
Hande Turna

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Onkoloji Bilim Dal›

33

Kanser hastalar›nda periferik kan elamanlar›n›n
artmas›na veya azalmas›na ba¤l› olarak ortaya ç›ka-
bilen hematolojik sorunlar s›k olarak görülür. Ka-
nama, infeksiyon, tromboz gibi klinik tablolara yol
açan bu problemler genellikle hastal›¤›n biyolojisi-
ne ba¤l› olarak veya uygulanan tedavilerin yan et-
kileri olarak geliflir.

Primer olarak kemik ili¤i hücrelerinden kaynak-
lanan hematolojik malignitelerin d›fl›nda solid tü-
mörlerin uzak metastaz yolu ile kemik ili¤ini tut-
mas›, normal hematopoetik hücrelerin görevlerini
yapamamalar›na veya yetersiz kalmalar›na sebep
olabilir. Kanser ve tedavisinin hematopoezde de¤i-
fliklikler meydana getirmesi kök hücreler üzerine
direk etki ederek veya büyüme faktör üretimini ve-
ya bunlara olan yan›t› de¤ifltirerek olur.

Hematolojik toksisite klinik uygulamalarda kan-
ser tedavisine ba¤l› olarak görülen toksisiteler için-
de en tehlikeli olanlar›n bafl›nda gelir.Günümüzde
uygulanan yo¤un kemoterapi ve radyoterapi yön-
temleri ile periferik kan elemanlar›nda görülen
azalmalar en s›k rastlan›lan de¤iflikliklerdir.En s›k
görülen toksisite olan nötropeni, ciddi infeksiyon
ve sepsis gibi tablolara yol açarak ölümcül olabile-
ce¤i gibi trombositopeniye ba¤l› kanamalar da ha-

yat› tehdit eden durumlara yol açabilir.Kemoterapi
uygulamalar›n›n nötrofil ve trombositlerin sadece
say›s›n› azaltarak de¤il, kalitatif de¤iflikliklere yol
açarak da benzer komplikasyonlar› ortaya ç›karta-
bilece¤i unutulmamal›d›r.

Kemoterapi uygulamalar›n›n kemik ili¤i üzerin-
de meydana getirdi¤i hasar; kullan›lan ilaçlar ve et-
kiledikleri farkl› hemopoetik hücre dizilerinin ya-
flam süreleri ile iliflkilidir. Kemik ili¤inin; kök hüc-
reler ifli b›rakt›ktan sonra periferik kana 8-10 gün
daha olgun hücreler gönderebilecek bir rezervleri
vard›r. Bu nedenle kemik ili¤indeki de¤iflikliklerin
periferik kana yans›mas› yaklafl›k bir hafta sonra
olur. Genellikle lökopeni ve trombositopeninin pe-
riferik kanda saptanmas› 9-10.günler aras›nda, en
düflük de¤erlere ulaflmas› ise 14-18. günlerde olur.
21-28. günler aras›nda tam düzelme görülür.Hücre
siklüsüne spesifik ajanlarla düzelme daha h›zl›
olurken ( 7-14 gün), G0 faz›na da etkili Karmustin,
busulfan gibi ilaçlarla tam düzelme 6 haftaya kadar
uzayabilir. Kemik ili¤i tutlumu olan tümörlerde re-
zerv az oldu¤u için lökopeni veya trombositopeni-
nin geliflimi daha h›zl›, tam düzelme süresi ise da-
ha uzun olabilir.Baz› ilaçlar kümülatif toksisiteye
yol açarak uzun süreli pansitopenilere yol açabilir.
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Abstract

Alterations in hematological parameters and complications due to these changes are frequently
encountered in patients with solid tumors. Both the primary tumor and the therapeut›c interventions
can cause these complications. Anemia, neutropenia and thrombosis are the most frequent
complications.Treatment or palliation of these problems are briefly overwieved.
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Mitomisin-C ve nitrozüreler bu tip ilaçlara örnektir.

