
Atefl nedeni 
Ateflli nötropenik hastalar›n %20-30’unda  bakteremi,
%20’sinde klinik enfeksiyon, %20’sinde bakteremik olma-
yan mikrobiyolojik kan›tl› enfeksiyon, ve geri kalan %30-
40’›nda nedeni bilinmiyen atefl saptan›r. Enfeksiyon oda¤›
saptanm›fl olan nötropenik hastalar›n tedavisi odak sap-
tanmayanlara göre daha zordur. Odak saptanan ateflli nöt-
ropenik hastalar›n %20’si kaybedilirken odak saptanma-
yanlarda bu oran % 5 civar›nda kalmaktad›r.

Pediatrik onkoloji olgular›nda enfeksiyona e¤ilim yaratan
çeflitli etkenler vard›r:
Altta yatan kanser tipi: Lösemi, ileri evre lenfoma ve nö-
roblastoma veya remisyona girmemifl , nüks veya progres-
yonda olan tümörlü çocuklar›n  ateflli nötropeni riski daha
yüksektir. 
Ald›¤› kemoterapi tipi: Yüksek doz kemoterapi, özellikle
yüksek doz sitozin arabinozid, kök hücre transplantasyonu
yap›lan olgular da ateflli nötropeni riski daha yüksektir.
Nötropeninin a¤›rl›¤› ve süresi: Nötropeni enfeksiyon ge-
liflmesinde en önemli risk faktörüdür. Nötrofil say›s› 3 haf-
tadan uzun < 100/mm3 olan her hastada atefl geliflirken ,
nötropenik olmayan hastalarda atefl geliflme flans› sadece
%20’dir.  Antibiyotik yan›t› nötropeninin <7 gün oldu¤u
durumlarda % 95 iken,  nötropeninin >15 gün oldu¤u has-
talarda yan›t % 35’lere düfler. Ayr›ca nötrofil fonksiyonla-
r› da kanserin kendisi yada verilen kemoterapiden bozuk
olarak saptanabilir. 
Normal bariyerlerin harabiyeti: Deri, solunum, gastro in-
testinal ve genito üriner sisteme ait koruyucu bariyerlerde-
ki bozukluklar  ateflli nötropeni oluflma riskini artt›r›r. 
Beslenme durumu: Malnütrisyon lenfosit, nötrofil, mono-
nükleer hücre ve kompleman  fonksiyonlar›n› etkiler.
Humoral ‹mmünite: Özellikle bu sistem bozukluklar› sonu-
cunda kapsüllü bakteri enfeksiyon riski ( S. pneumoniae,
H. influenzae, ve N. meningitidis)  artar.
Hücresel immünite: Bu sisteme ait bozukluklar özellikle
virüs, mantar, intra sellüler ço¤alan bakteri ( Listeria,
Salmonella) e¤ilim yarat›r. Özellikle Hodgkin ve non-
Hodgkin lenfomal› hastalarda bu sistem bozukluklar› daha
s›k saptan›r. Kemoterapi, radyoterapi ve steroid kullan›m›
lenfosit fonksiyon bozukluklar›na neden olur. Kemoterapi
bitse dahi lenfopeni uzun süre devam edebilir. 
Flora: Ço¤u bakteriyel  enfeksiyonlar kiflinin kendi endojen
floras›ndan kaynaklan›r.
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Çocukluk ça¤› malign  hastal›klar›nda kür flans› %77-
80’lere ulaflm›flt›r. Onkolojide  acil durumlar›n erken ve et-
kili tedavi ile ortadan kald›r›lmas› mortalite ve morbiditeyi
daha da azaltacakt›r. Çocukluk ça¤› kanserlerinde kemote-
rapiye ikincil geliflen nötropeniye ba¤l› enfeksiyonlar gerçek
onkolojik acillerdir. Yo¤un kemoterapi alan hastalar›n
%80’inde nötropeni s›ras›nda atefl geliflmesi beklenir. Kan-
sere ya da kanser tedavisine  ikincil  geliflen nötropeniye
ba¤l› atefl-enfeksiyon iliflkisi ilk olarak 1960’larda tan›m-
lanm›flt›r. Bafllang›çta daha nadir rastlan›lan bu iliflki, sito-
toksik ilaçlar›n daha yayg›n ve yo¤un kullan›lmas›ndan son-
ra ciddi bir klinik tablo olarak tan›mlanm›fl ve gelifltirilen
k›lavuz ve algoritmler ile tedavi edilmeye bafllan›lm›flt›r.

Mutlak nötrofil say›s›
Toplam lökosit say›s›n›n periferik kan yaymas›ndaki top-
lam nötrofil yüzdesi ( nötrofil çomaklar›n toplam›) ile çar-
p›m› sonras›nda elde edilen say›ya mutlak nötrofil say›s› (
absolute neutrophil count) MNS denilir. Mutlak nötrofil
say›s› <500/mm3 olan veya 500-1000/mm3 olup, 24-48
saat içinde MNS’nin 500mm3 alt›na düflmesi beklenen has-
talar nötropenik kabul edilir. Mutlak nötrofil say›s› <100/
mm3 olan olgular a¤›r, 100-500 /mm3 aras›nda olanlar da-
ha hafif nötropeni olarak de¤erlendirilir. 

Ateflli nötropeni
Ateflli nötropeni, nötropeniye ateflin efllik etmesidir. Türk
Pediatrik Ateflli Nötropeni, k›lavuzunda atefl koltuk alt›n-
dan bir kez >38 C veya en az bir saat süreyle >37,5Cola-
rak tan›mlanm›flt›r. Atefl ölçümü olarak rektal yol nötrope-
nik hastalarda enfeksiyon riski aç›s›ndan önerilmez. 
Atefl olmad›¤› halde fliddetli kar›n a¤r›s›, ciddi mukozit,
rektal apse, sepsis, flok ya da kateteri olup tünel enfeksiyo-
nu olan hastalar ateflli nötropeni tan›m›na girer.  Nötrope-
nik oldu¤u halde atefl olmas›na ra¤men ateflli nötropeni
kabul edilmeyen baz› durumlarda belirlenmifltir. Nötrope-
nik olan hastalar kan ürünleri ihtiyac› olan hastalard›r. Bu
nedenle kan ve kan ürünleri transfüze edilmifl ve nötrope-
nik olan hastalarda transfüzyondan sonra ki ilk 6 saat için-
de olan atefl ateflli nötropeni olarak kabul edilmez. Ayr›ca
hastalarda ilk remisyon öncesi dönemde kanser atefli de
ay›r›c› tan›da düflünülmelidir. 
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mal›d›r. Perineal a¤r›, odinofaji, döküntü, ishal, öksürük
önemli ip uçlar› olabilir. Nötropenik oldu¤unda atefllenen
olgular›n %50-60’›nda ateflin mikrobiyolojik nedeni sap-
tanmasa da %75’inin genifl spektrumlu antibiyotik tedavi-
sine cevap vermesi, ateflin nedeninin gizli bakteremi oldu-
¤unu düflündürür. Nötropenik dönemdeki atefllerin çok bü-
yük bir oran› enfeksiyon kaynakl›d›r. Ancak ateflli nörope-
nik ataklar›n sadece  %30’unda etken gösterilebilmekte-
dir.  ‹lk enfeksiyonlar genellikle bakteriyel daha sonra
oluflanlar ise genellikle mantar, antibiyotiklere dirençli
bakteri ya da viral kaynakl›d›r. Olgular›n 1/3’ünde ilk atefl
s›ras›nda patojen saptan›r, %20-30’unda etken daha son-
ra saptanabilir ve e¤er etken 5 günden daha geç gösterili-
yorsa %30-40 olas›l›kla mantard›r. Nötropenik ateflli has-
talar›n  dikkatli bir fizik  incelemeden geçirilmesi  gerek-
mektedir. Bu incelemede hekim özellikle enfeksiyon kay-
na¤› olan etkenin ve enfeksiyon bölgesinin ortaya ç›kar›l-
mas› konusunda tüm bilgi ve becerisini kullanmal›d›r  

Tiflit  nötropenik olgularda kar›n a¤r›s›, bat›nda distansi-
yon ve atefl yüksekli¤i varl›¤›nda mutlak düflünülmesi ge-
reken özel bir tablodur.  Etiyolojide gastrointestinal siste-
min lösemik infiltrasyonu ve kemoterapiye  ba¤l› nekroz
rol oynar. Tomografide assendan kolon, çekum duvar›nda
kal›nlaflma, submukozal ödem ve periçekal alanda s›v› bi-
rikimi görülür. Barsakta perforasyon ve septik floka neden
olabilir. Tedavi edilmez ise mortalite %50-100 aras›nda
de¤iflir. Clostridium septicum nötropenik tiflitli olgularda
en s›k görülen etkendir. Tedavi anaerob ve P. aerugino-
sa’y› kapsamal›d›r. Tiflitli olgularda nazogastrik dekom-
presyon, antibiyotik tedavisi ve uygun s›v› replasman› ge-
rekir. Cerrahi tedavi; persistan gastrointestinal sistem ka-
namas›, intraperitoneal perforasyon, kontrol alt›na al›na-
mayan sepsis geliflmesi durumlar›nda önerilir. 

