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37. Febril Nötropeni Simpozyumu

ß-laktam antibiyotikler ciddi enfeksiyonların empirik tedavisinde seçilecek ilaçlar 
arasındadır, ancak hastane izolatlarında artan direnç, surveyans çalışmalarının yapıl-
masını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla yürütülen HİTİT çalışmasında, E.coli (457), 
K.pneumoniae (390), P.aeruginosa (194) ve A.baumannii’nin (155) hastane izolatların-
da seftriakson, seftazidim, sefepim, imipenem, piperasilin/tazobaktam ve sefoperazon/
sulbaktama karşı direnç oranları araştırılmış, E.coli ve K.pneumoniae’nın kan izolatla-
rında genişlemiş spektrumlu ß-laktamaz (GSBL) oranları ve çeşitleri belirlenmiştir.  
Altı merkezin katıldığı bu araştırmada 2004 yılında klinik olarak anlamlı örneklerden 
ardışık olarak toplanan hastane izolatı gram negatif bakteriler tanımlanmış, antibi-
yotik duyarlılık testleri ve GSBL'lerin belirlenmesi her merkezde E-test® (AB Biodisk, 
Solna, İsveç) ile yapılmıştır. Sonuçlar CLSI standartlarına göre yorumlanmış, GSBL'le-
rin tiplendirilmesi için PCR analizi kullanılmıştır.

Sonuçlar: Çoğunluğu kan (323), idrar (548) ve solunum yolu izolatı(152) toplam 
1196 suş çalışmaya katılmıştır. E.coli’de izolatların %26'sının, K.pneumoniae’da ise 
%32,3'ünün GSBL ürettiği saptanmıştır. E.coli’de imipeneme dirençli suş bulunmazken 
sefalosporinlere %20-26 arasında, sefoperazon/sulbaktama %6 ve piperasilin/tazobak-
tama karşı %10.2 oranında direnç gözlenmiştir. K.pneumoniae’da ise imipeneme %1.3 
direnç saptanmış, sefoperazon/sulbaktam ve piperasillin/tazobaktama sırasıyla %17.7 
ve %22.3 direnç gözlenmiştir. P.aeruginosa’da izolatların %28.9'u imipeneme, %27-
,9'u sefoperazon/sulbaktama ve %22,7'si piperasilin/tazobaktama dirençli bulunmuş, 
A.baumannii’de izolatların %52,2'si imipeneme dirençli bulunurken en düşük düzey-
de direnç sefoperazon/sulbaktama (41,3%) karşı saptanmıştır. Kan izolatı E.coli’lerin 
%31,7'si K.pneumoniae’ların %33,3'ünün GSBL ürettiği belirlenmiş, bunlar CTX-M 
(71,4%), TEM (49,4%) ve SHV (46,7%) türü ß-laktamazlar olarak tanımlanmıştır.

Bu çalışmada hastane izolatlarında ß-laktam antibiyotiklere yüksek oranda in vitro 
direncin olduğu, direnç oranları ve direnç paternlerinin merkezlere göre değişiklik 
gösterdiği, imipenem ve sefoperazon/sulbaktamın in vitro olarak en etkili antibiyotik-
ler olduğu belirlenmiştir.

Gram Negatif Hastane İzolatlarında Yeni  
ß-laktamlara Direnç ve GSBL Sıklığı-Çok Merkezli 

HİTİT Projesinin Sonuçları

Deniz Gür 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
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Sefoperazon-Sulbaktam’la Klinik Deneyimler

Halit Özsüt 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul

1941 yılında penisilin’in klinik kullanıma girmesi infeksiyon hastalıklarının te-
davisinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu, izleyen yıllarda infeksiyon hastalıkları 
mortalite oralarında önemli düşüşler oldu. Daha sonraki yıllarda antibiyotiklerdeki 
gelişmeler devam etti, öncelikle yarısentetik penisilinler, 1960’lı yılların başında sefa-
losporinlerin ilk üyeleri klinik kullanıma girdi. 

1960 ve 1970’li yıllarda antibiyotiklere direnç gelişimi oldukça yavaştı ve tedavide 
çok önemli bir sorun oluşturmuyordu. 1980’li yılların başından itibaren gerek antibi-
yotiklerin aşırı ve kötü kullanımı gerekse ağır infeksiyonu olan özel konak sıklığın-
daki dramatik artış nedeniyle hastanelerdeki yoğun antibiyotik kullanımı nedeniyle 
bakterilerin antibiyotiklerle karşılaşma yoğunluğunun artışı direnç sorununu karşı-
mıza getirmiştir. 1990’lı yılların ortalarından itibaren direnç sorunu önemli bir boyuta 
ulaşmıştır. Klinik pratikte en sık kullanaılan antibiyotikler beta-laktamlardır. Beta-lak-
tamlara direnç gelişiminde en önemli mekanizma bakterilerin sentezlediği beta-lakta-
mazların antibiyotiği inaktive etmesidir. Beta-laktamaz direncine karşı çözümlerin en 
önemlisi beta-laktamlara beta-laktamaz inhibitörlerinin eklenmesidir. 

Sefoperazon sulbaktamla kombine edilerek klinik kullanıma sokulmuş, ülkemizde 
de 1992 yılında piyasaya verilmiş ve günümüze dek geniş klinik deneyim elde edil-
miş etkili bir preparattır. Sulbaktam, sefoperazon’un etki spektrumunu plazmid ara-
cılı beta-laktamaz oluşturan bakterileri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Bu etki 
spektrumunun genişlemesinin en önemli sonuçlarından biri de sefoperazon-sulbak-
tam’ın güçlü bir anti-anaerop ajan haline gelmesidir. Sulbaktamla kombine edilmesi, 
sefoperazon’un MİK değerini duyarlı suşlarda 2.5-4, dirençli suşlarda 4-35 kat azalt-
mıştır. Yapılan çalışmalarda sulbaktam’ın bakterilerde kromozomal beta-laktamaz in-
düksiyonuna neden olmadığı görülmüştür. Sefoperazon-sulbaktam son yıllarda sorun 
yaratmaya başlayan Acinetobacter spp’ye en etkili birkaç antibiyotikten biridir. 

Sulbaktam’la kombinasyon sefoperazon’un farmakokinetik özelliklerinde önemli 
bir değişikliğe yol açmamıştır. Sefoperazon-sulbaktam sadece parenteral yolla kulla-
nılır. Sefoperazon ve sulbaktam eşit miktarlarda, birer gram olarak kombine edilerek 
hazırlanmaktadır. Sefoperazon’un yarı ömrü 1.6-2.4 saat, sulbaktam’ınki ise 1.3 saat-
tir. Doz aralığı 12 saattir. Sefoperazon-sulbaktam’ın doku penetrasyonu ve dağılımı 
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oldukça iyidir. Safra yolları ve kesesi, apendiks duvarı, over, periton, pelvik dokular, 
balgam ve bronş mukozasına terapötik düzeylerde geçerler. Sefoperazon’un büyük bir 
kısmı(%70), %25-29’u böbrek yoluyla atılır. Böbrek yetmezliği olan veya hemodiyalize 
giren hastalarda sefoperazon’un farmakokinetik özellikleri değişmez. GFR’si <30ml/
dakika olan hastalarda sulbaktam dozunun azaltılması gerekir.

Sefoperazon-sulbaktam’ın geniş bir klinik kullanımı vardır. Klinik çalışmaların 
büyük bir kısmı Japonya’da yapılmıştır. Sefoperazon-sulbaktam klinikte nozokomiyal 
pnömoni, kolanjit-kolesistit vd intraabdominal infeksiyonlar, obstetrik-jinekolojik 
infeksiyonlar, komplike üriner sistem infeksiyonları, diyabetik ayak infeksiyonları, 
dekübitüs infeksiyonları ve febril nötropenik ataklarda kullanılmaktadır. Pediatrideki 
kullanımı indikasyonları erişkinlere benzer. Çoğul dirençli Acinetobacter spp infeksi-
yonlarında, duyarlılık saptanan vakalarda, çok iyi sonuçlar söz konusudur.

Nozokomiyal pnömonilerde klinik etkinliği kanıtlanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
%83-93 klinik etkinlik bildirilmiştir.

Gerek Gram-negatif çomaklara gerekse anaerop bakterilere etkinliği ve safraya çok 
yüksek konsantrasyonlarda bulunması nedeniyle kolesistit-kolanjit vd intraabdominal 
infeksiyonlarda monoterapi olarak önerilmektedir. Yapılan bir çalışmada %87 klinik 
etkinlik bildirilmiştir. 

Obstetrik-jinekolojik infeksiyonlarda da etkinliği kanıtlanmıştır. Bir çalışmada 
%91 etkinlik bildirilmiştir. Overlere ve uterusa iyi penetrasyon önemli üstünlük sağ-
layabilmektedir. Bu tür infeksiyonlarda Chlamydia spp’ye etkili olmadığı akılda tutul-
malıdır.

Duyarlı suşlarla gelişen komplike üriner system infeksiyonlarında klinik etkinlik 
söz konusudur.

Diyabetik ayak infeksiyonlarında ve dekübitüs infeksiyonlarında kullanım alanı 
vardır. 

Sefoperazon-sulbaktam febril nötropenik ataklarda kullanılabilecek bir tedavi se-
çeneğidir. Bir çalışmada 545 atakta %76 yanıt alındığı bildirilmiştir. Daha sonra Ja-
ponya ve ülkemizde de yapılan çalışmalarda febril nötropenik ataktaki etkinliği doğ-
rulanmıştır. Amikasin’le kombine edilerek veya uygun vakalarda monoterapi olarak 
da kullanılabilir.
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Current Approaches for Invasive Fungal 
Infections and the CLEAR® Experience

Faouzi Saliba 
Liver Transplant Unit Hôpital Paul Brousse, France

The Collaborative Exchange of Antifungal Research (CLEAR®) was a database de-
veloped in the mid 1990s to address a number of unresolved issues with clinical trials 
of antifungal agents. The CLEAR® database provides data on the efficacy and renal 
safety for 3,514 patients treated with Abelcet from 1996 to 2000, at more than 160 
institutions in the USA and Canada. The database included a wide range of pathogens, 
sites of infection, underlying diseases and patient groups.

Eligible patients must have received at least 4 doses of Abelcet for treatment of 
a proven or suspected fungal infection and were prospectively enrolled in the pro-
gramme. 

Data was collected using a standardised case report form and investigators were 
asked to classify the nature of the fungal infection, the reason for initiation of therapy 
with Abelcet and the outcome of treatment. 

Of the 3, 514 patients enrolled, 2,469 cases (70%) had documented infections. The 
main fungal pathogens treated included Candida, Aspergillus, non-Aspergillus moulds 
(e.g. Fusarium species, Zygomycetes), endemic dimorphic fungi and Cryptococcus. 

The efficacy and renal safety of Abelcet were assessed in 979 patients with candi-
diasis. A favourable clinical response (cured or improved) was observed in more than 
60%of patients with Candida species only, C. albicans or non-albicans Candida spe-
cies. Higher doses of Abelcet were not associated with more renal impairment than 
lower doses. 

A total of 398 patients with invasive aspergillosis were treated with Abelcet. The 
main under-lying conditions were HSCT, hematological malignancies and solid organ 
transplant. Overall, 44% of patients had a favourable clinical response. Changes in 
serum creatinie (SCr) were not clinically significant in the majority of patients. 

The CLEAR data represents the largest published dataset of information on im-
munocompromised patients with documented zygomycosis (n=64) and fusariosis 
(n=28). Overall 52% of patients with zygomycosis were cured or improved with a me-
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dian duration of treatment of only 16 days. Of those with fusariosis, 46%of patients 
cured or improved after a median of 20.5 days of treatment with Abelcet. 

There were 101 evaluable patients with cryptococcosis, of which 66%achieved a 
favourable clinical response. 

All records from the CLEAR database were reviewed to evaluate the renal safety 
of Abelcet. Doubling of SCr at the end of therapy was only observed in 13% of pa-
tients. The end of therapy median change in predicted creatinine clearance was minus 
3 mL/min and new dialysis was needed for only 3%of patients. These data provide 
strong evidence that Abelcet may be used safely to treat patients who are at increased 
risk for renal impairment. 

In summary, the CLEAR database provides valuable data on a very large number 
of patients, with a wide range of underlying conditions and fungal pathogens. The 
analyses demonstrated the safety and efficacy of Abelcet in the treatment of candidia-
sis, aspergillosis, infections by non-Aspergillus moulds and Cryptococcosis.
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Genombilim ve Enfeksiyon Hastalıkları

Meral Özgüç  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve TÜBİTAK DNA/Hücre Bankası, Ankara

Yüzyılımızın en temel özelliklerinden biri yaşambilimleri alanındaki bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler ve buna paralel olarak biyoteknoloji alanındaki uygulamalar ol-
muştur. Özellikle moleküler biyoloji ve genetik bilimi insan sağlığı alanında hastalık-
ların tanısı ve hastalık mekanizmalarının hücre ve molekül seviyesinde araştırılması 
açısından en önemli araçları sunmuşlardır. DNA teknolojilerinin gelişmesi ve rekom-
binant DNA yöntemlerinin kullanılması çeşitli organizmalardan genlerin izole edile-
rek karakterize edilebilmesine olanak sağlamıştır. Bu teknolojilerin getirdiği ivme ile 
2003 yılında İnsan Genom Projesi tamamlanmış ve insan genetik şifresi çözülmüştür. 
Bu mega projeye paralel olarak çeşitli patojenlerin genetik şifrelerinin çözülmesi için 
projeler yürütülmüş ve bugün için insanda patojenik etkiye sahip 100’ e yakın organiz-
manın genom dizisi tesbit edilmiştir. Bunun sonucu olarak enfeksiyon hastalıkların-
dan korunma ve tanı için hızlı ve hassas yeni teknikler geliştirilmiş olmakla birlikte bu 
bilgilerden yola çıkarak yeni aşılar ve ilaçların geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. 
Patojenlerin tanısı için temel olan kültür, mikroskopik görüntüleme, ELİZA ile protein 
bileşen tayini, özgül antikor tayini ve titresi gibi yöntemlerin yerini patojenlerin nük-
leik asit dizilerinin analizi almaktadır. Bu amaçla kullanılan PCR (polymerase chain 
reaction) tekniği, klinik örneklerde patojenlerin tesbitini çok az miktarda DNA/RNA 
üzerindeki dizilerin in vitro amplifikasyonu sonucu yapabilmektedir. Ancak bu testin 
uygulanabilmesi için patojen genomunun dizisinin çözülmüş olması gerekmektedir. 
Her organizmanın genomu özgül bir nükleik asit içerdiği için bu diziye özgül bir pri-
mer dizisi kullanarak patojeni tanımlamak mümkün olmaktadır. Ayrıca PCR teknolo-
jisi kullanarak patojen genomlarında oluşan mutasyonları tanımlamak ve antibiyotik 
direnci geliştiren organizmaları takip etmek olanağı doğmaktadır.

Günümüzde DNA teknolojileri yüksek ölçekli seviyede kullanılmakta, otomasyon 
ve biyobilişim (bioinformatics) sayesinde tek tek genler değil tüm genom analizleri 
yürütülmektedir. Genombilim (genomics) olarak tanımlanan bu yeni yaklaşım ken-
di içinde yapısal genombilim (structural genomics), işlevsel genombilim (functional 
genomics), karşılaştırmalı genombilim (comparative genomics) gibi alanlara bölün-
mektedir. Yapısal genombilim, yeni genlerin haritalanması, genlerin izolasyonu, ge-
nom dizi analizleri gibi teknikleri kapsar. İşlevsel genombilim, genlerin işlevlerini ve 
fenotipi nasıl etkilediklerini inceler. Bu alandaki en büyük ilerleme bir anda binlerce 
genin ekpresyonunu inceleyebilen array sistemlerinin (DNA chip) geliştirilmesi ol-
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muştur. Karşılaştırmalı genombilim, farklı türlerin genomlarını inceleyerek genom or-
ganizasyonlarının evrimini araştırır. Model organizmaları inceleyerek insan genomu 
hakkında ve insanda oluşan hastalıklar hakkında bilgi edinmek olanağı doğar. İnsan 
genomunda bulunan yaklaşık 1300 protein ailesinden sadece 95 tanesi omurgalılara 
özgüldür. Temel metabolik işlevler, DNA, RNA sentezi gibi mekanizmaların tek hüc-
reli maya ve bakteri hücrelerinde korunduğunu görmekteyiz. Bugün hücrelerin/or-
ganizmaların sadece genomlarını değil sentezlenen tüm proteinlerini de (proteom) 
proteomiks teknikleri ile incelemek, protein-protein ilişkilerini ortaya çıkararak hüc-
relerin sağlıkta veya patolojik durumda işlevlerini aydınlatmak mümkün olmaktadır. 
DNA array sistemleri gibi protein array sistemleri de geliştirilmektedir. 