Kanser tedavisinde kullan›lan ilaçlar›n hücresel
ve hümoral immuniteyi bask›lay›c› özellikleri var-
d›r.‹mmunosupresyon kanser hastalar›n› çeflitli in-
fektif ajanlara karfl› korunmas›z duruma getirebi-
lir.Kemoterapi ilaçlar›n›n akut immunosupresif et-
kileri aktif ilaç uygulamas›ndan sonra uzun süre
devam etmez ama kemoterapinin ve primer tümö-
rün kendisinin, kronik ve gecikmifl immunsupres-
yona yol açabilece¤i de unutulmamal›d›r. 

Kanser hastalar›nda s›k rastlanan beslenme bo-
zukluklar›, demir, folik asit gibi vitamin eksiklikle-
ri, hastal›¤a veya uygulanan tedavilere ba¤l› geliflen
kemik ili¤i fibrozisi, hücrelerin y›k›lmas›na sebep
olan splenomegali veya hastal›¤a ba¤l› kanamalar
da hematolojik sistemde de¤iflikliklere sebep olabi-
lir. 

Kanser hastalar›nda ortaya ç›kan hematolojik
de¤ifliklikler afla¤›da özetlenmifltir.Yaz›n›n geri ka-
lan›nda bu sorunlardan en s›k karfl›m›za ç›kanlar
ve bunlara karfl› al›nabilecek önlemler üzerinde
durulacakt›r.

Kanser hastalar›nda görülen hematolojik 
de¤ifliklikler
1. Anemi
2. Eritrositoz
3. Lökositoz 
4. Lökopeni ve nötropeni
5. Eozinofili ve bazofili
6. Trombositopeni
7. Trombositoz
8. Hiperkoagulopati ve tromboz
9. Yayg›n damar içi p›ht›laflma

 

Anemi:
Kanserli hastalarda anemi en s›k gölen hema-

tolojik bozukluktur.Kanserin seyri s›ras›nda hasta-
lar›n % 50’sinde anemi tespit edilir. Kanser hastala-
r›nda anemi bir çok sebebe ba¤l› olabilir.Eritrosit
üretim azl›¤›na, kanamalara ba¤l› kay›plara, veya
hemolize ba¤l› olarak geliflebilir.Üretim azl›¤›na

ba¤l› anemi kemoterapi ilaçlar›na, radyoterapiye,
beslenme bozukluklar›na, demir eksikli¤ine, geçiri-
len ameliyatlara ba¤l› vitamin eksikliklerine,renal
yetersizli¤e, kemik ili¤i tutulumuna ba¤l› olabilir.

Timoma, lenfoma, akci¤er kanseri ve baz› ilaç
uygulamalar› ile saf eritrosit aplazisine ba¤l› anemi
görülebilir.

Hemolitik anemi kanser hastalar›n›n % 2-3’ünde
görülür.Kronik lenfositik lösemi,lenfoma ve over
teratomlar›nda en s›k, akci¤er ve serviks epidermo-
id karsinomlar›nda, mide, over, meme, kolon ade-
nokarsinomlar›nda nadiren görülebilir.Kan trans-
füzyonalar› hemolize yol açabilece¤i gibi sisplatin,
5-flurourasil gibi ilaçlar›n nadir de olsa hemoliz
yapt›¤› bildirilmifltir.Mitomisin gibi baz› kemotera-
pötikler ve özellikle musinöz adenokarsinomlar
mikroangiopatik hemolitik anemi adl› hemoliz ile
seyreden bir tabloya sebep olabilir.

Retikülosit, indirek bilirubin, LDH, demir ve de-
mir ba¤lama, B12, folik asit ölçümleri, direk ve in-
direk Coombs testleri, perferik formül de¤erlendir-
mesi ile üretim azl›¤›, hemoliz ve kay›plara ba¤l›
anemi ay›r›m› yap›lmal›; tedavi buna göre planlan-
mal›d›r.

