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MULTİPL MİYELOM ve 
ENFEKSİYONLARDAN 

KORUNMA 



Enfeksiyon Nedir? 

 Hastalık yapma özelliği olan çeşitli 
mikroorganizmaların (bakteri, virüs, 
mantar, parazitler) herhangi bir yolla 
vücuda girerek yaygın veya bölgesel 
olarak çoğalması 
 

◦ Enfeksiyon hastalığı 

◦ Gizli (latent) enfeksiyon  çeşitli virüsler 

(hepatit B, suçiçeği, CMV), bazı bakteriler 
(tüberküloz) 



Bağışıklık (İmmünite) Nedir? 

 Belirli bir mikroorganizmaya karşı 
vücudun direnci 

 İmmün sistem hücreleri (T ve B 
lenfositler, nötrofiller) ve 
immünoglobülinler 





Enfeksiyon Kaynakları 

 Vücutta sessiz olarak bulunan mikroplar 
◦ Sık banyo ve cilt temizliğine özen gösterilmesi 

◦ Ağız bakımı (anti-septik ve anti-fungal 
gargaralar) 

 Ateşli hastalığı olan kişiler 
◦ Kapalı ve kalabalık ortamlara girmekten kaçınma 

◦ Tokalaşmalardan kaçınma 

 Temiz olmayan besinler 
◦ Açıkta satılan ve riskli yiyeceklerin tüketiminden 
kaçınma 

 Hayvanlarla temas 



Mikropların Bulaşını ve Çoğalmasını 
Kolaylaştıran Durumlar 
 Sigara kullanımı 

◦ Solunum sistemi savunma mekanizmalarını 
bozar. 

◦ KOAH’a yol açar. 

 Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı 

◦ Oral ve vajinal pamukçuk (kandidiyazis) 
oluşumu 

 Cilt ve mukozaların bütünlüğünün bozulması 

◦ Her türlü açık yara, kateterler ve portlar 

 Nötropeni 

◦ Kemoterapilere bağlı olarak 



Multipl Miyelomda Sık Görülen 
Enfeksiyonlar 

 Mekanizmalar 
1. Miyeloma bağlı olarak bağışıklık sisteminde 

zayıflama (özellikle de antikor oluşumundaki 
bozukluklar) 

 Zona ve pnömoni 

 

2. Kemoterapiye bağlı olarak gelişen durumlar 
(nötropeni ve ilaçlara özel yan etkiler) 

 Tedavini ilk 3 ayında risk en yüksek 

 Pnömoni, sinüzit, idrar yolu enfeksiyonları 

 Viral enfeksiyonlar (herpes, VZV, HBV, vb.) 



Enfeksiyon Belirtileri 
 38oC’yi geçen ateş 

 Üşüme, titreme, terleme 

 Boğaz ve kulak ağrısı 

 Öksürük, balgam ve nefes darlığı 

 İdrar yaparken yanma, sık idrar yapma 

 İdrarda bulanıklık ve kanama 

 Genital ve rektal bölgede ağrı 

 Cerrahi girişim yapılan bölgede veya kateter/port 
girişinde ağrı, ısı artışı, kızarıklık, şişlik veya 
akıntı 

 Baş ağrısı, yüzde sinüs bölgeleri üzerinde ağrı 

 İshal, karın ağrısı ve kusma 

 







El Yıkama 

 Yemek hazırlamadan ve yemeden önce 

 Tuvaletten sonra 

 Dışarıdan eve geldikten sonra 

 Dışarıda ortak kullanılan eşyalarla temas sonrası 

 Evdeki/dışarıdaki bitkiler ve/veya toprakla temas 
sonrası 

 Evdeki/dışarıdaki hayvanlarla temas sonrası 

 İnsan/hayvan dışkısıyla kirlenmiş nesnelerle temas 
sonrası 

 Bebek altı değiştirdikten sonra 

 Öksürme, aksırma sonrası 

 Çöple temas sonrası 

 



El Yıkama 

 Bol su ve sabunla 1-2 dakika boyunca 

 Sabundan başka antiseptik kullanılmamalı 

 Su oda sıcaklığında olmalı 
◦ Aşırı sıcak su ile elde çatlak ve yanıklar oluşabilir. 

 Ev dışında el yıkama imkanı yoksa 
◦ % 60’dan fazla alkol içeren kolonyalar, jeller ve 

antiseptikli mendiller 

 El bakımına dikkat edilmeli 
◦ Çatlak ve yaraların önlenmesi için nemlendirici 

kremler 



Eller su ile ıslatılır. Sabun alınır. 



Eller köpürtülür.  Her iki el sırtı 

sabunlanır. 



Parmak araları 

ovalanır. 

Her iki el parmak 

uçları ovalanır. 



Baş parmak ovalanır. Bilekler ovalanır. 



Eller durulanır. Eller kurulanır. 



Alkol Bazlı El Antiseptikleri 

 Tam kuruma sağlanana kadar eller 
ovalanmaya devam edilmeli 

 Eldiven giymeden önce uygulanan alkol 
bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş 
olmasına dikkat edilmeli 

 Uçucu ve yanıcı 



3-5 ml el antiseptiği alınır. 