Etkenler 
Her geçen gün destek tedavisinin daha iyi konuma gelme-
si ise beklenildi¤i gibi enfeksiyonlar›n azalmas› ile paralel
gitmemifltir. Artan destek tedavi olanaklar› hekimlerin
daha yo¤un tedavi vermelerine neden olmufl, enfeksiyonlar
azalaca¤›na ya tip de¤ifltirmifl ya da daha a¤›r olarak kar-
fl›m›za ç›km›flt›r. Nötropenik ateflli olgular›n %60-70’inde
en iyi laboratuvar koflullar›nda bile etken mikroorganizma
gösterilememektedir. Ateflli nötropeni kavram›n›n ortaya
konuldu¤u ve çal›flmalar›n bafllad›¤› 30-40 y›l önce etken-
lerin üçte ikisi Gram- negatif çomaklar, üçte biri Gram
–pozitif koklar olarak verilmekte idi. EORTC verilerine
göre 1980’lerin ortalar›ndan itibaren gram (+) enfeksi-
yonlar tekrar artmaktad›r. Bu art›fla neden olarak sitozin
arabinozid gibi güçlü kemoterapötik ilaçlar›n kullan›lma-
s› sonucu oral mukozit, derin ve uzun süreli nötropeni,
uzun süre kullan›lan kal›c› damar içi kateterleri, floroki-
nolon ve kotrimoksazol profilaksisi, antiasit ve histamin  2
blokerlerin kullan›m› suçlanmaktad›r. Yine mukozit  son-
ras›nda saptanan  viridans streptokoklar en önemli pato-
jenler aras›na girmifltir. Kateter uygulamalar› ise özellik-

Yabanc› cisimler: Vücuda yerlefltirilen damar içi kateter-
ler, shuntlar, sonda ve direnler enfeksiyon kayna¤› olabilir.
Geçirdi¤i operasyonlar: splenektomi, kal›c›  fistül  vb ame-
liyatlar 

Risk s›n›flamas›
Ateflli nötropenik hastalar›n hepsini ayn› tetkik ve tedavi
yaklafl›m› ile de¤erlendirmenin çok iyi bir yaklafl›m olma-
d›¤› özellikle eriflkin hastalarda yap›lan çal›flmalarda be-
lirlenmifltir. Hastalar›n düflük ve yüksek risk olarak belir-
lenmesinin,  olas› gere¤inden fazla tetkik ve tedaviyi engel-
leyece¤i gibi maliyeti düflürüp hayat kalitesini artt›raca¤›
art›k iyi bilinmektedir. Ani geliflen, uzam›fl (>10 gün) ve
a¤›r nötropeni(< 100/ mm3),  nötropeni ile  beraber hüc-
resel immünite bozuklu¤u, ciddi mukozit varl›¤›,  hemora-
jik diyatezin olmas› ve ilaçlara reaksiyon geliflmesi yüksek
risk belirteçleridir. Bu olgularda enfeksiyon komplikasyo-
nu %35 iken , risk faktörü olmayanlarda %3 olarak bildi-
rilmektedir. Çocukluk ça¤› ateflli nötropenide en a¤›r olgu-
lar birincil hastal›¤› henüz remisyona girmeyen yada nüks
veya progresyonda olan olgulard›r. Yine yafl faktörü özel-
likle süt çocuklar›nda ateflli nötropeninin daha a¤›r seyret-
ti¤inin saptanmas› sonras›nda önem kazanm›flt›r. En
önemli risk faktörü nötrofil say›s›- derinli¤i ve süresidir. 
Giderek eriflkin hasta örnekleri göz önüne al›narak çocuk-
luk ça¤›nda da  sistemik enfeksiyon bulgular› ve bakteriyel
bir odak saptanmayan düflük riskli olgularda parenteral te-
davini 3. günü ateflsizlerse, tedavilerine evde oral sefiksim-
ve ciproflaksosin  ile tamamlayabilece¤ini gösteren çal›fl-
malar artan say›larda saptanmaktad›r. Ancak ülkemizde
hasta ve  aile bilinçlenmesinin çok iyi olmad›¤›, tedaviye
uyum, hastaneye ulafl›m flartlar› da  göz önünde tutularak
bilinçli seçim yap›lmal›d›r. 
Klinik 

Enfeksiyona ait bulgular nötrofil say›s› düflük olan olgu-
larda yeterli oluflmad›¤› için tan› oldukça zordur. Nötro-
penik ateflli hastada atefl d›fl›nda yak›nmas› iyi sorgulan-

MNS <100/mm3
Nötropeni süresi >10 gün
Birincil hastal›¤›n remisyonda olmamas› veya nüks varl›¤›
Birincil hastal›¤›n lösemi olmas› ve henüz remisyon elde
edilmemesi
Yüksek doz kemoterapi ( sitozin arabinozid)
A¤›r mukozit varl›¤›
Organ fonksiyon bozukluklar›n›n varl›¤› (böbrek,
karaci¤er, kardiyak)
fiok- hipotansiyon varl›¤›
Solunum s›k›nt›s›- ventilatör deste¤inde olmak
Mental de¤ifliklikler
Derin doku yada organ enfeksiyonlar›( Pnömoni, apse vb)
Tiflit varl›¤›

Tablo 1: Ateflli nötropenide risk belirteçleri
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le staphylococcus epidermidis, candida ve Stenotropho-
monas spp. etken olarak saptanmas›na neden olmufltur.
Çok yo¤un kemoterapi uygulamalar› ile Clostridium per-
fingens ve septicum, JK bakterileri ve Corynebacterium
parvum gibi non-patojen olarak de¤erlendirilen etkenler›n
bile sepsis nedeni olabilece¤i gösterilmifltir. Anaerobik et-
kenler ise nadiren ateflli nötropeniye  tek bafl›na neden
olur ama bakteremilerin %6-13’ünü oluflturan polimikro-
biyal üremelerde s›k olarak  karfl›m›za ç›kar.

Nötropenik ateflli hastalar›n ço¤unda etken hastan›n ken-
di endojen floras›ndan (gastrointestinal sistem ya da bo-
zulmufl mukozalardan)  kaynaklanan Gram negatif aerob
basiller ve kandidalard›r. Bu nedenle kemoterapi alm›fl
hastalarda beklenen nötropeniden 5 gün önce bafllanarak
nötrofil say›s›n›n mm3 de >500 olana kadar ba¤›rsak de-
kontaminasyonunu öneren yazarlar vard›r. Bu amaçla en
s›k  hastalarda trimetoprim-sulfamethoksazol TMP-SMZ
denenmektedir. 
Yüksek mortalite riski olan Enterobacteriaceae (E.coli,
Klebsiella spp.) ve Pseudomonas aeruginosa (P. aerugino-
sa) s›k görülen Gram negatif etkenlerdir, Staphylococcus
aureus (S.aureus), koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS),
Streptococcus viridans (S.viridans), Enterococcus spp ve
di¤er streptokoklar  ise s›k görülen Gram pozitif etken pa-
tojenlerdir.
Nötropenik dönemde virülans› en fazla olan  etken Gram
(-) bakteriler olup halen en yüksek morbidite ve mortalite
nedenidir. Bunlar s›kl›kla  Escheichia coli, Klebsiella  spp.
ve Pseudomonas aeruginosa’d›r.  Genifl spektrumlu sefolos-
porin ve karbapenem grubu antibiyotiklerin kullan›lmas›
sonucunda giderek ‚ Laktamaz direnci olan Enterobakter
ve Stenotrophomonas türevlerinde art›fl saptanmaktad›r.

Nötropenik olgularda uzun süreli genifl spektrumlu antibi-
yotik kullan›m›, uzun süreli hastanede yat›fl, kortikostero-
id kullan›m› ve kateter fungal enfeksiyonlar›n›n geliflmesi-
ne neden olur. Candida spp yaklafl›k %60, Aspergillus spp
%30 oran›nda görülür. Candida albicans (C.albicans)
kandidiyal enfeksiyonlar›n ço¤unu oluflturur. Nötropenik
olgularda C. krusei, C. glabrata, C. tropicalis, C.lusitania-
e, C. guilliermondii, C. parapsilosis s›kl›kla izole edilen di-
¤er fungal patojenlerdir. 
Herpes simpleks primer ya da reaktivasyonu en s›k görü-
len viral enfeksiyondur. Ciddi mukozit sonucu invazyon
görülür, lezyonlar oral ülserasyon, gingivit fleklindedir,
ösefagusa kadar ilerleyebilir. Yap›lan bir çal›flmada influ-
enza, parainfluenza, adenoviruslara %20-30 oran›nda
rastlan›lm›fl, fakat bu etkenler›n gerçek enfeksiyon etkeni
olup olmad›¤›n›n belirlenmesinin güç oldu¤u belirtilmifltir.
Cytomegalovirus (CMV) özelikle lösemi ve transplant ya-
p›lan  olgularda en s›k  akci¤erler olmak üzere çoklu or-
gan tutulumu ile giden a¤›r enfeksiyonlara neden olmak-
tad›r.  Pneumocyctis carinii özellikle pediatrik lösemili ol-
gular baflta olmak üzere immünsupresif tedavi alanlarda
hayat› tehdit eden enfeksiyonlara yol açabilmektedir. S›k-

l›kla interstisyel pnömoni yapar, riskli olgularda trimetop-
rim-sülfometaksazol (TPM-SMX) verilmesi enfeksiyondan
önemli ölçüde korudu¤u görülmüfl ve bu uygulama rutin
tedavi protokollerine girmifltir.
Tan› 
Ateflli nötropenik hastada tan› koymak için iyi al›nm›fl
anamnez ve detayl› fizik muayene yan›nda bu bulgular›
desteklemek için laboratuar , mikrobiyolojik ve görüntüle-
me yöntemlerinden faydalan›l›r.  
Laboratuvar incelemeleri özellikle tam kan say›m›, böb-
rek, karaci¤er fonksiyon testlerini ve akuz faz  yan›t gös-
tericilerini  içermelidir. CRP  ve son y›llarda kalsitonin
hormonunun prekürsör proteini olan   prokalsitonin (PCT)
bu grup hastalarda önem kazanm›flt›r. Bakteriyal enfeksi-
yon ve sepsisin erken tan›s›nda kullan›l›r. Sistemik enfek-
siyonlarda 3-4 saat içinde yükselir ve enfeksiyonun iyilefl-
mesi ile dramatik olarak düfler.