Kanser hastalar›nda hastal›¤›n seyri s›ras›nda
kronik hastal›k anemisi görülebilir. Eritropoietin
düzeyleri düflük bulunabilir.Bu hastalarda 100-
300ünite/kg haftada 3 kez yap›lan eritropoietin uy-
gulamas› yarar sa¤layabilir.Eritropoietine en iyi ya-
n›t multiple miyelomda al›n›r. Solid tümörlerde
eritropoetin uygulamas› ile aneminin düzelmesi
yaklafl›k % 50 olguda görülebilir.Ekonomik maliye-
ti göz önüne al›nd›¤›nda eritropoietin uygulamas›
ülkemizde kanser hastalar›nda s›k kullan›lan bir
yöntem de¤ildir.

Anemiye ba¤l› yak›nmalar› olanlarda semptomla-
r› en h›zl› sürede düzeltmek için kan transfüzyonla-
r›ndan yararlan›l›r.Kronik anemisi olanlarda plazma
hacminde kompansatuar bir art›fl oldu¤undan tam
kan transfüzyonlar› ile hipervolemiye yol aç›labile-
ce¤i unutulmamal›d›r.Yafll›larda ve kalp yetersizli¤i
olanlarda eritrosit suspansiyonlar› tercih edilebilir. 
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Hemoglobin düzeyi 10>g/dl’in üstünde olanlar-
da genellikle kan transfüzyonu ihtiyac› olmamakta-
d›r. Hemoglobin düzeyi 8-10g/dl aras›nada olanlar-
da anemiye ba¤l› semptomlar var ise, yafll›larda, is-
kemik kalp yetersizli¤i olanlarda transfüzyon öne-
rilebilir. Hemoglobin düzeyi 7-8g/dl ve daha alt›n-
da olanlarda ise kan transfüzyonu endikedir.1 üni-
te eritrosit transfüzyonunun hemoglobin düzeyini
1g/dl olarak artt›raca¤› hesaplanarak, transfüzyon
ihtiyac› belirlenebilir.

Beslenme bozukluklar›na veya demir, B12, folik
asit gibi eksikliklere ba¤l› anemilerin tedavisinde
bu eksikliklerin yerine konmas›, kemik ili¤i tutulu-
mu olanlarda anemi semptomatik olarak düzeltilir-
ken primer hastal›¤a yönelik tedavinin sürdürülme-
si gerekmektedir.

Eritrositoz:
Kanser hastalar›nda paraneoplastik olarak erit-

rositoz görülebilir.Baz› tümörlerde ektopik eritro-
poietin üretimi gösterilmifltir.Renal hücreli karsi-
nom, serebellar hemangioblastom, hepatoma, ad-
renal tümörler paraneoplastik eritrositozun en s›k
görüldü¤ü tümörlerdir.Tümörün cerrahi olarak ç›-
kar›lmas› ve tedavisi % 90 olguda eritrositozu
azalt›r.

Lökositoz, bazofili ve eozinofili:
Kanser hastalar›nda lökosit say›lar›n›n

>50.000/mm3 düzeylerinde oldu¤u lökomoid reak-
siyonlar görülebilir.Granulosit hakimiyeti veya mi-
yeloblast, promiyelosit gibi öncü hücreler kanda
bulunabilir. Bu duruma özellikle metastatik meme,
akci¤er ve mide karsinomlar›nda rastlan›r. Löko-
moid reaksiyonlar›n infeksiyonlara efllik eden löko-
sitozdan klinik olarak ayr›lmas› önemlidir. Ateflin
efllik etti¤i durumlarda infeksiyon odaklar›n›n ekar-
te edilmesi, kültür sonuçlar›na göre antibiyotik bafl-
lan›p bafllanmamas›na karar verilmesi gerekir.

Özellikle genç ve çocuklarda görülen lenfositik
reaksiyonlar viral infeksiyonlara ba¤l›d›r ama kan-
serle iliflkili olarak da görülebilir. Miyeloproliferatif
hastal›klarda görülen bazofili lökomoid reaksiyon-

lara da efllik edebilir.Hodgkin hastal›¤›, mikozis
fungoides, yayg›n karsinomlar,beyin tümörleri ve
melanonmlarda eozinofili görülebilir.

Lökopeni ve nötropeni:
Lökopeni kansere ve tedavisine ba¤l› olabilir.

