500 mg 14 tab 

 UNIKLAR 250-500 mg 14 tab, 500 mg 1 flk 

Klindamisin 

 CLEOCĠN 300-600 mg 1 amp, 150 mg 16 kap 

 CLIN 150 mg 16 kap, 300-600 mg 1 amp 

 KLINDAN 300-600 mg 1 amp 

 KLINDAVER 300-600 mg 1 amp 

 KLINOKSIN 150 mg 16 kap, 300-600 mg 1 amp 

 KLITOPSIN 150 mg 16 kap, 300-600 mg 1 amp 

 MENEKLIN 300-600 mg 1 amp 

Kolitsin  

 COLĠMYCĠN 150 mg 1 flk 

Lenalidomit ( Not: Türkiye’de var) 

REVLIMID 10 mg 21 tab   

REVLIMID 15 mg 21 tab  

REVLIMID 25 mg 21 tab  

REVLIMID 5 mg 21 tab   
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Levofloksasin 

 TAVANIC 500 mg 1 flk, 500 mg 7 tab 

 CRAVĠT ĠV 500 mg 1 flk , 500 mg 7 tab, 750 mg 5 tab 

 FLOXILEVO 500-750 mg 7 tab 

 INFECUR 500 mg 5 tab, 750 mg 7 tab 

 LEBEL 250 mg 10 tab, 500-750 mg 7 tab 

 LEVOFIX 750 mg 7 tab 

 LEVOKUIN 500-750 mg 7 tab 

 LEVOLON 500-750 mg 7 tab 

 LEVONAT 500-750 mg 7 tab 

 LEVONIDIN 500-750 mg 7 tab 

  VOLEFLOK 500-750 mg 7 tab 

Linezolid  

 ZYVOXĠD 2 mg/ ml 300 ml sol. 

Meropenem 

 MERONEM 500-1000 mg 1 flk 

 MEROZAN 500-1000 mg 1 flk 

Nistatin 

 MĠKOSTATĠN 100.000 ü/ml  süsp 

 FUNGOSTATĠN 100.000 ü/ml süsp 

Piperasilin + tazobaktam 

 TAZOCĠN 2.25-4.50 gr 1 flk 

Sefoperazon + sulbaktam 

 SULPERAZON 1000 mg 1 flk- ĠM flk 

 SEFBAKTAM 500-1000 mg 1 flk 

Sodyum fusidat 

 STAFĠNE 500 mg 1flk 

 FUCIDIN 500 mg 15 tab 

Siprofloksasin (enjektabl) 

 CĠPROXĠN 200-400 mg 1flk ve 500-750 mg 14 tab 

 CĠPROXĠN 500 mg 5 tab, 1000 mg 10tab (Modifiye salınımlı) 

 CĠFLOSĠN 200-400 mg 1 flk, 250-750 mg 1 flk 

 CIPRO 250-500-750 mg 14 tab 

 SĠPROSAN 500-750 mg 14 tab 

 SĠFLOKS 500 mg 10-14 tab, 750 mg 10-14 tab 

 ROXĠN 200 mg flk, 500-750 mg 14 tab  

Seftazidim 

 FORTUM  500-1000mg 1 flk 

 IESETUM 500-1000-2000 mg 1 flk 

 ZĠDĠM 0.5-1 gr 1 flk 

 BROSPECT 1-2 gr 1 flk 

Sefepim 

 MAXĠPĠME 500-1000mg 1 flk 

 EKĠPĠM 0,5-1 gr 1 flk 

 UNĠSEF 1 gr 1 flk 

Teicoplanin 

 TARGOSID 200-400 mg 1 flk 

 TEKOSĠT 200-400 mg 1flk 

Valgansiklovir  

 VALCYTE 450 mg 60 film tab 
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Vankomisin 

 VANCOMYCĠN 500-1000 mg 1 flk 

 EDĠCĠN 500-1000 mg 1 flk 

 VANKOMĠSĠN 500-1000 mg 1 flk 

Vorikonazol  

 VFEND 50 -200 mg 14 tab ve 200 mg 1 flk 

III-ANTĠEMETĠKLER 

Apretitant  

 EMEND 3 kapsül 

Granisetron 

 KYTRIL 1 mg 10 tab, 2 mg 5 tab ve 3 mg 1-5 amp. 

 SETRON 1 mg 10 tab, 3 mg 1-5 amp. 

 EMETRĠL 3 mg 1-5 amp. 

Ondansetron 

 ZOFRAN 4 mg tab.(6 ve 10), 8 mg tab.(6 ve 10), 4 mg amp.(1) ve 8 mg amp.(1) 

 ZOFER 4 mg 6-10 tab, 8 mg 6-10 tab, 4-8 mg 1 amp. 

 ZOLTEM 4 mg tab.(6), 8 mg tab.(6), 4 mg amp.(1) ve 8 mg amp.(1) 

Tropisetron 

 NAVOBAN 5 mg 5  kap ve 5 mg 1 amp. 

IV-DĠĞERLERĠ 

Allopurinol 

 ALLOGUT 300 mg 50 tab 

ÜRĠKOLĠZ 300 mg 50 tab 

ALLO-URĠK 300 mg 50 tab 

All-trans retinoik asit (Tretinoin) 

 VESANOĠD 10 mg 100 kap 

Antilenfositer globulin 

 ATG Fresenius S 20 mg/ml 5 ml 1 flk (TavĢan kaynaklı) 

 LYMPHOGLOBULINE 100 mg 5 ml 1 flk (At kaynaklı) 

 THYMOGLOBULINE 25 mg 10 ml 1 flk (TavĢan kaynaklı) 

 Testi için bkz. Aplastik anemi protokolü 

Deksametazon  

 DEKORT 0,5-0,75 mg 20 tab ve 8 mg 1 amp 

 DEKSAMET 8 mg 1-100 amp 

 DEKSALOM 0,75 mg 20 tab 

 KORDEXA 0,5-0,75-4-8 mg 20 tab 

Desferroksamin 

 DESFERAL fl. 0.5 gr 10 flk 

DDAVP 

 OCTOSTIM 15 g/ml 1 amp  

MINIRIN 4  g/ml 10 amp 

Folik asit 

 FOLBĠOL 5 mg 25 tab 

Gammaglobulin (IVIG) 

 FLEBOGAMMA 2,5-5-10 gr 1 flk. 

 GAMUNEX % 10 25-50-100-200 ml 1 flk 

 OCTOGAM 1-2,5-5 gr 1 flk 

 IGVENA 10-5 gr flk 

http://www.ilacabak.com/ilacgoster.php?Id=2672
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 GAMUMĠNE 1-2,5-5-10-20 gr 1 flk 

 KLOVĠG 2,5-5-10 gr 1 flk 

 PENTAGLOBĠN 5 gr 1 flk 

G-CSF (filgastim) 

 NEUPOGEN 30-48 MĠÜ 5 kullanıma hazır Ģırınga [1 g=100.000 U] 

 LEUCOSTĠM 1530 MĠÜ 1-5-10 flk 

G-CSF (lenogastim) 

 GRANOCYTE 34 33.6 MĠÜ(264 mcg) 1 flk 

Ġnterferon-alfa 2b 

 ĠNTRON A fl. 10, 18, 30 ve 60 milyon ü(1) 

Ġnterferon-alfa 2a 

 ROFERON-A  3-4,5-6-9-18 MĠÜ 1 flk 

Klodronat sodyum 

 BONEFOS 300 mg 5 amp ve 400 mg 100 kap, 800 mg 60 kap 

Lansoprozol 

 LANSOPROL 15-30 mg 28 kap, 30 mg 14 kap 

 LANSAZOL 15-30 mg 28 kap, 30 mg 14 kap 

 DEGASTROL15-30 mg 28 kap, 30 mg 14 kap 

 HELĠCOL15-30 mg 28 kap, 30 mg 14 kap 

 LANSOR 15-30 mg 28 kap, 30 mg 14 kap 

 ZOPROL 15-30 mg 28 kap, 30 mg 14 kap 

 OPAGĠS  30 mg 14-28 kap 

Linestrenol 

 ORGAMETRĠL 5 mg 30 tab 

Medroksiprogesteron asetat 

 FARLUTAL 250 mg 30 tabve 500 mg 1 flk 

 DEPO-PROVERA 150 mg 1 flk 

Metil-prednizolon 

PREDNOL-L 20-40-250 mg 1 flk. 

 METHYLPREDNĠSOLON SOPHARMA 40-250 mg 1 flk ve 125 mg 5 flk 

DEPOMERĠKORT 40 mg 1 amp 

Prednizolon  

 PREDNOL 4-16 mg 20 tab 

 CODELTON 5 mg 20 tab 

 DELTACORTRĠL 5 mg 20 tab 

 NEOCORTEN 5 mg 20 tab 

 PREDNĠSOLON 25 mg 5 amp 

  

Oksimetalon 

 ANAPOLON 50 mg 20 tab 

Omeprazol 

 OMEPROL 20 mg 14 kap 

 DEMEPRAZOL 20 mg 14 kap 

 LOSEC  40 mg 1 flk 

 ESELAN 40 mg 1 flk 

 OMEPRAZĠD  20 mg 14 kap 

Pamidronat sodyum 

 AREDĠA 90 mg 1 flk 

 PAMĠDEM 30-90 MG 1 flk 

 PAMĠDRONAT DĠSODYUM DBL 90 mg 1 flk 
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Siklosporin A 

SANDIMMUN  50 mg 10 amp  

SANDĠMMUN-NEORAL 25-100 mg 50 kap ve 10 mg 50 ml sol 

GENGRAF 25-100 mg 50 kap 

Tranexamik asit 

 TRANSAMĠNE 250-500 mg 50 kap ve %5-10 5 ml 10 amp 

Zoledronik asit 

 ZOMETA 4 mg 1 flk 

 ZOMEBON 4 mg 1 flk 

 ZOLENAT 4 mg 1 flk 

 OSTEZOLEN 4 mg 1 flk 

 ACLASTA 5 mg/100 ml flk 

 

 

 

HEMATOLOJĠDE KULLANILAN YURT DIġI ĠLAÇ LĠSTESĠ ( SUT  6.3 

fıkrada belirtilen usuller geçerli veya Sağlık Bakanlığı‟nın anlaĢmalı olduğu Türk 

Eczacılar Birliği tarafından getirtilebilir. Orijinal liste SUT Ek-2G „de) 

 

 

Anti lenfosit ımmunglobulin 25 mg flk/Lymphosyte    

ATGAM 50 mg/ml 5 ml 5 amp 

THYMOGLOBULĠN 25 mg 1 flk   

Arsenik trioksit  

ARSENOX 10 mg 1 amp  

TRISENOX 10 mg 1 amp 

Asparaginaz   

ERWINASE 10.000 IU 5 flk       

PEG-Asparaginase 

ONCASPAR 3750 IU 1 amp 

Bendamustine 

TREANDA 100 mg 1 flk  

Busulfan (Not: Türkiye’de var) 

BUSULFEX 60 mg 10 ml 8 amp       

Carmustine   

BCNU(CARMUSTĠNE) 100 mg 1 amp. 

CARMUBRĠS 100 mg 1 flk     

Cladribine  

CLADRIBINE 10 mg 1 flk 

BIODRIBINE 10 mg/ml 1 flk.  

LEUSTATIN 10 mg 1 flk      

Clofarabine   

EVOLTRA 20 mg 4 flk  

EVOLTRA 20 mg 1 flk  

Colistin Sülfat (Not: Türkiye’de  Colimycin 150 mg flk var) 

  COLOMYCIN 1.000.000 IU 1  amp  

COLOMYCIN 2 MĠLYON U 1 amp       

COLOMYCIN 2.000.000 I.U 1*10 amp    

COLOMYCIN 2.000.000 I.U 1*10 amp    

Cytomegalovirus ımmunglobulins  
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CYTOTECT CP 10 ml 1 flk  

CYTOTECT CP 20 ml 1 flk  

CYTOTECT CP 50 ml 1 flk    

Dapson   

DAPSON 100 mg 250 tab    

DAPSON 50 mg 100 tab    

Defibrotide  

NORAVID 200 mg 10 flk  

PROCICLIDE 200 mg 10 flk  

PROCICLIDE 400 mg 21 kap.    

Desitabin  ( Not: Türkiye’de var) 

DACOGEN  50 mg 1 flk  

Eculizumab ( Not: Türkiye’de var) 

SOLIRIS(ECULĠZUMAB)10MG/ML IX30ML 

Elthrombopag 25 mg. Tb.  