Mikrobiyolojik olarak kan, kateter, idrar, d›flk›, lezyon ye-
ri, bo¤az-balgam, BOS kültürleri al›nabilir. En önemli kül-
tür kan kültürüdür. Her ateflli nötropenik olgudan en az
bir kez kan kültürü al›nm›fl olmal›d›r. Kan kültürü al›rken
kan al›nacak bölge temizli¤ine dikkat edilmelidir. Bölge
temizli¤i yap›ld›ktan sonra en az 1 dakika beklenmeli son-
ra kültür al›nmal›d›r.  Yoksa bu olgularda üreyen KNS et-
kenlerinin gerçek atefl etkeni mi yoksa kontaminasyon mu
oldu¤unu de¤erlendirmede çok zorlan›lacakt›r. Önerilen
her hastadan   2 ayr› venden al›nan kanlar›n ( en az 1-2
ml) 2 ayr› vasata ekilmesidir. Ancak günlük uygulamalar-
da bu kurala her zaman uyulamamaktad›r. Bu durumda
hiç olmazsa al›nan kan›n farkl› 2 flifleye ekilerek olas› kon-
taminasyon de¤erlendirilmesinin daha kolay yap›lmas›n›
sa¤lamak gerekti¤i unutulmamal›d›r. Kan kültürünün an-
tibiyotik dozundan hemen önce al›nmas›, kültür flifleleri la-
boratuvara hemen ulaflt›r›lamayacaksa oda ›s›s›nda bekle-
tilmesi kültürde üreme flans›n› artt›racakt›r. Ateflin devam
etti¤i olgularda 3. gün kan kültürünün tekrarlanarak mo-
difikasyona gidilmesi önerilmektedir. 
Kateter kanserli hastalarda giderek daha s›k kullan›lmak-
tad›r. Ateflli nötropenik kateterli hastada kan kültürü ha-
ricinde mutlaka kateterden, kateterin tüm lümenlerinden
mikrobiyolojik örnekleme yap›lmal›d›r. Kateterle iliflkili
olarak ç›k›fl yeri( kateter ç›k›fl yerinin  <2cm çevresinde )
cep (port kateter haznesinin üzerindeki ciltte)  ve tünel
(kateter ç›k›fl yerinin  >2cm çevresinde )enfeksiyonlar› ay-
r› ayr› de¤erlendirilmelidir. Klinik bulgu olmadan sadece
kateter kültüründe üreme olmas› kolonizasyon olarak de-
¤erlendirilir. Kateter ile iliflkili sistemik enfeksiyon ise
baflka klinik enfeksiyon kayna¤› saptanmayan hastada ka-
teter ve periferik venden al›nan kültürlerde ayn› etkenin
saptanmas› durumudur. Kateter ve periferden al›nan kan
örneklerinde etkenin üreme süresi önemlidir.  E¤er kate-
terde üreme periferik kandan al›nan kana göre 2 saat er-
ken saptan›rsa, enfeksiyon nedeni kateter olarak de¤erlen-
dirilmelidir. Kateter enfeksiyonlar›n›n %75’i antibiyotik
tedavisi ile düzelir. Ancak baktereminin düzelmedi¤i, a¤›r
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tünel enfeksiyonlar›nda mantar, mycobakteri ve  ›srarc›
gram pozitif ve negatif üremelerde kateterin çekilmesi ge-
rekir. Özellikle yan›t›n ilk 3 gün içinde al›nd›¤› kateter en-
feksiyonlar›nda,  tekrar üreme saptand›¤›nda tedavi  en az
4 haftaya uzat›lmal›d›r.  
Görüntüleme olarak genellikle atefl saptand›¤›nda akci¤er
radyolojik görüntülemesi ve ateflin sürmesi durumunda to-
raks BT’si ( yüksek çözünürlüklü = HRCT) önerilmektedir.
Akci¤er grafisi erken dönemde normal olabilir. Ancak bu
olgular›n HRCT’sinde %30-60 oran›nda pnömoni saptan-
maktad›r. Hastalar›n %10-15’inde solunum bulgular› var-
ken akci¤er grafisi normal olabilir.
Sinüslerin de¤erlendirilmesinde de BT daha fazla yol gös-

tericidir. Özellikle ateflin sebat etti¤i olgularda hepatosple-
nik kandidiyaz düflünüldü¤ünde  ise bat›n ultrasonografisi
planlanmal›d›r. 
Hastan›n fizik muayenesi bittikten sonra hemen  kültürle-
ri  al›nmal›d›r. Özellikle antibiyotik tedavisi bafllan›lmadan
önce mutlaka kan kültürü al›nmal›d›r. Ancak kültür ifllem-
lerinin bitmesi ile birlikte antibiyotiklerin ilk dozu hemen
uygulanmal› gerekirse hasta daha sonra görüntüleme ya da
ifllemler için bekletilmemelidir. Ateflli nötropenik hastalar-
da ateflin ilk saptanmas›ndan itibaren  ilk antibiyotik veril-
me süresi ne kadar k›sa ise tedavi baflar›s›n›n o denli iyi ol-
du¤u unutulmamal›d›r. 

Tedavi 
Tüm ateflli nötropenik çocuklarda h›zl› detayl› fizik muaye-
ne yap›l›p, kan, idrar( ilk antibiyotik dozu özellikle küçük
çocuklarda beklenmeden bafllan›lmal›d›r) ve flüpheli tüm
odaklar›n kültürü al›nd›ktan sonra hastaneye yat›r›larak
intravenöz (iv) yoldan ampirik antibiyotik tedavisine bafl-
lanmal›d›r. Seçilecek antibiyotik genifl spektrumlu ve tok-
sisitesi düflük ve uygulanabilirli¤i kolay olmal›d›r. Etki
alan› mutlaka P.aeruginosa’y› da içermelidir. Ampirik te-
davide  hastan›n klinik seyir ve kültürlerine göre % 20-60
oran›nda modifikasyon gerekebilir. 

Son y›llarda antibiyotik direncinde art›fl ateflli nötropenik
olan hastalarda empirik tedavide kullan›lacak ilaç seçimi-
ni zorlaflt›rmaktad›r. Bu aç›dan her merkezin kendi flora-
s› ve direncini bilerek antibiyotik seçimini yapmas› ve bu
direncin dinamik özelli¤inin oldu¤unu ve y›llar içinde de¤i-
flebilece¤ini bilmesi gerekir. Gram (+) etkenlar içinde an-
tibiyotik direnci en fazla koagulaz negatif stafilokoklarda
gözlenmektedir. 
Gram (-) basil ve mantar enfeksiyonlar›nda tan›n›n ve di-
renç nedeniyle tedavinin zorlu¤u mortalitenin yüksek ol-
mas›na neden olur. Bununla beraber her merkezin enfeksi-
yon kontrol ve  önleme komitelerinin çal›flmalar› sonucun-
da ulafl›lm›fl hasta verileri, merkezin  flora ve direnç sonuç-
lar›, hasta baz›nda kullan›lm›fl sitotoksik tedavi rejimleri,
tedaviye bafllama zaman›  nötropenik ateflli hasta sonuçla-
r›n› en fazla etkileyen özellikler olarak belirlenmektedir. 
Nötropenik hastada  allopurinol, antibiyotik, bleomisin, si-
tarabin ya da altta yatan hastal›¤a ba¤l› atefl olabilir an-

cak tedavi edilmeyen nötropenik ve bakteremisi olan olgu-
lar›n atefl saptanmas›n› takiben ilk 48 saatte ölüm  oran›
%40 gibi yüksek bir rakam oldu¤u için bu tip hastalardaki
atefle aksi ispat edilene ya da nötropeniden ç›k›ncaya kadar
enfeksiyon atefli  gibi yaklafl›m yap›l›r. Tedavinin ateflin
saptanmas›n› takip eden ilk bir saat içinde bafllanmas› ise
baflar› oranlar›n› etkileyecektir. Bu uygulaman›n yerleflme-
si sonucunda enfeksiyonlara ba¤l› ölümler gram (-)’lerde
%10’lara ve gram (+)’lerde % 6’lara   gerilemifltir.
Tedavide antibiyotik olarak önerilen sabit bir tip ya da
kombinasyon yoktur.  Tedavi baflar›s› kifliye ba¤l› özellik-
ler , merkezin flora ve direnç durumu , altta yatan hasta-
l›k gibi bir çok parametreden etkilendi¤i için önerilen sa-
bit bir ilaç geçmiflte olmad›¤› gibi gelecekte de olamaya-
cakt›r. Antibiyotik seçiminde :
1. En s›k olmas› muhtemel etken, 
2. Enfeksiyon bölgesi,
3. ‹zole edilen etken›n antibiyotik duyarl›l›k ve dirençleri
göz önüne al›narak genifl spektrumlu olan ( gram (-)  özel-
likle  P.aeruginosa ve gram (+)  özellikle  S. aureus ve S.
viridansa  etkili olan  ve daha önce var olan organ bozuk-
lu¤u  dikkate al›narak seçilmelidir. 

Empirik antibiyotik tedavisinde
1. Geleneksel olarak beta-laktam antibiyoti¤in bir baflka
beta-laktam ya da aminoglikozidle olan kombinasyonu
2. Geniflletilmifl beta-laktam spektrumu olan bir ilaç  ile
monoterapi
3. Bu iki seçenekteki ilaçlar›n glikopeptid ile kombinasyonu
ilk tedavi seçeneklerini oluflturur. 

Tedavi yan›t› %30-70 aras›nda de¤iflir ve genel sa¤ kal›m
oran› %90’lar›n üzerindedir. Nedeni belli olmayan ateflte
modifikasyonsuz baflar› %42-84 , dokümante enfeksiyon-
larda ise daha düflük  %16-67 olarak bulunmaktad›r .
Aminoglikozid içeren kombinasyonlarda gram (+) spek-
trumunun s›n›rl› olmas›, nefrotoksisite, ototoksisite, hipo-
kalemi gibi yan etkiler içermesi nedeni ile risklidir, ancak
hala ço¤u hematologun tercih etti¤i kombinasyondur. Has-
tada böbrek fonksiyonlar› s›n›rl› ise 2 beta-laktam kombi-
nasyonu tercih edilmelidir. ‹ki beta-laktam kombinasyo-
nunda nötropeniyi uzatma etkisi yan›nda özellikle eriflkin
yafll› olgularda daha belirgin sorun olan hipernatremiye
dikkat edilmelidir. Günümüzde en s›k kullan›lan aminogli-
kozid amikasin ve tobramisin,  genifl spektrumlu penisilin
piperasilin-tazobaktam, sefalosporin ise seftazidim ve se-
fepimdir.   Giderek maliyet ve yan etki konular›n›n tedavi
baflar›s› kadar önem kazanmas› ile birlikte mümkün olan
en genifl etkiye en az ilaçla ulaflma politikas› sonucunda
monoterapi seçenekleri ortaya at›lm›flt›r . Tek bafl›na sef-
tazidim kullan›lmas›n›n aminoglikozidle kombine kullan›-
m› ile karfl›laflt›r›lmas›nda belirgin fark saptanmamas› ve
%15’den daha az oranda aminoglikozid ya da glikopeptid
eklenmesinin gerekli oldu¤u çal›flmalarda gösterilmifltir.
Bunu destekleyen meta-analizlerin sonuçlar› da tekli ilaç
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›nda etkili olmufltur.  Stenotrop-
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homonas maltophilia ve non-aeruginosa pseudomonadlar›n
etken oldu¤u servisler d›fl›nda imipenem-cilastatin genifl
etki spektrumu ile iyi bir seçenektir. Nadiren kusma ve ha-
vale geçirme  yan etkisi olabilir,  meropenemde bu yan et-
kiler daha azalt›lm›flt›r . 

