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Solid Tm’lü hasta infeksiyonlar› oldukça 
genifl kapsaml›d›r. Burada konu k›sa ve 
özlü olarak verilmeye çal›fl›lacakt›r. 
S›k karfl›lafl›lan solid Tm’ler; meme Ca, pros-

tat Ca, akci¤er Ca, kolorektal Ca, pankreas Ca,
lenfoma ve over Ca’d›r. KT ve/veya RT uygulan-
mam›fl bu solid Tm’ler evre-IV olsalar bile infek-
siyonlar için; 1-hücresel immüniteyi, 2-hümoral
immüniteyi, 3-nötrofil say›s›n› / fonksiyonlar›n›
ve 4-makrofaj-monosit sistemini olumsuz yönde
etkilemezler. Bunedenle KT/RT almam›fl solid
Tm’lü hastalarda infeksiyonlar için konak savun-
ma mekanizmalar› genellikle normaldir.

Buna karfl›n solid Tm’lü hastalarda infeksiyon
riskini artt›ran önemli etmenler afla¤›da verilen
bafll›klar halinde toplanabilir;
1. Obstrüktif fenomen,
2. Kateter, port, flant veya protez yerlefltirilmesi,
3. KT’ye ba¤l› nötropeni,
4. Deri/mukoza bütünlü¤ünün bozulmas› (Tm,

RT ve KT sonucu), 
5. MSS disfonksiyonu,
6. RT, 

7. Pansitopeni (KT,RT, Tm’ün K‹’ne yo¤un me-
tastaz› sonucu),

8. Splenektomi ve
9. Cerrahi giriflim (CA‹).

Baflka bir deyiflle solid Tm’lü hastalarda in-
feksiyon oluflumuna kimlerin katk›s› var?
1. Tm’ün katk›s› (obstrüktif fenomen, deri/mu-

koza bütünlü¤ünün bozulmas›),  
2. Onkolo¤un katk›s› (KT sonucu nötropeni ge-

liflmesi),
3. Radyoterapist’in katk›s› (RT’e ba¤l› mukozit

oluflumu),
4. Yerlefltirilen yapay cisimlerin katk›s› (kateter

gibi) ve
5. Cerrah›n katk›s› (CA‹).

Sonuçta sözü edilen birçok etmene ba¤l› ge-
liflebilecek bu infeksiyonlar› ciddi bir iflbirli¤i
içinde tedavi etmeliyiz.

Cerrahi alan infeksiyonu: Tüm hastane
infksiyonlar› içerisinde 3. s›rada (hastane en-
feksiyonlar›n›n %15) yer almaktad›r. Cerrahi gi-
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Abstract

Clinical Approach to Infections in a Patient with Solid Tumor
Solid tumors without chemotherapy do not lead to an immunocompromised state with predisposition to

infections even they are in stage IV. On the other hand, some factors including obstructive phenomena,
intravenous permanent catheters, and neutropenia after chemotherapy increase the risk of the infections.
Febrile neutropenia of such cases is of low-risk and in the treatment, a combination of oral antibiotics
(amoxicillin/clavulanate + ciprofloxacin) is recommended. In conclusion, infections of the patients with solid
tumors are considerably different from those with hematological malignancies.
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riflim uygulanm›fl hastalarda ise en s›k hastane
enfeksiyonu nedenidir (hastane enfeksiyonlar›-
n›n %40). Bu enfeksiyonlar›n %70’i insizyonel,
%30’u ise organ/boflluk enfeksiyonu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. CA‹ olan hastalar›n
ölümlerinin %80’inden do¤rudan infeksiyon so-
rumludur (bunlar›n %90’› organ/boflluk CA‹).
Bir hastada CA‹ geliflmesi hastanede kal›fl süre-
sini (7 gün) ve hastane masraflar›n› da artt›r-
maktad›r.

CA‹ d›fltan içe do¤ru 3 alt gruba ayr›lmak-
tad›r;

I. Yüzeyel insizyonel CA‹. Cerrahiden son-
raki 30 gün içinde geliflir. ‹nfeksiyon in-
sizyonun sadece deri ve derialt› dokusu-
nu içerir.

II. Derin insizyonel CA‹. Cerrahiden sonraki
30 gün içinde; protez veya implant varl›-
¤›nda ise 1 y›l içinde geliflen infeksiyon-
dur. ‹nfeksiyon fasya ve kas gibi derin
yumuflak dokuyu tutar.

III. Organ/boflluk CA‹. Cerrahiden sonraki
30 gün içinde; protez veya implant varl›-
¤›nda ise 1 y›l içinde geliflen infeksiyon-
dur. Operasyon s›ras›nda giriflim uygu-
lanm›fl veya aç›lm›fl organ veya vücut
boflluklar›n›n infeksiyonudur.