Nötropeni ve infeksiyon kanser hastalar›nda önem-
li bir morbidite ve mortalite sebebi ve birçok tip
kemoterapi için doz s›n›rlay›c› bir yan etkidir.

Uluslararas› kanser enstitütüsünün (NCI) öngör-
dü¤ü kemik ili¤i bask›lanmas›n›n derecelerini gös-
teren tablo afla¤›dad›r

Toksisite derecesi 4 oldu¤unda olgunun hospi-
talize edilerek ciddi infeksiyon ve kanama aç›s›n-
dan gözlenmesi, gerekli tedavi ve replasmanlar›n
yap›lmas› gerekir.Üçüncü ve dördüncü derecede
toksisite yaflayanlarda miyelosupresif özelli¤i olan
kemoterapi ilaçlar›n›n dozlar›n›n % 25-50 aras›nda
azalt›lmas› veya kemoterapi sonras›nda granülosit
koloni stimulan faktörü (G-CSF) kullan›lmas› öne-
rilebilir.G-CSF uygulamas› kemoterapi bitiminden
24-48 saat sonra bafllay›p nötrofil say›s› 10
000/mm3 oluncaya kadar sürdürülebilir.

Nötropenik hastalarda infeksiyon riski nötrope-
ninin derecesi ve süresi ile yak›n iliflkilidir. 7-10
günden fazla süren nötropenilerde ciddi infeksi-
yonlar görülebilir. Nötrofil say›s›n›n 500/mm3 ve al-
t›nda oldu¤u ve ateflin 38 °C’yi aflt›¤› durumlar feb-
ril nötropeni olarak adland›r›l›r. Ciddi infeksiyon
ve sepsise ba¤l› mortalite ve morbidite riski çok
yüksektir.

Tablo

Toksisite Lökosit Nötrofil Trombosit
Derecesi

0 4 2.0 100
1 3.0-3.9 1.5-1.9 75-99
2 2.0-2.9 1.0-1.4 50-74
3 1.0-1.9 0.5-0.9 25-49
4 <1.0 <0.5 <25

*Hücre say›s› 1000 hücre/ _L olarak belirtilmifltir.
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Febril nötropeni saptand›¤›nda kan, idrar ve fo-
kal infeksiyon oda¤› olabilecek bölgelerle ilgili kül-
türler al›nmal›d›r. Akci¤er filmi ve multi organ ye-
tersizli¤ine gidifli takip etmek aç›s›ndan rutin biyo-
kimyasal testler yap›lmal›d›r. Febril nötropenik has-
talar›n saatler içinde mortal bir septik tabloya gir-
me riskleri oldu¤u için kültür sonuçlar› beklenme-
den ampirik antibiyotik tedavisine bafllanmas›
önem tafl›r.

Sepsisi düflündüren hemodinamik problemi,
komorbid hastal›¤› olmayan, genel durumu iyi ve
renal ve hepatik fonksiyonlar›n normal oldu¤u bi-
linen ve nötropeni süresinin k›sa sürece¤i tahmin
edilen solid tümörlü hastalarda oral amoksisilin-
klavunat ve ciprofloksasin kombinasyonu uygun
bir ampirik antibiyotik kombinasyonu olabilir.
Bunlar›n d›fl›ndaki hastalar›n hospitalize edilerek
tercihen anti-psödomonal özelli¤i bulunan bir sefa-
losporin ve aminoglikozid kompinasyonu ile ampi-
rik antibiyotik tedavisine bafllanmas› uygun-
dur.Kültür sonuçlar›na göre antibiyotik tedavisi
modifiye edilebilir. Uzun süreli nötropenilerde atefl
kontrol alt›na al›nam›yorsa anti-fungal tedaviler dü-
flünülmelidir. Sepsis riski olan ve nötropeni süresi-
nin uzad›¤› hastalarda G-CSF uygulamalar› düflünü-
lebilir ama hastanede kal›fl süresi ve mortalite üze-
rine olan etkileri çok kesin de¤ildir.