REVOLADE 25 mg 14 tab  

REVOLADE 25 mg 28 tab  

REVOLADE 50 mg 14 tab  

REVOLADE 50 mg 28 tab 

Foscarnet sodyum  

FOSCAVĠR 24 mg/ml 250 ml 1 amp  

Gancıclovir (Not: Türkiye’de var) 

CYTOVENE 50 mg 90 kap  

Gemtuzumab  

MYLOTARG 5 mg 1 flk 

MYLOTARG 5 mg 20 ml amp  

Lenalidomit ( Not: Türkiye’de var) 

REVLIMID 10 mg 21 tab   

REVLIMID 15 mg 21 tab  

REVLIMID 25 mg 21 tab  

REVLIMID 5 mg 21 tab   

Lomustine 

  CCNU/CEENU 10 mg 20 kap 

CCNU/CEENU 100 mg 100 tab  

CCNU/CEENU 40 mg 20 kap 

Melfalan  

ALKERAN 50 mg 1 amp    

Mustin 

MUSTARGEN 10 mg 1 amp  

Nelarabin  

ATRIANCE INFUSIONLOSUNG 250 mg/ml 6 amp 

 

Penicillamine  

CUPRIMINE 250 mg 100 tab        

Pentamidine Ġsetionate  

NEBUPENT 300 mg 15 ml inhaler  

PENTACARINAT 300 mg 1 amp  

PENTACARINAT 300 mg 5 flk 

Pentostatin  

NIPENT 10 mg 1 flk  
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Phosphate 500 mg eff tb      

NEUTRA-PHOS 1*100 PKZ  

PHOSPHATE SANDOZ 500 mg 100 eff tab  

PHOSPHORE 750  mg 20 eff tab   

Procarbazin  

NATULAN 50 mg/ml  

Inaktive poliomyelitis aĢısı 0,5 ml  

IPV 0.5 ML AMPUL  

Ġntratekal lipozomal cytarabine  

DEPOCYTE 50 mg   

  

Varicella zoster immunglobulini 

VARĠCELLON 5 ml amp 

VARĠTECT 5 ml amp 

Vinblastin 

VELBE 10 10 mg/10 ml amp  

VINBLASTIN 10 mg 10 ml flk 

 

REÇETELERDE KULLANILAN STANDART KISALTMALAR 

cap ......................................... kapsül 

g ............................................ gram 

gtt .......................................... damla 

mg ......................................... miligram 

sup, supp ............................... suppozituar 

susp ....................................... suspansiyon 

tab .......................................... tablet 

  

Kaynak: Basic & Clinical Pharmacology 6th Ed. Katzung BG. 1995, Appleton & 

Lange, Lebanon.  

HASTALARIN PERFORMANS DURUMU ĠÇĠN ECOG/WHO KRĠTERLERĠ 

GRADE O: Herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm normal aktivitesine devam 

edebilecek durumda 

GRADE I: Fiziksel olarak yoğun faaliyette kısıtlı, fakat ambulatuar ve hafif 

iĢleri yapabilir durumda 

GRADE II: Kendi bakımı ile ilgili iĢleri yapabilir, ambulatuar, fakat herhangi 

bir baĢka iĢe yapamaz. Uyanık olduğu saatlerin %50'sinde ayakta. 

GRADE III: Kendi ĠĢlerini de sınırlı olarak yerine getirebilir, uyanık olduğu 

saatlerin %50'sinde fazlasında yatağa veya iskemleye bağımlı. 

GRADE IV: Tamamen düĢkün. Hiçbir iĢi kendi kendine yapamaz. Tamamen 

yatağa bağımlıdır. 

  

Kaynak: Miller et al. Cancer 47: 207-214, 1981 
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IPI (INTERNATIONAL PROGNOSTIC INDEX) KRĠTERLERĠ 

PROGNOSTĠK FAKTÖRLER 

YaĢ .................................................... >60 

Ann Arbor Evresi .............................. III-IV 

Genel Durum (ECOG) ...................... 2 

Serum LDH düzeyi ........................... Yüksek 

Esktranodal bölge tutulum sayısı ...... >1 

PROGNOSTĠK ĠNDEKS 

Risk Grubu Faktör Sayısı 5 yıllık Sağkalım Tam Cevap 

DüĢük 0-1 %73 %87 

DüĢük/Orta 2 %51 %67 

Yüksek/Orta 3 %43 %55 

Yüksek 4-5 %26 %44 

 
Kaynak: The International Non-Hodgkin‘s Lymphoma Prognostic Factors Project. N Eng J Med 1993; 329: 987-

994. 

YAġA GÖRE DÜZELTĠLMĠġ IPI  (YaĢ<60) 

PROGNOSTĠK FAKTÖRLER 

Ann Arbor Evresi .............................. III-IV 

Genel Durum (ECOG) ...................... 2 

Serum LDH düzeyi ........................... Yüksek 

PROGNOSTĠK ĠNDEKS 

Risk Grubu Faktör Sayısı 5 yıllık Sağkalım Tam Cevap 

DüĢük 0 %83 %87 

DüĢük/Orta 1 %69 %87 

Yüksek/Orta 2 %46 %57 

Yüksek 3 %32 %46 

FLIPI KRĠTERLERĠ 

PROGNOSTĠK FAKTÖRLER 

YaĢ .................................................... >60 

Ann Arbor Evresi .............................. III-IV 

Hb ...................................................... <12 g/dl 

Serum LDH düzeyi ........................... Yüksek 

Tutulan ganglion bölgesi sayısı......... >4 

PROGNOSTĠK ĠNDEKS 

Risk Grubu Faktör Sayısı 5 yıllık Sağkalım 10 yıllık Sağkalım 

DüĢük 0-1 %90 %70 

Orta 2 %77 %50 

Yüksek  %52 %35 
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Kaynak: Solal-Céligny P et al. Folicular Lymphoma International Prognostic Index. Blood 2004; 104: 1258-

1265. 

ĠMMUNOFENOTĠPLEMEDE KULLANILAN YÜZEY ĠġARETLEYĠCĠLERĠ 

1) T-hücre antijenleri: 

CD 1 

CD 2, CD 3, CD 5, CD 7, CD 4, CD 8 

CD25 (Aktivasyon iĢareti) 

CD 45RA(Aktivasyon iĢareti) 

2) B-hücreli antijenleri 

HLA-DR 

CDI0 

CDI9, CD20, CD22, CD23, CD24 

Anti-IgM, Anti-IgD, Anti-lambda, Anti-kappa 

3) Miyeloid antijenler 

HLA-DR, CD13, CD33 

4) Monositer antijenler 

CD11b, CDI4, HLA-DR 

5)Kök hücre antijeni 

CD34 

6)Trombosit antijenleri 

CD41, CD42, CD61 

7)Hairy cell‟e özgün antijen 

CD103 

8)PNHda ekspresyonları azalan antijenler 

CD55, CD59 

AML'DE FAB SINIFLAMASI 

Mo 

1.Kemik iliğindeki çekirdekli hücre sayısının en az %30u blasttır. 

2.Blastların %3den daha azı peroksidaz pozitiftir. 

3.Ġmmunofenotiplemede myeloid yönde farklılaĢma gösterilir. 

M1 

1.Myeloid seri elemanlarının en az %90i blasttır. 

2.Blastların %3den daha fazlası peroksidaz pozitiftir. 

3.Promyelositten segmente kadar myeloid seri elemanları, kemik iliğinin non-eritroid 

hücrelerinin en fazla %10unu teĢkil edebilir. 

4.Monositler non-eritroid hücrelerin %10unu geçmez. 

M2 

1.Kemik iliğindeki non-eritroid hücrelerin %30 ile %89unu blastlar oluĢturur. 

2.Promyelositten segmente kadar myeloid seri hücrelerinin non-eritroid hücreler 

içindeki oranı %10un üzerindedir. 

3.Monositer seri hücrelerinin, non-eritroid hücreler içindeki oranı %20nin altındadır. 

M3 

1.Promiyelositler %50den fazladır. blastların kemik iliğindeki hücrelerin %30unu 

geçme Ģartı aranmaz. 

M3 Variant formu: Promyelositlerin hipogranüler veya gerçek agranüler göründüğü 

bu formun dìğer bir özelliği çekirdek konturlarındaki düzensizlikler, çekirdek katlanmalarının 
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daha belirgin oluĢu, bazı hüclerde reniform çekirdek yapısı, çift çekirdekli, hatta multinükleer 

hücrelerin oluĢu, bu hücrelerin monositer serinin genç elemanlarıyla karıĢtırılmasına sebep 

olabilir. Bu hücreler peroksidaz ve kloroasetat esteraz (spesifik esteraz) ile kuvvetli pozitif 

reaksiyon verirler. 

M4 

1.Kemik iliğindeki non-eritroid hücrelerin en az %30unu blastlar oluĢturur. 

2.Promyelositten segmente kadar olan myeloid seri elemanları, kemik iliğinin non-

eritroid hücrelerinin en az %20sini oluĢturur. 

3.Kemik iliğinin monositik hücre kompartmanı non-eritroid hücrelerin en az %20sini 

oluĢturur ve periferik kandaki monosit sayısı 5000in üzerindedir. Veya bu iki Ģartın yanlız bir 

tanesi ile birlikte serum ve idrar lizozim düzeylerinin en az 3 katı saptanır. 

M5 

1.Kemik iliğinde blastlar non-eritroid hücrelerin asgari %30unu oluĢturur. 

2.Kemik iliğindeki monositer kompartman, non-eritroid hücrelerin en az %80ini 

oluĢturur. 

M5a : Monoblastların monositer kompartman içindeki oranı en az %80dir. 

M5b : Monoblastların monositer kompartman içindeki oranı %80in altındadır. 

M6 

1.Kemik iliğindeki çekirdekli hücrelerin asgari %50si eritroblastlardan oluĢur. 

2.Non-eritroid hücrelerin asgari %30unu blastlar teĢkil eder. 

M7 

1.Kemik iliğindeki çekirdekli hücrelerin asgari %30unu blastlar oluĢturur. 

2.Blastların immunolojik ve ultrastrüktürel incelemelerle megakaryoblast olduklarının 

ispatlanması gerekir. 

  

Prognoz sıralaması: M2>M4>M1>M3>M5>M6>M7&M0 

 

 

AML'DE WHO SINIFLAMASI (2008) 

 

Tekrarlayan genetik anormallikleri ile birlikte AML 

 t(8;21)(q22;q22), (RUNX1 - RUNX1T1;AML1/ETO) ile birlikte AML 

 Anormal kemik iliği eozinofilleri ile birlikte AML (inv(16)(p13q22) veya 

t(16;16)(p13;q22) (CBFβ/MYH11)) 

 Akut promyelositik lösemi (t(15;17)(q22;q12), (PML/RARα) ve varyantları ile 

birlikte AML 

 t(9;11)(p22;q23), (MLLT3-MLL) ile birlikte AML 

 t(6;9)(p23;q34), (DEK-NUP214) ile birlikte AML 

 inv(3)(q21q26.2) veya t(3;3)(q21;q26.2), (RPN1-EVI1) ile birlikte AML 

 t(1;22)(p13;q13), (RBM15-MKL1) ile birlikte AML (megakaryoblastik) 

 Kesin olmayan antite: NPM1 mutasyonu ile birlikte AML 

 Kesin olmayan antite: CEBPA mutasyonu ile birlikte AML 

Çok kökenli displazili akut myeloid lösemi 

 Myelodisplastik sendrom veya myelodisplastik sendrom/myeloproliferatif 

hastalığı takiben 

 Öncesinde bilinen myelodisplastik sendromu olmayan 

Tedavi iliĢkili akut myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromlar 

 Alkilleyici ajanlarla iliĢkili 

 Topoisomeraz tip II inhibitör iliĢkili (bazıları lenfoid) 
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 Diğer tipler 

BaĢka Ģekilde kategorize edilmemiĢ akut myeloid lösemi 

 Minimal farklılaĢmıĢ akut myeloid lösemi 

 Maturasyonu olmayan akut myeloid lösemi 

 Maturasyonlu akut myeloid lösemi 

 Akut myelomonositik lösemi  

 Akut monoblastik ve monositik lösemi 

 Akut eritroid lösemi 

 Akut megakaryoblastik lösemi 

 Akut basofilik lösemi 

 Myelofibroz ile birlikte akut panmyelozis 

 Myeloid sarkom 

Belirsiz kökenli akut lösemi   

 
Kaynak: 

1-Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J and Vardiman JW (eds) 

(2008) World Health Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. 

IARC Press, Lyon.  

2-Vardiman JW, Brunning RD, Arber DA, Le Beau MM, Porwit A, Tefferi A, Bloomfield CD and 

Thiele J (2008) Introduction and overview of the classification of the myeloid neoplasms. In: Swerdlow 

SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J and Vardiman JW (eds) World Health 

Organization Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC Press, 

Lyon, pp. 19-30. 