Radyoterapi: Solid tümörlü hastalara uygu-
lanan RT komplikasyonlara yol açabilmektedir.
Bu komplikasyonlar; toplam RT dozu, fraksiyon
dozu, ›fl›nlanan alan/volüm ve toplam tedavi sü-
resi ile ilintilidir.

Böylece RT’ye ba¤l›;
1. Ciddi mukozit, 
2. De¤iflik derecelerde kemik ili¤i bask›lanmas›, 
3. Hücresel ve hümöral immünitede bozulma,
4. Mukozalarda bozulma (solunum sisteminde

mukosilier aktivitede bozulma ve gastrointes-
tinal sistem mukozas›nda enterit) ve 

5. Yara iyileflmesinde gecikmeler (deriye uygu-
lanan RT ile) oluflabilmektedir.

RT’nin komplikasyonlar›n› uyguland›¤› alana
göre afla¤›daki bafll›klar halinde toplayabiliriz;
1. Bafl-boyun bölgesine uygulanan RT mukozi-

te yol açabilir; birlikte verilen KT mukoziti
daha da a¤›rlaflt›rabilir.

2. Toraksa uygulanan RT 3. haftada radyasyon
özofajitine neden olabilir; KT daha da a¤›r
seyretmesine yol açabilir.

3. Radyasyon pnömonisi; tedavi bafllang›c›ndan
1.5-4 ay sonra ortaya ç›kabilir ve akut diffüz
alveoler hasara yol açar. Aylar sonra da pul-
moner fibrozla sonuçlanabilir.

5. Pelvik RT sonucu genellikle tedavinin 3. haf-
tas›nda diyare ve kramp tarz›nda kar›n a¤r›la-
r› en s›k görülen komplikasyonlard›r (kolit +
rektit). Bu klinik tablo RT’ye ba¤l› geliflen di-
zanteri sendromudur.

Solit Tm’ler boflalt›c› kanallar› t›kayarak 
(obstrüktif fenomen) infeksiyonlara yol 
açabilmektedirler;

1. Bronflun t›kanmas›

 

→ postobstrüktif pnömoni,
2. Koledok t›kanmas›→ akut kolanjit,
3. Üreterin t›kanmas›→ komplike akut piyelo-

nefrit ve
4. Kolonun t›kanmas›→ bakteriemi ile sonuçla-

nabilir.

TKP’lerde kolaylaflt›r›c› faktör akci¤er 
kanseri (bronflun t›kanmas›) de olabilir. 
Klinisyen olarak;

1. Geç rezole olan pnömonilerde (tedavinin
üzerinden birkaç ay geçmesine karfl›n öksü-
rük yak›nmas›n›n sürmesi ve radyolojik
düzelmenin olmamas›),

2. Ayn› lob/segmentde tekrarlayan pnömoniler-
de (2 kez/y›l) ve

3. 50 yafl›n üzerinde ve y›llarca sigara içenlerin
(20-30 paket/y›l) pnömonilerinde bu olas›l›k 
akla gelmelidir.

TKP ile ay›rc› tan›ya giren akci¤er 
kanserleri

1. Bronkoalveolar Ca (Adeno Ca’n›n bir subgru-
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bu); pnömoni gibi görüntü verebilir ve bron-
kore tarz›nda sekresyona yol açabilmektedir.

2. Epidermid Ca; tümör kitlesi varsa düflünül-
melidir, nekrozlafl›p abseleflmeye yol açabilir.
(50 yafl›n üzerinde ve y›llarca sigara içenlerin
pnömonisinde; balgam›n mikrobiyolojik in-
celemesi yan›nda en az 3 kez sitolojik incele-
me de yap›lmal›d›r).

Akci¤er Ca ile ay›r›c› tan›ya giren 
opasiteler
I. Round pnömoni; hava bronkogram› içe-

rir ve 2 hafta gibi k›sa bir sürede 2 kat
büyümesiyle tümörden ayr›labilir.

II. Fantom tümörü; konjestif kalp yetersizli-
¤inde loblar aras› sissürde toplanan plev-
ral s›v›d›r.

Arka ön akci¤er grafisinde mekik biçiminde,
yan grafide ise yuvarlak görülür. Kalp yetersizli-
¤i tedavisi ile (diüretik kullan›m›) h›zla kaybour.
Bu yönüyle tümörden ayr›l›r.

