
Ateflli nötropenik hastalar infeksiyon hastal›klar›
aç›s›ndan acil tedavisi gereken en önemli hasta
gruplar›n›n bafl›nda gelir. Bu grup hastalarda ateflin
ilk saptand›¤› anda empirik tedavi bafllanmad›¤›
takdirde beklenen mortalite ve morbidite çok yük-
sek olup, hastalarda infeksiyon oda¤›n› saptamaya
yönelik kan ve di¤er kültürlerin al›nd›ktan sonra
empirik antibakteriyel tedavi bafllanmas› 30 y›l› afl-
k›n bir süredir temel kural haline gelmifltir. 

Bafllang›çtaki empirik antibakteriyel tedavi için “In-
fectious Disease Society of America (IDSA)” ve “Eu-
ropean Organization for Research and Treatment of
Cancer-International Antimicrobial Therapy Coope-
rative Group (EORTC-IATCG)” taraf›ndan esas ola-
rak üç alternatif rejim önerilmektedir. Bu iki kuru-
luflun önerileri aras›nda baz› farkl›l›klar olmakla
birlikte, bu önerilerin dayand›klar› temel noktalar
birbirinin ayn›d›r:

1. Monoterapi: Bu amaçla bir üçüncü veya dördün-
cü kuflak antipsödomonal sefalosporin veya bir kar-
bapenem türevi veya antipsödomonal etkili bir beta-
laktam/beta-laktamaz inhibitör kombinasyonu kul-
lan›labilir. Monoterapi uygulanacak hasta grubunda
beklenen nötropeni süresinin 10 günden az olmas›
ve hastan›n parçal› nötrofil say›s›n›n 100/mm3’ün
alt›na düflmemesi gereklidir. 

2. Aminoglikozid-antipsödomonal Beta-laktam
Kombinasyonu (Duoterapi): Bir aminoglikozid anti-
biyotikle, yukar›da say›lan beta-laktam antibiyotik-
lerden birinin kombine halde kullan›lmas›d›r. Bu
kombinasyondaki aminoglikozid antibiyoti¤in gün-
lük toplam dozu bir defada verilebilir. Aminogliko-
zid antibiyotikler birarada verildiklerinde beta-lak-
tam antibiyotikleri inaktive edeceklerinden, bu iki
grup antibiyotik farkl› zamanlarda (en az yar›m saat
aral›kla) intravenöz olarak uygulanmal›d›r. Kombi-
nasyon tedavisi uygulanacak hasta grubunda a¤›r

nötropeninin (PNL < 100/mm3) 10 gün veya daha
uzun süre devam etmesi beklenir. Kombinasyon te-
davisi P. aeruginosa’n›n etken olma olas›l›¤›n›n
yüksek oldu¤u hastaneler için de iyi bir seçenektir.

3. ‹lk ‹ki Tedaviye Glikopeptid Antibiyotik Eklen-
mesi: Bafllang›çtaki empirik tedaviye glikopeptid
antibiyotik (vankomisin veya teikoplanin) eklenme-
sinin hastalardaki mortaliteyi etkilemedi¤i gösteril-
mifltir. Buna karfl›n beklenen a¤›r nötropeni süresi
10 günden fazla olan hastalarda ek olarak a¤›r mu-
kozit, bafllang›çta septik flok, kal›c› kateter tünel in-
feksiyonu, hastan›n metisiline dirençli stafilokok
veya penisiline dirençli pnömokok ile kolonizasyo-
nu gibi durumlar sözkonusu ise empirik tedaviye
bir glikopeptid antibiyoti¤in eklenmesi gereklidir.
Bu tür bir yaklafl›m özellikle ciddi mortalite (~%20)
ile seyreden streptokokal infeksiyonlar›n önlenmesi
aç›s›ndan yararl›d›r. Ancak glikopeptid antibiyotik-
lerin kullan›m›nda say›lan indikasyonlara s›k› s›k›-
ya ba¤l› kal›nmas› ve uygunsuz, afl›r› kullan›mdan
kaç›n›lmas› gereklidir. Bu sayede gerek streptokok-
larda, gerekse stafilokoklarda glikopeptid dirençli
sufllar›n seleksiyonu engellenmifl olacakt›r. Yak›n
zamanda tan›mlanan, vankomisine duyarl›l›¤› azal-
m›fl S. aureus sufllar› e¤er febril nötropenik hastalar-
da infeksiyona neden olursa, çok ciddi tedavi so-
runlar› yaratabilir. 