 

AML PROGNOZ KRĠTERLERĠ 

 

Faktör Ġyi Kötü 

Klinik 
YaĢ <45 y <2 y, >60 y 

ECOG performans skoru 0–1 >1 

Lösemi De novo Öncesinde hematolojik hastalık varlığı; 

miyelodisplazi, miyeloproliferatif hastalık 

Ġnfeksiyon Yok Var 

Öncesinde kemoterapi kullanımı Yok Var 

Lökositoz <25,000/mm
3
  >100,000/mm

2
  

Serum LDH Normal Yüksek 

Ekstramedüller hastalık Yok Var 

SSS tutulumu Yok Var 

Sitoredüksiyon Hızlı GecikmiĢ 

Morphology 
Auer çomakları Var Yok 

Eosinophils Var Yok 

Megaloblastik eritroid seri 

hücreleri 

Yok Var 

Displastik megakaryositler Yok Var 

FAB tipi M2, M3, M4 M0, M6, M7 

Yüzey/enzim markerleri 
Miyeloid CD34-, CD14-, 

CD13- 

CD34+ 

HLA-DR Negatif Pozitif 
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TdT Yok Var 

Lenfoid CD2+ CD7+, CD56+ 

    Bifenotipik (2 veya fazla lenfoid 

markerler) 

MDR-1 (Multi-drug rezistan geni) Yok Var 

 

Sitogenetik 
(aĢağıdaki tabloya bakınız) t(15;17), t(8;21), 

inv(16) 

-7, del(7q), -5, del(5q), 3q21 ve 3q26 

anormallikleri, kompleks karyotip 

Moleküler markerler 
Fms-iliĢkili tyrosine kinaz-3 

mutasyonu (FLT3-ITD) 

Yok Var 

Nucleofozmin mutasyonu  

(NPM veya NPM-1) 

Var Yok 

CCAAT/çoğaltan-bağlayıcı 

protein-α mutasyonu (CEBPA) 

 

Var Yok 

 

Kaynak: Wintrobe‘s Clinical Hematology 12th Edition  

© 2009 Lippincott Williams & Wilkins    

 

Tablo. AML‟de Prognostik Gruplari Tanimlamak için Kullanilan Sitogenetik 

Anormallikler 

 

 

Risk 

Kategorisi 

MRC SWOG/ECOG CALGB
a
  GIMEMA/AML 

10 

GERMAN 

AMLCG 

Ġyi t(15;17) t(15;17) t(8;21) t(15;17) t(15;17) 

 

  t(8;21) del(9q) veya kompleks 

karyotip olmadan 

 t(8;21) varlığı 

  

inv(16)/t 

 (16;16) 

t(8;21) t(8;21) 

  inv(16)/t 

(16;16) 

inv(16)/t 

(16;16)/del(16q) 

del(9q) inv(16)/ t 

(16;16) 

inv(16)/t 

(16;16) 

 

Orta Normal 

karyotip             

 

Normal karyotip Normal  

karyotip 

Normal 

karyotip 

Normal 

karyotip 

  del(7q) -Y -Y -Y Diğer 

kompleks 

olmayan 

karyotipler 

  +8 +6 del(5q)     

  del(9q) +8 del(7q)     

  11q23 

anormalliği 

del(12p) t(9;11)     

  +21   +11     

  +22   del(11q)     

  Diğer bütün 

aberrasyonlar 

  12p anormalliği, 

+13 del, 

    

mk:@MSITStore:C:\Users\�pek\Desktop\hematology%20ders\Wintrobes_ClinicalHematology_12thEdition.CHM::/sid2995094.html#N1-T6-79
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(20q),+21 

 

Kötü 3q anormalliği 3q anormalliği inv(3)t/(3;3) Diğer inv(3)/ t(3;3) 

  -5/del(5q) -5/del(5q) t(6;9)   -5/del(5q) 

  -7 t(6;9) t(6;11)   -7/del (7q) 

  ≥5 aberrasyon -7/del(7q) -7    11q23 

anormalliği 

    t(9;22)   Tek baĢına +8 

veya eĢlik eden 1 

ek aberrasyon 

  

    9q, 11q, 17p, 20q, 21q 

anormalliği 

t(11;19)   del(12p) 

    ≥3 aberrasyon ≥3 aberrasyon   17p 

anormalliği 

 
CALGB, Cancer and Leukemia Group B; GERMAN AMLCG, German AML Cooperative Group; GIMEMA/AML10, 

Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell‘Adulto; MRC, Medical Research Council; SWOG/ECOG, Southwest Oncology 

Group/Eastern Cooperative Oncology Group. 
a
 t(15;17) veya t(9;22)‘lu hastalar analize alınmadı. Trizomi 8 ve core-binding faktör birlikteliği veya  

 t(9,11) kötü prognoz göstermedi; tek baĢına del (5q) orta risk göstergesiydi. (Byrd JC, Mrözek RK, Dodge AJ, et al). 

EriĢkin de novo AML‘de tedavi evveli sitogenetik anormalliklerin varlığı , induksiyon baĢarısının, toplam relaps 

insidansının ve total sağ kalım süresinin tahmininde yol göstericidir: Cancer and Leukemia Group B (CALGB 8461)‘den 

sonuçlar alınmıĢtır.( Blood 2002;100:4325–4336). 

 

Wintrobe‟s Clinical Hematology 12th Edition  

© 2009 Lippincott Williams & Wilkins    

 

ALL'NĠN FAB SINIFLAMASI 

____________________________________________________________________ 

FAB Morfoloji 

____________________________________________________________________ 

  

L1 Hücreler küçük ve homojendirler 

 Nukleus membranı düzenlidir 

 Nükleolus küçüktür. 

L2 Hücreler daha büyüktür. 

 Nukleus/sitoplazma oranı daha düĢüktür. 

 Büyüklük ve Ģekilleri pleomorfiktir. 

 Bir veya daha fazla sayıda nukleolus 

 içerir. 

L3 Hücreler büyüktür. 

 Büyük vesiküler nukleusları vardır. 

 Bazofilik, genellikle vakuollü sitoplazmaları  

 vardır. ALL'lerin %5den azı bu tiptir. 

 Bu tipte mitotik index fazladır. Burkitt 

 lenfomasının lösemik formu olarak kabul  

 edilir. Ġmmunofenotipik olarak B-ALL'dir. 
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ALL PROGNOZ KRĠTERLERĠ 

 

Hasta özellikleri Prognostik 

Faktör 

YaĢ (y) 

   <30 Ġyi 

     30 Kötü 

BaĢlangıçtaki lökosit sayısı(/ mm
3
) 

   <30,000 Ġyi 

   30,000 (>100,000-T hücreli için) Kötü 

Ġmmünfenotipleme  

   T-hücreli ALL Ġyi 

  Matür B hücreli ALL;erken T-hücreli ALL Kötü 

Sitogenetik inceleme 

   12p anormalliği (t (12;21); t(10;14)(q24;q11) Ġyi 

   Normal; hyperdiploidi Orta 

   t(9;22), t(4;11), t(1;19), hipodiploidi –7, +8 Kötü 

Tedaviye yanıt 

   4 hafta içinde komplet remisyon Ġyi 

   Persistan minimal rezidual hastalık Kötü 
 

 

Wintrobe‟s Clinical Hematology 12th Edition  

© 2009 Lippincott Williams & Wilkins    

CD5 (+) B HÜCRELĠ LENFOPROLĠFERATĠF HASTALIKLAR 

 1.KLL 

 2.SLL 

 3.―Mantle zone‖ lenfoma 

 4.PLL 

 5.Lenfoplasmositoid lenfoma 

 6.SLVL 

  

ĠLAÇLAR VE HEMATOLOJĠ 

Edinsel Methemoglobinemi 

1.      Nitrit ve nitratlar: Sodyum nitrit, nitrogliserin, nitroderm ve nitroprussid 

2.      Anilin boyaları 

3.      Fenasetin 

4.      Sülfonamidler 

5.      Lidokain 

G-6-P Dehidrogenaz Eksikliği 

1.      Antimalaryal: Primakin, dapson 

2.      Sülfonamidler: Sülfometaksazol 

3.      Nitrofurantoin 

4.      Analjezikler: Asetanilid 

5.      Diğerleri: Vitamin, doksorubisin, metilen mavisi, nalidiksik asid 
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Aplastik Anemi 

1.      Dozla ĠliĢkili: Benzen, iyonize radyasyon, alkilleyiciler, antimetabolitler, 

antrasiklinler, inorganik arsenik bileĢikleri 

2.      Ġdiyosenkrazik:  Kloromfenikol, fenil butazon, sülfa bileĢikleri, epdantoin, 

altın bileĢikleri, organik arsenik bileĢikleri, insektisidler 

Yapım Eksikliğine Bağlı Trombositopeni 

1.      Miyelosüpressif ilaçlar: Sitozin-arabinozid, daunorubisin, siklofosfamid, 

methotreksat, 6-merkaptopurin 

2.      Tiyazidler 

3.      Alkol 

4.      Östrojen 

Yıkım AtıĢına Bağlı Trombositopeni 

1.      Penisilinler 

2.      Kinin, kinidin 

3.      Dijitoksin 

4.      Tiyazidler 

5.      Klorpropamid 

Trombositoz 

1.      Adrenalin 

2.      Vinkristin 

3.      Lityum 

4.      Kortizon 

Oral Antikoagülanların Etkisini Arttıranlar 

1.      Kumadin klirensini azaltanlar: Disülframin, metronidazol, sulfometaksazol 

2.      Albumine bağlanmayı azaltanlar: Fenilbutazon 

3.      Etkiyi Arttıranlar: Aspirin, heparin 

4.      Turnover ArtıĢı: Klofibrat 

Oral Antikoagülan Etkisini Azaltanlar 

1.      Barbütratlar 

2.      Rifampisin 

3.      Kolestramin 

4.      Genetik kumadin direnci 

Nötropeni: Yapım azlığı 

1.      Alkilleyici ajanlar: Nitrojen mustard, busulfan, klorombusil, siklofosfamid 

2.      Antimetabolitler: Metotreksat, 6-merkaptopürin, 5-FU, sitozin-arabinozid, 

daunorubisin 

3.      Antibiyotikler: Kloramfenikol, penisilin, sülfonamidler 

4.      Diğerleri: Fenotiyazinler, diüretikler, NSAĠ, analjezikler, antitiroid ilaçlar 

Nötropeni: Yıkım Tipi 

1.      Aminopirin 

2.      Alfa-metil dopa 

3.      Fenilbutazon 

4.      Fenotiyazinler 
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Nötrofili 

1.      Kortizon 

2.      Adrenalin 

3.      Lityum 

PANSĠTOPENĠ SEBEPLERĠ 

1-Aplastik anemi 

2-Subakut akut lösemi 

3-Sitotoksik ilaçlar 

4-Radyoterapi 

5-Miyelodisplastik sendrom 

6-Kemik iliği infiltrasyonu (miyelofibroz ve miyeloftizi) 

7-Hipersplenizm 

8-Megaloblastik anemi 

9-SLE 

10-PNH
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ERĠTROSĠT ġEKĠL BOZUKLUKLARI 

Target Hücreleri: Yüzey/hacim oranının artmasıyla olur 

    Talassemi 

    Hemoglobinopati 

    Karaciğer hastalıkları 

    Splenektomi sonrası 

    Ciddi demir eksikliği 

    Abetalipoproteinemi 

Sferositler: Yüzey/hacim oranının azalmasıyla oluşur(hiperdens:>MCHC) 
    Herediter sferositoz 

    Otoimmun hemolitik anemi 

    ABO uyuĢmazlığı 

    Mikroanjiopatik hemolitik anemi 

    Orak hücreli anemi 

    Hipersplenizm 

    Yanıklar 

    Transfüzyon sonrası 

    Piruvat kinaz eksikliği 

Akantositler: Normalden küçük, 5-10 çıkıntılı hücrelerdir 

    Karaciğer hastalığı 

    Yaygın damar içi pıhtılaĢma 

    Splenektomi sonrası 

    Hipotiroidi 

    Abetalipoproteinemi 

    Malabsarbsiyon 

Ekinosit (Burr cell): 10-30 çıkıntılı hücreler 

      Artefakt 

      Üremi 

      Dehidratasyon 

      Karaciğer hastalığı 

      Purivatkinaz eksikliği 

      Transfüzyon sonrası 

      Nadir konjenital anemiler (hücre içi K azlığı) 

ġistosit/Miğfer hücreleri: Eritrosit parçaları 

      DIC 

      Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA) 

      Hemolitik üremik sendrom 

      Prostetik kalp kapağı 

      Kollojen doku hastalığı (SLE gibi) 

      Purpura fulminans 

      Renal ven trombozu 

      Yanıklar 

      Üremi 

      Karaciğer sirozu 

      Kasabah-Merrit sendromu 

Eliptositoz: Elips şeklinde normokrom hücreler. (Normalde <%1’den az) 

      Herediter eliptositoz 

      Ağır demir eksikliği anemisi 
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      SS hastalığı 