Radyasyon pnömonisi: Akci¤er Ca’l› hastada
RT uygulanmas›ndan sonraki 1.5 ile 4 ay aras›nda
pnömoni geliflirse, TKP ile RT pnömonisi aras›nda
ay›r›c› tan› yap›lmal›d›r. Bu ayr›m son derece
önemlidir. Çünkü ikisinin tedavisi farkl›d›r. RT
pnömonisinin klini¤i TKP’ye göre daha hafifdir.
Balgam›n Gram boyamas›nda bakteri görülmez ve
kültüründe üreme olmaz. Ayr›ca hemokültür de
negatif kal›r. Ampirik bafllanan antibiyoti¤e yan›t
vermez. Fakat kortikosteroidlere yan›t› iyidir.

Akci¤er Ca’lar›nda pnömoni
1. Postobstrüktif pnömoni/abse ve
2. Bronkoskopi sonras› pnömoni (ender).

Akci¤er Ca’lar›nda CA‹ d›fltan içe do¤ru 
3 alt gruba ayr›labilir;
I. Yüzeyel insizyonel CA‹, CA‹
II. Derin insizyonel CA‹ ve CA‹
III. Organ/boflluk CA‹ CA‹

• Akci¤er absesi

• Ampiyem
• Mediastinit

Akci¤er abselerine cerrahi yaklafl›m
I. Primer abse; pnömoni nekrozlafl›r ve abse-

leflir. Genellikle cerrahi giriflim gerekmez
ve sadece antibiyotiklerle tedavi edilir.

II. Sekonder abseler; genellikle cerrahi giri-
flim gerekir
1. Kist hidati¤in komplike olmas›,
2. Akci¤er kanserine ikincil abseler ve 
3. Organ/boflluk cerrahi alan infeksiyon-

lar› sonucu oluflmufl abselerdir.

Akci¤er Ca’l› hastada geliflen 
pnömonilerde etiyoloji
Etiyoloji; pnömoninin edinildi¤i yere (top-

lum, hastane), obstrüksiyon varl›¤›na ve a¤›rl›¤›-
na göre de¤iflklik göstermektedir.

I. Tipik pnömoni etkenleri
1. Gram-negatif basiller 

E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa
2. Gram-pozitif koklar

S. pneumoniae, S. aureus
3. A¤›z anaeroblar›

Peptokokkus, peptostreptokok, 
Fusobacterium

II. Atipik pnömoni etkenleri
M. pneumoniae, C. pneumoniae ve Legi-
onella

Postobstrüktif pnömoni/abse’de tan›
1. Klinik belirti ve bulgular
2. Akci¤er grafisi
3. Balgam›n Gram boyas› ve kültürü
4. Kan kültürü
5. Toraks BT
6. Bronkoskopi (BAL)

Akci¤er Ca’li hastada pnömoninin 
tedavisinde temel prensipleri

1. Uygun antibiyotik verilmesi ve
2. Obstrüksiyonun giderilmesi’dir.
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Postobstrüktif pnömonide antibiyotik 
tedavisi 
I. Toplum kökenli 

AMP/SB + levo veya moksi veya makro-
lit

II. Hastane kökenli 
Karbapenem veya P‹P/TZ veya sefo/SB

III. YBÜ endikasyonu olanlar
Karbapenemler (MER, IMP) veya P‹P/TZ
veya sefo/SB + aminoglikozid ± gliko-
peptidler (vankomisin, teikoplanin) 

E¤er toplum kökenli postobstrüktif pnömoni-
de YBÜ endikasyonu oluflmuflsa tedavide Legi-
onalla’da kapsat›lmal›d›r; yukar›daki kombinas-
yona solunumsal florokinolon (levo, moksi) ve-
ya makrolit eklenmelidir. 

Postobstrüktif pnömonide tek bafl›na antibi-
yotik tedavisi yeterli de¤ildir; aç›kl›¤›n sa¤lan-
mas› da önemlidir. Aç›kl›¤›n sa¤lanmas›nda bafl-
vurulan yöntemler afla¤›da bafll›klar halinde ve-
rilmifltir; 

I. Postüral drenaj ve mukolitik tedavi,
II. Eksternal RT,
III. KT (primer hastal›¤›na yönelik) ve
IV. T›kan›kl›¤› aç›c› bronkoskopik teknik-

ler (laser foto rezeksiyonu, elektroko-
ter, brakiterapi, endobronflial lokal
radyasyon ve stentler) ve V-Palyatif
cerrahi (akci¤er Ca’da genellikle yeri
yok).

Koledeok/pankreas Tm’ne ikincil 
geliflen kolanjit/sepsis’de etiyoloji

1. Gram negatif enterik basiller (~%70), 
2. Anaeroblar (~%15; Bacteroides, Clostridium)

ve 3-Enterokoklar (~%15). 