Gram (+) etkinli¤i artt›rmak amaçl› vankomisinin empirik
kullan›m› üzerine bir çok araflt›rma ve çal›flma yap›lm›flt›r.
Gram (+) olan enfeksiyonlar›n çok az› h›zl› gidiflli olup fa-
tal sonuçland›¤›ndan dolay›,  ateflli nötropenik hastalarda
bafllang›ç antibiyotik tedavisinde vankomisinin yeri yoktur.
Yap›lan EORTC çal›flmalar›nda empirik vankomisin kulla-
n›m› ile atefl süresinde azalma olmas›na ra¤men,  sürviye
etkisi olmad›¤›, karaci¤er ve böbrek toksisitesini artt›rd›¤›
gösterilmifltir. Empirik vankomisin kullan›lmas›na di¤er bir
engel ise giderek artan vankomisin dirençli mikroorganiz-
malar›n varl›¤›d›r.  Teikoplanin  kullan›m kolayl›¤› ve daha
az yan etkileri ile vankomisine tercih edilen bir ilaçt›r . 

Empirik glikopeptid  tedavisi afla¤›daki 6 durumda öneril-
mektedir ve  tedavi baflland›ktan sonraki  3-4 gün içinde
dirençli bir sufl saptanmaz  ise  glikopeptid  tedavisi son-
land›r›lmal›d›r. 
1. Kateter iliflkili  ciddi enfeksiyonlar. Bu enfeksiyonlar›n

ço¤u %80 oran›nda ‚-laktam antibiyotik direnci olan
koagülaz negatif stafilokoklarca oluflur.  

2. Mukoza hasar›na ikincil geliflen penisilin dirençli viri-
dans streptokoklar. Kök hücre transplant  al›c›lar›nda
mukozal hasar sonucunda oluflan bakteremilerde % 18-
29 oran›nda ‚-laktam antibiyotik direnci olan viridans
streptokoklar izole edilmifltir.

3. ‹lk kan kültür sonuçlar›nda gram (+) bakteri üremasi,
4.  ββ-laktam direnci olan metisilin dirençli  S. aureus ve-

ya VRE ya da pnömokok kolonizasyonu 
5. Kinolon ya da trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-

SMZ) profilaksisinde olan hastalar. Bu ilaçlar›n profi-
laktik kullan›m› ile gram (+) enfeksiyon riskinin artt›-
¤› bir çok çal›flmada gösterilmifltir. 

6. Hipotansiyon ve sepsis tablosu olup etken›n saptanama-
d›¤› hastalar 

Bir merkezde kullan›lan ateflli nötropeni protokolu tüm
hastalar için sabit olsa da tüm hastalara tam uygun olma-
yabilir. Hastaya ait faktörler tedavi fleçiminde farkl›l›k ya-
rat›r. Etken›n belirlenmifl olmas› hekimin en uygun ve et-
kili antibiyotik rejimini seçmesini sa¤layabilir. 

Tedavi süresi 
Optimal tedavi süresinin ne olmas› gerekti¤i halen tart›fl-
mal› konulardan biridir. Tedavi süresini nötrofil say›s›na
göre belirlemek ise her zaman kullan›lan bir parametre ol-
masa da,  ço¤u hematolog tedaviyi nötrofil say›s›n›n
>500/mm3 oldu¤u zamana kadar uzatmay› güvenli bul-
maktad›r. Önerilen tedavi antibiyoti¤in ateflsiz en az 7 gün
sürdürülmesidir. Ateflin düfltü¤ü ve nötrofil say›s›n›n
>500/mm3 oldu¤u durumlarda,  antibiyoterapiyi ateflin
düfltü¤ü günden 2 gün sonras›na kadar vermek yeterlidir.

Dokümante enfeksiyonun saptand›¤› ataklarda ise  tedavi
en az 8-15 gün,  son kültür negatif saptan›ncaya kadar de-
vam etmelidir. Ateflin ve nötropeninin devam etti¤i durum-
larda hastalara ateflin düflmeye bafllamas›ndan sonra en az
4 gün daha antibiyotik vermeyi ve daha  sonra kesmeyi
önermektedir. 

Nitelikli antibiyotik tedavisinin süresi : 
1. Nötrofil  say›n›n düzelmesine
2. Klinik olarak düzelme ve  antibiyotik tedavisine verdi¤i
yan›ta
3. Enfeksiyon bölgesi ve izole edilen etkene
4. Hastan›n ek immünosupresyon ( kortikosteroid) tedavi-
si al›fl›na göre   de¤iflmelidir.  

Kan kültüründe üremesi olmayan, son 72 saatte atefli ol-
mayan ve nötropenisi düzelmifl olgular›n tedavisi kesilir.
Genel olarak ço¤u komplike olmam›fl deri ve gastrointesti-
nal sistem enfeksiyonlar› 5-7 gün antibiyoterapi ile düze-
lir. Ço¤u bakteremiler için  ise 2 haftal›k tedavi yeterlidir.
Tedavinin 14.gününde kontrol kan kültüründe üremesi ol-
mayan ve nötropenisi düzelen olgularda enfeksiyon bulgu-
lar› devam ediyorsa tedavi uzat›l›r. Ampirik amfoterisin B
tedavisi bafllanm›fl, kültüründe üreme olmayan, nötropeni-
si düzelmifl olgularda, son 5 gündür atefli yok ve fungal en-
feksiyonu düflündüren fizik muayene bulgusu yoksa anti-
fungal tedavi 14 günde kesilebilir.
Kan kültüründe fungal üremesi olan olgularda amfoterisin
B tedavisi en az 21 güne tamamlanmal›d›r. 
Bakteriyel sinüs ya da akci¤er enfeksiyonlar›nda ise 3-4

hafta antibiyoterapi yeterli olurken, e¤er etken Ps. aerugi-
nosa ya da küf ise süre daha uzun tutulmal›d›r .

Empirik tedaviye yan›t  yoksa 
Empirik tedaviye yan›t  al›namad›¤› durumlarda tedavinin
nas›l devam etmesi konusu  tam kesinleflmemifltir . 
Modifikasyon karar›,   devam eden  ateflle beraber,  dokto-
run tedaviyi yeterli görmesine, dokümante enfeksiyonun ti-
pine ( bakteremi, klinik dokümante ya da nedeni bilinmeyen
atefl), saptanan etkene, izole edilen etkenin antibiyotik du-
yarl›l›¤›na , beklenilen nötropeni süresine ve saptanabilen
enfeksiyonun bulgular›na göre farkl›l›k gösterir (Tablo 2)
Vital bulgularda kötüleflme ( Tansiyon arteriyel, ventilas-
yon) Klinik olarak yeni bir enfeksiyon oda¤›  geliflmesi De-
vam eden nötropeni varl›¤›nda klinik bulgularda kötüye gi-
diflTedavi bafllang›c›nda al›nan kültürlerde saptanan et-
kenlar›n tedaviye ra¤men sebat etmesi Tedavi bafllang›c›n-
da al›nan kültürlerde saptanan etkenlar›n tedaviye direnç-
li olmas› ve klinik iyilik halinin saptanmamas› Tedavi s›ra-
s›nda yeni bir patojen saptanmas› Yeni atefl piklerinin or-
taya ç›kmas› 5 günden uzun süren nedeni bilinmeyen atefl
varl›¤›Empirik tedavi çizelgesinde olan antibiyotiklere
ba¤l› yan etki görülmesi Nadir mikroorganizmalar›n neden
oldu¤u epidemi ( Legionella pneumophilia) 

Etkenin gösterildi¤i ve empirik tedaviye yan›t›n al›nmad›-
¤› durumlarda,  duyarl›  antibiyotiklere geçilmelidir. Klinik



KL‹N‹K GEL‹fi‹M 187

cevap olmas›na ra¤men  üreyen etkenin kullan›lan  antibi-
yotiklerden baflka ilaçlara duyarl›l›k gösterdi¤i  durumlar-
da dirençli organizmalar›n ço¤almas›n› engellemek için
ilaç de¤iflimini savunan hekimler  vard›r.  Ancak ço¤u he-
kim klinik yan›t ald›¤›nda antibiyotik de¤iflimi yapmadan
tedavisine devam etmeyi,  bir sonraki ateflli nötropeni ata-
¤›nda,  bir önceki direnç ve duyarl›l›k tablolar›na uygun
antibiyotik seçimini  daha do¤ru bir politika olarak gör-
mektedir . 
Tedaviye  yan›ts›zl›¤›n  nas›l tan›mlanmas› gerekti¤i  di¤er
bir tart›flmal› konudur.  Ço¤unlukla klinik olarak hastan›n
stabil oldu¤u  ancak ateflin devam etti¤i  ateflli nötropeni
ataklar›nda, tedaviyi baflar›s›z  olarak de¤erlendirmek
günlük pratiklerimizde pek ola¤an de¤ildir. Bakteremiler-
de  etken antibiyoti¤e duyarl› ise ateflin düflmesi için gere-
ken sürenin 2-7 gün oldu¤u bilinmektedir . 