Biyomedikal araştırmalar açısından tüm bu teknolojik gelişmeler ümit verici ol-
makla birlikte, bu teknolojilerin sağlık hizmetleri alanında kullanılması halen hem çok 
pahalı olmakta hem de teknoloji transferi açısından tüm ülkeler;  özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için ayni yaygın etki gerçekleşmemektedir. 

Dünyada araştırma bütçelerinin %90’ının dünya nüfusunun %10’ unun sağlık 
problemlerine harcandığı bilinen bir gerçektir (10/90 gap). 

Ancak dünyada yaygın görülen kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet, nörode-
jeneratif hastalıklar önemli bir yer tutmakla birlikte tüberküloz, sıtma, HIV/AIDS, 
Hepatit B gibi enfeksiyon hastalıkları halen gelişmekte olan ülkeler için ve yayılma 
teklikesi nedeniyle tüm ülkeler için çözülmesi gereken bir sorun olarak önemini ko-
rumaktadır. 

Bu hastalıkların daha etkin metodlar ile teşhis edilerek kontrol altına alınabilmesi 
için genombilim yaklaşımları gelişmekte olan ülkeler için bir fırsat teşkil etmektedir. 
Yapılan bir öngörü çalışmasında, gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığının iyileştiril-
mesi açısından en önde gelen on biyoteknolojik hedef seçilmiştir. Bu çalışmaya göre, 
birinci sırada enfeksiyon hastalıkları için tanı yöntemleri geliştirmek, ikinci sırada 
enfeksiyon hastalıkları için rekombinant aşı üretimi, beşinci sırada patojen genom 
dizilerinin tesbiti aracılığı ile antimikrobiyal ajanların sentezlenmesi, yedinci sırada 
patojen-konakçı ilişkilerini incelemek ve ilaç hedefleri bulmak için biyobilişim tek-
niklerinin kullanımı gelmektedir. Enfeksiyon hastalıkları alanındaki araştırmalara Av-
rupa Komisyonu da ağırlık vermektedir. 2002-2006 yılları arasında yürütülmekte olan 
Altıncı Çerçeve Programı’nın Yaşam Bilimleri alanında toplam bütçenin (2514 milyon 
Euro) 400 milyon Euro’ luk kısmı HIV/AIDS, sıtma ve tüberküloz için ayrılmıştır. Bu 
hastalıklar için temel vurgu genombilim aracılığı ile yeni ilaç ve aşı geliştirilmesi ve 
ilaca direnç mekanizmalarının araştırılması olmuştur. Bunun yanısıra, 2003 yılında 
Afrika ve gelişmekte olan ülkeler işbirliği ile yeni ilaçların geliştirilmesi için klinik de-
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nemelere destek vermek amacı ile bir girişim desteklenmiştir (EDCTP-European and 
Developing Countries Clinical Trials Partnership). 

Ülkemiz için de enfeksiyon hastalıklarının önemi göz önünde tutularak, ulusal 
projeler üretmek, çalışma grupları kurmak ve özellikle AB çerçeve programlarından 
yararlanabilmek için hedeflerimizi koymak, bu konudaki rekabet gücümüzü artıra-
caktır.
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Febril Nötropenik Hasta ve Beta Laktamaz Direnci

Çiğdem Bal  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Nötropenik hastada infeksiyon, önde gelen morbidite ve mortalite nedenidir. Gram 
pozitif bakterilere daha sık rastlanmakla birlikte, Gram negatif bakteriler de çok çeşitli 
direnç türleriyle antibiyotik tedavi süreçlerini zora sokmaktadır. İster kombinasyon 
tedavisi, ister monoterapi uygulanacak olsun, hangi direnç problemleriyle karşılaşıla-
bileceğinin bilinmesi süreci rahatlatmaya hizmet edecektir. 

Gram negatif çomakların hepsi kromozomal ve düşük yoğunlukta beta laktamaz 
üretirler. Bu nedenle infeksiyon etkeninde beta laktamaz varlığı değil, beta laktama-
zın hangi özellikte olduğu ve hangi etki spektrumunu sergilediği önemli olmalıdır. 
Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL), indüklenebilir beta laktamaz (İBL) ve 
metalo beta laktamaz (MBL) grupları farklı tedavi yaklaşımları gerektirir. Dünyada 
ve Türkiye’de yaygınlık açısından en dikkate değer grup GSBL’dir. GSBL pozitif bak-
teri infeksiyonlarının tedavisinde penisilinlerin;  I, II, III, IV.kuşak sefalosporinlerin 
ve aztreonamın yeri olmadığı;  güvenilir tedavi için karbapenem, sefamisin veya beta 
laktamaz inhibitörüyle kombine bir beta laktam antibiyotik seçimi yapılabileceği bili-
nir. Bu kuralın göz ardı edildiği durumlarda tedavi başarısızlığının %75’lere çıktığı da 
bilinmektedir. GSBL türlerinden, OXA alt grubu dışındakiler beta laktamaz inhibitör-
leriyle inaktive olurlar.

Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz 

MYSTIC 1997-2003 verilerine göre GSBL oranları Doğu Avrupa ve Güney Ameri-
ka’da K.pneumoniae için %50’nin üzerinde ve E.coli için %18-30 şeklinde seyrederken, 
ABD ve Kuzey Avrupa’da K.pneumoniae için %12-17, E.coli için %6-8’dir. Türkiye’de 
hastane infeksiyonu etkeni E.coli ve Klebsiella’larda GSBL pozitiflik oranı sırasıyla 
%30 ve %50 dolayındadır fakat bu oran bazı hastane yoğun bakım ünitelerinde çok 
daha yukarılara çıkmaktadır. GSBL alt gruplarından TEM- serisinden enzimlere en sık 
E.coli’de, SHV- serisine ise K.pneumoniae’de rastlanır. 

CTX-M serisinden olan enzimlere ilişkin son yıllarda hem dünyadan hem de Tür-
kiye’den, başta E.coli olmak üzere çoğu enterik Gram negatif çomak için bildirim sayısı 
büyük bir hızla artmaktadır. CTX-M genelde dar spektrumlu sefalosporinleri etkiler. 
Sefalotin, sefuroksim ve sefotaksime, diğer sefalosporinlerden daha yüksek düzey-
de direnç kodlar. CTX-M tipi enzimlerin sayısı bugün için 40 kadardır ve Türkiye’de 
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CTX-M-2, -3 ve -15’in bulunduğu bildirilmiştir. Gülay ve arkadaşlarının yürüttüğü 
çok merkezli çalışmada CTX-M tipi beta laktamaz sıklığı merkeze göre değişmek üze-
re %50-100 bulunmuş, E.coli, K.pneumoniae ve Enterobacter spp izolatlarında sırasıyla 
%76.5, %82.6 ve %50 olarak saptanmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, GSBL 
pozitif suşlarda CTX-M oranı E.coli’de %87, K.pneumoniae’de %50 bulunmuştur. Am-
pirik tedavilerde bu enziminin Türkiye’deki yaygınlığı göz önünde tutulmalıdır. CTX-
M pozitif bakteri infeksiyonlarında diğer beta laktamaz inhibitörlerine göre tazobak-
tam kombinasyonlarının daha başarılı sonuç verdiği bildirilmektedir.

PER-1 enzimi dünyada ender olmakla birlikte, Türkiye’deki Pseudomonas ve Aci-
netobacter’lerde sık görülmektedir;  Acinetobacter baumannii’de genel olarak %46’ya, 
seftazidime dirençli olanlar içinde ise %60’a varan oranlarda PER-1 bulunduğu bildi-
rilmiştir;  özellikle seftazidim olmak üzere III.kuşak sefalosporin direnci kodlar.

OXA-serisi enzimler geniş bir gruptur ve içinde GSBL özelliğinde olan ve olmayan, 
hatta karbapenemaz özelliğinde olan enzimler vardır. OXA-tipindeki GSBL’lerin çok 
büyük bir bölümü Türkiye ve Fransa’dan, pseudomonas’larda bildirilmiştir, seftazidim 
başta olmak üzere III. ve IV.kuşak sefalosporinleri inaktive ederler. İstanbul Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde 1999-2000 yıllarına ait yoğun bakım izolatı pseudomonas’larda sap-
tanan yüksek seftazidim direncinin nedeni araştırılırken, seftazidime dirençli suşlar 
içinde GSBL özellikli OXA pozitifliği %55, PER-1 pozitifliği %86, her ikisinin birlikte 
pozitifliği %41 olarak bulunmuştur. Türkiye’deki yeni bir durum, OXA-tipi enzimlerin 
Enterobacteriaceae içinde de görülmeye başlanmasıdır. Şu an sayısı az da olsa, Klebsiel-
la suşlarında saptanmaya başlanan OXA-48 hem bu açıdan, hem de plazmidik karba-
penemaz özelliği taşıması açısından önemlidir.

İndüklenebilir Beta Laktamaz

Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, Acinetobacter başta olmak üzere 
bir grup Gram negatif çomak AmpC tipinde kromozomal bir beta laktamazı düşük 
düzeylerde üretir. Tedavi sırasında olduğu gibi, beta laktam antibiyotikle karşılaşmada 
enzim üretimi indüklenir ve yüksek düzeye çıkabilir. Bu durumda karbapenem dışın-
daki tüm beta laktamlara karşı direnç gelişebileceği için, beta laktam tedavisi sürerken 
bu grup bakteri infeksiyonları için tekrarlanan kültür-antibiyogramlarla 4-5 günde bir 
antibiyotik etkisinin kontrolu gerekir. Karbapenemler ve antibiyogramda duyarlı bu-
lunmak koşuluyla IV.kuşak sefalosporinler güvenli biçimde kullanılabilir. Enterobacter 
spp dünyada ve Türkiye’de en sık hastane ve yoğun bakım infeksiyonu etkenleri ara-
sındadır. Enterobacter infeksiyonlarında %20-25 oranında bakteriyemi geliştiği bilinir. 
Bunun nedeni belki de, tedavi sırasında duyarlılık kontrolu yapılmadığı için, etkisiz-
leştiği farkına varılmadan sürdürülen beta laktam uygulamaları olabilir.
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Metalo Beta Laktamaz

Metalo beta laktamazlar genel olarak pseudomonas’larda bulunur. Imipenem ve/
veya meropenemi hidrolizleyen IMP- ve VIM-serisinden enzimler, SPM, GIM ve SIM 
enzimleri bu gruptadır. Bu enzimler aztreonam dışındaki tüm beta laktamlara direnç 
kodlar. MBL’lerle ilgili Türkiye’de bugüne kadar bir çok çalışma yapılmıştır fakat yalnız 
bir K.pneumoniae, bir Enterobacter ve bir P.aeruginosa suşunda VIM-5 ile bir K.pneu-
moniae suşunda IMP-1 varlığı kesinleşmiştir. 
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Febril Nötropeninin Empirik Tedavisinde 
Monoterapi Yeterli Kapsama Sağlar mı?

Murat Akova  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara

Febril nötropenik hastalarda infeksiyona bağlı erken mortalitenin önlenmesi için 
geniş spektrumlu empirik antibiyotik tedavisinin öneminin anlaşıldığı 1970’li yılların 
sonlarından itibaren bir beta-laktam antibiyotikle birlikte bir aminoglikozid türevinin 
kullanılması standart bir yaklaşım haline gelmiştir. Yakın zamanlara kadar altın stan-
dart olarak uygulanan bu tedavinin yaygın kullanımındaki temel nedenler arasında, 
kombinasyonun P. aeruginosa başta olmak üzere diğer gram-negatif bakterilere karşı 
sinerjistik etki göstermesi ve kombinasyon antibiyotik kullanımı ile tedavi sırasında 
direnç gelişiminin engellenebileceği yer almaktaydı. Ancak son yıllarda yapılan pek 
çok çalışmada ve bu çalışmaların birlikte değerlendirildiği metaanalizlerin sonuçla-
rına göre monoterapinin en az kombinasyon tedavisi kadar etkili olduğu, öte yandan 
kombinasyon tedavisinin içerdiği aminoglikozid komponenti nedeniyle önemli bo-
yutta nefrotoksisiteye yol açabileceği gösterilmiştir. Yayınlanan metaanalizlerden elde 
edilen sonuçlara göre P. aeruginosa dahil tüm gram-negatif bakteriyel infeksiyonlar 
monoterapi ile etkin bir biçimde tedavi edilebilmekte, tedavi sırasında dirençli bakte-
rilerle süperinfeksiyon gelişmesi konusunda da monoterapi ve kombinasyon tedavisi 
arasında her hangi bir fark bulunmamaktadır.

Yukarıda sayılan veriler yakın zamanda yayınlanan (Alman ve Japon Febril Nöt-
ropeni Kılavuzları) ve yayınlanmak için hazırlık yapılan (Avrupa kılavuzu) Febril 
Nötropeni Kılavuzlarında beta-laktam antibiyoitk monoterapisinin standart yaklaşım 
olarak kabulüne neden olmuştur. Avrupa kılavuzunda aminoglikozid kullanımı için 
tek indikasyon hastanın septik şokta olması olarak belirlenmiştir. Başlangıçta verilen 
monoterapi ile ateşi düşmeyen hastalarda empirik olarak da aminoglikozid ilavesine 
gerek olmadığı konusunda görüş birliği vardır. Benzer şekilde mikrobiyolojik olarak 
kanıtlanmış infeksiyonların, akciğer infeksiyonlarının tedavisinde ve tedavi sırasında 
direnç gelişmini engellemek gerekçesiyle aminoglikozid kullanımına gerek olmadığı 
Avrupa kılavuzunun önerileri arasında yer almaktadır. 

Ancak monoterapi için seçilecek antibiyotiğin yerel bakteriyel epidemiyoloji verile-
ri dikkate alınarak seçilmesi gereklidir. Son yıllarda giderek artan oranda geniş spekt-
rumlu beta-laktamaz sentezleyen E. coli ve klebsiella suşları ve bu artıştan sorumlu 
olarak seftazidimin önmeli bir yer tuttuğunun belirlenmesi, bu tip mikroorganizmala-
rın sorun olduğu merkezlerde seftazidim kullanımın kısıtlanmasına neden olmuştur. 



18 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / Ankara, 23-26 Şubat 2006

Ocak 2006’da yayınlanan bir metaanalizde febril nötropenik hastalarda sefepim kul-
lanımı ile mortalite artışı arasında nedeni bilinmeyen bir ilişki olduğunu göstermiş ve 
bu konuda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılara yol açmıştır. Bu ve benzeri 
örnekler, febril nötropenik hastalarda empirik antibakteriyel tedavide monoterapi se-
çeneğinin kullanılması halinde ilaç seçiminde lokal direnç faktörlerinin yanısıra hasta 
özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğini düşündürmektedir.
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Son Bir Yılda Febril Nötropenide Neler Oldu? 
Bakteriyel Epidemiyoloji

Lütfiye Mülazımoğlu 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Bakteriyel infeksiyonlar halen kemoterapiye bağlı nötropenilerde en sık görülen 
komplikasyonlar olma özelliğini sürdürmektedir. Altta yatan hastalığa bağlı immun 
yanıt defektleri;  mekanik bariyerlerin mukozit gelişimi dolayısı ile kesintiye uğraması;  
B ve T hücre prekürsörlerlerindeki hücre reseptörlerine karşı yönlenmiş monoklonal 
antikor tedavileri nötropeniye ilaveten infeksiyon olasılığını artıran nedenler arasın-
dadır. Son çalışmalarla serumda mannoz bağlayan lektin –MBL-gibi bazı genetik ek-
sikliklerin de febril nötropeni süresini uzattığı yönünde veriler elde edilmiştir.