Koledeok/Pankreas Tm’ne sekonder 
kolanjit ve sepsisde tedavi
Uygun antibiyoti¤in kullan›lmas› ve obstrük-

siyonun giderilmesi son derece önemlidir. Bu
amaçla kullan›labilecek antibiyotikler;

I. PIP/TZ veya veya seftriakson + metroni-
dazol

II. Ciddi olgularda (sepsis); IMP veya MER
III. Dekompresyon; cerrahi veya perkutan

veya ERCP ile stent yerlefltirilmesi

Hepatobiliyer-pankreas tümörlerinde 
postop cerrahi alan infeksiyonlar›
I. Yüzeyel insizyonel CA‹,
II. Derin insizyonel CA‹,
III. Organ/boflluk CA‹

•  Asendan kolanjit ± bakteremi
•  Peritonit
•  Kar›n içi abseler

1.  Hepatik abse
2.  Pankreatik abse
3.  Subdiafragmatik abse

Üriner sistem infeksiyonlar›: Solid Tm’lü
hastalarda geliflen akut piyelonefrit genellikle
kanserin yol açt›¤› obstrüksiyon sonucu olufl-
maktad›r ve komplike akut piyelonefrit olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kanserli hastalarda
komplike üriner sistem infeksiyonlar›na yol aça-
bilecek kolaylaflt›r›c› etmenler flunlard›r;
1. Prostat Ca,
2. Mesane Ca,
3. Üreterin t›kanmas› (serviks Ca metastaz› veya

mesane Ca’n›n üreterin girifl yerine yay›lmas›), 
4. Mesane Ca’da üreterin ileum veya kolona di-

versiyonu ve
5. Sonda tak›lmas› (Foley sondas› ile iliflkili).

Komplike akut piyelonefritte etiyoloji
I. Gram-negatif enterik basiller; E. coli, 2-

Klebsiella, Proteus ve Enterobacter
II. P. aeruginosa
III. Enterokoklar

Komplike akut piyelonefritte tan›
1. Klinik belirti ve bulgular
2. Lökositüri
3. Bakterüri 

• Santrifüje edilmemifl idrar›n Gram boya-
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mas›; Gram (-) veya Gram (+) koklar›n
ayr›m›

• Kültür
4. Kan kültürü

Komplike akut piyelonefritte tedavi 
yaklafl›m›
Antibiyotik verilmesi ve obstrüksiyonun gide-

rilmesidir.
I. Birincil seçenek antibiyotikler

•  AMP + gent veya PIP/TZ veya 
karbapenem (IMP veya MER; 2-3 haf-

ta)
II. ‹kincil seçenek antibiyotikler

•  IV florokinolonlar: sipro, oflo, levo; 
2-3 haf

•  Florokinolonlarla ard›fl›k tedaviye 
geçilebilir 

Gastrointestinal Tm’ler
Özofagus Tm’leri; mediastinite, trakeo-özofa-

geal fistül ve komplikasyonu olarak pnömoniye
yol açabilmektedir. Mide ve kolo-rektal Tm’ler
ise perforasyona ve bunun sonucu olarak da ka-
r›n içi enfeksiyonlara (peritonit/abse gibi) neden
olabilirler.

‹ntestinal-pelvik tümörlerde
post-op CA‹’lar›
I. Yüzeyel insizyonel CA‹
II. Derin insizyonel CA‹ ve
III. Organ/boflluk CA‹

•  Peritonit
•  ‹ntra-abdominal veya pelvik abseler
•  Bakterimi

Primer beyin Tm’ne veya beyin metasta-
z›na ba¤l› MSS fonksiyonlar› bozulmakta ve
sonuçta 2 sorunla karfl›lafl›lmaktad›r; ilki
ö¤ürme refleksinin k›smi veya tam kaybolmas›,
ikincisi ise miksiyonda bozulma ve üriner retan-
siyon geliflmektedir. Bunun sonucu; 1-aspiras-
yon pnömonisi ve 2- üriner infeksiyonlar olufla-
bilmektedir.

