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HEMATO-ONKOLOJİ 
HASTALARINDA YOĞUN 
BAKIM GEREKSİNİMİ 

Dr. Sibel TEMÜR 

•  Onko-‐hematolojik	  hastalıkların	  tedavisinde	  
al4a	  yatan	  maligniteye	  yönelik	  primer	  tedavi	  
sürdürülürken	  gerekli	  durumlarda	  etkin	  yoğun	  
bakım	  destek	  tedavilerinin	  uygulanması	  kri=k	  
kanser	  hastalarında	  mortaliteyı	  azaltmaktadır.	  

•  Tanı	  ve	  terapö=k	  stratejiler	  gelişiyor	  
•  Kanser	  hastalarının	  yoğun	  bakım	  triyajında	  
spesifik	  skorlama	  yok	  

•  Prognozda	  	  nötrofil	  sayısı	  değil	  organ	  
yetmezliği	  daha	  belirleyici	  

•  Bazı	  riskli	  sonuçları	  olabilecek	  kemoterapilerin	  
yoğunbakımda	  uygulanması	  tarHşılıyor	  

KANSER HASTALARINDA AKUT 
SOLUNUM YETERSİZLİĞİNİN 

NEDENLERİ 
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ENFEKSİYON DIŞI NEDENLER AYIRICI TANIDA 
TETKİKLER 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
BASKILANMIŞ… 

•  Transplantasyon hastaları 
•  En fazla immunsupresyon uygulanan 

hastalar KEMİK İLİĞİ NAKLİ (BMT) 
yapılan hastalar 

•  Aplastik Anemi dışında PERİFERİK 
KANDAN KÖK HÜCRE NAKLİ (PBSCT) 
uygulanıyor 

 

 
 

İmmunsupresyonun seyri… 
•  Önhazırlık: (5 gün) vuldarabin,busulfan, 

antitimosit globilin 
•  Nötropenik faz:Engraftman öncesi (5-22 

gün) siklosporin,cellcept 
   Viral,bakteriyel,fungal profilaksi 
•  Erken dönem:Engraftman sonrası 

100.güne kadar 
•  Geç dönem:100 gün sonrası 
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Pulmoner komplikasyonlar Enfeksiyöz olmayan pulmoner 
komplikasyonlar 

Erken Komplikasyonlar 
•  Pulmoner ödem 
•  Üst havayolu komplikasyonları 
•  İdiyopatik pnömoni sendromu 
•  Diffüz alveolar hemoraji 
•  Radyasyon pnömonisi 
•  Akut GVHD 
•  Plevral effüzyon 
•  Sitolitik Trombus 
•  Mediastinal amfizem 

Geç Komplikasyonlar 
•  Kronik GVHD 
•  Bronşiolitis obliterans 
•  İdiyopatik pnömoni sendrom 
•  Sekonder alveolar proteinozis 
•  Sekonder malgniteler 
•  Radyasyon fibrozis 
•  Veno-oklusif hastalık 

Pulmoner ödem ve Plevral efüzyon 

•  24 yaş, bayan  
•  Otolog BMT, 

Hodgkin 
•  Pulmoner ödem, 

sağda plevral 
efüzyon 

                            YÜH arşiv 

 

İdiyopatik pnömoni sendrom 

•  51 yaş, erkek 
•  Otolog BMT, non-

Hodgkin lenfoma 
•  Bilateral interstisyal 

infiltrat 
•  BAL,biyopsi 
•  infeksiyon mu, değil 

mi? 
Postgrad Med J 2002;78:257-262 

Diffüz alveoler hemoraji 

•  21 yaş, bayan 
•  Otolog BMT 
•  Yaygın alveolar 

hemoraji, sol 
tarafta yaygın 
alveolar 
infiltrasyon 

                  YÜH arşiv 

Bronşiolitis obliterans 

•  51 yaş , erkek 
•  4.ay otolog BMT 
•  Expiratuar scan, 

hava tuzakları 
•  Bronşiolitis 

obliterans 

YÜH arşiv 
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Enfeksiyöz Komplikasyonlar 

 
Nötropenik faz 
•  İnvazif aspergillozis 
•  Candida 

 
Erken faz 
•  Sitomegalovirüs 
•  Pnömosistis carini 

pnömoni 
 

Aspergillozis Pnömonisi 

•  22 yaş,erkek, AML 
•  uzun süreli nötropeni 
•  Bronkoskopi, Aspergilloz 

pnömoni 
•  Sağ üst lob kavite gösteren 

kitle, sol plevral effüzyon 
•  CT;’air-crescent’pulmoner 

nodülde kavitasyon 
 
The British Journal of Radiology, pg;375 June 2003 

Fungal Pnömoni 

•  66 yaş,erkek, AML 
•  Candida infeksiyonuna bağlı 

multipl mikronodül 
•  CT; multipl mikronodül etrafında 

buzlu cam ‘CT halo’, konsolide       
   fungal infeksiyon 
   etrafında   
   hemorajik infarkt   