Nötropenik hastada bakteriyel infeksiyonların epidemiyolojik paterni periyodik 
olarak değişikliğe uğramakta ve aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir:

1- Nötropeninin ağırlık derecesi ve süresi 
2- Antineoplastik tedavinin türü ve yoğunluğu 
3- Konak faktörü 
4- Kemoproflaksi ve/veya empirik tedavinin seleksiyon baskısı 
5- Santral venöz kateter ve diğer medikal araçların kullanımı 
6- Çevresel ve coğrafi koşullar 
7- Hastanede yatış süresi

Her ne kadar febril nötropenide mortalite son yıllarda %21 den %7 ye düşmüş 
ise de epidemiyolojik değişiklikleri saptamak empirik tedaviyi belirleyeceğinden son 
derece önemlidir. Bu da ancak yakın takip ve surveyans ile mümkün olmaktadır ve 
merkezler arasında dahi farklılıklar göstermektedir. 

Yukarıdaki faktörler arasında en belirleyici olanların başında kullanılan proflaktik 
ajanların etki spektrumu ve seleksiyon baskısı gelmektedir. Proflaksi almayan hasta-
larda Gram negatif mikroorganizmalar eskiden olduğu üzere ağırlığını korurken prof-
laksi alan hastalarda Gram pozitif mikroorganizmalar ön plana çıkmaktadır. 
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Febril nötropenide sık saptanan mikroorganizmalar

Gram pozitif:

Koagulaz-negatif staphylococci

Staphylococcus aureus

Enterococcus spp.

Viridans Group Streptococci

Bacillus spp.

Corynebacterium spp.

Beta-hemolitik streptococci

Streptococcus pneumoniae

Gram negatif:

Escherichia coli

P. aeruginosa

Klebsiella spp.

S. maltophilia

Enterobacter spp.

Citrobacter spp.

Acinetobacter spp.

Pseudomonas spp.

EORTC-IATG çalışmalarında 1973-1985 yılları arasında Gram negatif mikroorga-
nizmalar ağırlıkta iken 1986-2000 yıllarında Gram pozitif mikroorganizmalarda artış 
saptanmıştır. Ancak bu grubun son çalışmasında tekrar Gram negatif mikroorganiz-
malar lehine bir artış saptanmıştır. Benzer biçimde pediatrik solid organ tümörleri 
grubunda ve kemik iliği transplant hastalarındaki geç başlangıçlı bakteremilerde de 
Gram negatif mikroorganizmalar ön plana çıkmıştır. Ancak sadece Pseudomonas ae-
ruginosa sıklığında dahi merkezler arasındaki farklılıklar göz önüne alındığında lokal 
surveyans çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Solid tümörlü ve hematolojik malignensili hastalarda yapılan güncel bir doküman-
tasyonda 631 episodda Gram pozitif mikroorganizma oranı yaklaşık %45;  Gram ne-
gatif %28;  polimikrobiyal infeksiyon oranı ise solid tümörlerde daha fazla olmak üzere 
yaklaşık %23-%31 arasında bulunmuştur. 

Gram pozitif mikroorganizmalardaki artışın bir diğer açıklaması kanser tedavileri-
nin daha agresif olması dolayısı ile daha çok mukoza hasarına yol açması ve intravenöz 
kalıcı kateterlerin kullanım sıklığının artması şeklindedir.

Febril nötropenide izole edilen mikroorganizmaların türü kadar antibiyotik du-
yarlılıkları da empirik tedaviyi belirleyici olmaktadır. Son yıllarda streptokoklarda ar-
tan penisilin direnci;  stafilokoklarda metisilin direnci;  enterokoklarda vankomisin 
direnci ve birçok diğer Gram pozitif mikroorganizmada vankomisin toleransı tedavi 
yaklaşımlarında sıkıntı yaratmaktadır. Benzer şekilde Gram negatif mikroorganizma-
larda ESBL üretiminin artması;  florokinolon direnci;  çoğul dirençli Pseudomonas 
aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia ve Acinetobacter türleri tedavi güçlüklerine 
neden olmaktadır. 
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Sonuç olarak febril nötropenide uygun empirik tedavi sağkalımı artırdığından 
bakteri epidemiyolojisindeki dinamik değişim yakından takibi zorunlu kılmakta ve bu 
konudaki çalışmaların devamlılığını gerektirmektedir.
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Son Bir Yılda Febril Nötropenide Neler Oldu? 
Antibakteriyel Tedavi

Reşat Özaras  
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Febril nötropenide antibiyoterapi uygulaması, yeni klinik, epidemiyolojik ve 
mikrobiyolojik veriler ışığında değişen dinamik bir süreçtir. Randomize çalışmalar 
ve bu çalışmaların metaanalizleri daha akılcı uygulamalara kaynak oluşturmakta-
dır. 

Febril nötropenik hastalarda ölümlerin en önemli nedeni enfeksiyon hastalık-
larıdır. Başlangıçta %75’lere varan bu mortalite, geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
ampirik kullanılmaya başlanmasından sonra belirgin olarak azalmıştır. 2002 yılında 
düzenlenen rehber, antibakteriyel tedavinin şu şekilde düzenlenmesini önermekte-
dir (1): Düşük riskli hastalarda oral yolla siprofloksasin + amoksisilin-klavulanat 
verilebilir. Yüksek riskli hastalarda, şu antibiyotiklerle monoterapi uygulanabilir: se-
fepim, seftazidim, imipenem yada meropenem. Bu hastalarda vankomisin kullanımı 
bazı endikasyonlara sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu hastalarda bir aminoglikozid, şu 
antibiyotiklerle kombine edilebilir: Antipsödomonal penisilin (tikarsilin-klavulanat 
yada piperasilin-tazobaktam), sefalosporin (sefepim yada seftazidim), yada karba-
penem. Bu rehberde afebril nötropenik hastalarda Pneumocystis jiroveci pnömonitisi 
için ko-trimoksazol verilmesi dışında bir profilaksi yaklaşımı rutinde önerilmemek-
tedir. 

Bu rehberin yayınlanmasından sonra özellikle de son bir yıl içinde konuyla ilgili 
önemli çalışma ve derlemeler yayınlanmıştır. 

Antibiyotik Tedavisi: Monoterapi mi, kombinasyon mu?

Bu soruya cevap aramak amacıyla mevcut literatürü gözden geçiren bir derlemede 
46 çalışma ve 7642 olgu değerlendirildi (2). Tüm nedenlere bağlı mortalitede farklılık 
saptanmadı. Farklı beta-laktamların kullanıldığı karşılaştırma çalışmalarında monote-
rapi lehine bir tedavi başarısı gözlendi. Bakteriyel ve fungal süperenfeksiyonlar, her iki 
grupta benzer oranlarda görüldü. Yan etkiler, kombinasyon tedavisi alan grupta daha 
fazla idi (rölatif risk, 0,83). Sonuç olarak, monoterapi benzer sürvi, ondan daha iyi 
tedavi başarısı, benzer ikincil enfeksiyonlar ve belirgin derecede daha az yanetki sağ-
landı. Bu sonuca dayanarak monoterapinin, febril nötropenik hastalar için standard 
yaklaşım olması gerektiği savunuldu. 
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Kombinasyonu Hangi Antibiyotiklerle Yapmalı?

Bir beta-laktama bir aminoglikozit eklenmesi genel olarak kabul gören bir yakla-
şımdır. Ancak pek çok çalışmada florokinolonlar, monoterapi olarak yada başka bir 
antibiyotikle kombine olarak kullanılmışlardır. Randomize kontrollü çalışmaların 
metaanalizinin yapıldığı bir derlemede, değerlendirmeye uygun 8 çalışma bu açıdan 
irdelendi (3). Değerlendirme sonucunda siprofloksasin/beta-laktam kombinasyonu 
verilenlerde, tüm nedenlere bağlı mortalite, klinik iyileşme, tedavi başarısı ve toksisite 
açılarından aminoglikozit/beta-laktam kombinasyonu ile elde edilen yanıtlardan daha 
iyi yada benzer sonuçlar sağlandığı görüldü. Ancak kinolon direncinin yüksek olduğu 
ülkemizde bu verilerin klinik pratikte uygulanması benzer sonuçları vermeyebilir. 

Ampirik Monoterapi: Hangisi Daha “İyi”?

Mevcut rehberlerde önerilen seftazidim, imipenem ve meropenem;  ayrıca öne-
rilmekle birlikte yeterince veri olmadığı vurgusu yapılan piperasilin-tazobaktam, bir 
sistemik derleme ve metaanalizde detaylı olarak değerlendirilmiş ve değişik yönleri 
açısından karşılaştırıldı (4). Bu ilaçların kullanıldığı ve değerlendirmeye uygun 33 ça-
lışma sonucunda, sefepim uygulananlarda, diğer beta-laktamlara kıyasla tüm nedenle-
re bağlı mortalitede anlamlı bir artış gözlendi (rölatif risk 1,44). Karbapenem uygula-
nanlarda tedavi modifikasyonuna daha az ihtiyaç duyulduğu, ancak psödomembranöz 
kolit başta olmak üzere daha fazla yan etki oluştuğu görüldü. 

Glikopeptidleri Ampirik Tedavide Kullanmamak Güvenli mi?

Febril nötropenide önerilen tedavi seçenekleri, bazı gram pozitif etkenler için ye-
terli değildir. Ancak tanımlanan bazı özel endikasyonlar dışında, glikopeptid yada di-
ğer gram pozitif etkili antibiyotik eklememek güvenli sayılmaktadır. Bu uygulamaların 
güvenliğini araştıran bir diğer metaanalizde, 13 çalışma ve toplam 2392 hasta irdelen-
miştir (5). Glikopeptidleri başlangıçta verilmesinin yada başlangıç tedavisi ile ateşin 
devam etmesi üzerine eklenmesinin mortaliyete katkısının olmadığı, buna karşılık yan 
etkilerin anlamlı derecede arttığı gözlendi. 

Antibiyotik Profilaksisi: Ne getirdi, ne götürecek?

Kanımca son bir yılda nötropenik hastalarda antibakteryel yaklaşımla ilgili en 
önemli gelişme, antibiyotik profilaksisinin gündeme gelmesidir. Yıllardır değişik mer-
kezlerde yapılagelen 95 çalışmanın metaanalizinde antibiyotik profilaksisinin morta-
liteyi anlamlı derecede (rölatif risk 0,67) azalttığı görüldü (6). Florokinolon profilaksi-
sinin tüm nedenlere bağlı mortaliteyi, enfeksiyonlara bağlı mortaliteyi, ateş ataklarını, 
mikrobiyolojik yada klinik olarak dokümente enfeksiyonları azalttığı gözlendi. Ancak 
dirençli bakterilerle kolonizasyon ve yan etki riskleri artmaktaydı. Bu metaanlizi taki-
ben iki büyük, randomize, çift kör plasebo kontrollü levofloksasin profilaksisi yayın-
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landı (7,8). Bu çalışmalar, profilaktik antibiyotik uygulamasının febril atakları anlamlı 
derecede azalttığını, ancak sürvi avantajı sağlamadığını gösterdi. Ayrıca antibiyotik 
direncinde önemli bir artış gözlendi. Profilaksi uygulamaları yaygınlaştıkça, bu soru-
nun daha büyük ölçeklere varma riski mevcuttur. 

Sonuç olarak, randomize kontrollü çalışmalar ve bu çalışmaların metaanalizle-
ri, febril nötropenik hastalarda daha akılcı antibiyotik kullanımına ışık tutmaktadır. 
Kombinasyon tedavisi, monoterapiden daha iyi sonuçlar vermemektedir. Sefepim kul-
lanımı, diğer beta-laktamlara göre dezavantajlı gözükmektedir. Profilaksi, ateş atakla-
rını azaltmaktadır. Ancak yan etki ve direnç sorunları gözönüne alınmalı, standard bir 
yaklaşım olarak ele alınmamalı, olgu bazında karar verilmelidir. 
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Son Bir Yılda Febril Nötropenide Neler Oldu? 
Viral İnfeksiyonlar

Dilek Çolak 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Bilim Dalı, Antalya

Nötropenik hastalarda gelişen infeksiyonlar önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden-
dir ve konağın hücresel immün fonksiyonlarındaki yetersizlik özellikle viral infeksiyon-
lara zemin hazırlamaktadır. Bu grup hastalardaki infeksiyonların çoğundan;  cytomega-
lovirus (CMV), herpes simplex virus (HSV), varicella zoster virus (VZV), epstein-barr 
virus (EBV), solunum yolu virusları (parainfluenza viruslar, influenza viruslar, respira-
tory syncytial virus (RSV), adenoviruslar) ile birlikte human herpes virus-6 (HHV-6), 
human metapneumovirus (hMPV) ve polyomavirus BK sorumludurlar. 

CMV ile ilgili olarak son zamanlarda;  gerek kök hücre/kemik iliği ve gerekse so-
lid organ transplant alıcılarında transplantasyondan üç ay sonra görülen ve geç CMV 
hastalığı olarak tanımlanan klinik durum tartışılmaya başlanmıştır. Transplantasyon 
sonrası yapılan antiviral profilaksi, preemptif tedavi yaklaşımlarının geç CMV has-
talığı gelişimine etkisi araştırılmaktadır. Ayrıca CMV spesifik hücresel immünitenin 
saptanmasına ilişkin yöntemler üzerinde çalışmalar artmaktadır. 

HHV-6 kök hücre transplant alıcılarında transplantasyon sonrası dönemde trom-
bosit engrafmanı gecikmesi ve ensefalit ile ilişkili bulunmaktadır. 

Böbrek transplant alıcılarında polyomavirus BK nefropatisi iyi bilinmektedir. BK viru-
sun kök hücre transplant alıcılarında hemorajik sistit etkeni olarak bildirildiği çalışmalar 
artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birinin moleküler testlerle vireminin tayin 
edilebilmesi ve buna bağlı tanı algoritmalarının geliştirilmesi olduğu belirtilmektedir.

Solunum yolu virusları kök hücre transplant alıcılarında alt solunum yolu infek-
siyonu oluşturmaya daha fazla meyillidirler. Üst solunum yolu infeksiyonlarından 
pnömoni gibi alt solunum yolu infeksiyonlarına geçişin ve risk faktörlerinin araştı-
rıldığı prospektif çalışmaların sonuçları bildirilmeye başlanmıştır ve bu çalışmalarda 
hMPV’un önemi vurgulanmaktadır. Adenovirus infeksiyonları için;  moleküler test-
lerle prospektif olarak vireminin takip edilmesi önerilmekte ve yüksek viremi düzeyle-
rinin fatal seyirli yaygın adenovirus infeksiyonu ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. 

Transplant alıcılarında uzun dönemde rastlanan bir diğer önemli problem trans-
plant öncesi dönemde bazı etkenlere karşı saptanan infeksiyon immünitesinin trans-
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plantasyon sonrasındaki dönemde azalması ve buna bağlı infeksiyonların görülmesi-
dir. Hepatit A virusuna karşı kazanılmış immünitenin transplantasyon sonrası kaybe-
dildiğine dair yayınlardan sonra, hepatit B virusu (HBV), kızamık virusu ve VZV için 
de benzer sonuçlar bildirilmeye başlanmıştır. 

Bir kısmından yukarıda da bahsedilen çok sayıda virusun prospektif olarak özel-
likle de moleküler testlerle takibinin gerekmesi çok sayıda testin yapılmasını gerek-
tirmektedir. Gerçek zamanlı PCR yöntemi bu konuda büyük kolaylık sağlamış ve çok 
sayıda virus neredeyse tek bir testle saptanabilir duruma gelinmiştir, hatta kantitatif 
sonuç alınabilmektedir. Bununla birlikte laboratuvarlar arası sonuçların karşılaştırıla-
bilmesi için kalite kontrol ve standardizasyon çalışmalarına gereksinim vardır. 
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Fungal Infections in High Risk Haemato-Oncology 
Patients

Axel Glasmacher 
Deperment of Internal Medicine I, University of Bonn, Bonn, Germany

Treatment of invasive fungal infection occur either as empirical antifungal therapy 
in neutropenic patients with persistent fever who are not responding to three to four 
day of broad-spectrum antibiotic therapy or as specific therapy of a proven or probable 
infection. Both indications pose considerable dilemmas to the clinician.