Avuç içi ve el sırtı ovalanır. 



Baş parmaklar ovalanır ve ellerin  

15-20 saniye kuruması beklenir. 



Genel Vücut Temizliği 

 Ağız antiseptikleri ile veya doktorunuz izin 
verdiyse yumuşak diş fırçası ile ağız 
temizliği 

 Kasıklar ve anal bölgenin temizliği 

 Düzenli kateter pansumanı ve temizliği 

 Düzenli aralıklarla banyo yapın 

 Tuvalet sonrası mümkünse su ve tuvalet 
kağıdı ile temizlik yapın 



Solunum Yolu Enfeksiyonlarından 
Korunma 
 El yıkama!!! 

 Elleri gereksiz yere ağız, burun ve gözlere değdirmekten 
kaçınılmalı 

 Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınılmalı 

◦ Girilmesi gerekliyse yüz maskesi takılmalıdır. 

 Nezle-grip olan, ateşli hastalığı olanlardan uzaklaşılmalı 

 Okul çocukları ve kreşe giden çocuklara yaklaşmaktan 
mümkün olduğunca kaçınılmalı 

 Sarılma, öpme ve tokalaşmadan kaçınılmalı 

 Tozlu ortamlara girilmemeli, toprak/bitki ile 
uğraşılmamalı 

 Sigara içilmemeli, içilen ortamlarda bulunulmamalı 



Gıda Güvenliği ve Beslenme 
 Alınan ürünler uygun ambalajlı olmalı, son 

kullanma tarihine ve soğuk zincir 
gerektiriyorsa oda sıcaklığında kalmamış 
olmasına dikkat edilmeli 

 Mutfakta kullanılan alet ve örtülerin 
temizliği 

 Buzdolabında saklanması gereken ürünler 
2 saatten fazla dışarıda tutulmamalı 

 Et, balık ve tavuk iyi pişirilmeli 

 Tütsülenmiş, kurutulmuş et ve balık 
tüketilmemeli 



Gıda Güvenliği ve Beslenme 
 Soğuk meze tüketilmemeli 

 Tüm sebzeler pişirilerek tüketilmeli; 
pişirilmeyeceklerse sirkeli suda 
bekletildikten sonra kabukları kalınca 
soyularak tüketilmeli 

 Salata sebzeleri özenle yıkanmalı ve 
sirkeli suda 1 saat bekletilmeli; nötropenik 
dönemde mümkünse tüketilmemeli 

 Yumurta ve pastörize olmayan süt çiğ 
tüketilmemeli 



Gıda Güvenliği ve Beslenme 
 Pastörize olmayan sütten yapılan peynir, 

yoğurt; pişmemiş ot içeren peynirler 
tüketilmemeli 

 Küflü gıdalar yenmemeli 

 Sokakta satılan ve güvenilir olmayan 
hiçbir gıda yenmemeli 

 Deniz ürünleri ve sakatatlardan kaçınılmalı 

 Et, balık ve tavuk için farklı kesme 
tahtaları kullanılmalı; diğer gıdalar hiçbir 
şekilde bunlarla temas etmemeli 



Gıda Güvenliği ve Beslenme 
 Meyveler bol suyla yıkanmalı; toprakla 

temas eden meyveler başkası tarafından 
hazırlanmalı 

 Kabukları soyulamayacak meyveler özenle 
yıkanmalı, mümkünse sirkeli suda 1 saat 
bekletilmeli; nötropenik dönemde 
mümkünse tüketilmemeli 

 Pastörize olmayan meyve suları içilmemeli 

 Pastörize olmayan bal tüketilmemeli 

 Kuruyemiş tüketilmemeli 

 Kapalı içme suları tüketilmeli 





Hayvanlarla Temas 
 Mutlak zorunluluk yoksa evcil hayvanlarla 

aynı ev paylaşılmamalı 

 Hayvan mutlaka veteriner kontrolünde 
olmalı 

 Mümkün oldukça temastan kaçınılmalı, 
aynı odada bulunulmamalı 

 Hayvanın bakımı başka kişilerce yapılmalı 

 Dışkısıyla temas edilmemeli 

 Hastalanmış hayvanlar hızla evden 
uzaklaştırılmalı 



Hayvanlarla Temas 
 Yavru hayvanlarla temastan özellikle 

kaçınılmalı 

 Evde kesinlikle sürüngen (ör; 
kaplumbağa, yılan, vs.) ve kümes 
hayvanları (ör; tavuk, ördek, civciv, vs.) 
beslenmemeli 

 Dış ortamlarda da başıboş hayvanlardan 
güvercinlerden ve özellikle de güvercin 
dışkısından uzak durulmalı 

 



Bitkisel İlaçlar ve Otlar 

 Bağışıklı sistemini güçlendirdiği 
kanıtlanmış bitkisel bir tedavi 
bulunmamaktadır. 