The British Journal of Radiology, pg;376 June 2003 

Sitomegalovirüs pnömoni 

•  CT 1;CMV pnömoni ve 
özefajiti, bilateral 
üst lob buzlu cam, sol 
üst lob konsolidasyona 
bağlı kavitasyon, 
mediastende hava 

•  CT 2;47 yaş, 
erkek,KML, her iki alt 
lobda konsolidasyon, 
yamalı buzlu cam ve 
multipl mikronodül 

                         YÜH arşiv 
 

Pnömosistis Karini Pnömonisi 

•  65 yaş, erkek, MM, uzun 
süreli nötropeni 

•  CT;  PCP için 
karakteristik,diffüz 
bilateral ve simetrik 
perihiler buzlu cam 
görüntüsü 

                             YÜH arşiv 

GVHD 

•  Sistemik GVHD 
•  CT; Bronşial 

dilatasyon, bronş 
duvar kalınlaşması, 
hava tuzakları ile 
yamalı akciğer 

•  GVHD’e bağlı 
obliteratif 
bronşiolitis 

The British Journal of Radiology, pg;378 June 2003 
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YBU’ne alınma nedenleri 

•  Respiratuar yetersizlik/mekanik ventilasyon 
•  Sepsis 
•  Kardiyak disfonksiyon 
•  Nörolojik bozulma 
•  Pnömoni 
•  Yaygın alveoler hemoraji 
•  ARDS 
•  GIS kanaması 
                           Bone Marrow Transplantation 2006;37,119-133 

•  PBSCT uygulanan 79 hasta 
•  45 otolog, 34 allojenik 
•  18 hasta YBÜ’ne alındı: 7 hasta ex 
•  3 hasta NIMV 
•  4 hasta NIMV + IMV 
•  11 hasta IMV                9 hasta extübe 
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KANSER HASTALARINDA AKUT RENAL 
YETERSİZLİK NEDENLERİ 

•  Hepa=k	  hasarlanma	  sitoredük=f	  terapinin	  
yaygın	  bir	  komplikasyonudur.	  

•  Nakil	  sonrası	  erken	  gelişen	  SOS’nin	  en	  önemli	  
komplikasyonu	  ABY’dir.	  Hepatorenal	  
sendromu	  taklit	  eder.	  Fakat	  böbrek	  histolojisi	  
normaldir.	  

Sinüzoidal Obstrüksiyon Sendromu 
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AKUT TÜMÖR LİZİS 
SENDROMU 

Hematolojik /onkoloji hastalarında; 
•  Prognozu belirlemek  
•  Tedaviyi yönlendirmek   
•  Hasta-hasta yakınlarını bilgilendirmek 
•  Mortaliteyi öngörme 
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• 2005 -2010 yılları arasında Yeditepe Üniversite Hastanesi 
YBÜ’ de  takip edilen   hematolojik-onkoloji hastalarından 
kemik iliği nakli yapılan( n:25 ) ve kemik iliği nakli yapılmayan 
(n:25)  toplam 50 hastanın verileri akut fizyoloji ve organ 
yetersizliği skorları açısından retrospektif olarak 
değerlendirildi: 
•  APACHE II, III, IV (Acute Physiology And Chronic Health 
Evaluation) 
•  SAPS III (Simplified Acute Physiology Score)  
•  SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 
•  Δ SOFA 1. - 3. gün 

Grup 1 hasta tanıları 

Grup 2 hasta tanıları 

Grup 1 ve 2 hastaların demografik verileri  

Grup 1 ve 2 hastaların 1. Gün mekanik 
ventilasyon ihtiyacı verileri  

Grup 1 ve 2 hastaların vazopresör kullanım verileri  

Grup 1 ve 2 hastaların YBÜ’de exitüs 
oranları 

Grup 1 ve 2 hastaların skorlama sistemleri sonuçlarının ortalama 
değerleri  

Gruplar arasında skor sonuçları açısından istatistiksel fark yoktur.  

	   GRUP	  1 
	  

GRUP	  2 

APACHE II P	  >	  0,05 r	  :	  0,18 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,23 

APACHE III P	  >	  0,05 r:	  -‐0,15 p	  <	  0,05 
r	  :	  -‐0,4 

APACHE IV P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,19 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,35 

SAPS 3 P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,3 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,36 

SOFA 1.GÜN P	  <	  0,01 r	  :	  -‐0,5 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,34 

∆ SOFA P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,18 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,25 

SOFA 3.GÜN P	  <	  0,001 r	  :	  -‐0,7 p	  <	  0,05 
r	  :	  -‐0,5 

1. GÜN MV P	  >	  0,05 r	  :	  0,33 P	  >	  0,05 
r	  :	  0,37 

YBÜ'DE KALIŞ SÜRESİ P	  >	  0,05 r	  :	  0,14 P	  >	  0,05 
r	  :	  0,16 

HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,04 P	  >	  0,05 
r	  :	  0,09 

VAZOPRESÖR İHTİYACI p	  <	  0,05 r	  :	  0,4 p	  <	  0,01 
r	  :	  0,6 

NÖTROPENİ P	  >	  0,05 r	  :	  0,06 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,19 