Empirical antifungal therapy: The choice of agents for empirical antifungal ther-
apy must balance efficacy and toxicity as many patients receive treatment without suf-
fering from an invasive fungal infection. Several large randomised trials are available 
for the indication and an evidence-based review of antifungal efficacy and adverse 
events should attempt to base the choice of the drug on rational criteria. The studies 
demonstrate that the toxicity of conventional amphotericin B (mainly renal), azoles 
(mainly hepatic) and liposomal amphotericin B (renal) favours caspofungin. Obvi-
ously all other agents are better tolerated than conventional amphotericin B. Efficacy 
evaluations in these trials are difficult. There are no clear overall superiority results 
of one antifungal over another in this indication. Subgroup analyses (not adjusted for 
multiple testing) have shown that voriconazole and caspofungin can achieve some ad-
vantage over liposomal amphotericin B in the treatment of baseline or breakthrough 
invasive fungal infections. However, voriconazole could not demonstrate statistical 
non-inferiority with liposomal amphotericin B.

Specific antimycotic therapy in neutropenic patients: Unfortunately, the diagno-
sis of a proven or probable invasive fungal infection (esp. invasive Aspergillus infections) 
is often made late as the diagnostic tools-despite some advances in non-culture-based 
methods-are time consuming and still not sufficiently sensitive and specific. This is 
one of the reasons why so few trials in proven infections have been conducted. Vori-
conazole and caspofungin have demonstrated at least equivalence with conventional 
amphotericin B in patients with invasive Candida infection. Voriconazole could show 
superiority over conventional amphotericin B followed by other antifungal therapy 
in the first-line therapy of invasive aspergillosis but intensive debates have developed 
about the validity of this trial. Caspofungin has demonstrated excellent efficacy in the 
therapy of patients with invasive Aspergillus infections who failed after at least seven 
days of antifungal therapy and recent compilations of data of its use in neutropenic pa-
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tients with proven or probable infections have shown very good activity. Caspofungin 
can be administered in renal and hepatic insufficiency.

Conclusion: Regarding the available evidence from clinical trials caspofungin is 
probably the most efficient choice for empirical antifungal therapy. The choice of an 
agent for proven infections depends on the fungal pathogen, the location of the infec-
tion, possible organ failures and of any previous antifungal therapy.
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Febril Nötropenik Hastada Antifungal Seçimi

Hamdi Akan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Uzamış ateşli febril nötropenik hastada antifungal tedavi yaklaşımları değişik kıla-
vuzlarda özetlenmeye çalışılmış ve çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Ancak kılavuz-
ların sık güncellenememesi ve günlük pratikte karşılaşılan değişik sorunlara yeterli 
yanıt verememesi, bu konuda tedavi kararı vermeyi zorlaştırmakta, bu da gereksiz uy-
gulanan tedaviler ya da sık tedavi modifikasyonları gibi sorunlara yol açmaktadır. Bu 
konuda karar verirken, üzerinde düşünülmesi gereken çok sayıda parametre vardır. 
Öncelikle kliniğin, bu tip hastalardaki temel yaklaşımı önem kazanmaktadır. Hastala-
rın risk gruplarına ayrılması veya ampirik tedavi ile preemptif tedavi arasında tercih 
yapılması tüm yaklaşım stratejilerini etkileyecek kararlardır. Her ne kadar risk ayrıştı-
rılması, fungal infeksiyon gelişmesi beklenen hastalar hakkında fikir vermekte ise de, 
bu konuda doğrudan fungal infeksiyon gelişme riskini hasta başında hesaplamamıza 
yardımcı olacak bir yöntem yoktur. Değişik çalışmalarda Candida veya Aspergillus 
infeksiyonu riski yüksek olan hasta grupları belirlenmişse de, bunlar çok geneldir. Yıl-
lardır uygulanan ampirik yaklaşım ise, sadece uzamış ateş gibi bir kriteri ele aldığı için, 
gereksiz yere antifungal tedavi verilen hasta sayısını arttırmaktadır. Preemptif yakla-
şım ise, son zamanlarda önem kazanmaya başlamış ve bir süre sonra ampirik yaklaşı-
mın yerini alacak gibi gözükmektedir. Ampirik yaklaşımda amfoterisin-B preperatları 
ve Caspofungin uygun adaylar olarak gözükürken (Vorikonazol’un ampirik kullanım 
endikasyonu yoktur), preemptif yaklaşımda amfoterisin’e ek olarak Caspofungin ve 
Vorikonazol kullanılabilir. Ancak bu karar bile yeterli değildir. Hangi antifungal ilacı 
kullanacağınızı karar verirken, hasta ile ilgili faktörler gözetilmelidir. Örneğin, nefro-
toksisitesi olan hastalarda amfoterisin kullanımı geri planda kalırken, hepatotoksisite 
azolleri geri plana itmektedir. Aynı şekilde hastanın kullandığı diğer ilaçlar, özellikle 
azol grubu ile etkileşime giriyorsa vorikonazol kullanımında sorun yaratabilmektedir. 
Bu koşullarda en rahat kullanılabilecek ilaç Caspofungin gibi gözükmektedir. Caspo-
fungin-siklosponin A etkileşimi de son bilgilerle sorun yaratmayacak gibi gözükmek-
tedir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise ilaç ruhsatlarıdır. Örneğin vorikona-
zol, ampirik tedavide ruhsatlı değilken, primer Aspergillus tedavisinde Caspofungin’in 
ruhsatı yoktur. Amfoterisin preparatları ise bu konuda daha esneklik sağlamaktadır. 
Antifungal tedavide diğer bir belirleyici konu ise hastanın antifungal profilaksi alıp 
almadığıdır. Bu amaçla kullanılan ajan genellikle Flukonazol olduğu için, flukonazol 



317. Febril Nötropeni Simpozyumu

profilaksisi alanlarda tedavi amaçlı antifungal ilaç kullanılacağı zaman ön planda As-
pergillus ve flukonazol dirençli Candida akla gelmelidir. İlaç maliyetleri de hastane 
yönetimleri ve sağlık sistemi açısından ön planda gelen sorunlardandır. Bu açıdan ba-
karsak, hastadan bağımsız olarak günlük maliyetler açısından ilk tercih edilecek ilaç 
konvansiyonel Amfoterisin-B olmalıdır. Ancak yüksek toksisite nedeni ile sık modifi-
kasyon yapılması gerektiği için Caspofungin ve Vorikonazol maliyet açısından uygun 
seçenekler haline gelmekte, oral kullanım olanağı olan hastalarda oral Vorikonazol se-
çilebilmektedir. Ancak, bu tip hesaplamalar yaparken, salt maliyet değil, maliyet-yarar, 
maliyet-etkinlik analizleri yapılmadan karar vermek yanılgıya yol açabilir. 

Sonuç olarak, uzamış ateşli febril nötropenik hastalarda uygun bir antifungal algo-
ritma çizmek zordur. Ancak Galaktomannan ve yüksek rezolüsyonlu tomografi gibi 
preemptif tedaviyi destekleyen yaklaşımların yaygınlaşması, antifungal tedavi başarı-
sını etkilemese bile gereksiz antifungal tedaviyi azaltacaktır.
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Uzamış Ateşi Olan Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım

Halit Özsüt 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

İstanbul

Oral veya aksiller bir kez 38.3°C ve üstü veya bir saat süreyle 38-38.2°C arası ısı 
ölçümü saptanan nötropenik hasta febril nötropenik atak olarak kabul edilir. Nöt-
ropenik (Nötrofil sayısı 500/mm3’ün altında veya 500-1000/mm3 arasında olup,  48 
saat içinde 500/mm3’ün altına düşmesi beklenen durumlar) hastada ateşin yükselmesi 
pekçok nedene fakat en sık infeksiyon hastalıklarına bağlıdır. Nötropeninin şiddeti ve 
süresi infeksiyon riskini belirgin olarak etkilemektedir. Nötropenik hastada infeksiyon 
gelişme olasılığını belirgin olarak arttıran faktörler, derin nötropeni (nötrofil düzeyi < 
100/mm3), nötrofil sayısının hızlı düşüşü ve nötropeni süresinin > 10 gün olmasıdır. 
Febril nötropenik hastalar başlıca üç grupta değerlendirilmelidir. Nedeni açıklanamayan 
ateş, gösterilebilmiş klinik ve laboratuvar infeksiyon bulgusu olmayan, izole ateş olarak 
tanımlanır. Klinik olarak tanımlanmış infeksiyon, klinik olarak belirlenmiş ancak mik-
robiyolojik olarak patojenin gösterilemediği infeksiyon (örneğin;  pnömoni, perianal 
infeksiyon, vb) dur. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış infeksiyon, kan kültürü pozitif, 
ancak klinik odak tanımlanmayan veya kan kültürü pozitif/negatif olan ancak klinik 
odakta mikrobiyolojik olarak etkenin belirlendiği infeksiyondur. Nötropenik ateşli hasta 
ile karşılaşıldığında öncelikle ateş dışında başka bir yakınması olup olmadığı öğrenil-
melidir. Lokalize ağrı (odinofaji, perineal ağrı), deri döküntüsü, ishal varlığı, öksürük, 
ilaç allerjisi sorgulanması gereken semptom ve yakınmalar arasındadır. Fizik muayenede 
periodonteum, farenks, oral mukoza, akciğer, perine, anüs, deri (kateter giriş bölgesi, 
kemik iliği aspirasyon bölgeleri, tırnak yatakları), göz dibi özellikle değerlendirilmelidir. 
Febril nötropenik hastalarda klinik semptom ve bulgular silik ve nonspesifik olabilir. 

Tedavide gecikme olmaması ve antibiyotik tedavisi öncesinde kültürlerin alınabil-
mesi için ateşi yükselmiş nötropenik hastanın anamnezi alınır ve fizik muayenesi yapı-
lırken kan kültürleri, vd kültürler alınmaya başlanmalıdır. Üretilebilirse kültür sonuç-
ları sonraki günlerde çok yardımcı olacaktır. Nötropenik hastalarda infeksiyonun tek 
belirtisi çoğu kere ateş olmaktadır. Febril nötropenik hastalarda ateşin nedeni olarak 
infeksiyöz ve infeksiyon dışı nedenleri güvenilir bir biçimde birbirinden ayırt etmek 
mümkün değildir. Bu hastalarda infeksiyonun seyri son derece hızlı olabilir ve yüksek 
mortalite ile seyredebilir. Bu gerekçelerle nötropenik hastalarda ateş saptanması ha-
linde, infeksiyon kaynağını saptamaya yönelik muayene ve işlemler tamamlandıktan 
sonra derhal ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. İnfeksiyona işaret eden bulgu-
ların varlığında ateş olmasa da nötropenik hastalar ampirik olarak tedavi edilmelidir.
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Yapılan pekçok çalışma göstermiştir ki, ister monoterapi uygunlansın isterse kom-
bine tedavi kullanılsın ortalama ateş düşme süresi 5 gün(2-7 gün) dür. Ortalama süre 
yüksek riskli hastalarda 5-7 gün, düşük riskli hastalarda 2 gündür. 

Başlangıçtaki ampirik tedavinin başarısı ilk 72 saatin sonunda değerlendirilmelidir. 
Uygun antibakteriyel tedaviye karşın 72 saat içinde ateşi düşmeyen hastalarda başlan-
gıçtaki tüm değerlendirmeler tekrarlanılmalıdır. Ateş devam ettiği sürece günlük fizik 
muayene ve kan kültürü izlemleri ile infeksiyon düşündüren bölgelerden mikrobiyolojik 
ve histopatolojik incelemeler için örnekler alınmalıdır. Bu vakalarda fizik muayene bul-
gularına göre görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Akciğer grafisinin normal olduğu 
vakalarda yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT)’nin pnömoninin erken 
tanısında değerini gösteren çalışmalar vardır. Balgam çıkaramayan ve özellikle difüz 
lezyonları olan Pneumocystis jiroveci pnömonisi düşünülmelidir. Ampirik antimikrobik 
tedaviye yanıt vermeyen ve ilk tanısal girişimlerle tanıya ulaşılamayan vakalarda YRBT 
önemli bilgiler sağlayabilir. YRBT’de halo belirtisi ya da hava-hilal belirtisi gösteren no-
düler lezyonlar aspergilloz lehine değerlendirilebilir. Koşullar elverdiğinde invazif yön-
temler devreye girmelidir. Bronkoskopi ile alınan bronş lavajı, bronkoalveoler lavaj, ko-
rumalı fırça veya transbronşiyal biyopsi kullanılabilir. Özofajit düşündüren semptomlar 
varlığında mümkünse özefagoskopi ile alınacak doku ve sürüntü örneklerinin mikrobi-
yolojik ve histopatolojik olarak incelenmesi uygundur. Özellikle sağ alt kadran ağrısı var-
lığında tiflit düşünülerek oral kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. 

3-5 günden sonra infeksiyon bölgesi veya etkeni saptanamayan hastalarda, bakteri 
dışı infeksiyon, etkenin kullanılan antibiyotiklere dirençli olması veya yavaş yanıtlı 
olması, sekonder infeksiyon gelişimi, antibiyotiklerin serum ve doku düzeylerinin ye-
tersiz olması, ilaç ateşi, etkenin hücre duvarı eksik bir bakteri olması, intravasküler 
infeksiyonu veya bir apse varlığını akla getirmelidir. 

Febril nötropenik ataklarda en önemli etkenler arasında Escherichia coli, Klebsiella pne-
umoniae ve Pseudomonas aeruginosa’dır. Özellikle E. coli ve K.pneumoniae’da genişlemiş 
spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) sentezi kullanılan, penisilin ve sefalosporin türevlerine 
karşı direnç olmaları nedeniyle bu antibiyotiklerin ampirik tedaviye yanıtı engellemek-
tedir.. Kinolon profilaksisinin yaygın olarak kullanıldığı merkezlerde bu antibiyotiklere 
dirençli E. coli ile infeksiyonların sıklığında artış ve beta-laktamlara karşı yanıtsızlık göz-
lenmektedir. GSBL sentezleyen bakteri infeksiyonlarına sık rastlanan merkezlerde ampirik 
monoteparide karbapenem türevlerinin seçilmesi daha uygun olabilir. Genel durumunda 
bozulma saptanan hastalarda direnç durumu düşünülüyorsa veya saptanmışsa, üç-beşinci 
günde başlangıçtaki ampirik tedavide değişiklik yapılması planlanmalıdır. Bu değişiklik 
aminoglikozid almayan hastalarda tedaviye bu antibiyotiğin eklenmesi, eğer başlangıçta 
bir sefalosporin kullanıldıysa bunun yerine bir karbapenem türevi verilmesi şeklinde de 
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olabilir. Başlangıç tedavisinde ampirik glikopeptid başlanmış ve kültürlerinde Gram-pozi-
tif kok üretilememiş hastalarda, glikopeptidler bu aşamada kesilmelidir. 

İlk 72 saatin sonunda eğer infeksiyon etkeni mikroorganizma izole edilirse, tedavi 
uygun şekilde modifiye edilebilir. Ancak duyarlı bir bakteri elde edilmesi durumunda 
bile başlangıçtaki geniş spektrumlu, anti-Pseudomonas tedavinin spektrumu daral-
tılmamalıdır. Bunun gerekçesi, hastalarda düşük oranda da olsa, birden fazla etkenle 
bakteriyemi gelişme olasılığının var olmasıdır.

İlk 72 saatin sonunda ateşi süren ve ateşe neden olabilecek olası bir infeksiyon etke-
ninin saptanamadığı hastalarda, genel durumun iyi olması halinde aynı tedavi yedinci 
güne kadar sürdürülür. Bu dönemde hasta olası infeksiyon lokalizasyonunu ve etken-
lerini saptamak açısından yeniden değerlendirilmelidir. 