      Thalassemi majör 

      Ciddi bakteriyel infeksiyon 

      Megaloblastik anemi 

GözyaĢı hücreleri: Damla şeklinde, sıklıkla hipokrom mikrositer 

      Myelofibrozis 

      Yeni doğan 

      Thalassemi majör 

Stomatositoz: Ortada ağız şeklinde solukluk 

      Herediter stomatositoz 

      Artefakt 

      Thalasemi 

      Karaciğer hastalığı 

      Maligniteler 

Howell-Jolly cisimciği: Sitoplazmada yuvarlak, koyu boyanmış inklüzyon cisimciği 

      Splenektomi sonrası 

      Dalak hipofonksiyonu 

      Yenidoğan 

      Megaloblastik anemi 

      Diseritropoetik anemi 

Bazofilik noktalanma: Nokta şeklinde RNA artıkları 

      Hemolitik anemiler (Thalasemi taĢıyıcılığı) 

      Demir eksikliği anemisi 

      KurĢun zehirlenmesi 

Rulo formasyonu 

      Sedimentasyon artıĢı 

      Otoimmün hemolitik anemi 

      Multipl myelom 

Çekirdekli eritrositler (Normoblastlar): Periferik kanda görülmesi yaşamın ikl haftası dışında 

patolojiktir 

      Yoğun kemik iliği sitimülasyonu (hipoksi, akut kanama, ciddi hemolitik anemi) 

      Konjenital enfeksiyonlar 

      Postsplenektomi veya hiposplenik durumlar 

      Megaloblastik anemi 

      Disertropoetik anemiler 

  

PROTROMBOTĠK HASTALIKLAR 

Sınıflama Kalıtım (%) Klinik Özellikleri 

APC direnci-FV Leiden OD 20-60 Venöz tromboembolizm 

Protrombin 20210 alleli OD 5-10 Venöz tromboembolizm 

Protein C eksikliği OD 5-6 Venöz tromboembolizm 

Protein S eksikliği OD 5-6 Venöz tromboembolizm 

Trombomodulin eksikliği OD 5 Venöz tromboz, arteriyel tromboz  

ATIII eksikliği OD 1-2 Venöz tromboembolizm 

Disfibrinojenemi OD 1-2 Venöz tromboz>arteriyel tromboz 
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Plazminojen eksikliği OD, OR 1-2 Venöz tromboembolizm 

Heparin kofaktör II eksikliği OD <1 Venöz tromboembolizm 

Hiperhomosisteinemi  OR ? Venöz ve arteriyel tromboz 

  

AVASKÜLER KEMĠK NEKROZUNA YOL AÇAN NEDENLER 

1)Vasküler nedenler: (Orak hücre hastalığı ve diğer hemoglobinopatiler, polisitemia vera, 

lenfoproliferatif hastalıklar, gebelik) 

2)Ġnfeksiyonlar (Septik emboliler) 

3)Ġlaçlar/ toksinler (Steroid kullanımı, alkolizm 

4)Ġnflamatuar nedenler (Pankreatit) 

5)Konjenital nedenler (Gaucher hastalığı) 

6)Otoimmun nedenler (Sistemik lupus eritematosus, romatoid artrit) 

7)Travma (Fraktür, radyasyon, disbarizm, termal travma) 

8)Cushing hastalığı 

  

  

HEMOLĠTĠK ANEMĠDE RETĠKÜLOSĠTOZUN OLMADIĞI DURUMLAR 

 1.Demir, B12 ve folik asit eksikliği, 

 2.Eritroblastlar da yıkılıyorsa, 

 3.Kemik iliğinde malign transformasyon, 

 4.Homozigot- -thalassemi 

BETA-THALASSEMĠ 

(Bu kısım hastalara yönelik hazırlanmıĢtır) 

  

Beta-thalassemi, anneden veya babadan geçen irsi bir hastalık olup hastalar da bu hastalığı 

kendi çocuklarına naklederler. Akdeniz anemisi diye de bilinir ve bir kansızlık çeĢididir. Bu 

hastalığın çeĢitli Ģekilleri vardır. Ağır Ģekli olan beta-thalassemi majör daha çocukluk çağlarında 

ölüme yol açarken, beta-thalassemia intermedia kiĢiyi ömür boyu ve ancak kan nakilleriyle 

yaĢayabilecek kadar hasta eder. En hafifi beta-thalassemi minör olup sadece hafif bir kansızlığa yol 

açar. Hastalarda bir Ģikayete yol açmaz. Beta-thalassemi minörde hem tedavi yapmaya gerek 

yoktur, hem de tedavisi yoktur. Bu hastalığın verebileceği zarar hastanın kendisine değil, ancak 

çocuklarına olabilir. Eğer beta-thalassemi minörlü bir hastanın eĢinde de kendisi gibi bir rahatsızlık 

varsa %25 ihtimalle (yani 4 çocuktan birinde) yukarıda söylenen ve öldürücü olan beta-halassemi 

majör hastalığına sahip bir çocuk dünyaya gelebilir. Bu sebeple beta- thalassemi minörlülerin 

eĢlerine de kan tahlili yaparak hastalığın olup olmadığını araĢtırmak lazımdır. 

Beta-thalassemi minörün hastaya verebileceği ikinci bir zarar hamilelik sırasında, zaten 

normalde meydana gelen kansızlığın hastaya ve bebek geliĢimine zarar verecek kadar artmasıdır. 

Bu sebeple, hamilelik dönemlerinde hastalar izlenirler, kansızlığın geliĢmemesi için gerekli 

tedbirler alınır ve gereğinde gebeye kan nakilleri yapılır (mümkün olduğunca yapılmamaya 

çalıĢılır). 
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ĠNSAN T-HÜCRELĠ LENFOTROPĠK VĠRUS AĠLESĠ 

HTLV-I: 1)Asemptomatik vakalar 

 2)Kronik eriĢkin T-hücreli lösomi/ lenfoma sendromu 

 3)Akut eriĢkin T-hücrelei lösemi/ lenfoma sendromu 

 4)HTLV-I'e bağlı myopati 

 5)HTLV-I nedeniyle oluĢmuĢ immunolojik bozukluk 

HTLV-II: T hücreli "hairy cell‖ lösemi 

HTLV-III: (HIV-1) AIDS 

HTLV-IV: (HIV-2) AIDS 

HTLV-V : Nadiren mycosis fongoides nedeni 

  

Kaynak: W.J.Williams, et al. Hematology . Mc Graw-Hill.Philadelphia, 1990, p 1089. 

  

AĞIR APLASTĠK ANEMĠ KRĠTERLERĠ 

Kan: Nötrofil  <500/mm
3
 

 Trombosit <20.000/mm
3
 

 Retikülosit <1% (düzeltilmiĢ) 

Kemik iliği  Ġleri derecede hiposellüler veya 

 Orta derecede hiposellüler (<%25) (hematopoietik hücreler %30'unu 

oluĢturuyor) 

Ciddi aplastik anemi tanısı için periferik kan sayımlarının ikisi + kemik iliği kriterlerinden 

birinin varlığına dayanarak konulur. 

  

Kaynak: Wintrobe's Clinical Hematology,1993, p 926. 

 

POEMS SENDROMU 

  

Polinöropati 

Organomegali 

Endokrin bozukluklar (Libido kaybı, hiperglisemi, hiperprolaktinemi) 

Monoklonal protein 

Skin 

ELEKTROLĠT DENGE BOZUKLUKLARI 

HĠPOPOTASEMĠ 

Yetersiz alım 

AĢırı renal kayıp 

 -Mineralokortikoid fazlalığı 

 -Bartter sendromu  

 -Diürez (osmotik diürez, proksimal veya lup diüretikleri) 

 -Kronik metabolik alkoloz 

 -Antibiyotikler (karpenisilin, gentamisin, amfoterisin B) 
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 -Renal tübüler asidoz 

 -Akut lökoz 

 -Üreterosigmoidostomi 

Gastroentestinal kayıplar 

 -Kusma, diare 

 -Villöz adenoma 

Hücre dıĢından hücre içine kayıĢ 

 -Akut alkaloz 

 -Hipopotasemi periodik paralizi 

 -Baryum alımı 

 -Ġnsülin tedavisi 

 -Vitamin B12 tedavisi 

  

HĠPERPOTASEMĠ 

1)Renal ekskresyonda azalma 

 -GF hızında azalma( akut oligürik böbrek yetmezliği, KBY) 

 -Tubuler sekresyon hızında azalma (Addison hastalığı, hiporerinemik 

hipoaldosteronizm, potasyum tutan diüretiklerin kullanılması 

2)Transsellüler kayma 

 -Asidoz 

 -Hücre yıkımı (Yanık, travma, rabdomyolisis, hemoliz, tümörlizis) 

 -Hiperkalemik periodik paralizi 

 -Diabetik hiperglisemi 

 -Depolarize kas paralizi (süksinil kolin v.s etkisi ile). 

HĠPOKALSEMĠ 

Hipoalbüminemi 

Paratiroid sistem hastalıkları (hipoparatroidi, psödohipoparatroidi) 

Hipomagnezemi 

D vitamini eksikliği 

  -Besinsel eksiklik, emilimde azalma (malabsorpsiyon) 

 -25-hidroksi D vitamini yapımında azalma (karaciğer hastalığı) 

 -25-hidroksi D vitamini katobolizmasında artma 

 -25-hidroksi D vitamini kaybında artma (nefrotik sendrom) 

 -1,25-dihidroksi D vitamini yapımında azalma (böbek hastalığı) 

Diğer nedenler 

 -Hiperfosfatemi (laksatif fosfat lavmanları, rabdomiyoliz, lökoz ve  lenfomada 

sitotoksik tedavi) 

 -Osteoblastik metastaz 

 -Akut pankreatit 

HĠPERKALSEMĠ 

Etyoloji: 

1.      Malignite (özellikle MM) 

2.      Hiperparatiroidi 

3.      Granülomatöz hastalıklar (sarkoidoz, tbc, histoplazmoz, vb) 

4.      Tirotoksikoz 

5.      Paget hastalığı 

6.      Adrenal yetersizlik 
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7.      D vit.intoksikasyonu 

8.      A vit.intoksikasyonu 

9.      Süt alkali sendromu 

10.  Ġmmobilizasyon 

11.  Tiyazid diüretikler 

12.  Böbrek fonksiyon bozuklukları (akut renal yetersizlik mecburi poliüri dönemi, böbrek 

transplantasyonu sonrası) 

13.  Diğer nedenler (pankreatik kolera, feokromasitoma, hipotiroidi) 

14.  Hiperproteinemik durumlar (makroglobülinemi, lenfoma)  

15.  Laboratuvar hataları 

HĠPOFOSFATEMĠ 

Gastrointestinal bozukluklar 

 -Yetersiz alım 

 -Fosfat bağlayan aluminyumlu antasidler 

 -Kronik diareler 

Sekonder hiperparatiroidi  

 -Malabsorpsiyon 

 -D vitamini eksikliği 

Primer böbrek kayıpları 

 -Primer hiperparatiroidi 

 -D vitaminine dirençli raĢitizm 

 -Fanconi sendromu 

 -Glikozüri 

 -Diüretikler (asetazolamid) 

 -Hücre dıĢı sıvı hacminde artıĢ 

Hücre dıĢından hücre içine kayıĢ  

 -Ġnsülin alınımı  

 -Akut respiratuar alkaloz 

 -Katekolamin alımı 

HĠPERFOSFATEMĠ 

Yoğun fosfat infüzyonu 

 -Eksojen (fosfat lavmanları, laksatif alıĢkanlığı) 

 -Endojen (rabdomiyolisis, sitotoksik tedavi) 

Glomeruler filtrasyon hızında azalma 

Tubuler geri emilim artıĢı 

 -Hipoparatroidi 

 -Akromegali 

 -Tireotoksikoz 

 -Tümöral kalsinozis 

 -Difosfonat gurubu ilaçların kullanımı 

HĠPOMAGNEZEMĠ 

Gastrointestinal nedenler 

 -AzalmıĢ alım (açlık, postoperatif dönem 

 -AzalmıĢ emilim (selektif magnesyum emilim defekti, malabsorbsiyon, kronik diare, 

laksatif alıĢkanlığı, geniĢ barsak rezeksiyonu, yaygın barsak hastalığı) 

Renal nedenler 
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 -Primer tubuler hastalıklar (primer renal magnesyum kaybı, akut tubuler nekrozun 

diüretik fazı, renal tubüler asidoz vs..) 