Bafllang›çtaki empirik tedavinin baflar›s› ilk 48-72
saatin sonunda de¤erlendirilmelidir. Bu sürede e¤er
infeksiyon etkeni mikroorganizma izole edilirse, te-
davi uygun flekilde modifiye edilebilir. Etkenin izo-
le edilemedi¤i, ancak hastan›n ateflinin düflüp, ge-
nel durumunda düzelme saptanan ve nötropenisi
düzelme yolunda olan hastalarda parenteral antibi-
yotikler kesilerek yerine oral kinolon tedavisi baflla-
nabilir. Bu dönemde hasta hastaneden taburcu da
edilebilir. Ancak bu hastalar›n gerekli oldu¤unda
kolayca hastaneye ulaflabilecek durumda olmalar›-

19

FEBR‹L NÖTROPEN‹DE EMP‹R‹K TEDAV‹ YAKLAfiIMLARI

Prof. Dr. Murat AKOVA

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹nfeksiyon Hastal›klar› Ünitesi



na dikkat edilmelidir E¤er ateflfliz olan hasta hala
yüksek risk grubunun özelliklerini tafl›yorsa genel
durumunun iyi olmas› halinde bu hastalarda top-
lam 7-10 gün olacak flekilde bafllang›çtaki parenteral
tedavi sürdürülür. Genel durumu bozuk olan hasta-
larda ise parenteral tedavinin süresi hasta nötrope-
niden ç›k›ncaya kadar uzat›l›r.

Solid tümörü veya kronik lösemisi olan hastalar
içinde beklenen nötropeni süresi 10 günden k›sa
olan hastalarda bafllang›çtan itibaren oral antimik-
robiyal tedavinin etkili olabilece¤i gösterilmifltir.
Yak›n zamanda yay›mlanan ve çok say›da hastay›
içeren iki çal›flmada oral siprofloksasin ve amoksi-
silin-klavulanat kombinasyonu parenteral tedaviye
eflde¤er bulunmufltur.

‹lk 72 saatin sonunda atefli süren ve atefle neden ola-
bilecek olas› bir infeksiyon etkeninin saptanamad›-
¤› hastalarda, genel durumun iyi olmas› halinde ay-
n› tedavi 7. güne kadar sürdürülür. Genel durumun-
da bozulma saptanan hastalarda 3-5. günde bafllan-
g›çtaki empirik tedavide de¤ifliklik yap›lmas› plan-
lanmal›d›r. Bu de¤ifliklik aminoglikozid almayan
hastalarda tedaviye bu antibiyoti¤in eklenmesi
ve/veya glikopeptid ilavesi fleklinde olabilece¤i gi-
bi, e¤er bafllang›çta bir sefalosporin kullan›ld›ysa
bunun yerine bir karbapenem türevi eklenmesi flek-
linde de olabilir. 72. saatin sonunda tedaviye empi-
rik glikopeptid antibiyotik ilavesi henüz klinik
kontrollü bir çal›flmada etkinli¤i gösterilmifl bir uy-
gulama de¤ildir. Ancak halen EORTC-IATCG tara-
f›ndan çok merkezli olarak sürdürülmekte olan bir
çal›flmada, bafllang›çta empirik monoterapi baflla-
nan yüksek riskli (akut lösemi nonHodgkin lenfo-
mas› olan veya kemik ili¤i transplantasyonu yap›l-
m›fl) hastalarda ilk 72 saatte ateflin düflmemesi ha-
linde randomize edilen iki ayr› gruptan birine pla-
sebo di¤erine ise empirik vankomisin bafllanmakta-
d›r. 2000 y›l› ortalar›nda bitmesi beklenen çal›flma-
n›n sonuçlar› belli oldu¤unda ilk 72 saatin sonunda

empirik glikopeptid ilavesi konusunda bilimsel bir
veri ortaya ç›kacakt›r. 

EORTC-IATCG ilk 72 saatin sonunda atefli düflme-
yen nötropenik yüksek riskli hastalarda tedaviye bir
koloni stimülan faktör (G-CSF veya GM-CSF) eklen-
mesini de önermektedir. Her iki durumda da bafllan-
g›çtan itibaren 7. güne kadar atefli düflmeyen hasta-
lara empirik olarak amfoterisin B verilmesi gerekli-
dir.
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