Ateflli nötropenik bir hastada empirik antibiyotik kullan›l-
mas›nda amaç hastan›n  atefl bafllamas›ndan sonraki ilk 2-
3 gün içinde gram (-) çomak ya da S. aureus‘a ba¤l› sep-
sis nedenli kaybedilmesini engellemektir . Genellikle empi-
rik dönemin sonunda %10 olgu kötüleflir, % 25’i  iyileflir
ve %65’i stabilize olur (18). Tedavi bafllang›c›nda  flok
saptanan  olgular›n %35’i empirik tedavi ile iyileflirken,
flok saptanmayan olgular›n %70’i yan›t verir. Bafllang›ç
tedavi seçene¤i ne olursa olsun bir grup hasta empirik te-
daviye yan›t vermez ve modifikasyon gerektirir. Böyle bir
hastada bafltan planlanm›fl, her 2-3 günde modifikasyon
flartlar› konulan ve hasta ateflsiz kal›ncaya kadar modifi-
kasyonun devam edilmesini öneren flemalar›n gözü kapal›
kullan›lmas› çok do¤ru de¤ildir. Çünkü her hasta kendi
içinde farkl› olup,  farkl› yaklafl›mlar› gerektirmektedir. 

Genel toplumda viridans streptokoklar  kan kültürlerinde
kontaminasyon olarak s›k saptanmaktad›r. Mukoziti olan
ateflli nötropenik olgularda tip olarak S. mitis fluflu da üre-

tilmiflse   mutlaka dikkatli tedavi edilmelidir . Bu grup has-
talar septik flok, ARDS gibi tablolarla %60 oran›nda kay-
bedilmektedir. Doku hasar› ya da sistemik ve lokal immün
sistemde bozukluk olan olgularda streptokok enfeksiyonla-
r› sepsise neden olur. Bu klinik duruma alfa-strep sen-
dromlar› denilmektedir. Bu olgularda modifikasyon olarak
yeni bir antibiyotik eklemek ya da de¤ifltirmek yerine teda-
viye steroid eklenmesi  hayat kurtar›c› olacakt›r.
Ateflli nötropenik hastalarda özellikle ateflli nötropeni ön-
cesinde yak›n zamanda  steroid kullanm›flsa, gerekti¤inde
steroidle destek verilmesi son günlerde  bu konuda çal›flan
hekimlerin önerileri aras›na girmektedir.

Ateflli nötropenik olan ve  antibiyotik  tedavisine  cevap
vermeyen hastalar›n takibi ve tedavisi çok sorunludur.
Böyle bir hastada
1. Antibiyotiklere dirençli enfeksiyon 
2. Kan veya dokuda yetersiz antibiyotik düzeyi
3. Damar içi araç (kateter) enfeksiyonu varl›¤›
4. Kapal›-alan enfeksiyonu  ya da apse varl›¤›
5. Geliflmifl ikinci bir enfeksiyon varl›¤›
6. Nadiren de yavafl klinik yan›t söz konusu olabilir. 

Nötropenik hastalarda ateflin düzelmesinin gecikebilece¤i
de  unutulmamal›d›r.   MD Anderson Kanser Merkezinde
yap›lan bir çal›flmada ateflin düzelmesinin 5-7 gün sürebi-
lece¤i gösterilmifltir. Sadece %40’dan daha az hasta 5
günden daha k›sa sürede aateflli olabilmektedir. Gram (-)
bakteremisi olan hastalarda atefl ortalama 6-8 gün sürer-
ken , gram (+) bakteremik hastalarda ateflin düflmesi için
geçen süre daha uzun (6.6-12.4 gün) olabilmektedir. Ate-
flin düflmesinde kullan›lan antibiyoterapi kadar  enfeksiyon
lokalizasyonu ve izole edilen etken›n da önemi vard›r. 

Ateflin devam etti¤i ancak durumu stabil olan hastalarda
enfeksiyon varl›¤› tart›flmal› bir konudur. Genel olarak kli-
nik ya da mikrobiyolojik olarak gösterilen enfeksiyonlarda
ilk 72 saat içinde tedaviye yan›t  vermeleri beklenmez. Ça-
l›flmalarda 3. gün atefli devam eden ancak genel durumu
bozuk olmayan hastalar›n yar›s›ndan ço¤unda ilk kullan›-
lan antibiyotik tedavisinde modifikasyon gerekmeden atefl-
lerinin düfltü¤ü gösterilmifltir. Bu nedenle atefli devam
eden ancak kültürlerinde üreme saptanmayan, yeni bir en-
feksiyon oda¤› gösterilemeyen ve genel durumu stabil olan
hastalarda modifikasyon yap›lmas› önerilmemektedir. 

Tedavi Modifikasyonu
Antibiyoterapiye ra¤men 4-5 gündür atefli düflmeyen has-
talar en bafltan tekrar de¤erlendirilmelidir. Antibiyotera-
pinin etki spektrumu azamiye ç›kart›l›rken yan etki profi-
linin de en az olmas›na özen gösterilmelidir. Ancak hasta
nötropenik kald›¤› sürede antimikrobial etkinlik hiçbir za-
man sadece gram (+) leri kapsayacak flekilde daralt›lma-
mal›d›r, çünkü her an yeni bir gram (-) enfeksiyon oluflma
riski vard›r.  Klinik de¤erlendirme her gün yap›larak daha
önceki kültür sonuçlar› incelenmeli ve gerekirse daha faz-
la bölgeden kültür istenmelidir. Gizli enfeksiyon bölgeleri

Tablo 2: Empirik tedavi modifikasyonu gerektiren durumlar

1. Vital bulgularda kötüleflme (Tansiyon arteriyel, venti-
lasyon)

2. Klinik olarak yeni bir enfeksiyon oda¤›  geliflmesi
3. Devam eden nötropeni varl›¤›nda klinik bulgularda

kötüye gidifl
4. Tedavi bafllang›c›nda al›nan kültürlerde saptanan

etkenlar›n tedaviye ra¤men sebat etmesi 
5. Tedavi bafllang›c›nda al›nan kültürlerde saptanan

etkenlar›n tedaviye dirençli olmas› ve klinik iyilik
halinin saptanmamas›

6. Tedavi s›ras›nda yeni bir patojen saptanmas›
7. Yeni atefl piklerinin ortaya ç›kmas›
8. 5 günden uzun süren nedeni bilinmeyen atefl varl›¤›
9. Empirik tedavi çizelgesinde olan antibiyotiklere ba¤l›

yan etki görülmesi
10. Nadir mikroorganizmalar›n neden oldu¤u epidemi

(Legionella pneumophilia) 
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olan sinüs ve akci¤erler çok detayl› ele al›nmal›d›r.  
Tedavide ilaç de¤iflimi için hastan›n klini¤i ve nötropeni
durumu önemlidir. Ateflin düflmesi için belli bir zamana ih-
tiyaç oldu¤unun bilinmesine ra¤men,  devam eden atefl,
hekimde  iyi ve yeterli tedavi verilmemifl bir enfeksiyon
varl›¤› konusunda da flüphe uyand›rmal›d›r. 
Atefl devam eden olgularda antibiyotik de¤ifltirme endikas-
yonlar› : 
1. Bafllang›çtan sonra 5 gün devam eden atefl
2. Klinik kötüleflme  
3. Kültürde yeni üreme varl›¤› durumlar›d›r. 

Persistan ateflle birlikte  klinik olarak stabil olmayan nöt-
ropenik hastada tedavi seçenekleri:

1. Gram (-) etki spektrumunun güçlendirilmesi: kombine
tedavi alanlarda beta-laktam› karbapenemle de¤ifltirmek
ya da karbapenemi beta-laktamla de¤ifltirmektir. 
2. Empirik glikopeptid eklenmesi 
3. Empirik amfoterisin B’nin tedaviye  eklenmesi olup, bi-
ri veya bir kaç› birlikte uygulanabilir. 

Klinik olarak stabil ancak ateflli olgu tedavisi de¤ifltirilme-
den s›k› takip edilebilir. Ancak ço¤u hematolog antibiyote-
rapiye ra¤men 5 günden uzun süren ateflli durumlarda em-
pirik olarak amfoterisin B bafllamay› tercih etmektedir.
Hatta bu sürenin 4 güne kadar k›salt›lmas›n› önerenler ol-
du¤u gibi, mantar enfeksiyonlar›n›n çok az saptand›¤›  Ja-
ponya’da  ateflli nötropeni k›lavuzunda ancak 15. günde
atefli devam eden nötropenik hastalara antifungal eklenil-
mesi önerilmektedir. Sebat eden atefli olan olgularda etki-
li oldu¤u ispatlanm›fl en önemli modifikasyon tedaviye  an-
tifungal eklenmesidir. Empirik antifungal eklenmesi ile
modifikasyon yap›lan olgular›n içinde oran›n›n   %50-60
oldu¤u düflünülen,  gere¤i olmad›¤› halde fazladan tedavi
edilen bir grup hasta oldu¤unu savunan hekimlerde vard›r.
Ama nötropenik hastalarda fungal enfeksiyon tedavisi ne
kadar erken bafllarsa prognoz o kadar iyi olacakt›r. Man-
tar enfeksiyonlar›nda erken tan›s›  hem bu nedenle hem de
olas› toksisitenin ve maddi kay›plar›n engellenmesi aç›s›n-
dan önem kazanmaktad›r. 
Mantar enfeksiyonlar› maya ya da küflerin kan kültürle-
rinde üretilmeleri yan›nda doku örneklerinde histolojik
olarak da saptanabilir. Kültürde üreme oran› Candida en-
feksiyonlar›nda %50,  aspergillus enfeksiyonlar›nda ise
%5 gibi düflük oranlardad›r . Bu grup hastalarda trombo-
sitopeni ve genel durum bozuklu¤u nedeni ile biopsi ve de-
rin doku örnekleri de pek kolay al›namad›¤› için   mantar
antijenlerinin kanda bak›lmas› giderek  daha önem kazan-
maktad›r. Galaktomannan, küf mantarlar›n›n hücre duvar
yap›s›nda bulunan bir moleküldür. Kan ya da sekresyonlar-
da lateks aglütinasyon ya da ELISA yöntemi ile bak›labi-
lir, eriflkinlerde  duyarl›l›k % 80-100 ve özgüllük > %90
olarak verilmektedir . Ancak çocuklarda  % 10-44’lere va-
ran yalanc› pozitiflikten bahsedilmektedir. Duyarl›l›k ve
özgüllük çocukluk ça¤›nda s›ras› ile %80 ve <%90 olarak
bildirilmektedir. Klinik olarak hastal›k bafllamadan orta-