 -Ġlaçlara bağlı kayıplar (Diüretikler, aminoglikozidler) 

 -Hormona bağlı renal kayıplar (aldosteronizm, hipoparatiroidi, hipertiroidi 

 -Ġyon veya besinlere bağlı tubuler kayıp (Hiperkalsemi, glikoz-üre-mannitol diürezi, 

fosfat kaybı, alkol alınımı, hücre dıĢı sıvı volüm artıĢı) 

Diğer nedenler 

 -Kayıplar (aĢırı laktasyon, aĢırı terleme , akut pankreatit) 

 -Yeniden dağılım (insülin, aç kemik sendromu, akut respiratuar alkaloz, alkolun 

kesilmesi) 

HĠPERMAGNEZEMĠ 

Renal fonksiyonun normal olduğu durumlarda magnezyum bulunduran lavmanların 

yapılması 

Akut ve kronik renal yetmezlik durumlarda eksojen magnezyum alınımı (antasidler, 

lavmanlar, parenteral hiperalimentasyon)  

Parenteral magnezyum verilmesi 

KAN SAYIM RAPORLARINDAKĠ KISALTMALAR VE TERĠMLER  

Kısaltma Terim Türkçe KarĢılığı Kullanım Yeri (Örnek) 
  

 Complete Tam, tüm, bütün Tam kan sayımı 

 Blood Kan Tam kan sayımı 

 Count Sayım Tam kan sayımı 

CBC  Tam kan sayımı  

  Number Sayı Seq  

Seq Sequential Sıra Seq  

ID Identity Kimlik Identity  

 Report Rapor 

SYS System System 

PM 

SUSP Suspected ġüpheli Morfoloji flaglarında 

 Verify Teyid et Morfoloji flaglarında 

Diff Differential Farklılık Lökosit formülü 

 Parameter DeğiĢken 

 Flag Bayrak Morphology flags 

 Sample Numune 

 Analysis Ġnceleme, tahlil 

 Data Veri, sonuç, netice 

CONC Concentration Konsantrasyon 

WBC White blood cell Beyaz kan hücresi Lökosit 

RBC Red blood cell Kırmızı kan hücresi Eritrosit 

MCV Mean corpuscular volume 

  Eritrositlerin ortalama hacmi 

MCH Mean corpuscular hemoglobin 

  Eritrositlerdeki hemoglobin miktarının ortalaması 

MCHC Mean corpuscular hemoglobin concentration 

  Eritrositlerdeki hemoglobin konsantrasyonunun   

  ortalaması 
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RDW Red cell distribution width 

  Eritrosit dağılım geniĢliği 

HDW Hemoglobin distribution width 

  Hemoglobin dağılım geniĢliği 

PLT Platelet Trombosit 

PCT Plateletcrit Trombositlerin total kan hacmi içindeki yüzdesi 

PDW Platelet distribution width 

  Trombositlerin dağılım geniĢliği 

NEUT Neutrophil Nötrofil 

GR Granulocyte Granüllü lökositler (Nötrofil, eozinofil ve bazofil) 

LYMP Lymphocyte Lenfosit 

MONO Monocyte Monosit 

EOS Eosinophil Eozinofil 

BASO Basophil Bazofil 

LUC Large unstained cell Büyük boyanmamıĢ hücre 

LI Lobularity index Lob sayısı göstergesi 

MPXI Myeloperoxidase Miyeloperoksidaz 

 Index indeksi 

fl Femtoliter Femtolitre (=
3
) 

K Kilo Bin 

M Million Milyon 

e3 Exponential 3 Bin 

e6 Exponential 6 Milyon 

ANISO Anisocytosis Anizositoz 

MICRO Microcytosis Mikrositoz 

MACRO Macrocytosis Makrositoz 

VAR Variability DeğiĢkenlik (poikilositoz) 

HYPO Hypochromia Hipokromi 

HYPER Hyperchromia Hiperkromi 

L.SHIFT Shift to left Sola kayma 

 BLAST Lösemik kök hücre 

 OTHER Diğer  

PEROX Peroxydase Peroksidaz 

VHC Volume Hb Conc Hacim Hb konsantrasyonu 

HC Hb Conc Hb konsatrasyonu 

CH Cellular Hb Her bir eritrositteki Hb miktarı 

PRO# Protocol number Protokol numarası 
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ATRA TAKĠP ÇĠZELGESĠ 

Adı soyadı:………………………Yatak No:……………………… 

 

  

Tarih 
BaĢlangı

ç 
          

Lökosit/Gran             

Trombosit             

AteĢ             

Dispne             

Ödem             

Tartı             

BaĢağrisi             

Cilt-mukoza 

kuruluğu 
            

ALT/AST             

Bilirubinler d/i             

Trigliserid             

Kolesterol             
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9.HASTA DOSYALARI VE EPĠKRĠZ 
HASTA DOSYALARININ TUTULMASI 

Dosyaların, hastanın ilk geldiğinde yapılan muayenesi ile ilgili açıklamalar, epikrizle 

ilgili standartlarda yazıldığından burada ayrıca belirtilmemiĢtir. 

MüĢahede kağıdının son sayfasına vakanın özeti doldurulur. Burada özellikle 

hastalığın tipi ve hematolojik malignite ise tümör yükünü gösteren parametreler ve tedavilerin 

çok kısa bir özeti yazılır. 

Hasta dosyalarının tutulması ile ilgili standartlar her asistanın kendi deneyimleriyle 

elde ettiği biçimde değil, hematoloji bilim dalının özgün ihtiyaçlarını karĢılamak iindir. Bu 

nedenle asistanların bu konuya dikkat etmeleri onların hematoloji eğitimleri açısında da 

önemlidir. Bu sayede hematolojinin rutinleri daha iyi kavranmıĢ ve uygulanmıĢ olur.  

Hastanın tetkik listesinin bulunduğu kağıda istenen tetkikler, randevu tarihleri ve 

raporlarının dosyada olup olmadığını gösteren bir iĢaretleme sistemi ile yazılır. 

Günlük doktor takip kağıtlarına her günkü vizit, fazla detaylanmadan, hastanın genel 

durumu, Ģikayeti, ateĢinin ve kanamasının olup olmadığı, fizik muayene bulgularında 

değiĢiklik olup olmadığı yazılır. Tedavide değiĢiklik yapılmıĢsa bunun gerekçeleri buraya 

kaydedilir. Hastanın pozitif bir muayene bulgusu ortadan kalmıĢsa, diğer vizitlerde negatif 

olduğunun belirtilmesi gerekir. Laboratuar bulguları ile önemli değiĢiklikler ve destek 

tedavileri burada belirtilir. Hastanın tedavisindeki önemli aĢamalar, örneğin remisyona girme, 

remisyona girmeme (rezistans), yeni bir tedavinin baĢlangıcı gibi önemli olaylar dikkati 

çekecek biçimde (örneğin büyük harfle veya kırmızı kalemle) yazılır.  

Derece kağıtlarının her bir sayfasına hastanın aldığı ilaçlar tek tek yazılır. 

Kemoterapinin veya ara dönemin kaçıncı günü olduğu dikkati çekecek biçimde yazılır. 

Antibiotikler kullanımının kaçıncı gününde olduğu her gün derece kağıdına yazılır. Ayrıca 

hastanın aldığı eritrosit ve trombosit transfüzyonları buraya da iĢaretlenir.  

EPĠKRĠZ 

Epikrizlerin rahat, standart, hatasız yazılması ve kontrolden geçtikten sonra 

düzeltilebilmesi için asistan odasında bir bilgisayar mevcuttur. Bu bilgisayarda ayni zamanda 

bilgisayar kullanımı ile ilgili bilgiler, epikriz yazmayı çabuklaĢtırmak için klavye öğrenme 

programı ve bu metnin bir kopyası bulunmaktadır. 

Epikriz kalıbı epitemp.doc dosyasındadır. Yeni bir epikriz için bu dosya açılacak, 

yazmaya baĢladıktan sonra ―hasta adı(küçük harf)+1 boĢluk+hasta soyadı(büyük harf‖ 

biçiminde standardize edilmiĢ isim verilerek, ilgili servis hocasının klasörüne ―save‖ 

edilecektir. Yeni isim vermeden ―save‖ etmek, kalıp dosyayı bozacağından bu hatayı 

yapmamak gerekir. 

Epikrizlerin standartlaĢması sayesinde 

 asistanların bu konudaki kontrolleri sağlanacak,  

 asistan eğitimine katkıda bulunulacak, 

 daha sonra yapılacak olan incelemeler için standart veriler elde edilebilecektir.  

Bütün epikrizlerde olması gerekenler Ģunlardır: 

1.Hastanın demografik bilgileri içinde kendisinin veya ona haber verebilecek 

Ġstanbul'da oturan bir yakınının telefonu 

2.Açık ev veya iĢyeri adresi 

3.Mesleği veya yaptığı iĢ (emekli ise yaptığı iĢ belirtilecek, serbest meslek gibi 

ifadeler kullanılmayacaktır), kan grubu  

4.Yattığı servis ve yatak numarası (Hematoloji Servisi, Kemik Ġliği Nakil Ünitesi 

veya Hematoloji Özel Servis) 

5.Hastanın anamnezinde gereksiz bilgiler olmayacak ve esas hastalığı ile ilgili 

bilgiler kronolojik olarak yazılacaktır. Hematolojik bir malignitenin anamnezinde tanının 

nasıl ve ne zaman konduğunun, ne tür bir tedaviyi ne zaman aldığının, bu tedavi neticesinde 
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remisyon meydana gelip gelmediğinin, tedavi için kullanılan protokolün (herkesçe bilinen bir 

protokolse sadece adının belirtilmesi yeterli olabilir, böyle değilse kullanılan ilaçlarla beraber 

bunların dozlarının ve nasıl bir Ģema içinde uygulandığının açıkça belirtilmesi gerekir), daha 

sonra yapılan tedavi uygulamaları (konsolidasyon tedavisi, santral sinir sistemi profilaksisi 

gibi) belirtilmelidir. Anamnez bitirilirken hastanın ne amaçla hastaneye yatırıldığı açık 

biçimde yazılmalıdır. 

6.Fizik muayenede kalıp içine bulgular yazılırken mantık akıĢı ve söz dizimi hataları 

olmayacaktır. 

7.Laboratuar tetkiklerinde birimlere dokunulmayacaktır. YapılmamıĢ bir tetkikin 

ismi kalıpta varsa, tetkikin adı tamamen silinecektir. Yüzde yazılırken türkçede sayıdan önce 

% iĢaretinin geldiğini unutmamak gerekir. Laboratuar kısmına sadece standart tetkikler 

yazılacaktır. 

8.Klinik seyir ve tedavi kısmında ise tanıya gidilmek için yapılmıĢ olan tetkikler bir 

mantık zinciri içinde ve kronolojik sıraya göre ortaya yazılacaktır. Yapılan tedavilerin 

baĢlangıç günleri ve yukarıda belirtilen biçimde tedavi detayı yazılacak ve remisyon 

değerlendirmesi ile ilgili açıklamalar tedavi günü (örn. 14 günde) ve tarih yazılarak ifade 

edilecektir. Hastaya uygulanan tedavinin hangi tedavi aĢaması olduğu (endüksiyon, 

konsolidasyon) mutlaka belirtilecektir. Uygulanan destek tedavileri anahatlarla belirtilecek ve 

gereksiz detaylara girilmeyecektir. 

9.Tanısı yazılırken açık ifade kullanılacak, lösemi ise FAB sınıflaması; MM, KLL, 

lenfoma gibi hastalıklarda evre belirtilecek, ayrıca meydana gelen ana komplikasyonlar 

yazılacaktır. Birden fazla tanı varsa numaralanarak ardarda yazılacaktır. 

10.Hastanın kontrole nereye, hangi tarihte ve tedavi aĢamasının hangi safhası veya 

gününde geleceği belirtilecektir.  

11.Karar kısmı epikrizin belki de en önemli kısmıdır. Buraya hastanın çıktıktan 

sonraki takibinde nasıl bir strateji izleneceği belirtilecektir. 

12.Hastanın kullanacağı ilaçlar numaralanmıĢ olarak yazılacaktır. 
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POLĠKLĠNĠK 

RUTĠNLERĠ 
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1. YENĠ TANI KONULAN HASTALARDA ĠSTENMESĠ 

GEREKEN ĠNCELEMELER 

KRONĠK MĠYELOĠD LÖSEMĠ 

 Anamnezde terleme, zayıflama ve splenomegaliye bağlı yakınmalar. 

 Serum biyokimyasal incelemelerinde LDH ve ürik asit.  

 Ph1 kromozomu: Ġç Hastalıkları Genetik Bilim Dalından (Tel:31371) mutlaka randevu 

alınması gerekmektedir. Hastanın lökositozu varsa periferden, yoksa kemik iliğinden 

çalıĢılmaktadır. Alınan örnek heparin ile ıslatılmıĢ 5 cclik enjektöre çekilerek 2 cc‘ye 

tamamlanır ve steril koĢullarda laboratuara ulaĢtırılır Bu amaçla kalsiyum heparin 

kullanılmaktadır ve genetik laboratuarında mevcuttur. 