Bu hastalarda yüzeyel ve derin fırsatçı mantar infeksiyonları sıktır ve persistan 
ateşe yolaçabilirler. Orofarengeal kandidiyaz, özofageal, sinopulmoner, rinoserebral, 
hepatosplenik ve MSS infeksiyonlarıdır. İnvazif fungal infeksiyonların varlığını kanıt-
lamada sinüs hassasiyeti veya radyolojik bulgular varlığında nazal endoskopik incele-
me sonucu alınan kazıntı/biyopsi şeklinde doku örnekleri ve varsa deri lezyonlarından 
biyopsi ile alınacak doku örneklerinin de yararlı olduğu bildirilmektedir. Serumda As-
pergillus’un galaktomannan antijeninin saptanması, son yıllarda invaziv aspergilloz 
erken tanısında önem kazanmış, yardımcı serolojik bir testtir. Son yıllarda, serum ya 
da plazmada (1,3)-ß-D-glukan düzeyinin saptanmasının, invaziv mantar infeksiyon-
larının serolojik tanısındaki yeri de araştırılmaktadır. Febril nötropenik hastalarda 
invaziv fungal infeksiyonların morbidite ve mortalitesi yüksektir. Bu infeksiyonların 
erken tanısında karşılaşılan güçlükler nedeni ile tedavi geciktiği zaman genellikle et-
kisiz kalmaktadır. Ampirik antifungal tedavinin kime uygulanması gerektiğine karar 
verilirken, invazif fungal infeksiyon riskinin büyüklüğü, hedeflenen fungal patojenler 
ve hastanın daha önceden antifungal profilaksi alıp almadığı gibi faktörler göz önü-
ne alınmalıdır. Hematolojik malignitesi için indüksiyon tedavisi almış, allojeneik he-
matopoietik kök hücre nakli yapılmış, uzun süreli (≥ 1 hafta) ve derin (≤ 100/mm3) 
nötropenisi olan, ağır mukozid gelişen, primer hastalığı tedaviye dirençli veya relaps 
gösteren hastalarda invazif bir fungal infeksiyon gelişme riski daha yüksektir. Ampirik 
antifungal tedaviye hangi hastalarda, ne zaman başlanması gerektiği konusunda kesin 
bir görüş birliği olmamakla birlikte ≥ 5-7 günlük antibakteriyel tedaviye ateş yanıtı 
vermeyen, başka bir infeksiyon odağı saptanmayan febril nötropenik hastalar ampi-
rik antifungal tedavi almaya adaydır. İnvazif fungal infeksiyon şüphesi olan hastalar-
da ampirik antifungal tedaviye daha erken dönemde başlanabilir. Buna karşılık hiçbir 
infeksiyon odağı saptanmayan, kliniği stabil olan ve birkaç gün içinde nötropeniden 
çıkması beklenen hastalarda antifungal tedavi geciktirilebilir. 
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Febril Nötropeni’de Gram Pozitif Bakterilerin 
Epidemiyolojisi

Hürrem Bodur 
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

 Nötropenik hastaların ateşinden %70-80 oranında infeksiyonlar sorumludur. İn-
feksiyonlarında yaklaşık 1/3’ünden bakteriyemi, 1/3’ünden bakteriyemi dışında mik-
robiyolojik olarak kanıtlanmış infeksiyonlar, geri kalan 1/3’ünden de klinik olarak 
gösterilmiş infeksiyonlar ateşten sorumludur. Bakeriyel infeksiyonların dağılımına 
bakıldığında 1980’lerin ortalarından itibaren Gram pozitif bakterilerin giderek artan 
oranlarda etken olduğu dikkati çekmektedir. Bu eğilim “European Organization for 
Research and Treatment of Cancer-International Antimicrobial Therapy Cooperative 
Group (EORTC-IATCG) tarafından 1973 yılından günümüze kadar olan çalışmalar-
da gösterilmiştir. Bu çalışmalarda bakteriyemi etkenleri başlangıçta Gram negatif ha-
kimiyetinde iken 1985’li yıllardan itibaren Gram pozitif bakterilerin daha çok etken 
olarak izole edildiği görülmektedir. MD Anderson Cancer Center 1986, 1993, 1996 
ve 2002 yılı verilerine göre de Gram pozitif mikroorganizmaların hakimiyeti görül-
mektedir. 2002 yılında Fransa’da yapılan ve 36 hematoloji merkezinin katıldığı toplam 
513 hastanın prospektif olarak izlendiği çalışmada da hastaların %33’ünde mikrobi-
yolojik olarak infeksiyon dökümante edilmiş ve %21’inin Gram pozitif etkenler ol-
duğu gösterilmiş. Benzer sonuçlar ülkemizde yapılan çalışmalarda da görülmektedir. 
1988 yılında Hacettepe Üniversitesi erişkin hastanesinde febril nötropenik hastalarda 
bakteriyemilerde izole edilen etkenlerde Gram pozitiflerin oranı %13 iken, bu oran 
1991-1994 yılları arasında %40’a yükselmiştir. Yine 1995-1996 yıllarında Hacettepe, 
Ankara, Marmara ve Dokuz Eylül Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde febril nötropenik-
lerde yapılan çalışmalarda da tespit edilen bakteriyemi etkenlerindeki Gram pozitif 
bakteri oranı %69 bulunmuştur. Erciye Üniversitesinde 2000, 2001 ve 2002 yıllarında 
hematoloji onkoloji servislerinde kan kültürlerinden izole edilen Gram pozitif bak-
teri oranları sırasıyla;  %72.7, %75.5 ve %76.6 bulunmuştur. Yine ülkemizden 2001-
2002 yıllarında Gazi Üniversitesinde bu oran %72, Cerrahpaşa’da %49, Kartal Lütfi 
Kırdar’da %43 bulunmuştur. 

Febril nötropenik hastalarda gelişen Gram pozitif bakterilerdeki bu artışın en 
önemli nedenleri;  kalıcı ve yaygın olarak intra vasküler kateterlerin kullanılması, an-
tibakteriyel profilaksi yapılması, başlangıçta başlanılan empirik antibiyotiklerin daha 
çok Gram negatifleri kapsaması ve Gram pozitif etkilerinin zayıf olması, uygun olma-
yan ve uzun süreli antibiyotik kullanımı, uzun süreli hastanede yatış, immünsüpres-
yon, mukozit yapan ağır kemoterapi rejimlerinin uygulanması, H2 reseptör antagonist-
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lerinin yaygın kullanımı ve çapraz direnç gelişimi sayılabilir. Gram pozitif etkenler ise 
sıklıkla;  Koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS), 

Staphilococcus aureus, viridans streptokoklar, Enterococcus spp., Diğer streptokok-
lar (S.pneumonia,S.pyogenes), Corynebacterium spp. (C.jeikeium), Bacillus spp., Lyste-
ria monocytogenes’ dir. Bunlar arasında ise stafilokoklar (KNS ve S.aureus), viridans 
streptokoklar ve enterokoklar %80-85 oranında en sık izole edilen Gram pozitif et-
kenlerdir. 

Stafilokoklardaki metisilin direnci oranının yüksekliği tedavide glikopeptidler dı-
şında fazla bir seçeneğin kalmaması nedeni ile önemli bir sorundur. Stafilokoklardaki 
metisilin direnci sıklığı tüm dünyada giderek artmakta ve artık endemik bir durum-
dadır. AB ülkelerinde değişik oranlarda bildirilmekte, ortalama %30’lar civarındadır. 
Örneğin 2003 verilerine göre Hollanda’da %0, İngiltere’de ise %42 oranında MRSA 
sıklığı bildirilmiştir. Ülkemizde ise bu oran, özellikle yoğun bakımlarda %80’lerin 
üzerine çıkmakla birlikte, ortalama %60-70 arasındadır. 2005 yılı verilerine göre Ha-
cettepe Üniversitesi erişkin hastanesi (henüz yayınlanmamış veriler) stafilokoklardaki 
metisilin direnci oranı %67.02, Ankara Numune EAH de %62.29 bulunmuştur. Ayrıca 
1997 yılında vankomisine duyarlılığın azaldığı stafilokokların (vankomisin-interme-
diate S.aureus-VİSA), 2002 yılında ise vankomisine dirençli S.aureus (VRSA) suşla-
rının izole edilmesi gelecekte sorunun boyutunun ne kadar ciddi olduğunun önemli 
işaretleridir. 

Enterokoklar nötropenik hastalarda kolonize olan veya infeksiyon etkeni olarak 
sıkça karşılaşılan bir mikroorganizmadır. Etken %80’inde Enterococcus faecalis, geri 
kalanında ise E.faecium’dur. Son zamanlarda E.faecium ile oluşan infeksiyon oranları 
giderek artmaktadır. E.faecium daha dirençli ve tedavisi daha sorunlu olan türüdür. 
Enterokoklarda bir başka sorun ise ilk kez 1987 yılında ortaya çıkan ve ABD’de ve dün-
yanın birçok yerinde endemik halde bulunan vankomisin direnci gelişimidir (VRE). 
NNIS verilerine göre ABD’de enterokoklardaki vankomisin dirençlilerin oranı %25 
civarındadır. Ülkemizde de ilk defa 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde bir VRE salgını yaşanmış, daha sonra Marmara, Cerrahpaşa gibi ünversite has-
tanelerinde ve 2004 sonu 2005 başında da Ankara Numune EAH de bir VRE salgını 
yaşanmıştır. Vankomisin direncinin mortalite ile ilişkisi çok açık olmamakla birlikte 
maliyet artışı ile direk ilişkili bulunmuştur.

Diğer önemli bir Gram pozitif mikroorganizma ise Streptococcus viridans’tır. Ge-
nellikle immünsüprese, febril nötropenik hastalarda önemli bir bakteriyemi etkenidir. 
Profilaktik amaçlı TMP_SMZ verilmesi, sitozin arabinozid gibi mukozit yapan kemo-
terapötik bir ajanın ve H2 reseptör blokeri kullanılması, ağır mukozit varlığı ve iv ka-
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teter kullanılması S.viridans bakteriyemisi için önemli risk faktörleridir. Çoğu hastada 
bakteremik seyreder, “adult respiratory distress” sendromu gelişebileceği bildirilmiştir 
ve yüksek oranda mortal seyirlidir. Viridans streptokokların monositlrden tümör nek-
rozis faktör-α, interferon-γ ve interlökin-2 yapımını indükleyerek septik şoka neden 
olduğu saptanmıştır.

Kaynaklar

 1.  Akova M, Uzun Ö. Febril Nötropeni. Flora 1998; 3(Ek:1)

 2.  Aygün G, Utku T, Dikmen Y ve ark. Yoğun bakım ünitesinde kan kültüründe izole edilen mikroorgan-
izmalar. Flora 2002; 7(2): 94-98

 3.  Gencer S, Batırel A, Özer S. Febril Nötropenik Olgularda Infeksiyon Etkeni Olarak Izole Edilen Bakter-
iler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Flora 2003; 8(3):207-12

 4.  Arıkan Akan Ö. Microorganisms isolated from blood cultures of febrile neutropenic patients in İbn-i 
Sina hospital. Turk J Hematol 2003; 20(4):227-231

 5.  Cordonnier C, Buzyn A, Leverger G et al. Epidemiology and risk factors for gram positive coccal infec-
tions in neutropenia:toward a more targeted antibiotic strategy. Clin Infect Dis 2003; 36:149-58

 6.  Yeni ve Yeniden Gündeme Gelen İnfeksiyonlar. Ed: Şardan YÇ. Vankomisine dirençli enterokoklar. 
Bilimsel Tıp Yayınevi, 2004.

 7.  Gram-pozitif bakteri infeksiyonları. Ed:  Ulusoy S,  Usluer G, Ünal S. Bilimsel Tıp Yayınevi 2004

 8.  Cunha BA. Meticillin-resistant Staphylococcus aureus: clinical manifestations and antimicrobial thera-
py. Clin Microbiol  Infect 2005; 11(suppl 4):33-42 

 9.  De Pauw BE, Verweij PE. İnfections in patient with hematologic malignancies. In: eds: mandell GL, 
Bennett JE and Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases Churchill Livingstone. 2005; 
3432-41. 



40 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / Ankara, 23-26 Şubat 2006

Febril Nötropenik Hastalarda Gram Pozitif Bakteri 
İnfeksiyonlarının Tedavisi

Recep Öztürk 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

İnfeksiyon hastalıkları, kanseri olan ve kemoterapi alan hastalarda en önemli mor-
bidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Kanserli hastalardaki infeksiyonlar değişik 
mikoroorganizmalarla meydana gelmekle birlikte, bakterilerle oluşanlar bunlar ara-
sında çok önemli bir yer tutar. Nötropenik hastada ateş yükselmesi tıbbi acillerden 
olup, erkenden geniş spektrumlu antibiyotik kullanılması febril nötropenik hastalarda 
mortaliteyi azaltır. Başlangıç antibiyotik tedavisi geciken olgularda mortalite %70 gibi 
yüksek oranlardadır. 

Nötropenik ve kanserli hastalarda infeksiyonlara neden olan bakterilerin spekt-
rumunda son yirmi yıl içinde önemli değişiklikler olmuştur. Değişik araştırmalarla 
birlikte EORTC çalışmalarında yıllar içinde gram pozitif bakterilerin arttığı göste-
rilmiştir (%40-%75). Bununla birlikte halen gram negatif bakterilerin baskın olduğu 
merkezler de vardır.

Sitozin arabinozid gibi güçlü kemoterapötik ilaçların kullanılması sonucu oral mu-
kozit gelişmesi, derin ve uzun süreli nötropeni, uzun süre kalıcı damar içi kateterler, 
florokinolon ve kotrimoksazol profilaksisi, antiasit ve histamin2 blokerlerin kullanıl-
ması gibi değişik faktörler gram pozitif bakterilerin atışından sorumlu tutulmuştur.

Gram-pozitif bakteremilerin yaklaşık olarak %80-85’ine kogülaz-negatif stafilo-
koklar, Staphylococcus aureus, enterokok türleri, viridans streptokoklar neden olmak-
tadır. Kalan %15-20’lik kısımdan ise Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium tür-
leri ve bazı anaerobik bakteriler sorumludur (Tablo 1). 

Stafilokoklarda yüksek metisilin direnci tüm dünya için bir sorundur. Ülkemizde 
hematoloji-onkoloji birimlerinde metisiline direnç oranları %50nin üzerindedir. Ay-
rıca son yıllarda glikopeptitlere orta derece dirençli kökenlerin sayısı artarken, gliko-
peptitlere dirençli kökenlerde saptanmağa başlamıştır. Son 15-20 yıldır vankomisine 
dirençli enterokoklar ABD ve Avrupa ülkelerinde sorun oluştururken (bazı merkez-
lerde enterokoklarda glikopeptit direnci %30 civarındadır) saptanmakta, ülkemizde de 
8 yıldır görülmeğe başlanmış ve hatta bazı birimlerde ciddi sorunlar oluşturmaktadır. 
Viridans streptokoklarda penisiline karşı direnç oranları artmaktadır(%50-60). Ayrıca 
pnömoklarda penisilin direnci, seftriakson direncide diğer bir sorundur. Vankomisine 
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intrensek direnç gösteren Leuconostoc, Lactobacillus ve Pediococcus febril nötroepnik 
hastalardan seyrek olarak izole edilmektedir. Febril nötropenik hastalarda saptanan 
Gram pozitif etkenler Tablo 1’de sunulmuştur.

Gram pozitif bakterilerin bazısı normal florada da bulunduğundan özellikle kan 
kültürlerinde üretilince kontaminant mı etken mi oldukları birden fazla kültürde üre-
me ve klinik durum dikkate alınarak dikkatle değerlendirilmelidir.

Febril nötropenik hastalarda gram pozitif bakterilerin çoğu türeri daha sessiz in-
feksiyon bulgularına neden olur ve genelde tedavinin birkaç gün gecikmesi : “fatal” 
değildir. Bununla birlikte S.aureus, viridans streptokoklar, S.pneumoniae infeksiyonla-
rının hızla “fatal” olabileceğini hatırlamak gerekir.

Tablo 1. Febril nötropenik hastalarda infeksiyon etkeni Gram-pozitif bakteriler

Staphylococcus aureus

Koagulaz negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis vd)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Viridans streptokoklar (S.mitis, S.milleri)

Enterococcus faecalis/faecium

Corynebacterium spp(C.jeikeium, C.urealyticum)

Rhodococcus equi

Bacillus spp.

Clostridium spp (C.septicum, C.tertium)

Listeria monocytogenes

Rothia mucilaginosa

Lactobacillus rhamnosus

Leuconostoc spp.

Antibiyotik tedavisi

Febril nötropenik hastaların tedavisi amacıyla uygulanacak özgül bir şema ve be-
lirli antibiyotik(ler) yoktur. Konuyla ilgili hazırlanan rehberler (IDSA, Japon, Alman, 
Türk FEN Grubu rehberleri) hasta risk durumu(düşük/yüksek), infeksiyon tipi, an-
tibiyotik duyarlılık paternleri, nötropeni süresi vb dikkate alarak hazırlanmıştır

Düşük riskli hastalarda oral siprofiloksasin veya levofloksasin ve amoksisilin kla-
vulanat kullanımı yeterlidir. 