Tm rezeksiyonu yap›lm›fl ve flant yerleflti-
rilmifl MSS Tm’lerinde kranial ve ekstrakra-
nial enfeksiyonlar 2 bafll›k alt›nda toplana-
bilir;

I. Kranial komplikasyonlar
•  Yüzeyel insizyonel CA‹
•  Derin insizyonel CA‹
•  Organ/boflluk CA‹

1.  Epidural abse
2.  Subdural ampiyem
3.  Beyin absesi
4.  ‹nfekte ventriküloperitoneal 

(atrial) flanta ba¤l› geliflen 
ventrikülit/menenjit 

II. Ekstrakranyal infeksiyonlar
1.  Aspirasyon pnömonisi 

(yutma refleksi kayb›)
2.  Üriner infeksiyon (ifleme bozuklu¤u, 

üriner retansiyon sonucu)

MSS ameliyat› sonras› geliflen beyin 
abseleri
Etiyoloji; 1-S. aureus ve 2-Gram-negatif ente-

rik basiller
Ampirik tedavi; vankomisin + seftriakson

MSS ameliyat› sonras› geliflen menenjit
Etiyoloji

1. Pnömokok (en s›k; özellikle BOS kaça¤› var-
sa),

2. S. aureus,
3. Gram-negatif enterik basiller ve
4. P. aeruginosa

Ampirik tedavi
Vankomisin + seftazidim

‹nfekte ventriküloperitoneal (atrial) 
flanta ba¤l› ventrikülit/menenjit
Etiyoloji

1. S. epidermidis,
2. S. aureus ve
3. Gram-negatif enterik basiller

Ampirik tedavi; vankomisin + RMP (600
mg/gün, oral)
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BOS’un Gram boyamas›nda Gram-negatif ba-
siller görülürse yaln›z seftriakson verilir. Kültür
ve antibiyogram sonucuna göre uygun antibiyo-
tik seçilir. Kür için genellikle flant ç›kar›l›r ve
eksternel drenaj uygulan›r. 

Radikal mastektomi: Meme Ca’li hasta-
larda aksiller lenf nodu disseksiyonu sonras›
lenfatik drenajda bozulma oluflur ve lenfö-
dem geliflebilir. Bu olgularda kolayca sellülit
ve lenfanjit gibi deri ve yumflak doku infeksi-
yonlar› geliflebilir. Ayr›ca memeye uygulanan
cerrahi sonras› mastit ve abse gibi CA‹’lar›yla
da karfl›laflabiliriz. Tüm bu deri ve yumflak
doku infeksiyonlar› bakteremiye de yol aça-
bilir. 

Etiyoloji; S. pyogenes, S. aureus ve Bactero-
ides

Tedavi; sellülit, lenfanjit ve mastit de beta-
laktam/beta-laktamaz inhibitörlü antibiyotikler
uygun bir seçenektir. Abselerde ise S. aureus ve
anaerob bakteriler etkendir. Abse boflalt›lmal›-
d›r. Abseden al›nana püy’ün Gram boyamas› ve
kültür sonucuna göre antibiyotikler planlan›r.

Solid Tm’lü hastalarda deri ve mukoza 
bütünlü¤ünün (anatomik bariyer) 
bozulmas›na yol açan nedenler; 

1. Tm’ün kendisi (epidermoid Ca, melanoma,
bronfl Ca, kolon Ca ), 

2. Uygulanan cerrahi griflim, 
3. RT ve
4. KT. 

Gerçekten KT uygulamalar› 2 önemli kompli-
kasyona yol açmaktad›r; ilki kemik ili¤i bask›-
lanmas› sonucu geliflen nötropeni, di¤eri ise
anatomik bariyerlerin bozulmas› yani mukozit-
dir. Mukozit ciddiyetine göre 4 dereceye ayr›l-
maktad›r. Ciddi mukoziti olan febril nötropenik
hastalar›n ampirik tedavisinde glikopeptid anti-
biyotikler de yer almal›d›r. 

Mukozite özellikle yol açabilen kanser ilaçla-

r› ise; 1-ara-C (sitarabin), 2-metotreksat, 3-5-flu-
rourasil, 4-sisplatin, 5-klorambusil ve 6-doksoru-
bisin (adriamisin)’dir.

Bafl-boyun tümörleri: Bu TM’lerin kendisi
ve/veya uygulanan cerrahi griflimler d›fltan içe
do¤ru deri-yumflak doku infeksiyonlar›ndan
MSS infeksiyonlar›na kadar birçok klinik tablola-
ra yol açabilmektedir.

Bu klinik tablolar flu bafll›klar alt›nda toplana-
bilir; 
1. CA‹,
2. Sellülit,
3. Derin fasiyal boflluk infeksiyonlar›,
4. Sinüzit/mastoidit/osteomiyelit,
6. Retrofarengeal ve paravertebral abse,
7. Kavernöz sinüs trombozu,
8. Menenjit,
9. Beyin absesi ve
10.Aspirasyon pnömonisi.

Antibiyotik tedavisi infeksiyon tablosuna gö-
re seçilir ve klinik örnek al›narak mikrobiyolojik
inceleme (Gram ve kültür) yap›lmal›d›r. Gram
boyama sonucu ve/veya kültür sonucuna göre
uygun antibiyotik seçimi yap›l›r. 