 Bcr-abl füzyon geni: Ġki yerde yapılmaktadır: 

o Moleküler Hematoloji Laboratuarı: 2 cc EDTAlı kan örneğini? 12.30a dek 

göndermek yeterlidir. (Bkz. Moleküler Hematoloji Laboratuarı) 

o Onkoloji Enstitüsü: 2 cc EDTA‘lı kan örneğir 

 Takip: 

o Sitogenetik değerlendirme: Tanıda, 3. ve 6.ayda, tam sitogenetik yanıt elde 

edilmesine kadar 6 ayda bir, daha sonra 12 ayda bir kemik iliğinden Ph 

kromozomu bakılır. 

o Üç ayda bir moleküler hematoloji laboratuarında veya onkoloji enstitüsünde 

kantitatif bcr-abl  

o Moleküler mutasyon analizi:Suboptimal yanıt veya yanıtsızlık durumunda ve 

diğer tirozin kinaz inhibitörleri veya baĢka tedavilere geçmeden önce daima 

bakılmalıdır. ABL tirozin kinaz geni mutasyon tetkiki için ĠÜ DETAE  

Genetik ABD‘ına örnek gönderilmelidir. 

 

KML‟DE EVRE TANIMLARI (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) EVRE 

TANIMLARI) 

 

HızlanmıĢ Evre (DSÖ 2008 kriterleri) 

Çevresel kan lökositlerinin ve/veya çekirdekli kemik iliği hücrelerinin % 10-19‘unun 

blast olması 

Çevresel kandaki bazofillerin =>  %20 olması 

Tedavi ile iliĢkili kalıcı trombositopeni < 100.000/mm3 veya tedaviye yanıtsız kalıcı 

trombositoz > 1x106/mm3 

Tedaviye yanıtsız ve giderek artan dalak büyüklüğü ve lökosit sayısı 

Sitogenetik olarak klonal dönüĢüm olması 

 

Blastik Evre (DSÖ 2008 kriterleri) 

Periferik  (çevre) kan lökositlerinin veya kemik iliğindeki çekirdekli hücrelerin=>   

%20‘sinin blast olması 

Kemik iliği dıĢı (Ekstramedüller) blastik proliferasyon 

KĠ biyopsisinde gruplar halinde blastların olması 

 
Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al, eds. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and 

Lmphoid Tissues. Lyon, France: IARC;2008. 
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HODGKIN HASTALIĞI 

 Anamnezde ateĢ, terleme, kilo kaybı (B semptomları) ve pruritus sorgulanmalıdır. 

 Fizik muayenede lenfadenomegali, Waldeyer halkası tutulumu ve hepatosplenomegali 

kaydedilmelidir. 

 Laboratuvar incelemeleri: Mutlak lenfosit sayısı, sedimantasyon, alkalen fosfataz, LDH, 

protein elektroforezi ve plazma fibrinojen düzeyi. 

 Radyolojik tetkikler: PA-lateral akciğer grafisi, toraks, batın ve pelvis BT. 

KRONĠK ITP 

 Tam kan sayımı 

 Formül (eritrosit morfolojisi) 

 PZ, aPTZ 

 Kemik iliği aspirasyonu 

 Protein elektroforezi 

 Sedimentasyon 

 ANA, Antikardiyolipin IgG ve IgM 

 Lupus antikoagülanı 

 Ġlaç anamnezi 

 Doopler US ile dalakta ven akımı incelemesi 

MEGALOBLASTĠK ANEMĠLER 

 Tam kan sayımı, sedimentasyon 

 LDH, bilirubinler, protein elektroforezi 

 Kemik iliği aspirasyonu 

 B12 ve folik asit düzeyi 

 Nöroloji konsültasyonu 

 Antigastrik-paryetal-hücre antikoru 

 Anti-IF antikoru 

HEMOLĠTĠK ANEMĠ  

Hemolitik aneminin sebebini aramaya baĢlamadan önce testler tekrarlanarak tanı teyid edilir. 

A)Hemolizi gösteren testler 

 Retikülosit 

 Haptoglobin miktar tayini 

 LDH, bilirubinler 

B)Hemoliz sebebini gösteren testler 

 Coombs testi 

 G6PD 

 Ham ve sükroz testi 

 Osmotik frajilite 

 HbA2 (ve HbF) 

 Hb elektroforezi 

http://www.gsmnet.com/hematoloji/#anemi
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2. ĠMATĠNĠB 

GLĠVEC REÇETESĠ YAZILMASI 

Bu ilaç son derece pahalı  olduğundan en çok kontrol edilen reçetedir. Eksikler veya hatalar yüzünden sık sık 

düzeltme için geri gönderilmektedir.Bu sebeple eksiksiz yazılması gerekir. 

DOLDURULACAK ALANLAR 

 Ad, Soyad 

 Tarih 

 Protokol No 

 Kurum: Ġstanbul Tıp Fakültesi Ġç H. Hematoloji 

 TeĢhis: AĢağıdaki seçeneklerden sadece biri yazılacak. Hangisi olduğu asistana 

sorulacak. Seçenekteki kısaltma ve açıklama da dahil her kelime yazılmalı. Harf hatası 

bile yapılmamalı 

1. Yeni Hasta 

a. Ph Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Yeni Tanı 

2. Takipteki Hasta 

a. Ph Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Glivec tedavisine yanıt var. Glivec 

direnci klinik veya laboratuar olarak yok. 

b. Ph Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Glivec tedavisine yanıtı var. Glivec 

direnci klinik veya laboratuar olarak yok. 

c. Ph Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Akselere faz, Glivec direnci klinik 

veya laboratuar olarak yok 

d. Ph Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Blastik faz 

e. Ph Pozitif Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Blastik faz, Glivec direnci klinik 

veya laboratuar olarak yok. 

 

Rx 

 

1. Glivec 100 mg kapsül 

 

S : 1 X 4  D  I  B (bir) 

      2 X 3   

 

 

o Dozu asistana sorulacak 

o Büyük ihtimalle bir önceki kontroldeki doz devam edilecek 
ĠMZA VE KAġE: 

Glivec yazılabilmesi için hematolog imzası gerekir. Reçeteyi asistan yazdıysa öğretim üyesine 

imzalatılmalıdır. 
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KML‟DE TEDAVĠYE YANIT TANIMLARI 

Tam Hematolojik Yanıt (THY) 

Lökosit sayısı<10000/mm
3
 

Çevresel kanda bazofil<%5 

Çevresel kanda miyeloblast, promiyelosit, miyelosit görülmemesi 

Trombosit sayısı<450000/mm
3 

Dalağın ele gelmemesi 

 

Sitogentik Yanıt (SY) 

-Tam SY: Ph(+) metafazın olmaması 

-Parsiyel (kısmi) SY: Ph(+) metafaz %1-%35 

-Minör SY:Ph(+) metafaz %36-%65 

-Minimal SY:Ph(+) metafaz %66-%95 

-Sitogenetik yanıtsızlık:> %95 Ph(+) metafaz  

 

Konvansiyonel sitogenetik incelemede en az 20 metafaz değerlendirilmelidir. 

Kemik iliğinde metafaz elde edilemediğinde tam sitogenetik yanıt tanımı en az 200 çekirdek 

puanlaması ile yapılmıĢ interfaz FISH çalıĢmasına dayanabilir.  

 

Major sitogenetik yanıt tam ve kısmi sitogenetik yanıtı içerir (Ph (+) metafaz %0-%35). 

 

Moleküler yanıt (MY) 

-Tam MY: RT-PCR yöntemi kullanıldığında ardıĢık iki ölçüm ile BCR-ABL kimerik 

mRNA‘sının saptanmaması (10
-4 

duyarlılığında) 

-Majör MY: BCR-ABL/ABL oranının uluslararası ölçeğer göre ≤ %0.1 olması    

 

   NCCN V.2 2010 KML kılavuzunda BCR-ABL kimerik mRNA‘da baĢlangıç değerinden 3 

log veya daha fazla azalma olması majör moleküler yanıt olarak tanımlanmaktadır
1
.   

 
Kaynak: 1.OBrien S.NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia. 

Version 2.2010. http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/cml.pdf. 22.05.2010 

 

 

KML‟DE TEDAVĠYE YANITIN ĠZLENMESĠ 

 

Hematolojik değerlendirme: Tanı sırasında tam hematolojik yanıt sağlanana kadar 15 günde 

bir, daha sonra en az 3 ayda bir veya gerek olduğunda yapılmalıdır.  

 

Sitogenetik değerlendirme: Tanıda, 3. ve 6.ayda, tam sitogenetik yanıt elde edilmesine kadar 

6 ayda bir, daha sonra 12 ayda bir (düzenli moleküler izlem yapılamıyorsa) 

    -Tedaviye yanıtsızlık (primer veya sekonder direnç) durumunda her zaman 

    -Açıklanamayan anemi, lökopeni, lökopeni, trombositopeni geliĢiminde her zaman 

yapılmalıdır. 

 

RT-PCR ile moleküler izlem: Majör MY elde edilmesi ve doğrulanmasına kadar 3 ayda bir, 

daha sonra en az 6 ayda bir yapılmalıdır.  

 

Moleküler mutasyon analizi: Suboptimal yanıt veya yanıtsızlık durumunda ve diğer tirozin 

kinaz inhibitörleri veya baĢka tedavilere geçmeden önce daima bakılmalıdır.  

 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/cml.pdf
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HızlanmıĢ ve blastik evrede baĢvuran hastalarda mutasyon analizi çalıĢması önerilir 

(ÇalıĢma grubunun ortak görüĢü).  

 

 

KRONĠK EVREDEKĠ KML HASTALARINDA ĠMATĠNĠBE YANITIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

OPTĠMAL YANIT: 

3.AYDA THY VE EN AZ MĠNÖR SY (Ph +≤%65) 

6.AYDA EN AZ KISMĠ SY(Ph +≤%35) 

12.AYDA TAM SY 

18.AYDA MAJÖR MY 

TEDAVĠNĠN HERHANGĠ BĠR DÖNEMĠNDE STABĠL VEYA MAJÖR MY 

 

SUBOPTĠMAL YANIT: 

3.AYDA SY YOK (Ph + > %95) 

6.AYDA KISMĠ SY‘DAN AZ (Ph+ >%35) 

12.AYDA KISMĠ SY (Ph+ %1-35) 

18.AYDA MAJÖR MY‘DAN AZ 

TEDAVĠNĠN HERHANGĠ BĠR DÖNEMĠNDE MAJÖR MY KAYBI/MUTASYONLAR 

(ĠMATĠNĠBE DUYARLI BCR-ABL KĠNAZ DOMAĠN MUTASYONLARI) 

 

YANITSIZ: 

3.AYDA THY‘DAN AZ 

6.AYDA SY YOK (Ph + >%95) 

12.AYDA KISMĠ SY‘DAN AZ (Ph+ >%35) 

18.AYDA TAM SY‘DAN AZ  

TEDAVĠNĠN HERHANGĠ BĠR DÖNEMĠNDE THY KAYBI, TSY KAYBI, 

MUTASYONLAR (ĠMATĠNĠBE DUYARLILIĞI DÜġÜK BCR-ABL KĠNAZ DOMAĠN 

MUTASYONLARI), KLONAL KROMOZOMAL ANOMALĠ/Ph+ HÜCRELERDE EK 

KLONAL KROMOZOMAL ANOMALĠ   

 

UYARI: 

BAġLANGIÇTA YÜKSEK RĠSK; Ph + HÜCRELERDE KLONAL KROMOZOMAL 

ANOMALĠ 

12.AYDA MAJÖR MY‘DAN AZ 

TEDAVĠNĠN HERHANGĠ BĠR DÖNEMĠNDE BCR/ABL KOPYA SAYISININ ARTMASI, 

Ph - HÜCRELERDE KLONAL KROMOZOMAL ANOMALĠ  

 

 

 

 

 

KML TEDAVĠ ÖNERĠLERĠ 

Hastalık Evresi                     Öneriler 

Kronik Evre 

Birinci basamak 

Tüm hastalarda                        Ġmatinib 400 mg/gün 

 

Ġkinci basamak 

Ġmatinibi kaldıramayan           Dasatinib, nilotinib (ikinci kuĢak tirozin kinaz inhibitörleri) 
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Ġmatinibe suboptimal yanıt     Aynı doz imatinibe devam veya yüksek doz imatinib veya  

                                                dasatinib/nilotinib 

 

Ġmatinibe yanıtsızlık               Nilotinib/Dasatinib; allo-HKHN  (hızlanmıĢ/blastik faz    

                                                hastalarda ve T315I mutasyonu varlığında) 

  

Üçüncü basamak 

Dasatinib/nilotinibe                Dasatinib, nilotinibe devam, uyarı bulguları olan ve EBMT   

suboptimal yanıt                     risk skoru ≤ 2 olan hastalarda allo-HKHN 

 

Dasatinib/nilotinib                  allo-HKHN  

yanıtsızlığı 

 

HızlanmıĢ/blastik evre 

Birinci basamak 

Tirozin kinaz inhibitörü      Ġmatinib (600-800 mg) veya imatinibe duyarlılığı düĢük  

almamıĢ hastalar                  mutasyonu olan hastalarda dasatinib-nilotinib baĢlanarak  

                                                allo-KHKN‘ye yönlendirilir. 