42 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / Ankara, 23-26 Şubat 2006

Yüksek riskli hastalarda acil olarak geniş spektrumlu antibiyotik başlanması zo-
runludur. Kan dolaşımı ve pnömoni yapan major yaygın patojenler kapsanmalıdır;  
ayrıca yeni tanımlanan dirençli bakteri profillerine karşı etkili olmalıdır.

Febril nötropenik hastalarda uzun yıllar uygulanmış olan kombine antibiyotik te-
davisi son yıllarda ciddi şekilde tartışılmaya başlanmış ve monoterapinin etkinliğini 
kanıtlayan değişik çalışmalar yayınlanmıştır.

Glikopeptit endikasyonu olmayanlarda monoterapi

Yüksek riskli hastaların da katıldığı, yapılan çok sayıdaki kontrollü klinik çalışma-
da tekli antibiyotik tedavisinin kombinasyon tedavisi kadar etkili olduğu gösterilmiştir.
Birimin direnç profili dikkate alınarak sefepim, seftazidim, piperasilin tazobaktam ve 
karbapenemlerden biri seçilebilir. Viridans streptokok, pnömokok, stafilokok gibi Gram 
pozitif bakteri infeksiyon olasılığı varsa seftazidim monoterapisi tercih edilmez. 

Glikopeptidsiz kombine antibiyotik rejimi

Antipsödomonal bir penisilin(piperasilin tazobaktam,) veya sefalosporin (sefe-
pim, seftazidim) ve karbapenemlerden biri aminoglikozitle kombine edilir. Kombine 
tedavi özellikle hematopoetik kök hücre nakli veya akut lökoz nedeniyle indüksiyon 
tedavisi uygulananlarda düşünülür. 

Glikopeptit kullanım endikasyonu olanlarda ek olarak bir veya iki antibiyotik uygulama:

Febril nötropenik hastalarda ampirik glikopeptit endikasyonları (tablo 2) varsa 
kombinasyon tedavisi yapılır. Sefepim, seftazidim glikopeptitle birlikte kullanılıp ami-
noglikozitte eklenebilir. Diğer bir alternatif karbapenem +glikopeptit kombinasyonu 
olup, antipsödomonal bir penisilin+aminoglikozit+glikopeptit de kullanılabilir. Gli-
kopeptitlerden vankomisin(2x 1g) veya teikoplanin (1. gün 800 mg/gün, daha sonra 
400 mg/gün) tercih edilebilir.

Tablo 2. Febril nötropenik hastalarda ampirik glikopeptit kullanma endikasyonları 

Kateter infeksiyon olasılığı

Ağır mükoziti olan hastalar

Penisiline veya sefalosporine dirençli pnömokok kolonizasyonu

Metisiline dirençli S.aureus kolonizasyonu

Kültürde henüz ileri ayrım ve duyarlılığı belirlenmemiş Gram pozitif bakteri üremiş olması

Önceden kinolon profilaksisi uygulanmış hastalar

Hipotansiyon veya kardiyovasküler bozukluğu olan hastalar 

Glikopeptid antibiyotiklerin kullanımında sayılan endikasyonlara sıkı sıkıya bağ-
lı kalınması ve uygunsuz, aşırı kullanımdan kaçınılması gereklidir. Bu sayede gerek 
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streptokoklarda gerekse stafilokoklarda glikopeptid dirençli suşların seleksiyonu en-
gellenmiş olacaktır. Bu amaçla glikopeptitler gerek başlangıç empirik, gerekse sonra-
dan IDSA rehberinde de belirlenmiş olan endikasyonlarla kullanılmalıdır;  hatta Japon 
rehberinde glikopeptit antibiyotik kullanımını metisiline dirençli S.aureus üretilme 
şartına bağlanmıştır. Ayrıca 2005 yılında yayınlanan bir meta analizde glikopeptitle-
rin kullanılmasının etkenin kültürde üretilmesine kadar ertelenmesinin uygun olduğu 
gösterilmiştir. Uygun endikasyonla ampirik başlanan glikopeptit kültürlerde 72 saat 
içinde üreme olmazsa kesilir. 

Glikopeptitlerden vankomisin ve teikoplanin ülkemizde kullanımdadır. Febril 
nötropenik hastalarda yapılan çalışmalarda teikoplaninin etkili olduğu saptanmıştır. 
Teikoplanin yan etkisi daha azdır ve günde tek doz uygulama kolaylığı yanında yan 
etkilerinin azlığı nedeniyle daha kolay tolere edilmektedir. 

VRE ve MRSA kökenleriyle oluşan infeksiyonlarda linezolid uygulanabilir.

Henüz ülkemizde bulunmayan kinopiristin/dalfopristin, daptomisin, tigesiklin 
gram pozitif bakteri infeksiyonları tedavisinde kullanılabilecek diğer seçeneklerdir. 

Febril nötropenik hasta izleyen her merkez etkenlerini ve direnç durumunu ya-
kından izleyip ampirik antibiyotik tedavisi veya antibiyotik değiştirme politikalarını 
belirlemelidir. Ayrıca gerek gram pozitif, gerekse gram negatif bakterilerdeki direnç 
sorununun artması nedeniyle infeksiyon kontrol önlemlerine çok daha fazla dikkat 
edilmelidir. 
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Türkiye’de Pediatrik Febril Nötropeninin 
Bilinmeyen Yönü: Bir kongre, bir sunum, bir 

derleme-sıradan işlerin sıradışı etkileri 
Faik Sarıalioğlu 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Türkiye’de modern anlamda çocuk onkolojisi 1972 yılında Prof. Dr. Namık Çe-
vik’in Hacettepe Pediatrik Onkoloji Ünitesi’ni kurması ile başlar. Seksenli yılların or-
tasına kadar kemoterapi ve diğer antikanser tedavilere bağlı febril nötropeni çocuk 
onkoloji uzmanları için büyük bir problem değildir. O yıllarda;  Hodgkin tedavisinde 
lökosit sayısı 400/mm3 altında olan hastalara doz azaltması yapılır, günü gelen tedaviyi 
vermek için toplam lökosit sayısının 3000/ mm3, toplam granülosit sayısının 1250/ 
mm3 olması beklenirdi. İlaç dozları düşük, veriliş araları genişti. Febril nötropeni pri-
mer olarak aplastik anemili hastaların ve aktif hastalıklı lösemik hastaların sorunu idi. 
1986 yılına öncesi Türk pediatrik hematoloji-onkolojisinde febril nötropeni ile ilgili 
bir makale yoktur. İlk makale Prof. Gündüz Gedikoğlu ve arkadaşlarının Med Bull 
İstanbul Dergisinde yazdıkları makaledir. 

Febril nötropeni kavramı ilk tanışmam 1987 yılında oldu. O yıl düzenlenen Ulusal 
Kanser ve IV Pediatrik Tümörler Kongresi’nde J. Klastersky’in yaptığı bir konuşma 
Turk J Cancer Dergisi’nde yayınlandı. Hem Kongre Sekreteri, hem de Turk J Cancer 
Dergisi’nin yardımcı editörü olarak febril nötropeninin temel kavramlarını zorunlu 
görevlerle öğrenme şansım oldu. 1988 yılında Hacettepe Pediatri Anabilim Dalı Mor-
talite Toplantıları Programı içinde bir yılda kaybedilen onkolojik hastalarda febril 
nötropeninin ana neden olduğunu ağır bir öz eleştiri formatında sundum. Çok sayı-
da slayt içinde “All granulocytopenic cancer patients deserve prompt empiric antibiotic 
management when they become febrile” içerikli slayt en çekinerek sunduğum slayttı. 
Tartışma büyük oldu. …….. O akşamdan itibaren tüm nötropenik ateşli hastalara kı-
demliler korkusuzca antibiyotik başladılar. 

1988 yılında Katkı Pediatri Dergisi’nin Antikanser Kemoterapi özel sayısında Kan-
serli Çocuklarda Enfeksiyon başlıklı ardışık üç derleme yayınladım. Bugünkü ileti-
şim olmadığı o dönemde güvenilir kaynak büyük önem taşırdı. O yıllarda Katkı;  her 
sayısı tüm çocuk hekimlerince okunan, pediatri uzmanlık eğitiminin temel kaynağı 
durumundaki bir dergidir. Tüm yazılar dikkatle okunur, çocuk ihtisası verilen tüm 
eğitim kurumlarında bir ay süre ile tartışıldı. Yazının etkisi büyük oldu. Onkoloji ve 
hematoloji uzmanı olsun olmasın tüm çocuk hekimleri sözbirliği etmişçesine yazı-
daki –bugün bile çoğu geçerli- temel ilkeleri uygulamaya koydular. Febril nötropenik 
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hastalarda enfeksiyon kanıtlanmadan antibiyotik başlanmasına karşı direnç tümü ile 
kırıldı. 

1990 ve sonrası pediatrik onkolojide yüksek doz tedavilerin devri oldu. Bu tedavi-
nin en büyük komplikasyonu olan febril nötropeni büyük başarı ile tedavi edildiğinden 
kemoterapötik ilaç dozları gittikçe yükseltildi. Hematopoetik büyüme faktörlerinin 
geliştirilmesi nötropeniyi tüm kemoterapi protokollerinde doz sınırlayıcı etki olmak-
tan çıkardı. İddia ediyorum ki;  bugün Türk pediatrisinde en iyi bilinen konulardan 
birisi febril nötropenidir. Antikanser tedavi alan febril nötropenik hastalarda mortalite 
Türkiye genelinde %5’in altındadır. On yılda gördüğü yüzlerce febril nötropenik has-
tadan hiçbirini kaybetmemiş hematoloji-onkoloji kliniklerimiz vardır. 
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Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi

Tezer Kutluk 
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Ankara

Çocuklarda kanser görülme sıklığı 15 yaş altında milyonda 110-150 arasındadır. 
Çocuklarda kanser erişkinlere kıyasla çok daha nadir olup, tüm kanserlerin %0.5’i 15 
yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. Bununla birlikte, tedavi başarısının yük-
sekliği ve çocukların önündeki beklenen yaşam süresinin uzunluğu erken ve etkin te-
daviyi, en iyi hizmete erişimi, yaşam kalitesini, psikososyal yaklaşımı daha da önemli 
hale getirir. Amerika Birleşik Devletleri ve birçok gelişmiş ülkede çocuklarda en yay-
gın ikinci ölüm nedeni olan kanser, ülkemizde ikinci sırada olmasa da ilk 4 sıra için-
de yer almaktadır. Ülkemizin gelişmişlik düzeyi arttıkça, ülkemiz içinde üst sıralara 
çıkma eğilimindedir. Bu açıdan çocuk kanserleri ile uğraşan tüm birey ve disiplinlere 
önemli görevler düşmektedir. 

Çocuk kanserleri, uluslararası çocuk kanserleri sınıflamasına göre 12 ana grup al-
tında incelenirler. Lösemi, sinir sistemi tümörleri, lenfomalar en sık görülen tipleridir. 
Büyük kısmı embriyonik tümörlerdir, halbuki erişkin tümörlerinin büyük kısmı kar-
sinomlardır. Genetik köken çocukluklarda erişkinlerde daha belirgindir. Kromozomal 
bozukluklar, immün yetmezlikler, nörofibromatozis yatkınlık yaratan durumlardan 
bazılarıdır. Diğer taraftan, atom bombasına maruz kalanlar, Çernobil gibi nükleer ka-
zalar başta tiroid kanserleri ve lösemiler olmak üzere kanser sıklığını artırmaktadır. 

Çocukluk çağı kanserlerinin yıllık insidansı Kıbrıs, İsrail (Yahudi), İsrail (Arap) 
Mısır, Ürdün, İtalya, İspanya, Fransa ve Türkiye’de sırası ile milyonda 170, 133.3, 119.9, 
130.9, 114.8, 158, 137.9, 135.6, 115.6 olarak bildirilmiştir. İnsidans Avrupa ve ABD’de 
(SEER verisi) sırası ile milyonda 130.9 ve 153.3’dür. Lenfoproliferatif tümörlerin gö-
rülme sıklığı bazı Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinde daha yüksektir. ACCIS projesi 63 
Avrupa ülkesinden 1970-1999 yıllarında toplum tabanlı kanser kayıtları yapmıştır ve 
kanser insidansında %1’lik artış saptamıştır. Yaşam hızları 1970’lerden itibare önemli 
düzeyde iyileşmeye başlamış ve %75’lere ulaşmıştır. Bununla birlikte gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerdeki çocuk kanserlerinin yaşam hızlarında belirgin farklılıklar bil-
dirilmektedir. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler için, bilgi ve kaynakların paylaşımı, 
teknoloji transferi, tam kapsamlı onkoloji hizmetleri yaşam hızlarının iyileştirilmesin-
de, yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik önemi olan konulardır. Onkolojinin fark-
lı disiplinleri arasındaki işbirliği bu amaçlara ulaşmada büyük katkılar sağlayacaktır. 
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Ülkemizde önceki yıllarda büyük merkezlerden rakamlarının birleştirilmesi yoluy-
la ve Sağlık Bakanlığı kanser kayıtları yoluyla çocukluk kanserlerinin dağılımı hakkın-
da fikir edinilmekte iken, 2002 yılından itibaren Türk Pediatrik Onkoloji grubunun 
başlatmış olduğu, Pediatrik Tümör kayıtları önemli bir aşama olmuştur. 2005 yılından 
itibaren Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği, ço-
cukluk çağı kanser kayıtlarını birlikte tutmaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu 
kayıt sistemi, çocukluk kanserlerinin dağılımı ve yaşam hızları konusunda ülkemiz 
için önemli bir veri tabanı oluşturacaktır. 

Türk Pediatrik Onkoloji Grubunun 33 merkezden topladığı 2002 yılı verilerine göre 
1073 vakanın kaydı yapılmıştır, pediatrik tümörlerin dağılımı Tablo’da verilmiştir. 

Tablo. 1073 lenfoma ve solid tümörlü çocukta tümör tipleri (Türk Pediatrik Onkoloji Grubu, 2002)

Tümör tipi Erkek/kız  Sayı %
Lenfoma 195/92 287 26,80
  NHL 124/57 181 16,90
  Hodgkin. 71/35 106  9,90
M. histiositozis  M  1  0,10
SSS tümörleri 134/93 227 21,10
Sempatik sinir sist. tümörleri 49/52 101  9,40
Yumuşak doku tümörleri 46/35 81  7,50
Böbrekl tümörleri 35/41 76  7,10
Osteosarkom 37/23 60  5,60
Ewing tümörü 27/18  45  4,20
Kondrosarkom M  1  0,10
Retinoblastom 18/31 49  4,60
Germ hücreli tümörler 34/31 65  6,10
Karsinoma/Diğer 47/33 80  7,40

Toplam 624/449 1073 100,00

Bu kayıtların önemli sonuçlarından birisi lenfomaların santral sinir sistemi tü-
mörlerinden daha sık görülmesidir. Ancak bu veri sadece dikkatle yorumlanmalıdır. 
Santral sinir sistemi tümörlerinin pediatrik onkologlarara daha az gönderiliyor olması 
faktörü araştırılmalıdır. 

Tüm vakalar için ortanca yaş 6.4 olup, erkek kız oranı 1.39 olarak bulunmuştur. 
Karsinom ve diğer olarak adlandırılan grupta en sık görülen tümörler karaciğer tü-
mörleri ve nazofarinks karsinomudur. 33 merkezden bildirilen 1073 vakanın 1 yıllık 
yaşam hızı %77 olarak bulunmuştur. Gelişmiş ülkelerde uzun süreli yaşam hızlarının 
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%75-80’lere ulaştığı düşünülürse, her yıl 2500-3000 civarında çocukluk çağı kanse-
rinin beklendiği ülkemizde kanserli çocukların yaşam hızlarının iyileştirilmesi için 
disiplinler arası işbirliğinin yanı sıra, devlete ve diğer örgütlere önemli görevler düş-
mektedir. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ile Türk Pediatrik Hematoloji Derneğinin 
birlikte yürüttüğü, Pediatrik Tümör kayıtları bu açıdan ülkemize yönelik önemli bir 
kaynak olacaktır.
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Pediatrik Kanserlerde Hedefe Yönelik Tedavi

Nurdan Taçyıldız 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

Daha yoğun ilaç tedavileri ile pediatrik onkoloji alanında yaşam oranları oldukça artmış 
olmakla birlikte, son dekat içinde bir platoya ulaşılmıştır. Halen çocukluk çağı kanserlerinin 
%20-25 için daha etkin tedavi yöntemlerine ihtiyaç vardır. Erişkin kanserleri için 400 civarında 
yeni ilaç üzerinde çalışılırken, NCI’da sadece 100 klinik çalışma, çocukluk çağı kanser tedavisini 
ilgilendirmektedir. Buların da çoğu eski ilaçların, yeni kullanım şekillerini hedeflenmekte iken 
az bir kısmı yeni ilaçları içermektedir. Erişkin kanserlerinin yanında, çocuk kanserleri küçük bir 
oranı oluşturduğundan, bu grup hasta için yapılacak ilaç araştırmaları pekçok araştırmacı firma 
tarafından karlı görünmemektedir. Bu nedenle, çalışmalar, daha çok akademik araştırmalar ve 
hükümet desteği ile başladıktan sonra endüstri desteği alabilmektedirler.