 Faydadan çok zarar getirebilirler. 
◦ Organ sistemleri üzerinde yan etkiler 

◦ Tedavide kullanılan ilaçlarla etkileşim 

 

 Gıda takviyesi, alternatif ilaç veya 
tamamlayıcı ilaç adı altında hiçbir ürün 
kullanılmamalı 



Aşılamalar 

 Aşılamaya yanıt genel olarak düşük 

 Canlı aşılar genel olarak kullanılmamalı 

 İnaktive aşılar uygulanabilir. 

 

 Pnömokok aşısı (23 valanlı) 
◦ Tedaviden en az 2, tercihen 4-6 hafta önce 

◦ Yapılamadıysa tedavi bitiminden en az 3 ay 
sonra 

◦ 5 yıl sonra tekrarı gerekir. 

 



Aşılamalar 

 Grip (influenza) aşısı 
◦ Tercihen tedaviden en az 2 ay önce; ancak 
tedavi arasında da yapılabilir. 

◦ Yanıtlar normalden düşüktür. 

◦ Ekim başı Kasım sonu arasında yapılması en 
uygunu 

◦ Yılda bir tekrarlanır. 

 

 Hepatit A ve B aşıları 
◦ Kemoterapiden 24 saat öncesine kadar 
yapılabilir. 



Aşılamalar 

 Difteri-boğmaca-tetanoz 
◦ Tedavi sırasında yanıt düşük 

 

 Kesinlikle uygulanmaması gereken aşılar 
◦ Tedavi bitiminden en az 3 ay sonra 
uygulanabilirler. 

 Oral polio aşısı 

 Varicella-zoster (VZV) aşısı 

 Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (MMR) aşısı 



Nötropeni ve Nötropenik Ateş 

 Genellikle kemoterapi bitiminden 5-7 gün 
sonra 

 Orta ve şiddetli nötropenide 
◦ nötrofil sayısı < 500-1000 /mL 

 >38oC ateş olması acil durumdur ve 
hızlıca değerlendirilerek antibiyotik 
tedavisi başlanması gerekir. 
◦ Doktorunuza haber verin veya doğrudan Acil 
Servis’e gidiniz. 

 Diğer hücrelerde düşüklük eşlik edebilir. 
◦ kanama riski ve halsizlik 



Koruyucu (Profilaktik) Antibiyotik 
Tedavisi 

 Herpes ve VZV enfeksiyonlarından korunma 
için 
◦ Asiklovir (Aklovir) 2x400 mg 

◦ Valasiklovir (Valtrex) 1x500 mg 

◦ Özellikle bortezomib alan hastalarda 

 

 Ölümcül pnömonilerden (PCP) korunma için 
◦ Bactrim fort tablet; haftada 2 gün 2x1 

◦ Özellikle tedavinin ilk 3-4 ayında ihmal 
edilmemeli 



Diğer Destekleyici Tedaviler 

 Antikor eksikliklerinin yerine konması için 
◦ İntravenöz immünoglobulin (İVİg) 

◦ Ciddi alerji riski 

 

 Nötropeninin düzeltilmesi için 
◦ Büyüme faktörleri 

 Neupogen, Granocyte, Leucostim 

 Şiddetli kemik ağrıları 

 

 Grip aşısı 
◦ Yumurta alerjisi 



Genel Öneriler 

 Kabız kalmamaya dikkat edin 

◦ Lavman gibi rektal yolla uygulanan ilaç 
kullanmayın 

 Jilet yerine kendinize ait bir elektrikli tıraş 
makinesi kullanın 

 Cildinizi keser veya tahriş ederseniz mutlaka 
su ve sabunla iyice yıkadıktan sonra yara 
bandı ile kapatın 

 Manikür ve pedikür yaptırmayın 

 El-yüz havlunuzu evde ortak kullanmayın 



Genel Öneriler 

 Aynı bardak, çatal, bıçak ve kaşığı ortaklaşa 
kullanmayın 

 Cinsel ilişki sırasında mutlaka kondom 
kullanın 

 Vajinal tampon veya ilaç kullanmayın 

 Havuz, göl, akarsu gibi sulara girmeyin 

 Evde, hastanede ve dışarıda mutlaka çorap 
giyin 

 Eldiven kullandıktan sonra da ellerinizi 
yıkayın 



Genel Öneriler 

 Bulaşıklarınızı sıcak suyla yıkayın 

 Mümkünse bebek altı değiştirmeyin 

 Vazoda beklemiş su gibi sıvılarla temas 
etmeyin 

 Zorunluluk yoksa tedavi sürecinde herhangi 
bir şekilde evde canlı çiçek bulundurmayın ve 
hayvan beslemeyin 

 Şehir dışına seyahat edecekseniz 
doktorunuza bilgi verin 



Kaynaklar 

 International Myeloma Foundation 
◦ https://myeloma.org/ 

 

 NIH – National cancer Institute 
◦ http://www.cancer.gov/types/myeloma/patient
/myeloma-treatment-pdq 

 

 UpToDate 
◦ http://www.uptodate.com/contents/multiple-
myeloma-treatment-beyond-the-basics 