Solid Tm’lü hastalarda ‹V kateterler
Bu hasta grubunda de¤iflik amaçlarla 3 çeflit

santral venöz kateter s›kça kullan›lmaktad›r; 
1. Tünelsiz santral venöz kateter,
2. Tünelli santral venöz kateter (Hickman, Bro-

viac) ve
3. Port’lu santral venöz kateter.

Kateter infeksiyonlar›: Vücutta bulunan
yapay cisimlerin en önemli komplikasyonu ya-
pay cisim infeksiyonlar›d›r. 

Santral venöz kateter infeksiyonlar› 
4 bafll›k alt›nda toplanabilir; 

1. Kateter girifl/ç›k›fl yeri infeksiyonu,
2. Tünel infeksiyonu,
3. Cep (port cebi) infeksiyonu (sellülit, abse) ve
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4. Kateter ile iliflkili bakteriemi ve komplikas-
yonlar›
• Septik tromboz
• Septik emboli ve metastatik infeksiyonlar 
• Sepsis spektrumu 
• Endokardit

Sepsis spektrumu ise ciddiyetine göre 
6 klinik tabloya ayr›labilir;

1. Bakteriemi,
2. Sistemik inflamatuvar yan›t sendromu,
3. Sepsis,
4. Ciddi sepsis (sepsis sendromu), 
5. Septik flok ve
6. Multiorgan disfonksiyonu sendromu. 

Kateter ile iliflkili infeksiyonlarda 
etiyoloji;

1. KNS’lar (~%50),
2. S. aureus(~%25),
3. Gram-negatif basiller(~%15),

• Fermantatif basiller
• Nonfermantatif basiller

4. Candida albicans (~%10).

Kateter iliflkili bakteriemilerde mortalite
Genel mortalite; ~%15
Kateter-iliflkili KNS bakteriemilerinde; ~%1,
Kateter-iliflkili S. aureus bakteriemilerinde; ~%8,
Kateter-iliflkili S. aureus bakteriemilerinin

~%25’inde TEE ile endokardit saptanm›flt›r. Bu
nedenle kateter-iliflkili S. aureus bakteriemisi
olanlarda kateter çekilip uygun antibiyotik veril-
mesinne karfl›n, ilk 3 gün içinde atefl düflmüyor-
sa endokardit komplikasyonu olas›l›¤›na karfl›
TEE yapt›r›lmas› önerilmektedir. 

Katater ç›kart›lma endikasyonlar›;
1. Tedaviye yan›ts›z S. epidermidis/S. aureus

bakteremisi,
2. Tünel infeksiyonu,
3. Septik emboli,
4. Cep infeksiyonu,
5. Hipotansiyon,

6. Bacillus, C. jeikeium, P. aeruginosa, S. mal-
tophila, Acinetobacter ve atipik mikobakteri
bakteremisi ve 

7. Kandidemi. 

Tünelsiz santral venöz kataterler: Katater
girifl yeri infeksiyonu varsa veya kateter-iliflkili
bakteremi ciddi sepsise yol açm›flsa kateter ç›-
kart›lmal›d›r ve uygun antibiyotik verilmelidir.
Genel durumu iyi olan kateter-iliflkili KNS bak-
teremili olgularda kateter çekilmeden tedavi de-
nenebilir. Kateter-iliflkili S. aureus bakteremile-
rinde endokardit komplikasyonunu d›fllamak
için TEE yapt›r›lmal›d›r. Kateter çekilmesinin
üzerinden 3 gün geçmesine karfl›n bakteremi ve-
ya fungemi devam ederse, komplikasyon (septik
tromboz, endokardit, metastatik infeksiyon) dü-
flünülmelidir.

Tünelli SVK veya portu olan tünelli kate-
ter infeksiyonlar›: Tünel veya cep infeksiyo-
nunun olmad›¤› durumlarda, komplikasyonsuz
kataterle iliflkili bakteremilerde (KNS, S. aureus
ve Gram-negatif enterik basillere ba¤l›), standart
sistemik tedavi ile birlikte antibiyotik lock (kilit)
tedavisi 2 hafta uygulanmal›d›r. Komplikasyonlu
durumlarda (tünel infeksiyonu, cep infeksiyonu,
ciddi sepsis) kateter çekilir ve 10 gün uygun an-
tibiyotik kullan›l›r.