Konvansiyonel kemoterapi yöntemleri ile pekçok çocukluk çağı kanseri kür olabilmesi-
ne rağmen, ilacın sağlıklı hücre ile kanser hücresini spesifik olarak ayıramaması nedeni ile 
geç yan etkiler de kaçınılmaz olmaktadır. Oysa, son zamanlarda geliştirilen, özellikle kanser 
hücresi yüzeyinde bulunan moleküller ve mutant proteinleri hedefleyen tedavi yöntemleri ile 
minimal toksisite ile küre ulaşmak mümkün görünmektedir. Özellikle de refrakter ve agresif 
çocukluk çağı kanserleri için tümör hücrelerine ait genetik profili daha iyi anlamaya yönelik 
araştırmalar günümüzde oldukça artmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, çocukluk çağı kanser-
lerinin kendi genetik ve protein farklılıklarına göre hedeflenmiş tedaviler daha ağırlıkla gün-
deme gelecektir. Eğer, bir çocukluk çağı tümörünün kendisine ait genetik defekt hedeflenerek 
bir ilaç üretilebilir ise, bunun erişkinler için geliştirilenden daha etkin olması beklenebilir. 
Çünkü, çoğu zaman çocukluk çağı kanserlerinde, erişkin kanserlerinde olduğu gibi birkaç 
genetik mutasyon birlikte değildir. Günümüzde, çocuk kanserlerinde kullandığımız hedef-
lenmiş tedavilerin çoğu erişkinler için geliştirilmiş ve elde edilen başarıların ardından 20 ka-
dar “hedeflenmiş ilaç” çocukluk kanserlerinde kullanılmışlar. Tablo I’de NCI’da halen klinik 
çalışmaları aktif olarak devam eden “hedeflenmiş ilaçlar” görülmektedir.

Tablo 1. Çocukluk çağı kanserlerinde kullanılan hedeflenmiş ilaçlar 

Hedeflenmiş tedavi Hastalık

1) Avastin (bevacizumab)
2) Iressa (Gefitinib)
3) Rituxon (rituximab)
4) Mylotarg (gemtuzumab ozogamisin)
5) Gleevec (imatinib)

- Nöroblastom ve bazı sarkomalar
- Beyin tümörleri ve bazı sarkomlar (Faz II)
- Hodgkin dışı
- AML (Faz III, çocuk çalışması)
- Philadelphia kromozomu pozitif ALL hastalarında standart  
kemoterapi ile beraber
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Son zamanlarda, hedeflenmiş bir ilacın çocuklarda kullanımı için de eskisi kadar 
çok beklenmemektedir. Artık eğer etkin bir ilaç, erişkinlerde Faz I çalışmayı tamam-
lamış ise çocuklarda kullanıma girmekte, böylece çocuklarında yeni ilaçlardan hızla 
yararlanmaları sağlanmaktadır. 

Halen ABD’de yılda 9.500 civarında 15 yaş altında yeni çocukluk çağı kanseri tanısı 
konmakta, bunların 1.500’ü kaybedilmektedir. Bu nedenle özellikle de beyin tümörleri 
gibi uzun-süreli yaşamın düşük olduğu hastalık gruplarında yeni hedeflenmiş tedavi-
leri hızla kullanıma girmesi önem kazanmaktadır.

Beyin Tümörlerinde Hedeflenmiş Moleküler Tedavi

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin moleküler belirleyicileri üzerinde yapılan yoğun 
mikro-array gen çalışmaları sonucunda, bu molekülleri hedefleyen tedavi yöntemle-
rini geliştirmek mümkün olmaktadır. Tümör yüzey antijenlerini ve iletim sistemini 
hedefleyen tedavi yöntemi “hedeflenmiş moleküler tedavi” olarak bilinmektedir.

İmmünolojik bazlı bu yaklaşımda, monoklonal antikorlar yalnız ya da radyonük-
lid maddeler veya toksinlerle kombine edilerek kullanılmaktadırlar. Son zamanlarda, 
beyin tümörlerinin hedeflenmiş tedavisinde kullanılmakta olan bazı moleküller Tablo 
II’de görülmektedir. 

Yüksek grade’li gliomalarda, radioizotop ile işaretlenmiş antikorların direkt olarak 
tümör bölgesine infüzyonu etkinliği arttırmaktadır. 

Tablo 2. Çocukluk çağı beyin tümörlerinde kullanılan hedeflenmiş ilaçlar

Molekül Hedef

ST1571

ZD1839

CCI-779

SCH 44342

SU5414

Thalidomide

Cilengitide

Marimastat (BB-251)

PDGFR

EGFR

Mammalian target of rapamycin (mTor)

Farnesyl tnasferase

VEGFR 2, PDGFR

Integrin alphavbeta 3 and alphavbeta 5

Integrin alphavbeta 3 and alphavbeta 5

Matrixmetalloproteinase (MMP 1,2,7 and 9)

Beyin Tümörlerinde Gen Tedavisi 

Herpes simpleks virus, timidin kinaz (HSV-tk) tümör bölgesine bir vektör aracılığı ile 
iletildikten sonra, ganciclovir uygulanması sonucunda oluşan toksik metabolitler ile tümör 
hücresinin öldürülmesi esasına dayanır. Beyin tümörlü çocuklarda, faz-I uygulama sonuçları 
toksisitenin tolere edilebilir olduğunu göstermiş olup, klinik çalışma için hazırlanmaktadır.
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Hodgkin Dışı Lenfomalarda (Hdl) Monoklonal Antikor Tedavisi

Monoklonal Antikorlar

B hücre malignitelerinde CD-20 gibi spesifik işaretleyiciler vardır. CD20 trans-
membran yüzey antijenidir, sadece matür B hücrelerde ve B hücre prekürsör yüzeyle-
rinde eksprese olurlar. Muhtemelen kalsiyum kanalı olarak çalışarak B hücre büyüme-
si ve farklılaşmasında rol oynarlar.

Monoklonal antikorlardaki ilerlemeler sayesinde tümör hücreleri üzerindeki spe-
sifik molekülleri tanımak ve hedeflemek mümkün hale gelmiştir. HDL’de monoklonal 
antikor tedavisinde CD20 antijenini çekici kılan nedenler vardır. Zira, CD20 B, hücreli 
HDL’da %85’in üzerinde eksprese olur. Ancak kök hücre, matür plazma hücresi üze-
rinde yoktur. Diğer normal dokularda da bulunmaz.

“Chimeric” Antikorların Gelişimi
Önceleri murin monoklonal antikorlar kullanılmış, fakat klinik başarıları kısıtlı 

kalmıştır. Çünkü konakçının murin antikorlara karşı yanıtı;  Murin antikorun insan 
kompleman ve etkili diğer sistemlerinin aktivasyonunda yetersizliği, antikorun, ko-
nakçının hayati dokularına karşı reaksiyonu (örn: kalp dokusu) başarıyı kısıtlamıştır. 
Genetik yapılandırma tekniklerindeki gelişmeler sonucu fare antikorunun FAB bölge-
si ile insan antikorunun Fc (Constant region) kısmının kombinasyonu olan “chimeric” 
antikorlar yapılabilmiştir.

Rituximab, “Chimeric” anti CD-20 antikorudur. Uzun süre dolaşımda kalabilir. 
İmmün yanıt mekanizmalarını harekete geçirir. İnsan, anti-fare antikor yanıtına da 
neden olmaz. HDL tedavisinde lisans almış ilk monoklonal antikordur.

Monoklonal Antikorların Etki Mekanizmaları;  Kompleman bağımlı sitoliz, anti-
kor bağımlı hücresel sitotoksisite ve apopitosis aracılığı ile olmaktadır. 

Pediatrik matür B hücreli lenfomalarda yüzey antijen ekspresyonunu değerlendi-
ren bir çalışmada, CD20 pozitifliği, Burkitt lenfomalı (BL) hastalarda %100, Burkitt 
benzeri yüksek gradeli lenfomalarda (HGBL) %100, Diffüz büyük B hücreli lenfoma-
larda (DLBCL) %98 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre bu grup hastalarda immün 

hedeflenmiş tedavi olarak anti CD20 antikorları (Rituximab, İbritumomab – tiuxetan) 
kullanılabilir. Aynı çalışmada CD22 pozitifliği araştırıldığında BL’lı hastalarda %100, 
DLBCL’lı hastalarda %100, HGBL’de %87 olarak bulunmuştur. Böylece, bu grup hasta-
larda immün hedeflenmiş tedavi amacıyla anti-CD22 moleküler antikoru (Epratuzu-
mab) kullanabileceği de gündeme gelmiştir. 
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Rituximab, toplam 4 hafta olacak şekilde haftada 375 mg/m2 intravenöz infüzyonu 
sonucu elde edilen farmakokinetik profile göre;  1. kürden sonra pik plazma konsant-
rasyonu 239 mg/L iken 4. kürden sonra 465 mg/L olarak bulunmuştur. Yine yarılanma 
süresine bakıldığında 1. kürden sonra 3.2 gün iken 4. kürden sonra 8.6 gün olduğu gö-
rülmüştür. Yani kullanım sayısı arttıkça serum konsantrasyonu ve ilaçın etkin olarak 
dolaşımda bulunma süresi artmaktadır. Son zamanlarda, protokollerde rituximab 8 
kür olarak yer almaktadır. Kullanımdan 6 ay sonrasına kadar lenfopeni devam edebilir. 
Periferik kanda yeniden B hücrelerinin tam olarak geri dönmesi 9-12 ay alır. Rituximab 
etkisi olarak, infüzyon sırasında grip benzeri bulgular;  %10 hastada bronkospazm ve 
hipotansiyon görülebilir. İnfüzyon geçici olarak durdurulabilir, infüzyon hızı düşürü-
lebilir, uygun medikasyonla giderilmesi mümkündür, nadiren ölüm bildirilmiştir. 

Yaygın büyük B hücreli lenfomalarda CHOP (SWOG-8516) ile CHOP+Rituxi-
mab kullanımını (GELA ve ECOG-4494) karşılaştırıldığında, Rituximab ile kombine 
edilen CHOP tedavisinin 2 yıllık hastalıksız yaşam şansını %49’dan, sırasıyla %58 ve 
%65’e yükselttiği görülmüştür.

Halen Devam Etmekte Olan Çocukluk Çağı HDL’da Rituximab Çalışmaları
1) “01-C-0030 Short-Course EPOCH-Rituximab for Untreated CD-20+ HIV-As-

sociated Lymphomas”: 4 yaş üzerindeki agresif CD20 pozitif HDL’lı, HIV pozitif hasta-
ların tüm evrelerinde (I-IV) Etoposide/Doxorubicin/Vincristine devamlı iv infüzyon 
(1-4 gün) şeklinde olmak üzere, Prednisone 1-5 gün, Siklofosfamid 5. gün, Rituximab 
1. ve 5. günlerde uygulanmaktadır. Çalışma halen NCI’da devam etmektedir. 

2) “Phase II Pilot Study of Rituximab Added to the Induction and Consolidation 
Phases and Rasburicase Added to the Reduction Phase in Children with Newly Diag-
nosed Advanced B-Cell Leukemia or Lymphoma Treated with LMB/FAB Therapy”

1-29 yaş arasında, diffüz büyük hücreli, Burkitt lenfomalı, yüksek gradeli B hüc-
reli lenfomalı (Burkitt-like), orta ve yüksek riskli hastalarda çalışılmaktadır. Çalışma, 
Mitchell Cairo tarafından NCI’da yürütülmektedir. 
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Febril Nötropenik Çocuklarda İnvaziv Fungal 
Enfeksiyonlar
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Dalı, Bursa

İnvaziv fungal enfeksiyonlar kanserli immunsupresif çocuklarda önemli bir mor-
talite ve morbidite nedenidir ve giderek insidansında belirgin bir artış vardır. İnsidans 
artışındaki en önemli nedenler;  yüksek doz ve yoğun kemoterapi protokollerinin uy-
gulanması, nötropenide kalma süresinin uzaması, geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
uzun süreli verilmesi ve santral venöz kataterlerin kullanılmasıdır. Bu enfeksiyonlar 
içinde en sık Candida enfeksiyonları görülmesine karşın, son yıllarda non-albicans ve 
Aspergillosis türlerinin, sıklığında bir artış olmuştur. Diğer invaziv enfeksiyon yapan 
mikozlardan Fusarium ve Scedosporium türleri daha nadir görülmektedir. Epidemiyo-
lojideki bu değişiklikden başlıca iki faktör sorumlu tutulmaktadır; 

a. Daha yoğun kemoterapi protokollerinin kullanılması ve transplantasyon yapılan 
hasta sayısının artması ile invaziv fungal enfeksiyon riski olabilecek hasta sayısında 
artış,

b. Candida enfeksiyonlarının erken tanısının konulabilmesi ve flukanozol profi-
laksisinin sık kullanılması. 

Bu derlemede amacımız, hemato-onkoloji hastalarında değişen epidemiyolojik ve-
rilere göre invaziv fungal enfeksiyonların tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeleri gözden 
geçirmek ve özellikle çocukluk çağına ait verilere değinmektir.

İnvaziv Candida ve Aspergillus Enfeksiyonları

Epidemiyoloji
Invaziv kandidiyazis için terminolojide kullanılan sistemik, yaygın veya hematojen 

kandidiyazis terimlerinin hepsi aynı anlama gelmektedir. Başlangıcında bir kandidemi 
(hematojen yayılım-sepsis) vardır ve daha sonrasında yaygın sistemik organ tutulum-
ları gelişir. Başlıca risk faktörleri;  nötropeni (<500/mm3 ve >10 gün), hematopoie-
tik kök hücre transplantasyonu (HPKHT), GVHD, yoğun ve uzun süreli kemoterapi 
alınımı, mukozit, kolonizasyon,geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, santral venöz 
kataterler, total parenteral nütrisyon, uzun süreli hastanede yatış, abdominal cerrahi 
girişim olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda hem erişkin hem de çocuklarda Cadida 
albicans dışı türlerde belirgin bir artış olmuştur. Pediatrik hemato-onkoloji hastaların-
daki en geniş çalışma, 2005 yılında 1052 hasta ile ABD’den UCLA Tıp Merkezinden 
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yayınlanmıştır. Bu veride, tüm patojenler içinde en sık izole edilen Candida türleri-C. 
albicans (%69) olmasına karşın, 1995’den sonra albicans dışı türlerin sıklığı %31 ve 
diğer fungal ajanların sıklığı ise %34’lere ulaşmıştır. 

 İnvaziv aspergillozis (İA) ile ilgili pediatrik çalışmaların sonuçları ise şu şekilde 
özetlenebilir;  Kanserli çocuklar içinde en sık (%70) hematolojik maligniteli olgularda 
gelişmektedir. Özellikle, T-hücre azaltılmış HPKHT (çok erken (ilk 20gün) veya geç 
dönemde (>100gün) dönemde görülebilir), uzun süreli kortikosteroid alınımı, nöt-
ropeni (ANS<500/mm3 olma süresi ort:14-20gün), lenfopeni, GVHD, CMV ve res-
piratuar viral enfeksiyonu olan olgular risk altındadır. Çocuklarda en sık etken, A. 
fumigatus ve A. flavus olarak bidirilmektedir. Mortalite erişkin hastalarda bildirilen-
lerden daha fazladır. <20yaşın altında genel yaşam oranları %20 ile %30 arasında bil-
dirilmektedir.