lama 6 (0-14)  gün önce testin pozitif saptanmas› ve erken
tedaviye bafllan›lmas› nedeni ile prognozu çok de¤ifltirmek-
tedir. 
Son y›llarda serum yada plazmada bak›lan (1,3) beta –glu-
kan düzeylerinin invaziv mantar enfeksiyonlar›nda tan›ya
katk›s› da incelenmektedir. 
Nötropenik hastalarda mortalite Candida enfeksiyonlar›n-
da %50, aspergillus enfeksiyonlar›nda ise %80-100 gibi
yüksek oranlardad›r. Amfoterisin B en genifl spekturumu
olan anti fungald›r.  Son y›llarda bulunan yeni anti fungal
etkenlardan ekinokandin ve 2. kuflak triazollerle amfoteri-
sin B’nin karfl›laflt›r›ld›¤› bir çok çal›flma yay›nlanmaya
bafllam›flt›r. Yan etkilerinin, özellikle nefrotoksisitenin da-
ha az olmas› bir tercih nedeni olabilir. Ayr›ca dirençli
mantar enfeksiyonlar›nda kombinasyon tedavileri  giderek
daha fazla kullan›lamaya bafllanm›flt›r. 

Antiviral tedavi 
RSV, parainfluenza ve influenza tip A veya B nötropenik
hastalarda  sorun olabilir. Bu enfeksiyonlara daha fazla
olarak k›fl aylar›nda rastlan›l›rsa da,  nötropenik hastalar
mevsimsel olmadan da her dönemde bu etkenlerle enfekte
olabilirler. Pnömoni geliflme riski RSV ile enfekte olundu-
¤unda %50 ,  parainfluenzada %32,  influenzalarla ise da-
ha da düflüktür. Kesin etkili bir tedavi olmamas›na ra¤men
aerosol ribavirin, RSV immünglobulin ve destek tedavisi
önerilmektedir.  

‹kincil enfeksiyonlar 
Bafllang›ç de¤erlendirmesinde olmayan, ya antibiyotik te-
davisi s›ras›nda ya da antibiyotik tedavisinden sonraki 1
hafta içinde geliflen enfeksiyonlara ikincil (sekonder) en-
feksiyonlar denilir. Genel olarak nötropenik kalma süresi
ile iliflkili olup, nötropenisi 28 günden k›sa  olan olgular›n
%20’sinde;  28 günden uzun olanlar›n ise %50’sinde  ikin-
cil enfeksiyon geliflir. Ço¤unlu¤unda akci¤erde infiltrasyon
vard›r.  ‹kincil enfeksiyonlar Nucci ve ark   çal›flmas›nda
%13.8, Serra ve ark   çal›flmas›nda %12.3 ve Feld ve ark
çal›flmas›nda   ise %23.9 oran›nda saptanm›flt›r.  Akova ve
ark   EORTC’nin verilerini de¤erlendirdikleri çal›flmalar›n-
da  ikincil enfeksiyon oran›n›  %15 olarak bulmufllard›r.
Bu  çal›flmada nedeni belirsiz atefl %30, klinik dokümente
enfeksiyon (CDI) %30, bakteremi %11, mikrobiyolojik do-
kümente enfeksiyon ( MDI) %20 ve viral enfeksiyon %9
olarak saptanm›flt›r.  ‹kincil enfeksiyonlarda %50 oran›n-
da gram (+) , %8 gram (-) ve % 42 mantar enfeksiyonla-
r› gösterilmifltir. Dördüncü günde ANC  <100/mm3 olma-
s›,  MDI veya FUO olmas› ikincil enfeksiyon geliflmesi ile
yak›n iliflkili olarak saptanm›flt›r. ‹kincil enfeksiyon sapta-
nan olgularda 30. günde sa¤ kal›m de¤erlendirildi¤inde,
e¤er enfeksiyon varsa ölüm oran› %5.4 yoksa %1.4 olarak
bulunmufltur. 

Büyüme faktörleri ve IVIG 
Ateflli nötropeni k›lavuzlar›nda ateflli nötropenide antibi-
yotik tedavisine ek büyüme faktör kullan›m› ile ilgili kesin
kararlar yoktur. Kemik ili¤i toparlanmas›n›n gecikebilece-
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¤inin düflünüldü¤ü ve a¤›r enfeksiyon saptanan durumlar-
da büyüme faktörü kullan›lmas› önerilmektedir. A¤›r en-
feksiyonlar  pnömoni, ciddi sellülit ve invazif mantar en-
feksiyonlar›n› içermektedir. ASCO   kemoterapiden sonra
ateflli nötropeni riski >% 40 olan durumlarda büyüme fak-
tör kullan›m›n› önermektedir. Granülosit transfüzyonlar›
ise hala çok s›n›rl› olgularda kullan›lmaktad›r. Yine ateflli
nötropeni ataklar›nda IVIG verilmesinin tedavi yan›t›na
etkisinin olmad›¤› çal›flmalarda gösterilmifltir . 

Profilaksi 
Nötropenik hastalarda antibakteriyel profilaksi konusu
tart›flmal›d›r. Bu konuda yap›lan çal›flmalar›n bir k›sm›
profilaksi ile  enfeksiyon s›kl›¤›n›n azald›¤›n› gösterirken,
di¤erleri belirgin bir etkisinin olmad›¤›n› vurgulamaktad›r.
Nötropenik sepsisde etken mikroorganizmalar›n ço¤unlu-
¤unun gastrointestinal sistem olmak üzere normal vücut
floras›n›n mikroorganizmalar› olmas› nedeniyle enfeksi-
yondan korunmada profilaktik antibiyotik kullan›m› de-
nenmifltir. Bu amaçla ilk olarak ba¤›rsaklardan emilmeyen
antibiyotikler oral olarak kullan›lm›fl fakat rezistan Gram
negatif ve fungal enfeksiyonlara neden oldu¤u görülerek
terk edilmifltir. 
Florokinolonlarla yap›lan profilaksi sonuçlar›n›n topland›-
¤› bir meta analizde kemoprofilaksinin gram (-) bakteri
enfeksiyonu say›s›nda azalmaya neden oldu¤u, ancak  atefl-
li atak say›s›n›, atak morbidite ya da mortalitesini azalt-
mad›¤›n›  vurgulamaktad›r. Bu çal›flmalar›n ço¤unda ç›-
kan  bir  di¤er sonuçda  profilaksi alan hastalarda gram
(+) ve fungal  enfeksiyonlar›n artt›¤›d›r . Antifungal pro-
filaksi ise sadece kemik ili¤i transplantasyonlu olgularda
önerilmektedir. Profilaktik flukonazol kullan›m›n›n C.kru-
sei ve C.glabrata gibi dirençli fungal enfeksiyonlar›n art›-
fl›na neden oldu¤u saptand›¤› için çok dikkatli kullan›lma-
l›d›r. TMP-SMX profilaktik tedavisi özellikle lösemili ol-
gularda Pneumocyctis carinii enfeksiyonunun önlenmesi
amac›yla 150 mg/m2 veya 5 mg/kg/gün dozunda önerilir.

Enfeksiyon takibinde  en etkili tedbir  enfeksiyon geliflimi-
nin engellenmesidir. 

Afla¤›da bizim klinikte ateflli nötropenik hasta geldi¤inde
kulland›¤›m›z k›lavuz verilmifltir. Y›llar içinde kullan›lan
antibiyotikler de¤iflmekle beraber genel yaklafl›m noktala-
r› benzerdir. 

CERRRAHPAfiA TIP FAKÜLTES‹ PED‹ATR‹K 
HEMATOLOJ‹-ONKOLOJ‹ SERV‹S‹ KANSERL‹ 
ÇOCUKLARDA KULLANILAN  ATEfiL‹  
NÖTROPEN‹ TEDAV‹ PROTOKOLÜ

FEBR‹L NÖTROPEN‹K KANSERL‹  
HASTA KR‹TERLER‹:
1. 0-18 yafl aras›nda olmak,
2. Malignite veya kanser, lösemi,MDS , aplastik anemi ve

hemafagositoz tan›lar›ndan biri nedeni ile kemoterapi
tedavisi alt›nda olmak,

3. Mutlak nötrofil say›s›n›n (MNS) ²500/mm3 olmas› ve -
ya MNS 1000/mm3 olup, 48 saat içinde MNS’nin
500/mm3 olmas›n›n beklenmesi ve atefl olmas›,

4. Atefl tan›m›: Aksiller yoldan bir kez ?38°C veya bir sa-
atten uzun süren 37.5°C vücut ›s›s› atefl olarak kabul
edilmifltir.

5. Ateflin olmad›¤› ancak nötropenisi olan hastalarda hipo-
termi ateflten daha tehlikelidir. Özellikle hipotermi ile
beraber septik flok ve organ disfonksiyonu varsa durum
daha tehlikelidir. Lütfen D‹KKATL‹ olun

Klinik durumda kötüleflme: afla¤›da belirtilen flartlardan
en az ikisinin saptanmas› halinde 
a. 38.5 C üzerinde sebat eden atefl ve titreme varl›¤› 
b. Hipotansiyon 
c. Taflikardi
d. Solunum bulgular› 
e. Organ disfonksiyonu ( oligo-anüri, karaci¤er, kalp, böb-

rek ve sinir sistemi) 
f. Aç›klanmam›fl asidoz varl›¤› 
g. Yeni bir infeksiyon yeri saptanmas› ya da eski saptanan

enfeksiyonda progresyon olmas›

Her kemoterapi alm›fl ve aplazi bekledi¤iniz ateflli hasta ile
karfl›laflt›¤›n›zda

1. Hemen damar yolunu aç›n 
2. Damar yolu aç›l›rken hemogram, biyokimya, kan kültürü,

di¤er odak kültürlerini( idrar, anal,deri,bo¤az, vb) al›n.
3. Tansiyonunu ve genel durumunu iyi de¤erlendirin, sep-

tik flok daima akl›n›zda olsun. Anal bölge ve a¤›z içi,
kulak  muayenesini unutmay›n. 