Kemik tümörleri: Bu Tm’lerde, Tm’ün ken-
disine, uygulanan cerrahi griflime ve yerlefltirilen
proteze ba¤l› olarak afla¤›daki infeksiyonlar ge-
liflebilir; 
1. Cerrahi yara infeksiyonlar›,
2. Yumflak doku infeksiyonlar›,
3. Osteomiyelit,
4. Septik artrit ve
5. Protez infeksiyonlar›

Postsplenektomi sepsisi: Baz› kanserlerde
(Hodgkin hastal›¤›, tüylü hücreli lösemi gibi)
splenektomi uygulanmaktad›r. Splenektomi ya-
p›lan olgularda kapsüllü bakterilere ba¤l› (ge-
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nellikle pnömokok, daha az s›kl›kta H. influen-
zae ve N. meningitidis) ciddi sepsis geliflir. Bu
nedenle splenektomi yap›lm›fl bir olguda atefl
geliflirse h›zla infeksiyon oda¤› aranmal›d›r. E¤er
odak saptanamaz ise, sepsis kabul edilerek kan
kültürleri al›n›p ampirik antibiyotik tedavisine
hemen bafllanmal›d›r. 

Splenektomili olgularda profilaksi; bu 3 bak-
terinin afl›s› uygulanabilir

Pnömokokkal polisakkarid afl›; 5 y›lda bir ra-
pel zorunludur

Meningokokal polisakkarid afl›; tek kez

H. influenzae tip b konjuge afl›; tek kez

Solid TM’lerde KT’ye ba¤l› nötropeni:
Konvansiyonel KT’ye ba¤l› geliflen nötropeni
genellikle ilk 10 gün içinde düzelmektedir. Yo-
¤un KT ile (küçük hücreli akci¤er Ca, testis Tm,
sarkom, meme Ca gibi) uzam›fl nötropeniler gö-
rülebilir.

Febril nötropenik hastan›n tan›m›
Atefl (oral yoldan ölçüm)
• Bir kez >38.3°C
• 1saat süren >38°C
Nötropeni
• Mutlak nötrofil say›s› <500/ mm3 -Mutlak

nötrofil say›s› <1000/ mm3, ancak 48 saat
içinde <500/ mm3

Yüksek riskli febril nötropeni hasta 
tan›m›

1. Nötropeni >14 gün,
2. Hematolojik neoplazml› veya K‹T’li hastalar,
3. Genel durumu kötü olan hasta,
4. Bafllang›ç tedavisine yavafl yan›t veren hasta.

Yüksek riskli febril nötropenik hastalarda te-
davi hastanede parenteral olarak uygulanmal›-
d›r.

Düflük riskli febril nötropenik hasta
1. Mutlak nötrofil say›s› >100/mm3,-Mutlak mo-

nosit say›s› >100/mm3,-Akci¤er grafisi normal,
4. Karaci¤er ve böbrek fonksiyonlar› normal, 
5. Nötropeni kal›fl süresi <7 gün,
6. Kateterle iliflkili infeksiyonlar›n olmamas› ve
7. Solid Tm’lü ve konvansiyonel KT uygulanan

hasta,
8. Genel durumu iyi hasta ve
9. Bafllang›ç antibiyotik tedavisine erken yan›t

veren hasta.

Düflük riskli febril nötropenik hastalarda, oral
antibiyotik kombinasyonuyla yap›lan tedavinin
parenteral uygulanan tedaviler kadar etkili oldu-
¤u (baflar› oranlar› ~%80) bulunmufltur (Oral te-
davi: AM/KL + sipro, IV tedavi: seftazidim veya
seftriakson + amikasin) 

Düflük riskli febril nötropenik hastalarda
atefl nedenleri 
I. Belirlenemeyen; ~%60
II. Belirlenebilen (mikrobiyolojik/klinik);

~%40
Bakteriemi; ~%10
Solunum yolu infeksiyonu (ço¤u üst 
solunum yolu)
Üriner infeksiyon
Sellülit;
•  kateter girifl yerinde
•  ekstremitelerde
•  perianal bölgede

Düflük riskli febril nötropenik hastalarda
bakteremi nedenleri

1. Gram negatif bakteriler (~%60)
E. coli (tama yak›n›)
Klebsiella ve Enterobakter (tek tük)

2. Gram pozitif bakteriler (~%40)
KNS’lar (yar›s›)
Streptokoklar (yar›s›)

Düflük riskli febril nötropenik hastalarda
solunum yolu infeksiyonlar›: Ço¤unlu¤u üst
solunum yolu infeksiyonudur.
1. HSV’nin orofarenks reaktivasyonu (en s›k),
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2. Ciddi oral veya özofageal mukozit,
3. Viral solunum yolu infeksiyonlar› ve
4. Sinüzit.