 

Ġkinci basamak 

Daha önce imatinib             Dasatinib/nilotinib ardından allo-HKHN‘ye yönlendirilir.  

almıĢ hastalar   

 

A⃰llo-HKHN: allogeneik hematopoetik kök hücre nakli 

 

Not: Kronik evrede (ikinci basamak) dasatinib dozu 100 mg/gün, nilotinib dozu 2x400 

mg/gün‘dür. Blastik evrede nilotinib kullanım endikasyonu yoktur. HızlanmıĢ ve balstik 

evrede dasatinib dozu 140 mg/gündür. 

Dasatinib ve nilotinibi kaldıramayan hastalarda hastaya göre allo-HKHN, hidroksiüre, 

interferon, sitozin arabinozid tercih edilebilir.  

 

 

ĠKĠNCĠ KUġAK TĠROZĠN KĠNAZ ĠNHĠBĠTÖRÜ (DASATĠNĠB, NĠLOTĠNĠB) 

SEÇĠMĠ 

Mutasyon Durumuna Göre 

Nilotinibe duyarlılığı az olan mutasyonlar       Y253H, E255K/V, F359V/C 

Dasatinibe duyarlılığı az olan mutasyonlar      F317L, F317I/V/C, T315A, V299L 

Nilotinib ve dasatinibe dirençli mutasyon        T315I 

 

EĢlik Eden Hastalıklara Göre 

Akciğer hastalıkları                                             Nilotinib düĢün 

Ağır diabetes mellitus, pankreatit öyküsü        Dasatinib düĢün 

 

Not: QT uzaması olan hastalarda hem nilotinib, hem dasatinib kullanımı özel dikkat 

gerektirir. 

 

ĠMATĠNĠBE DĠRENÇLĠ KRONĠK EVRE KML HASTALARINDA 2.KUġAK 

TĠROZĠN KĠNAZ ĠNHĠBĠTÖRLERĠNE (TKĠ; DASATĠNĠB, NĠLOTĠNĠB) EVRE 

TANIMLARI 
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SUBOPTĠMAL YANIT: 

3.AYDA MĠNÖR SY (Ph+ %36-%65)  

6.AYDA KISMĠ SY (Ph+ %1-%35) 

12.AYDA MAJÖR MY‘DAN AZ 

 

YANITSIZ: 

3.AYDA SY YOK (Ph + >%95); YENĠ MUTASYONLAR (TKI‘LARA DUYARLILIĞI 

ZAYIF BCR/ABL KĠNAZ ALAN MUTASYONLARI) 

6.AYDA MĠNĠMAL SY (Ph+ %66-%95); YENĠ MUTASYONLAR (TKI‘LARA 

DUYARLILIĞI ZAYIF BCR/ABL KĠNAZ ALAN MUTASYONLARI) 

12.AYDA KISMĠ SY‘DAN AZ (Ph+ >%35); YENĠ MUTASYONLAR (TKI‘LARA 

DUYARLILIĞI ZAYIF BCR/ABL KĠNAZ ALAN MUTASYONLARI) 

 

UYARI: 

BAġLANGIÇTA ĠMATĠNĠBE HEMATOLOJĠK DĠRENÇ; Ph+ HÜCRELERDE EK 

KLONAL KROMOZOMAL ANOMALĠ; MUTASYONLAR (TKI‘LARA DUYARLILIĞI 

ZAYIF BCR/ABL KĠNAZ ALAN MUTASYONLARI) 

3.AYDA MĠNĠMAL SY (Ph+ %66-%95) 

6.AYDA MĠNÖR SY (Ph+ %36-%65) 

 

 

KRONĠK MĠYELOĠD LÖSEMĠDE ALLOGENEĠK HEMATOPOETĠK KÖK 

HÜCRE NAKĠL ENDĠKASYONLARI 

-Genç (<20 yaĢ) olgularda, hızlanmıĢ veya blastik evrede tanı konan hastalar ile imatinib 

tedavisi için uyarı faktörleri olan hastalarda baĢlangıçta verici aranması önerilir.  

-Ġmatinibe yanıtsız veya suboptimal yanıtı olan hastalarda erken dönemde verici araĢtırması 

yapılması önerilir.  

-Kronik evredeki olgularda allo-HKHN, EBMT risk skoruna  ve 2.kuĢak TKI tedavisine 

yanıt durumuna göre planlanır.  

-Ġmatinibe yanıtsız ve 2.kuĢak TKI tedavisine dirençli ABL mutasyonu olmayan hastalarda; 

2.kuĢak TKI baĢlanmalı, 

 

Bu olgular arasında: 

1) EBMT skoru 0-5 ve 2.kuĢak TKI tedavisi sırasında; yanıtsızlık, yetersiz yanıt veya 2.kuĢak 

TKI‘lerine intolerans varsa allo-HKHN en uygun seçenektir.  

2) Ek kromozom anomalisi, imatinib ile en azından minör SY elde edilememiĢ olması, tanıda 

Sokal risk skoru yüksekliği, imatinibe hematolojik yanıt kaybı varlığında ikinci kuĢak TKI 

yanıt olasılığı düĢük olacağından bu olguların ilk 3 ve 6.aydaki sitogenetik yanıtları açısından 

yakından izlenmesi ve gereğinde allo-HKHN‘ye yönlendirilmeleri önerilir. 

 

-Ġmatinibe yanıtsız ve 2.kuĢak TKI tevadisine dirençli ABL mutasyonu olan hastalar 

doğrudan allo-HKKN‘ye yönlendirilir.  

-Tanı sırasında hızlanmıĢ/blastik evredeki veya imatinib veya 2.kuĢak TKI tedavisi sırasında 

hızlanmıĢ/blastik evreye ilerleyen olgular EBMT skoruna bakılmaksızın HKHN‘ye 

yönlendirilmelidir.  

-Tanıda ileri evrede olan hastalar mümkün olduğunca erken allo-HKHN‘e yönlendiirlmelidir. 

Allo-HKHN hazırlığı sırasında imatinib veya yoğun tedavi±imatinib verilebilir ve en iyi yanıt 

elde edilmesinden hemen sonra allo-HKHN‘ye yönlendirilir.  
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NOT: Bu öneriler ELN ve EBMT‘nin KML-HKHN endikasyon kılavuzları dikkate alınarak 

Türk Hematoloji derneği çalıĢma grubu ortak görüĢü ile hazırlanmıĢtır. 

EBMT rehberine göre kronik evrede ilk seçenek tedavi olarak allo-HKHN, EBMT risk skoru 

0-2 arasındaki genç olgularda, hasta özellikle tercih ediyor ise veya TKI sağlanmasının zor 

olduğu ülkelere sınırlanarak uygulanabileceği belirtilmektedir.  

 

KRONĠK MĠYELOĠD LÖSEMĠDE ALLOGENEĠK HEMATOPOETĠK KÖK 

HÜCRE NAKLĠ EBMT RĠSK SKORU     

Risk faktörü                                                                    Skor ve tanım 

Hastalık evresi                                                                  Kronik:0, HızlanmıĢ:1, Blastik:2 

YaĢ                                                                                    <20 yaĢ:0, 20-40 yaĢ:1, >40 yaĢ:2 

Tanıdan sonraki süre                                                        1 yıl ve altı:0, 1 yıl üstü:1 

Verici tipi                                                                          HLA uygun verici:0, diğerleri:1 

Alıcı-verici cinsiyet uyumu                                              alıcı Erkek, verici Kadın:1, diğer  

                                                                                            durumlarda:0         

 

KML RĠSK SKORLAMASI    

 

Sokal Risk Skoru 

 

Hesaplanması                                                  Risk Sınıflandırması 

 

Skor = 0.0116 x [yaĢ (yıl) - 43.4)]                    DüĢük risk< 0.8 

+ 0.0345 x (dalak-7.51) + 0.188 x                    Orta risk 0.8-1.2 

[(trombosit sayısı/700)
2 
- 0.563]                       Yüksek risk > 1.2 

+ 0.0887 x (blast-2.1) 

 
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) KML EVRE TANIMLARI  

 

HızlanmıĢ Evre (DSÖ 2008 kriterleri) 

-Çevresel kan lökositlerinin ve/veya çekirdekli kemik iliği hücrelerinin %10-

19‘unun blast olması 

-Çevresel kandaki bazofillerin ≥ %20 olması 

-Tedavi ile iliĢkisiz kalıcı trombositopeni < 100.000/mm
3
 veya      

  tedaviye yanıtsız kalıcı trombositoz > 1x10
6
/mm

3 

-Tedaviye yanıtsız ve giderek artan dalak büyüklüğü ve lökosit sayısı 

-Sitogenetik olarak klonal dönüĢüm olması 

 

Blastik Evre (DSÖ 2008 kriterleri) 

-Periferik (çevre) kan lökositlerinin veya kemik iliğindeki çekirdekli hücrelerin 

≥ %20‘sinin blast olması 

-Kemik iliği dıĢı (Ekstramedüller) blastik proliferasyon 

-Kemik iliği biyopsisinde gruplar halinde blastların olması 

 

Kaynak: Türk Hematoloji Derneği kronik miyeloid lösemi ve kronik 

miyeloproliferatif hastalıkları Ulusal Tanı ve Tedavi Rehberi 
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3. HEMATOLOJĠ POLĠKLĠNĠĞĠNDE SIK KARġILAġILAN 

HASTALIKLARIN ICD-10 KODLARI 

 

 

Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi D50 

Vitamin B12 Eksikliği D51 

Talassemi D56 

Aplastik anemi D61 

KazanılmıĢ saf eritroid dizi aplazisi D60 

Kalıtsal faktör VIII eksikliği D66 

Hodgkin Lenfoma C81 

Foliküler HDL C82 

Yaygın HDL C83 

Waldenström Makroglobulinemisi C88.0 

Multipl myelom C90 

Akut lenfoblastik lösemi C91.0 

Kronik lenfositik lösemi C91.1 

Saçlı hücreli lösemi C91.4 

Akut miyeloid lösemi C92.0 

Kronik miyeloid lösemi C92.1 

Akut promiyelositik lösemi C92.4 

Akut miyelomonositik lösemi C92.5 

Akut monositik lösemi C93.0 

Akur eritremi ve eritrolösemi C94.0 

Ġsyopatik trombositopenik purpura D69.3 

Trombofili  

Miyelodisplastik sendromlar D46.7 

Esansiyel trombositemi D75.2 

TTP D69.8 

Otoimmun hemolitik anemi D59 

Polisitemia vera D45 

Purpura ve diğer hastalıklar D69 

LGL C91.9 

Gebelik trombositopenisi D61.9 

Nötropeni D71 
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4. POLĠKLĠNĠK ĠNTÖRNÜNÜN ORYANTASYONU 

 

A Blok 2. Bodrumdaki Odalar: 

1. Sekreterlik 

2. Tedavi Odası 

3. I. Poliklinik 

4. II. Poliklinik 

5. Laboratuar 

6. Mikroskopi odası 

7. Kullanılmayan kapı 

8. Kan alma odası 

Hematoloji Polikliniği Telefon Numaraları ve ÇalıĢanları 

1. Sekreterlik: 32654 

a. Hikmet Korkmaz 

b. Filiz Sanal 

2. Tedavi Odası: 31466 

a. HemĢire Sevinç Özgür 

3. I. Poliklinik Odası: 31391 

4. II. Poliklinik Odası: 32245 

5. Laboratuar: 32126 

a. Idil Dabak (laboratuar sorumlusu) 

b. Serpil Kara 

c. Özlem Yılmaz 

d. Yasin Ayhan (Personelimiz) 

6. Mikroskopi odası: 32435 

7. Kullanılmayan kapı 

8. Kan alma odası: 31380 

a. Melek Koç 

Hasta ve Yakınlarının En Sık Sorduğu Sorulara Cevaplar 

1. Naciye hanım buradan ayrıldı. Okmeydanına gitti. 

2. Kültigin bey baĢka bölümde 

3. Veysel bey 3. katta 

4. Kan sayımı için randevu kartındaki KS yazısı yeterli. Ġkinci bir istek 

kağıdına gerek yok. 

5. Randevu günü erkenden gelip kan sayımı yaptırıyorsunuz. 

6. BaĢka hastanelerden sevk kabul olmuyor. Önce dahiliye polikliniğine 

gitmeniz gerekiyor. 

7. Kan verilecek hastalara epikriz yazdırılacak. Rapor odasında yazdırılıp 

imzalatılacak. 

8. Rapor odası bir kat yukarıda ve koridorun sonunda. 
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RANDEVU NASIL VERĠLĠR? 