4. Hastan›n size gelmesi ve ilk antibiyotik dozu aras›nda 30
dakikadan daha fazla süre OLMAMALIDIR! Bir hayat›
erken verdi¤iniz antibiyotiklerle kurtarm›fl olabilirsiniz. 

5. ‹lk antibiyotik dozunun verildi¤ini gözünüzle görmeden
hastan›n yan›ndan ayr›lmay›n.

6. ‹drar yapmas›n› beklemek, antibiyotik bulmak için reçe-
te yazarak getirilmesini beklemek  ya da tedavi saatini
beklemek gibi bir hatay› SAKIN yapmay›n. HASTANI-
ZI KAYBEDEB‹L‹RS‹N‹Z:

M‹KROB‹YOLOJ‹K TETK‹KLER:
Kültür için öncelikli olarak incelenecek örnekler:
A.  Kan kültürü en az iki ayr› periferik venden (ideal ola-
rak aerob, anaerob ve mantarlar için olan kan kültürü fli-
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flelerine) al›nmal›d›r. Etken tespit edilemedi¤inde ve atefl
devam›nda  kültürler her gün en az bir kez  tekrar edilme-
lidir. 
Yenido¤anlarda    1-2 ml
1 ay -2 yafl :          2-3 ml
3-14 yafl 3-5 ml
>14 yafl: 5-20 ml kan al›nmas›-
n›n üreme aç›s›ndan gerekli oldu¤unu unutmay›n. 

B. Kateteri olan hastalardan mutlaka kateterden kan kül-
türü (kateterin her lümeninden ayr› örnek) al›nmal›d›r.
Kateter girifl yeri gözden geçirilerek girifl yerinden de
(Tünel enfeksiyonu) gere¤inde örnek al›nmal›d›r. 

C. ‹drar kültürü: flikayet olsun olmas›n tam idrar bulgula-
r› normal olsa bile,  mutlaka her hastadan en az bir kez
al›nmal›. Ateflin devam etti¤i ve klinik bulgu, belirti
olan durumlarda kültürü tekrarlay›n.  

D. Bo¤az kültürü Klinik flikayet varsa (Eriflkinlerde fazla
önerilmemesine ra¤men çocuklarda kolonize olan bak-
teriler anlaml› olabilir),

E. D›flk› kültürü (ishal varsa) (‹shal varsa rutin kültürün ya-
n›s›ra Clostridium difficile toksini ve ayr›ca Rotavirus,
Giardia kistleri ve di¤er parazitler de araflt›r›lmal›d›r.) 

Yukar›daki kültürlere ek olarak:
F.  Vücudun herhangi bir yerinde yara oldu¤unda yara kül-

türü, 
G. Solunum yolu infeksiyonu kuflkusu varsa, hasta ç›kara-

biliyorsa balgam kültürü veya bronko-alveolar lavaj
(BAL) s›v›s› al›narak kültür yap›lmal› ve ayr›ca Pneu-
mocytis carinii yönünden araflt›r›lmal›d›r.

H. Menenjit flüphesi varl›¤›nda BOS kültürü
I. Sinüslerde Aspergillus flüphesinde burun sürüntü yaymas›

D‹⁄ER TETK‹KLER
Akut faz reaktanlar› febril nötropenide çok yükselmeyebi-
lir. Akut faz göstergelerinin izlemi her zaman bu aç›dan si-
ze yard›mc› olmayabilir. ‹lk anda yüksek bulundu¤u du-
rumlarda belki takibi yol gösterebilir. 

Her hastadan klinik flüphe varl›¤›nda   akci¤er düz grafisi
çektirin. Bat›n hassasiyeti  varsa tiflit aç›s›ndan  bat›n ul-
trasonografisi akl›n›zda olmal›d›r. Enfeksiyon oda¤›n› sap-
tayamad›¤›n›z ve ateflin devam etti¤i her olguda 1. hafta
sonunda olas› mantar enfeksiyonunu erken tan›mak amac›
ile yüksek çözünürlüklü  akci¤er tomografisi planlay›n, se-
rolojik olarak galaktomannan araflt›r›n. 

Febril Nötropeni tedavisinde Kullan›lan ‹laçlar 
1. Ceftriakson: 100 mg/kg / gün 1-3 doza bölünerek veri-
lebilir. Böbrek ve karaci¤er problemi olan hastalarda ya-
k›n izlem gerekir. 
Yan etki:. Döküntü, kafl›nt›, eritem,, ürtiker, diyare, bulant›,
kusma ,trombositopeni, lökopeni, granülositopeni,bafl a¤r›s›,
safra yo¤unlu¤unda art›fl hatta tafl oluflumu olabilir. 
Rocephin, Unacefin,‹esef, Novosef, Cephaxon, Nevakson,
Defesin, Cefaday,Cefridem, 
Forsef 0,5-1 gr flakon 

2. Ceftazidim: 100 mg/kg / gün 3- 4 doza bölünerek veri-
lebilir. Böbrek ve karaci¤er problemi olan hastalarda ya-
k›n izlem gerekir. 
Yan etki:. bulant›, kusma,bafl a¤r›s›ve yalanc› Coomb +li-
¤i olabilir. 
Fortum, Seftaz, ‹esetum 0,5-1 gr flakon 

3. Cefoperazon-sulbactam: 60-80mg/kg / gün  3 dozda
kullan›l›r. Maksimum 2 gr / gün dozunu geçmeyin. Böbrek
ve karaci¤er problemi olan hastalarda yak›n izlem gerekir. 
Yan etki:. Döküntü, kafl›nt›, eritem,, ürtiker, diyare, bulan-
t›, kusma ,anemi, nötropeni, eosinofili olabilir.
Sulperazon 0,5-1 gr flakon

4. Piperacilin / tazobactam: 400mg/ kg / gün  4 doza bö-
lünerek ( Doz bafl› 100 mg/kg). 6 ay›n alt›ndaki çocuklar-
da doz 8-10 mg/kg olarak ayarlanmal›d›r. 54 kg üzerinde-
ki çocuklarda ise eriflkin dozu olan  4 grX4  dozunda kul-
lan›labilir. Kan kreatinin düzeyi 3,5 mg/dl üzerinde ve -
veya GFR 20ml/dak alt›nda olan hastalarda kullan›lamaz.
( Özellikle enterokok ve streptokoklara karfl› etkisi di¤er
sefolosporinlerden  daha iyidir.)50 cc SF  içinde 30 daki-
kal›k infüzyonla uygulan›r. 
Yan etki: Döküntü, kafl›nt›, eritem,, ürtiker, diyare, bulan-
t›, kusma ,anemi, nötropeni, eosinofili, karaci¤er ve böb-
rek toksisitesi ve uykusuzluk olabilir   
Tazocin flk. 2.25-4.5 gr 

5.Sefepim: 100-150 mg/ kg/ gün dozunda 3-4 doza böle-
rek ve 30 dakikal›k infüzyonla SF içinde verilir.
Yan etki: Döküntü, kafl›nt›, eritem,, ürtiker, diyare, bulan-
t›, kusma ve tad bozuklu¤u  olabilir. 

Unisef 500mg -1 gr flk
Maxipime 500mg -1 gr flk

6. Amikasin: 15-20  mg/ kg/ gün  dozunda tek doz olarak
30 dakikal›k infüzyonla SF içinde  verilmelidir. Nefro ve
ototoksisiteye dikkat edin. Kan düzeyi bak›lacaksa ilaçtan
8 saat sonra <15 mg/l ve pik düzeyi ilaçtan 30 dakika
sonra > 50 mg/l olmal›d›r. 

Amikozit 100 ve 500 mg flk.  
Amikaver 100, 250, 500 ampul ve 500 mg flk
Amiketem  100 ve 500 mg ampul
Amiklin 500 mg Flk
Mikasin 100 ve 500 mg ampul

7. Netilmisin: 6mg /kg / gün kullan›l›r. Maksimum 7.5 mg/
kg dozunda kullan›lmal›d›r. Böbrek yetersizli¤i ve kreati-
nin yükselmesinde dikkatli kullan›lmal›d›r. Aminoglikozid-
ler içinde böbrek ve ototoksisitesi en az oland›r. Ototoksi-
site saptand›¤›nda ilaç kesilmelidir. Günlük doz 2-3 kezde
verilebilece¤i gibi¤ tek dozun ayn› etkinlik sa¤lad›¤› göste-
rildi¤inden uygulama ve emek yo¤unlu¤u aç›s›ndan tek doz
uygulanmas› tercih edilmelidir. 
Netromycine ampul 50,150,400mg formlar
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8. ‹mipenem+ cilastatin 60-100mg/kg/ gün  maksimum 4
gr / gün , 4 doza bölünerek  verilir. < 40 kg olgularda
15mg/ kg / doz  tercih edin. ‹nfüzyon en az 30 dakika sür-
melidir. Doz bafl›na düflen miktar 1 gr üzerinde ise infüz-
yon süresini 1 saate uzat›n. 

Tienam 500mg IV,IM formlar›
Yan etki:. Döküntü, kafl›nt›, eritem, tromboflebit, ürtiker,
diyare, bulant›, kusma ve tad ve bozuklu¤u, havale geçir-
me olabilir. 

9. Meropenem 60-80 mg/ kg/ gün  maksimum 3 gr / gün ,
3 doza bölünerek verilir. Hepatik toksisiteye dikkat edin. 

Meronem 500mg -1 gr IV, 500mg IM formlar›
Yan etki: Döküntü, enjeksiyon yerinde belirtiler, eritem,
ürtiker, diyare, bulant›, kusma ve karaci¤er fonksiyon test-
lerinde reversibl de¤iflim  olabilir. 