Trombositopeni:

Trombositopeni kanser hastalar›nda genellikle
uygulanan kemoterapi ve radyoterapiye ba¤l›-
d›r.Bu durumlarda kemik ili¤indeki megakaryosit
say›s›ndaki azalma yetersiz trombosit üretimine se-
bep olur.Splenomegalisi olan hastalarda trombosit-
lerin dalakta y›k›lmas› ve kemik ili¤i infiltrasyonu
da trombositopeniye yol açabilir.Trombositopeni
yayg›n damar içi p›ht›laflmas›na ba¤l› bir tüketim
koagulopatisi olarak da ortaya ç›kabilir.

Trombosit transfüzyonu için 20 000/mm3’ün al-
t›ndaki de¤erler uzun y›llar s›n›r kabul edilmifltir.
Bu s›n›r günümüzde 10 000/mm3 olarak kabul edil-
mektedir.Fakat hastada 38 °C’yi aflan atefl, infeksi-

yon, efllik eden koagulasyon bozukluklar›, yayg›n
damar içi p›ht›laflma, hepatik yetersizlik gibi du-
rumlar varsa 20 000/mm3’ün üstündeki de¤erler
amaçlanmal›d›r. E¤er hastada trombositopeniye
ba¤l› kanama varsa trombosit say›s›ndan ba¤›ms›z
olarak trombosit transfüzyonu yap›labilir. Trombo-
sit say›s›n› 50 000/mm3’ün üzerinde tutmak amaç-
lan›r. Lomber ponksiyon, katater tak›lmas›, karaci-
¤er biopsisi, laparotomi gibi invaziv giriflimler için
trombosit say›s›n›n 50 000/mm3’ün üstünde olmas›,
beyin ve göz gibi kritik bölgelere yap›lacak müda-
kaleler için ise 100 000/mm3 düzeyinde olmas›
amaçlan›r.

Günümüzde trombosit replasman› için 6-8 üni-
te trombosit süspansiyonu yerine geçen trombofe-
rez seti ile haz›rlanm›fl ürünler tercih edilmektedir.
Bir tromboferezin 70 kg’l›k bir kifli de trombosit sa-
y›s›n› 40.000-50.000/mm3 art›rmas› beklenir. Trans-
füzyondan sonraki 10 dakika –1 saat ile 18-24 saat
aras›nda trombosit say›s›n›n yüksek olmas› amaç-
lanmaktad›r. E¤er yap›lan transfüzyona beklenen
yan›t al›nm›yorsa alloimmunizasyon, atefl, sepsis,
splenomegali, yayg›n damar içi p›ht›laflma gibi du-
rumlar akla gelmelidir. Alloimmunizasyon düflünü-
len hastalarda HLA uyumlu donörlerden transfüz-
yon düflünülebilir.

Trombositoz:
Kanser hastalar›nda trombosit morfolojisi ve

fonksiyonlar›nda bozukluk yapmayan sekonder
trombositoz görülebilir. Trombosit say›s›
400.000/mm3 üstünde oldu¤unda kronik ve akut
inflamasyonlar, akut kanama, anemi, demir eksik-
li¤i düflünülebilir. Trombositoz kanser hastalar›nda
görülen gezici tromboflebitlerle direkt olarak iliflki-
li de¤ildir.

Hiperkoagulabilite ve tromboz:

Kanser ve hiperkoagulabilite aras›ndaki iliflki
ilk defa kanser hastalar›nda gezici tromboflebitler
oldu¤unu gözlemleyen Trousseau taraf›ndan orta-
ya konmufltur. Hastal›¤›n seyri s›ras›nda %10-20
olguda venöz tromboembolizm görülebilir. Derin



Kanser Hastalar›nda Görülen Hematolojik Sorunlar

37

ven trombozu geçiren olgular›n %4-14’ünde 2 y›l
içinde kanser geliflti¤ini gösteren çal›flmalar var-
d›r.