 

1. Randevu süresinin tespiti: Asistana sorulmalıdır. Asistanın da hastanın bir 

sonraki kontrole ne zaman geleceği konusunda kesin bir fikri olmayabilir 

ve o da danıĢma ihtiyacı içinde olabilir. 

2. Randevu tarihinin belirlenmesi: 

a. Poliklinik acil hastalar dıĢında sadece pazartesi, çarĢamba ve cuma 

günleri yapılmaktadır. Salı ve perĢembeye randevu verilmemelidir. 

b. Randevu verilen günün bayram veya tatil günü olup olmadığına 

özellikle dikkat edilmelidir. 

c. Hematoloji polikliniğinde bakılabilecek hasta sayısının belirli 

sayıyı aĢması ölümcül hatalara yol açma riskini taĢımaktadır. Bu 

sebeple kontenjan geçilmemelidir. 

3. Randevu tarihi tespit edildikten sonra randevu defterine hastanın adı ve 

soyadı okunaklı olarak yazılır. 

4. Randevu kartı hastadan istenir. Bu kartta iki sütun vardır. Soldaki sütuna 

geliĢ tarihi yazılır. Sağdaki sütuna ise geldiğinde yapılacak kan tahlili 

yazılır. Hematoloji hastalarının neredeyse tamamında kontrollerde kan 

sayımı yapılmaktadır. Kan sayımı için KS olarak kısaltma yazılması 

yeterlidir. En alt kısma ise tanı ve ICD-10 kodu girilecektir. 

 

 

 

 

Doldurulması  
Zorunlu 
Alanlar 

Tanı ve ICD 
kodu yazılacak 
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5. TEDAVĠLER 

KEMOTERAPĠ PROTOKOL REÇETELERĠ 

BoĢluklara yazilacaklar asistana veya hematoloji öğretim üyesine sorulacak 

 

CHOP 

 

Rx       Vücud yüzey alanı 

1. Ġzotonik 1000 cc  No: I  

  S. 1x1   

2. Izotonik Mediflex 150 cc No: II  

  S: 1x2   

3. Endoxan 500 mg flakon D …. B (…)  

  S: 1 x …. mg   

4. Adriblastina 10 mg fl. D …. B (…)  

  S: 1 x … mg   

5. Vinkristine DBL 2 mg ampul D I B (bir)  

  S: 1 x 2 mg   

6. Prednol-L 40 mg fl. No: II (iki)  

  S: 1 x 2   

7. Prednol 16 mg tab. D I B  

  S: 1 x 5   

8.  Kytril veya Navoban veya Zofran 

Zydis tab. 

D I B  

  S: 1x1    

Not: Reçete 21 günlük tedavi içindir. 

 

 COP=Adriblastina‘sız CHOP 

 

R-CHOP 

Rx      Vücud yüzey alanı 

1. Ġzotonik 1000 cc  No: I  

  S. 1x1   

2. Izotonik Mediflex 150 cc No: IV  

  S: 1x2   

3.  Mabthera 500 mg falkon D I B (bir)  

  S: 1 x …. mg    

4.  Mabthera 100 mg falkon D…B   

  S: 1 x …. mg   

5. Endoxan 500 mg flakon D …. B (…)  

  S: 1 x …. mg   

6. Adriblastina 10 mg fl. D …. B (…)  

  S: 1 x … mg   
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7. Vinkristine DBL 2 mg ampul D I B (bir)  

  S: 1 x 2 mg   

8. Prednol-L 40 mg fl. No: II (iki)  

  S: 1 x 2   

9. Prednol 16 mg tab. D I B  

  S: 1 x 5   

10.  Kytril veya Navoban veya Zofran 

Zydis tab. 

D I B  

  S: 1 x 1, 1. ve 2. gün   

11. Minoset tablet D I B  

  S: 1 x 1   

12.  Prednol-L 20 mg flakon D I B  

  S. 1x1   

13. Avil ampul D I B  

  S: 1x1   

14. Neupogen 30 MÜ ampul D I B  

  S: 1x1 gereğinde   

Not: Reçete 21 günlük tedavi içindir. 

 

ABVD 

Rx      Vücud yüzey alanı  

1. Izotonik Mediflex 150 cc No: IV  

  S: 1x2   

2. Adriblastina 10 mg fl. D …. B (…)  

  S: 1 x … mg   

3. Bleocin 15 mg fl D I B (bir)  

  S: 1 x 15 mg   

4. Velbe 10 mg fl. No: I (bir)  

  S: 1 x 10 mg   

5. Deticine 200 mg fl. D …. B  (…)  

  S: 1 x 5   

6.  Kytril veya Navoban veya Zofran 

Zydis tab. 

D I B  

  S: 1x1    

 

*Antiemetikler asistana sorulmalı. Hastanın elindeki Kemoterapi 

şemasında daha önce yazılmış bulunan antiemetik öğrenilebilir 

 

MULTĠPL MĠYELOMDA “THALIDOMIDE” TEDAVĠSĠ 

Rx 

1. Thalidomide Pharmion 50 mg kapsül 

D VIII B (Sekiz) 

2. Dekort 0.75 mg tablet  

D XI (Onbir) 
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Thalidomide. Ġlk hafta 1 x 2 

   Ġkinci hafta 3 x 1 

   Sonra  2 x 2  En az 2 ay 

 

Dekort 40 mg/gün 28 günlük siklus boyunca 1.8.15.22.günler 

 

Oral proton pompa inhibitörü 

 

1.gün Dekort 8.gün Dekort 15.gün Dekort 22.gün Dekort 

2 9 16 23 

3 10 17 24 

4 11 18 25 

5 12 19 26 

6 13 20 27 

7 14 21 28 

 

 

Thalidomide yan etkileri: 

 

-Sedasyon, halsizlik, kabızlık, cilt döküntüleri. 

 

-Derin ven trombozu 

 

 Thalidomide tek baĢına kullanıldığında .............. %1-3 

 Deksametazon ile kullanıldığında ....................... %10-15 

 Kemoterapötiklerle birlikte kullanıldığında %25 

 

Thalidomide Dozu 

Genellikle 200 mg,2-4 hafta sonra 400 mg‘a çıkılabilir 

Steroidle birlikte olduğunda 200 mg‘a aĢmaya gerek yoktur. 

 

 

BORTEZOMĠD + DEKSAMETAZON PROTOKOLÜ 

13q delesyonu olan hastalarda ilk basamak tedavisinde veya VAD tedavisi yanıtsız olanlarda 

kullanılır. 

 

1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

B   B    B   B     

D D  D D   D D  D D   
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Velcade (Bortezomid): 1.3 mg/m2, hızlı intravenöz injeksiyon 1.4.8.11.günler 

Dexametazon: 40 mg/gün, 3 ya da 4 dozu bölünerek ve proton pompa inhibitörü 

eĢliğinde 1,2,4,5,8,9,11,12.günler 

21 günde bir tekrarlanır. 

6-8 siklus boyunca kullanılır. 

 

 

ESANSİYEL TROMBOSİTEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI 

Hastaları risk gruplarına göre sınıflandırarak tedavi yaklaĢımı gerekmektedir.  

 

1- DÜġÜK RĠSK: YaĢ <60 , kanama , tromboz veya iskemi hikayesi yok.Trombosit sayısı 

<1.5milyon/mm³de. Kardiyovasküler risk faktörleri (sigara, obezite, hipertansiyon, 

diabetes mellitus, hiperlidemi) yok. 

2- YÜKSEK RĠSK: YaĢ >60.Trombosit sayısı >1.5 milyon/mm³. Kanama, tromboz veya 

iskemi hikayesi var. Kardiyovasküler risk faktörkeri var. 

3- ORTA RĠSK: DüĢük ve yüksek risk grubuna girmeyen hastalar. 

 

Esansiyel Trombositemide Tedavi Algoritması 

Risk Kategorisi YaĢ<60 YaĢ>60 Doğurganlık 

Çağındaki Kadınlar 

DüĢük Risk Tedavi yok veya 

düĢük doz aspirin 

Tedavi gerekmez Tedavi yok veya 

düĢük doz aspirin 

Orta Risk (tr<1.5 milyon) Tedavi yok veya 

düĢük doz aspirin 

Tedavi gerekmez Tedavi yok veya 

düĢük doz aspirin 

Orta Risk (tr>1.5 milyon) Tedavi gerekmez Tedavi gerekmez Tedavi gerekmez 

Yüksek Risk Hidroksiüre veya 

düĢük doz aspirin 

Hidroksiüre ve düĢük 

doz aspirin 

IFN ve düĢük doz 

aspirin 

 
Kaynak: Williams Manual of Clinical Hematology, 6

th
 Edition 

SPLENEKTOMĠ ÖNCESĠ AġILAMA 

Ameliyattan 2 hafta kadar önce üç aĢı yapılır. 

 

1. Pnömokok aĢısı 

a. Pneumo 23® ampul 

b. Pneumovax® ampul 

2. Hemofilus influenza aĢısı 

a. Act-HIB ampul® 

3. Meningokok aĢısı ise 2 nolu tedavi odasından ücretsiz olarak temin 

edilebilir. 

 

Bu üç aĢı ayni günde ciltaltından yapılır. 
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® Ticari Ġsim 
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6. HEMATOLOJĠ BĠLĠM DALININ TELEFON NUMARALARI 

Prof.Dr.Meliha Nalçacı .......................................... 31900 

Prof.Dr.Yüksel Pekçelen ........................................ 32146 

Prof.Dr.Tanju Atamer ............................................ 31325 

Prof.Dr.Deniz Sargın .............................................. 31315 

Prof.Dr.Melih Aktan .............................................. 32861 

Prof.Dr.Sevgi Kalayoğlu-BeĢıĢık ........................... 32860 

Prof.Dr.Selim Yavuz .............................................. 33183 

Prof.Dr.Mustafa Nuri Yenerel................................ 31613 

Sekreterlik .............................................................. 32654 

Kan alma odası ....................................................... 31380 

Laboratuar .............................................................. 32126 

Mikroskop odası ..................................................... 32435 

I. Poliklinik ............................................................. 31391 

II. Poliklinik ........................................................... 32245 

Servis ...................................................................... 31463 

Servis Asistan Doktor odası ................................... 32947 

Servis Koridor ........................................................ 32948 

Özel Hematoloji Servisi ......................................... 32140 

Kemik iliği nakil ünitesi ......................................... 31947 

Kemik iliği nakil ünitesi doktor odası .................... 31946 

Aferez ünitesi ......................................................... 32655 

KĠT Polikliniği ....................................................... 32806 

Moleküler Hematoloji Laboratuarı ........................ 33258 
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7. ASĠSTANLARIN SERVĠSTE SIK ARADIKLARI TELEFONLARIN 

NUMARALARI 
Hematoloji Laboratuarı ............................................................... 32126-31380 

Hematoloji Polikliniği ................................................................. 32435-32245 

Özel Hematoloji ..................................................................................... 32146 

Kemik Ġligi Transplantasyon Ünitesi ..................................................... 31947 

Aferez (Senem Dadın) ................................................................. 33158-32655 

Moleküler Hematoloji Lab ..................................................................... 32588 

DETAE Lab………………………………………………………33369/3318 

Tıbbi Biyoloji (FISH) Lab……………………………………………..33429 

Rapor Sekreterligi .................................................................................. 31619 

Radyasyon Onkolojisi Asistan Odası ..................................................... 34122 

Onkoloji DanıĢma .................................................................................. 34000 

Gastroenterohepatoloji Uzmanı .............................................................. 32671 

Endoskopi ............................................................................................... 31130 

Nefroloji Uzman Odası .......................................................................... 33040 

Hemodializ ............................................................................................. 31385 

Böbrek Transplantasyon Polikliniği ....................................................... 32149 

Romatoloji Poliklinik ............................................................................. 32879 

Kütüphane .............................................................................................. 33251 

Ġnfeksiyon Laboratuarı ........................................................................... 31430 

Dahiliye Karantina ................................................................................. 31326 

Nükleer Tıp Sekreterlik (Randevu) ........................................................ 32290 

Nükleer Tıp Asistan Odası ..................................................................... 32966 

Kardiyoloji Uzman Odası ....................................................................... 31404 

EKO ........................................................................................................ 31404 

EKG ........................................................................................................ 32715 

Nöroloji konsültasyonu .......................................................................... 32470 

Psikiyatri konsultasyonu ........................................................................ 32378 

KBB Poliklinigi ...................................................................................... 32499 

Çocuk Hematoloji Laboratuarı ............................................................... 31662 

Dahiliye Anabilim Dalı BaĢkanlığı Sekreteri ......................................... 31330 

Baktek sonucu ........................................................................................ 32376 

BT/MR Kayıt .......................................................................................... 32925 

BT/MR Yorum Alma: ............................... 33001-33002-33003-33004-33005 



 91 

8. VÜCUD YÜZEY ALANI 
 

 