Düflük riskli febril nötropenik hastalarda 
modifikasyon gerektiren tedavi 
baflar›s›zl›¤› (~%20).
Tedavi baflar›s›zl›¤› nedenleri;

1. Araya giren infeksiyonlar,
2. Tedaviyi tolere edememe (özellikle oral),
3. Sellülit nedeniyle glikopeptid eklenmesi ve
4. Oral HSV reaktivasyonu nedeniyle asiklovir

eklenmesi. 

Düflük riskli febril nötropenik hastalarda
prognoz
I. Modifikasyon gerektirmeyen tedavi

baflar› oran›; ~%80
II. Modifikasyon gerektiren tedavi baflar›s›z-

l›k oran›; ~%20
III. Mortalite; genellikle görülmez
IV. ‹nvaziv fungal infeksiyon genellikle

görülmez ve anti-fungal tedaviye gerek-
sinim duyulmaz

V. Antibiyotik tedavisine atefl yan›t› ilk 3
gün içinde olur

VI. Ortalama nötropeni süresi 4 gün (aral›k:
1-10 gün)

Febril nötropenik hastada glikopeptid
endikasyonlar›

1. Kateter infeksiyonlar› (tünelsiz, tünelli, port), 
2. Kan kültüründe Gram (+) bakteri saptan-

d›¤›nda, tip ve duyarl›l›k belirleninceye
kadar, 

3. Ciddi sepsis varl›¤›nda ve
4. Ciddi mukozit (>3) durumunda (baz› merkez-

lerde).

Febril nötropenik hastalarda anaerobik
infeksiyonlar (genellikle yüksek riskli olgular-
da görülür);
1. Nekrotizan gingivit,
2. Perianal sellülit,

3. Nötropenik enterokolit (tiflit),
4. Perirektal abse, 
5. Polimikrobik nekrotizan fasiit (sinerjistik nek-

rotizan sellülit; nekrotizan fasiit tip 1) ve 
6. Primer piyomiyozit; S. aureus, Gram-negatif

basiller ve nadiren anaeroblar. 

Febril nötropenik hastada‘ASCO-2000’
G-CSF ve GM-CSF kullan›m 
endikasyonlar›;

1. ‹nvaziv fungal infeksiyonlarda,
2. Pnömoni (invaziv pulmoner aspergilloz) ve 
3. Ciddi sepsis.

CSF’ler düflük riskli febril nötropenik has-
talarda önerilmez. 
Sonuç olarak;

Solid Tm’lü hastalarda geliflen infeksiyonlar
hematolojik kanserlerden birçok yönden fark-
l›l›k göstermektedir. Çünkü solid Tm’lü hastalar,
hematolojik kanserlerin aksine genellikle im-
münsüprese de¤ildirler.

Bu hasta grubunda;
1. Obstrüktif fenomenin,
2. Kateter veya port yerlefltirilmesinin ve
3. Kemoterapiye ba¤l› nötropeni geliflmesinin

infeksiyonlara e¤ilimi artt›ran ana nedenler
oldu¤u asla unutulmamal›d›r.
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Derleme içinde kullan›lan k›saltmalar
KT: Kemoterapi
RT: Radyoterapi
Tm: Tümör
Ca: Kanser
‹V: ‹ntravenöz
MSS: Merkezi sinir sistemi
CA‹: Cerrahi alan infeksiyonu
TKP: Toplum kökenli pnömoni
BAL: Bronkoalveolar lavaj
K‹T: Kemik ili¤i transplantasyonu
TEE: Transözefagial ekokardiografi
SVK: Santral venöz kateter

AM/KL: Amoksisilin/klavulonat
AMP/SB: Ampisilin/sulbaktam
AMP + genta: Ampisilin + gentamisin
Sefo/SB: Sefoperazon/sulbaktam
PIP/TZ: Piperasilin/tazobaktam
RMP: Rifampisin
MER: Meropenem
IMP: ‹mipenem
Sipro: Siprofloksasin
Oflo: Ofloksasin
Levo: Levofloksasin
Moksi: Moksifloksasin
E. coli: Escherichia coli

K. pneumoniae: Klebsiella pneumoniae
P. aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa
S. maltophilia: Stenotrophomonas maltophilia
S. pyogenes: Streptococcus pyogenes
S. pneumoniae: Streptococcus pneumoniae
S. aureus: Staphylococcus aureus
S. epidermidis: Staphylococcus epidermidis 
KNS: Kuagülaz negatif stafilokok
C. jeikeium: Corynebacterium jeikeium
H. influenzae: Haemophilus influenzae
N. meningitidis: Neisseria meningitidis
M. pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae
C. pneumoniae: Chlamydia pneumoniae 