Tümör hücrelerinin doku faktörü ve koagulas-
yon sistemini aktive eden faktörler salg›lad›¤›;
monosit, trombosit ve endotel hücreleri ile etkile-
flerek çeflitli mekanizmalar ile prokoagulan siste-
mi aktive etti¤i bilinmektedir. Gasrointestinal mu-
sinöz adenokarsinomlar, meme, akci¤er, over
böbrek kanseri hiperkoagubilitenin en s›k klinik
bulgu verdi¤i tümörlerdir. Kanser hastalar›n›n mo-
bilizasyon zorlu¤unun, tümör kitlesine ba¤l› sta-
z›n, uygulanan hormonal tedavilerin, kemoterapi-
lerin, kateterlerin de hiperkoagulabiliteyi artt›r›c›
özellikleri vard›r. 

Derin ven trombozunun tan›s›nda invaziv ol-
mayan standart yöntem dopler ultrason’dur. Pul-
moner emboli için ventilasyon perfüzyon sintigra-
fisi ve spiral bilgisayarl› tomografi tan› koydurucu
yöntemlerdir.Portal ven trombozu da bat›n içi ve
pelvik kaynakl› malignitelerde s›k görülür. Ultra-
son, bilgisayarl› tomografi ve MR angiografi gibi
yöntemler ile tan› konur. 

Kansere ba¤l› trombozun tedavisinde antiko-
agulan tedavi uygulanmal›d›r. Akut dönemde
standart heparinin yerini, subkutan uygulanabilen
düflük molekül a¤›rl›kl› heparinler alm›flt›r. Aktif
malign hastal›k ve kemoterapi gibi risk faktörleri
devam etti¤i sürece antikoagulasyon devam etme-
lidir. Uzun süreli tedavide oral kumadin geçilebi-
lir veya düflük molekül a¤›rl›kl› heparin ile devam
edilebilir.Kanser hastalar›nda bulant› kusma, is-
hal, beslenme bozukluklar› s›k oldu¤u için K vita-
mini emilimi standart olmamakta, bu nedenle k-
umadin dozunun ayarlanmas› ve protrombin za-
man› “INR” de¤erini 2-3 aras›nda tutmakta güç-
lükler yaflanabilmektedir. Antikoagulan tedavi
sürdürülürken primer tümörün tedavisinin sürdü-
rülmesinin de trombozu kontrol eden esas nede-
ne yönelik tedavi oldu¤u unutulmamal›d›r.

Bakteri d›fl› trombotik endokardit:
Bakteri d›fl› trombotik endokardit, kanserdeki

artm›fl hiperkoagulopatinin özel bir sonucudur.
Kalp kapakç›klar›nda steril trombotik vejetasyonlar
ile karekterizedir. Özellikle müsin üreten adeno-
karsinomlarda, akci¤er kanserinde s›k görülebilir.
Tekrarlayan arteryel emboliler ve ekokardiografide
vejetasyonlar›n görülmesi ile tan›nabilir. Kalpte
üfürüm veya atefl al›fl›lm›fl bir bulgu de¤ildir. Altta
yatan hastal›¤›n tedavisi tedavinin esas›n› oluflturur.

Yayg›n damar içi p›ht›laflma:
Yayg›n damar içi p›ht›laflma kansere ba¤l› kana-

malara neden olabilir. Petefli, ekimoz, difl eti kana-
mas› veya masif kanamalar görülebilir. Artm›fl hi-
perkoagulopatiye ba¤l› kullan›lm›fl p›ht›laflma fak-
törleri ve azalm›fl trombositler kanamaya yol açar-
lar. Primer kanserin üzerine eklenen infeksiyonlar
tabloyu a¤›rlaflt›rabilir. Artm›fl protrombin ve parsi-
yel tromboplastin zaman›, hipofibrinojenemi, fibrin
y›k›m ürünleri önemli laboratuar bulgular› aras›n-
dad›r. Kanaman›n ön planda oldu¤u durumlarda
p›ht›laflma faktörleri içeren taze donmufl plazma ve
trombosit suspansiyonu replasman›, tromboembo-
lik komplikasyonlar›n ön planda oldu¤u durumlar-
da heparin kullan›labilir. Altta yatan primer hastal›-
¤›n ve infeksiyonlar›n tedavisi önem tafl›maktad›r. 
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