HB P	  >	  0,05 r	  :	  0,2 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,05 

PLT P	  >	  0,05 r	  :	  0,15 P	  >	  0,05 
r	  :	  0,08 

PT P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,13 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,35 

aPTT p	  <	  0,05 r	  :	  -‐0,44 P	  >	  0,05 
r	  :	  0,006 

ALBÜMİN P	  >	  0,05 r	  :	  0,086 P	  >	  0,05 
r	  :	  0,078 

T.BİLİRUBİN P	  >	  0,05 r	  :	  0,24 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,13 

KREATİNİN P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,05 p	  <	  0,05 
	  r	  :	  -‐0,4 

KAN KÜLTÜRÜNDE ÜREME p	  <	  0,05 r	  :	  0,5 P	  >	  0,05 
r	  :	  -‐0,21 

NAKİL TİPİ P	  >	  0,05 r	  :	  -‐0,3 -‐ 

GVHD P	  >	  0,05 r	  :	  0,09 -‐ 
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Grup 1 ve Grup2 hastalarının APACHE II ROC eğrileri  

	  Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  

Grup 1 ve Grup2 hastalarının APACHE III ROC eğrileri  

 Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  

Grup 1 ve Grup2 hastalarının APACHE IV ROC eğrileri  

	   	  Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  

Grup 1 ve Grup2 hastalarının SAPS 3 ROC eğrileri  

Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  

Grup 1 ve Grup2 hastalarının SOFA 1.GÜN ROC eğrileri  

Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  

Grup 1 ve Grup2 hastalarının ∆ SOFA ROC eğrileri  

Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  
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Grup 1 ve Grup2 hastalarının SOFA 3.GÜN ROC eğrileri  

Grup1	   	   	   	   	   	  Grup2	  	  

Grup 1 ve Grup 2 Skorlama Sonuçlarının Özgüllük ve Duyarlılık Verileri  

GRUP	  1 DUYARLILIK ÖZGÜLLÜK EŞİK	  DEĞER AUC 

APACHE II 60 50 20,5 0,61 

APACHE III 53 50 80 0,59 

APACHE IV 66 60 45 0,61 

SAPS 3 86 50 80,5 0,70 

SOFA 1.GÜN 87 60 9,5 0,83 

∆ SOFA 53 60 1,3 0,60 

SOFA 3.GÜN 86 80 10,5 0,95 

GRUP	  2 DUYARLILIK ÖZGÜLLÜK EŞİK	  DEĞER AUC 

APACHE II 64 50 22,5 0,64 

APACHE III 70 75 84 0,75 

APACHE IV 70 75 46,5 0,72 

SAPS 3 76 63 82 0,72 

SOFA 1.GÜN 70 63 8,5 0,71 

∆ SOFA 70 50 1,5 0,65 

SOFA 3.GÜN 94 75 8,5 0,82 

Hematolojik / onkoloji hastaları ve skor  
sistemlerinin sağ kalımı belirleme gücü 

•  SOFA 1. ve 3. gün değerlerinin farkı (Δ SOFA) 
yoğun bakım mortalitesini belirlemede 
yararlıdır.1  

•  Hastanın YBÜ’ e geliş SOFA değeri sağ kalım 
hakkında bilgi verir. 2 

•   APACHE II  skorunun bu hasta grubunda sağ 
kalımı belirleme gücü ile ilgili farklı sonuçlar 
vardır.3, 4 

1.  Lamia et al:. Intensiive Care Med. 1998; 32:1560,  
2.  Neuman et al. Ann Hematol 2008 87:299-304  
3.  Afessa et al. Mayo Clin Proc 1992; 67: 117.            
4.  Paz et al: Chest 1993; 104:527-531) 

•  Grup 1 hastalarında ,yoğun bakım 
ünitesine gelişte ve 3. günde 
değerlendirilen SOFA skorlarının 
mortaliteyi belirleme gücü en yüksektir. 

•  Grup 2 hastalarda; APACHE III  ve SOFA 
3. günde değerlendirilen skorlarının 
mortaliteyi belirleme gücü en yüksektir..  

Kri=k	  hastada	  mortaliteyi	  doğrudan	  etkileyecek:	  
*Çoklu	  organ	  yetersizlikleri	  için	  riskli	  durumlarda	  
*Erken	  non	  invaziv	  mekanik	  ven=lasyon	  desteği	  
gerek=ğinde	  Hemato-‐Onkolog	  ve	  Yoğun	  Bakım	  
Hekimi	  ile=şimde	  olmalıdır.	  
	  
Erken	  ve	  etkin	  ayırıcı	  tanıda	  daha	  az	  invaziv	  
yöntemler	  tercih	  edilmelidir.	  

SONUÇTA; 
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Spesifik	  tedaviye	  özgü	  prognoz	  ve	  seyir	  
mul=disipliner	  olarak	  paylaşılmalıdır.	  
Eş	  zamanlı	  gelişebilecek,	  birbiri	  ile	  örtüşen	  
patolojiler	  konusunda	  şüpheci	  davranılmalıdır	  
	  
	  

SONUÇTA; 