10. Glikopeptidler
Teikoplanin ilk 3 doz 12 saatte bir,  daha sonra dozlar
günde bir kez 10 mg/ kg dozdan verilir. maksimum 400
mg / gün verilir.  30 dakikal›k infüzyonla verilmesi öneri-
lir. Hepatik toksisiteye dikkat edin. 
Yan etki: anafilaksi, renal, hepatik ve hematolojik toksisi-
te. Nörotoksik ve nefrotoksik ilaçlarla beraber kullan›ma
dikkat edin. Döküntü, kafl›nt›, diyare, bulant›, kusma, bafl
a¤r›s›,  alkalen fosfataz ve transaminaz yüksekli¤i olabilir,
eosinofili, trombositopeni lökopeni  olabilir. 

Targocid  200-400mg flk formlar›

Vankomisin: 15mg/kg  bafllang›ç dozundan sonra,
40mg/kg/gün 4 doza bölünerek uygulan›r. Kas a¤r›s›, se-
rum kreatinin ve BUNda art›fl, iflitme bozuklu¤u, “red
man” denilecek düzeyde deri döküntüsü, trombositopeni
kulak ç›nlamas› vb yapabilir. Yavafl infüzyonla verilmelidir.   
Vancocin, Vancomycin, Vankomisin 0,5-1 g flakon 
11. Amfoterisin B. 0,2 mg dozda bafllayarak giderek artan
dozlarda 0,8-1 mg/ kg / gün  ( tek doz) dozuna ç›k›l›r. ‹n-
füzyon fleklinde verilir en az 2 saat sürmelidir. E¤er yan
etki görülür yada allerji saptan›rsa infüzyon süresini 6 saa-
te ç›kar›n ve premedikasyon uygulay›n. Gerekti¤inde lipo-
zomal Amfoterisin, kaspofungin, flukonazol, varikonazol
ve itrakonazol tedaviye eklenebilir, de¤ifltirilebilir. 

12. Antiviral: Asiklovir herpes ve Z. Zoster varl›¤›nda ya-
da viral enfeksiyon flüphesinde kullan›labilir. Viral enfeksi-
yon tip ve a¤›rl›¤›na göre 8-10mg/kg veya 500-1500 mg/
m2 dozlar› kullan›labilir. 

13. IVIG: Totol ‹mmün globulin düzeyi <600 veya Ig G
<400 mg oldu¤unda klinik olarak  yerine koyma tedavisi
önerilir. Destek tedavisi olarak kullan›labilir. 0,5-1 gr / kg
dozunda uygulanabilir. 

Tedavi yan›t› ve ilaç kesimi
Bu konu halen tart›flmal› olup kesin s›n›rlamalar yoktur.
Altta belirtilen bölümümüzün yaklafl›m›d›r (fiekil 2-3).
1. Hastada dökümante edilmifl enfeksiyon özellikle kan

kültüründe üreme saptanm›flsa hastan›n en az 8-15 gün
süre ile tedavi edilmesi önerilmektedir. (Üreyen ajan,
enfekte bölge, kan kültürünün (-) leflmesi ve nötropeni-

fiekil 1: Ateflli nötropenik hastada izlem (GD: genel durum, ab: antibiyotik)

Atefl >38
Nötrofil <500/mm3

IV ab 
Gram +/- kapatacak güçte

Düflük risk

72 saat IV ted ver, 
atefl yok, kan kültürü temiz,
MNS >100/mm3ve ek bulgu
yoksa oral tedaviye geçerek
toplam en az 7 gün tedavi et

Yüksek risk

72. saat atefl
yok 

72. saat atefl
var
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fiekil 2.  Antibiyotik kesim karar›

kan kültürü
temiz, 7 gün IV
ted sonra  ab kes 

kan kültürü +, en az
7 gün genifl spek-

trumlu ab ve kültüre
göre tedavi 

3-5. gün
tekrar
incele

3 ateflsiz
gün Antifung

al ekle 

ANC <500

Bulguya
uygun ab

ver
GD iyi,
ayn› ab
devam

ANC>500

7 gün sonra kes Düflük  risk

Atefl düflünce kes
x5-7d Antibiotiklere 

devam et

yüksek Risk

den ç›k›fl bu sürede etkili faktörlerdir. 
2. Odak gösterilememifl ya da  nedeni bilinmeyen atefl ola-

rak de¤erlendirilmifl olgularda ANC’nin >500/mm3
oluncaya kadar tedaviye devam edin. Bak›n›z tablolar. 
a. Tedaviye 7 gün süre ya da 4 ateflsiz gün elde edince-

ye kadar devam edilir. (Nötropeni devam etse de
ilaçlar kesilir.) Nötropeni düzelmeden ilaç kesimi
olas› mantar enfeksiyon riskini azaltsa da bakteriyel
süperenfeksiyon riskini artt›r›r, bu olas›l›klar› akl›-
n›zda tutun.  

b. Ateflin düflmesinden en az 2 gün geçmeden hastan›-
z› sak›n taburcu etmeyin

c. Altta yatan hastal›k remisyonda oldu¤unu görmeden
febril nötropeni için düzeldi yorumunu yapmay›n.

d. Kemik ili¤inin aplazi ç›k›fl›n› monosit, trombosit ve
nötrofil art›fl›  ile takip edin.

e. Her febril nötropeni ata¤›nda en az 2 tam gün tam
dozdan genifl spektrumlu antibiyotik kullanm›fl olun. 

f. Hastaneye yak›n evde oturan, bilinçli  ailesi olan ve
düflük riskli ve stabil durumda olan hastalar›n›z›
ateflsiz oldu¤unda evden yak›n takibe alabilirsiniz. 

Modifikasyonlar: Modifikasyonlarda etkili olan faktörler
1. Enfeksiyonun dökümantasyonu
2. ‹zole edilen patojen

3. Beklenilen nötropeni süresi
4. Enfeksiyonun klinik bulgualr›
5. Hekimin seçimi ve ilaca güveni dir. 
1. Antibiyotik de¤iflimi durumunda hastan›n kötüleflme

kriterleri saptanm›fl olmal›d›r. Bu durumda ampirik
bafllan›lan antibiyotikler etkili olamam›flt›r. Ancak ba-
zen atefl önce 37-38,5 aras›nda sebat edip daha sonra
düfler , klinik olarak bozulma saptanmayan durumlarda
sab›rl› olunmas› önerilir. 

2. En önemli ampirik modifikasyon antifungal eklenmesidir.
Objektif bir klinik bulgu saptanmasa bile atefl ve nötrope-
ni devam›nda en önemli konu mantar enfeksiyonlar›d›r.
EORTC’ nin önerisi 4-7 . günlerde antifungal eklenmesi-
dir. Biz 4. gün bitiminde  hala devam eden ateflte antifun-
gal olarak amfoterisin bafllanmas›n› öneriyoruz. 

3. Baz› çal›flmac›lar klinik cevap olsa bile dokümante en-
feksiyon varl›¤›nda kültür antibiogramda duyarl› oldu¤u
antibiyoti¤e geçifl önerilmektedir. Bizim politikam›z
atefl yoksa ve klinik olarak remisyon edilmifl  ise ilaca
devam edilmesi, ilaç de¤iflimine gidilmemesidir. Ancak
bir sonraki FN ata¤›nda bu antibiogram duyarl›l›¤›n›
göz önüne alarak ilaç seçimi yapmaktay›z. 

4. Hiçbir zaman afla¤›daki durumlar haricinde ilaç de¤ifli-
mi 72-96 saatten önce yap›lmamal›d›r: 

a. Çok ciddi yan etki olup ilac›n alternatifi varl›¤›nda
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b. Klinik enfeksiyon ve atefl  devam ederken antibiogram
sonucunda kullan›lan ilaçlara direnci olan mikroorga-
nizma izole edildi¤inde 

c. Kullan›lan ilaçlar›n çok etkili olmad›¤› ya da aç›k kald›-
¤› düflünülen bir ajanla iliflkili bir klinik bulgu saptand›-
¤›nda: örne¤in kateter iliflkili enfeksiyon düflünüldü¤ün-
de glikopeptid, perianal sellülit düflünüldü¤ünde gram
(-) ve anaerobik etki spektrumu  ve pulmoner tutulum
oldu¤unda Mycoplasma, legionella ve Pneumocystis ca-
rinii enfeksiyonlar›na yönelik tedavilerin eklenmesi yo-
luna gidilir. 

3. Anti Gram (+) aktivite ilavesi: ‹lk 48 saat içinde çok
nadiren ölüme neden olmas› ve kolayca kültürlerde üre-
tilmesi nedeni ile glikopeptidin erkenden tedavi proto-
kollerine eklenmesinin tedavi baflar›s›na belirgin katk›s›
olmad›¤› görüldükten sonra glikopeptidlerin FN tedavi
protokoluna eklenmesinde daha dikkatli davran›lmakta-
d›r. Servisimizde kateter kullan›m› çok fazla olmad›¤›
için ancak klinik olarak düflünülen ve kültür sonuçlar›-
na göre ilave edilmesi uygundur. 

4. Antifungal ilavesi: FN’den kaybedilen bir çok olgunun
otopsilerinde mantar saptanmas› ve ampirik antifungal
tedavinin invazif mantar enfeksiyonu nedenli ölümleri
azaltt›¤›n›n gösterildi¤i çal›flma say›lar›n›n artmas›n-
dan sonra antifungaller FNP protokollerinin olmazsa
olmazlar› konumuna gelmifltir. Özellikle a¤›r nötropenik
olan hastalarda ( ANC <100/mm3)ve nötropeninin
>20 hatta >10 günden uzun sürdü¤ü  hastalarda man-
tar enfeksiyon geliflim oran› çok yüksektir. Atefl ve nöt-

ropenini devam etti¤i olgularda 4. günden sonra ( 5-7.
günlerde ) antifungal bafllanmal›d›r. 
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