Klinik Bulgular 

Yüksek riskli hastalarda uzun süren ve geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt ver-
meyen dirençli yüksek ateş ilk bulgudur. Candida türleri pediatrik hemato-onkoloji 
hastalarında sıklıkla kandidemi (sepsis) üriner sistem, respiratuar sistem (sinüzit da-
hil) ve gastrointesitinal sistemi etkileyen enfeksiyonlara neden olmaktadır. Özellikle 
remisyon-indüksiyon tedavisi alan lösemili veya KİT yapılan olgular, hepatosplenik 
kandidiyazis için risk altındadır. Bu olgularda, direngen yüksek ateş ile birlikte sıklıkla 
karın ağrısı, karında palpasyon ile hassasiyet, distansiyon, hepatomegali, iştahsızlık, 
bulantı ve kusma ve nadiren diyare görülebilir. Hastalarda kolestatik sarılıkta görül-
düğü gibi serum alkalen fosfataz değerlerinde belirgin bir artma olabilir. Ayrıca, total 
bilirubin, ALT ve AST değerlerinde de orta derecede yükseklik vardır. Candida türleri, 
çocukların %50 ile %70%’inde kandan izole edilebilmiştir. Çocuklarda lökositüri yap-
maksızın üriner sistem enfeksiyonuna yol açabilir. UCLA’dan gelen seride olguların 
%100’ünde üriner sistem enksiyonuna neden olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada 
respiratuar sistem ve sinus enfeksiyonları ise %36 olguda saptanmıştır. Daha nadir 
deri ve retinal lezyon yapabileceği bildirilmektedir. Deri lezyonları nötropenik olgula-
rın %15’inde görülür ve ekstremite ve abdomende ilaç alerjisinde görülen eritemlere 
benzer döküntülerdir. Derinin alt tabakalarını da içeren biyopsi örneklerinin uzman 
bir patolog tarafından incelenmesi ile tanı konabilir. Kandidemik hastalarda tek veya 
çift taraflı endoftalmit gelişebilir. Bu nedenle kandidemisi olan olgularda iyi bir retinal 
bakı önerilmektedir. 

İA ise en sık solunum sistemi ve sinüsler ile SSS’ni tutar. %10-15 olguda makulo-
papuler deri lezyonları görülebilir. Olguların sadece %8-10’nunda fungemi saptanmış-
tır. 
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Tanı

Histopatolojik ve mikrobiyolojik tanı altın standard olmasına karşın, tanıda pozi-
tiflik oranları düşüktür. Bu nedenle, laboratuar sonuçlar tek başına değil de mutlaka 
klinik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir.

Tablo 1. Değişik tanı metodlarının invaziv fungal enfeksiyonların gösterilmesindeki dağılımı

(Referans: Ascıoğlu S ve ark; Reliability of clinical research on invasive fungal infections: a systemic review of the literature 
Medical Mycology 2001; 39:35-40 

Laboratuar
a. Mikrobiyolojik: Mikolojik enfeksiyonların tanısında mikroskopi ve kültür al-

tın standard olmasına karşın, materyalin nereden ve nasıl alındığına göre sensitivitesi 
değişmektedir. C. albicans, C. parapsilosis ve C. tropicalis Bactec mediumda 1-3 gün-
de üreyebilir. C. glabrata’nın ise üreme süresi daha uzundur. Kandan izole edilmesi: 
Otopsi ile Candida enfeksiyonu kanıtlanan olguların ancak <%50’sinde kandan izole 
edildiği saptanmıştır. Aspergillus’un de kandan üretilebilme olasılığı düşüktür. Biyop-
si materyallerinden edinilen örneklerden yapılan kültürlerde üreme olasılığı her ikisi 
için de düşüktür (<%50). Ayrıca BOS, kan ve kemik iliğinde de üreme olasılığı azdır. 
Imunyetmezlikli hastalarda respiratuar sistemde saptanan kolonizasyon, IA enfeksiyo-
nunu gösterebilir. Özellikle pozitif prediktif değeri hematolojik maliyniteli ve HPKHT 
yapılan olgularda %80-%90 olarak bildirilmektedir. IA tanısında, BAL örneklerinde 
kültür ve mikroskopi sonuçları karşılaştırıldığında;  tek başına mikroskopi pozitiflik 
oranı %20 ile %64 arasında değişmektedir. BAL veya balgamda Candida pozitifliği 
kolonizasyon olup, candidaya bağlı pnömoni nadir olduğu için tek başına enfeksiyon 
lehine yorumlanmamalıdır. Ancak yüksek riskli hastalarda sondasız alınan idrarda 
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candida kolonizasyonu saptandı ise invaziv kandida enfeksiyonu açısından dikkate 
alınmalıdır. 

b. Serolojik: Birçok fungal patojene spesifik antikor ve antijen testleri geliştirilmiş-
tir. Ancak, genellikle tanıda sensitivite ve spesifiteleri çok yüksek değildir. Örneğin, 
Candida antijenlerine karşı geliştirilmiş olan Cand-Tec (Latex Aglutinasyon) sensiti-
vitesi %70, spesifitesi %88 olarak bildirilmektedir. Candida Manan antijen (ELISA) ile 
sonuçların daha iyi olduğu bildirilmekle birlikte, hala araştırmalar devam etmektedir. 
Bugün hematoloji-onkoloji hastalarında Candida tanısı için rutin serolojik test yapıl-
ması önerilmemektedir (CIII). Aspergillosis tanısında ise antijen testlerinden galakto-
mannan (ELISA) ile yüksek sensitivite ve spesifite bildirilmektedir. Erişkin nötropenik 
hastalarda sensitivite %80-%100, spesifite ise >%90 bildirilmekte olup, pozitif prediktif 
değer %87.5 bulunmuştur. Ancak, çocuklarda yanlış pozitiflik erişkine göre daha yük-
sektir (%10-%44). Sensitivite ve spesifite değerleri ise %80 ve <%90 olarak bildirilmek-
tedir. Aspergillosis tanısında, erişkin ve çocuk kanserli olgularda rutin antikor testi 
yapılmamaktadır. Ancak haftada iki kez galaktomannan antijen testi (ELISA) öneril-
mektedir (A II).

c. Histopatoloji: Mümkünse şüpheli lezyonlardan (deri, pulmoner, hepatik) bi-
yopsi alınması önerilmektedir (AII). Doku örnekleri methamine-silver, PAS boyası 
veya immunohistokimyasal boyaları ile boyanır. Hepatosplenik kandidiyazis için abse 
veya granulomlar içinde candidanın gösterilmesi tanı koydurucudur. Ancak, hepatik 
alınan örneklerde histopatolojik tanı olasılığı, özellikle ampirik antifungal tedavi alan 
olgularda düşüktür. Aynı boyalar ile lezyon içinde Aspergillosis hifleri de gösterilebilir. 
Aspergillus ile Cryptococcus neoformans’ı birbirinden ayırd etmede özel boyalar (Mu-
cicarmine Red) önerilmektedir. Pulmoner aspergillus’un pulmoner yataktan transku-
tanöz ince iğne aspirasyonu ile alınan örneklerde saptanma sıklığı %50-80 arasında 
değişmektedir. 

d. Endoskopik: Diffuz pulmoner infiltrasyonda BAL örnekleri bronkoskopi ile alı-
nabilir. Ancak, BAL ile tanı olasılığı %50’den düşük bildirilmiştir(BIII). BAL örnekleri 
4 saat içinde çalışılmalı ve laboratuara 4C (özel soğutucu kaplarda) iletilmelidir(AIII). 
BAL ve bronkoskopi özel kılavuzlardaki önerilere göre yapılmalıdır. Tranbronşial bi-
yopsi ve açık akciğer biyopsisi çok sınırlı hastada yapılabilir. Komplikasyou yüksek 
ve tanı değeri düşüktür(CIII). Aspergillomalı olgularda ise kontraendikedir. Tedaviye 
dirençli özafajit veya gastrik ağrıda üst GIS endoskopisi önerilmektedir (AIII). 

e.Radyolojik: Pulmoner infiltrasyon derin nötropenik olguların %10-%30’unda 
görülebilir. Bu infiltratlar 2/3 olguda ateşli ilk 5-7 gün içinde görüntülenebilir.Ancak, 
normal akciğer grafileri ile saptanabilme olaslığı %10’dur. Ancak, nötropenik persistan 
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ateşin ilk 1 haftasında çekilen HRCT ile aspergillosis efeksiyonuna özgü pulmoner in-
filtratların saptanma olasılığı yüksektir (%50)(AII). Kavitasyon ve tipik halo bulgusu 
sıklıkla hematopoietik düzelme sırasında görülür(BIII). Hepatosplenik kandidiyazisde 
merkezi hiperekoik çevresi hipoekoik olan lezyonlar US ile erken dönemde gösterile-
bilir(BII). Son yapılan bir çalışmada, US sensitivitesi %100, BT’nin sensitivitesi ise %96 
olarak bildirilmektedir. Nörolojik semptomları olan hastalarda acil durumlarda BT öne-
rilmektedir (B III). Ancak, MRI, serebral parankimi ve meninksleri göstermede daha 
sensitifdir (BIII). Paranazal sinüsleri görüntülemede ise BT daha sensitifdir (DIII). 

e. Moleküler yöntemler: PCR testinin antijen testlerinden daha sensitif (~%80) 
olduğu düşünülse de pozitif prediktif değeri düşük bulunmuştur. Ayrıca, yöntem ve 
standardizasyonu ile ilgili sorunlar vardır. Serum PCR ile çalışılmaya en müsait ör-
nekdir. Diğer örnekler ile yapılan çalışmalar az sayıdadır. Aspergillus normal ortam-
larda da bulunduğu için özellikle solunum sisteminden alınan örneklerdeki pozitiflik 
kolonizasyona da bağlı olabilir. Erken dönemde IA tanısını koymada,galaktomannan-
antijen testi ile Aspergillus spesifik PCR testinin birlikte kullanımının faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, yüksek riskli çocuklarda her iki testin sonuçlarına dayana-
rak ampirik fungal tedaviye başlanmasının aspergillusa bağlı mortaliteye olan etkisi 
araştırmaya açıktır. 

Tedavi 

Çocuklara ait veriler genellikle pediatrik olguları da içeren erişkin serilerinden elde 
edilmektedir. Genel tedavi prensipleri birbirine benzerdir. Ancak, her iki gurup ara-
sında tedavi farklılıkları gösteren çok az çalışma vardır. Bu nedenle, çocuklarda daha 
fazla randomize çalışmalara gereksinim vardır. Kullanılan ilaçların çocuk doz ve yan 
etkileri Tablo 2’de verilmiştir. Şu anda geçerli olan yaklaşım ise aşağıda özetlenmiştir;  

Invaziv kandidiyazis tedavisinde IDSA 2000 önerileri:
1. Santral venöz kateterin çekilmesi, 
2. Hemodinamik olarak dengede olan olgularda flukonazol veya amfoterisin-B de-
oxycholate (D-AmB) ile tedavi, 
3. Flukonazol tedavisi sırasında hemodinamisi bozulan olgularda veya kandidemi 
geliştirenlerde D-AmB’ye geçiş, 
4. Flukonazol kullanımı için öneriler;  Aspergillosis için düşük riskli olması veya as-
pergillosis şüphesi olmaması, tedavi biriminde azole direncinin olmaması, daha önce 
azole cinsi antifungaller ile profilaksi almamış olmak.  
5. Lipid bazlı amfoterisin-B (L-AmB) kullanımı için öneriler:

-Transplant olmayan hastalarda: Serum Kr>2.5mg/dL veya Kr Klirens<30mL/dk 
veya serum Kreatinin düzeylerinin 2 kat artması
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-Transplant hastalarında: Serum Kr>2mg/dL olması,

-D-AmB’ye intolerans

Kandidemi sağaltımında L-AmB (3mg/kg) ile D-AmB(0.5mg/kg) karşılaştırıldı-
ğında, benzer tedavi etkinlikleri olmasına karşın, L-AmB ile özellikle daha az toksik 
etki ve azalmış breakthrough fungal infec…

6. Refrakter olgularda caspofungin ve/veya vorikanozole önerilmektedir. Cas-
pofungin vE D-AmB’nin 239 kandidemili olguda her ikisi ile elde edilen tedavi yanıt-
ları benzer bulunmasına karşın (Caspofungin:%71.7, D-AmB:%62.8), caspogungin ile 
sistemik yan etkiler anlamlı olarak düşük bulunmuştur. 

- IA sağaltımında öneriler

İlk seçenek D-AmB:1-1.5mg/kg/gün IV’dir (B III). Tedaviye yanıt oranları orta-
lama %37(%14-%83) olarak bildirilmektedir. Lipozomal amphotericin-B preperatla-
rının (3-5mg/kg/gün) kullanımında, IDSA kılavuzundaki öneriler geçerlidir. Ancak, 
daha önce nefrotoksitesi olan olgular veya nefrotoksik ilaç kullananlarda ilk seçenek 
olarak kullanılabilir. L-AmB ile tedavi edilen pediatrik olgularda tam veya parsiyel 
yanıt %50 civarında bildirilmektedir. Konvansiyonel AmB ile lipid bazlı AmB’nin kar-
şılaştırıldığı randomize ve prospektif çalışmalara gereksinim vardır. Lipid bazlı ilaçlar 
ile yüksek dozlara çıkılabilmesine karşın, yüksek dozun (L-AmB:1mg/kg ile L-Am-
b:4mg/kg/g çocukları da içeren 87 olguda karşılaştırılmış) tedavi etkinliğini belirgin 
olarak artırmadığı prospektif bir çalışma ile kanıtlanmıştır. 

İtrakonazol: Klinik olarak stabil olan olgularda uzun dönemde idame tedavisi 
olarak PO 200-600mg/g (Serum seviyesi:>0.5ug/ml tutacak şekilde) önerilmektedir 
(CIII).

Vorikonazol: Daha geniş spektrumlu bir triazol olup IA, Fusarium türleri, Scedos-
porium, kandida özafajiti ve kandidemilerde (C.krusei ve C. glabrata dahil) etkilidir. 
Erişkinlerde IA’de (SSS enfeksiyonları dahil) D-AmB’den daha etkili olduğu (Voriko-
nazol %52 hastada etkili iken D-AmB %31 hastada etkili bulunmuştur) için ilk se-
çenek olarak da önerilmektedir. Çocuklardaki veriler kısıtlı olmakla birlikte tedaviye 
tam yanıt oranları erişkinlerdeki gibi yüksek (%57) bildirilmektedir. Yapılan farma-
kokinetik çalışmalarda çocuklarda eliminasyonunun lineer olduğu ve erişkinlere göre 
eliminasyon kapasitesinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çocuk dozu 3-4mg/kg/
doz 12 saat ara ile önerilmekle birlikte tam doğru doz bilinmemekte ve yüksek dozlar 
ile (6-8mg/kg/doz 2x1) çalışmalar sürmektedir. 
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Tablo 2. Fungal enfeksiyonlarda kullanılan ilaçlar

Sınıf Doz ve uygulama yolu Klinik kullanım ve yan etki 

D-AmB Polien 0.5-1.5 mg/kg/gün IV Altın standart,.
Doz sınırlayıcı yan etki renal toksisite
(24sa. infüzyon öneriliyor). 

Lipid bazlı 
AmB*

Polien 3-6 mg/kg/gün IV Sistemik toksisite;  
D-AmB>>ABLC> L-Amb. Pahalı 

Flukonazol Triazol 400-800 mg/gün IV-PO C.albicans etkili. 
Biyoyararlanımı yüksek. 
İyi tolere edilir.

Itrakonazol Triazol 200 mg/ gün IV
400-600 mg/gün oral

Aspergillozis tedavisinde ikincil ilaç 
(idame ve proflaksi). 
Biyoyararlanımı değişken. 
Yan etki: Renal, karaciğer ve GIS

Vorikonazol II. triazol Yükleme:6 mg/kg/doz  
2x1 4 mg/kg/doz 2x1

İnvazif aspergilozisde primer tedavide öneriliyor 
Kandida, Fusarium ve scedosporium türlerine etkili, 
Zygomycetes etkisiz. 
Yan etki: Göz, karaciğer, deri toksisitesi

Posakonazol II. triazol PO (araştırma) Aspergilloz ve zygomicetes etkin. 
Yan etki: GIS toksisitesi

Ravukonazol II. triazol IV-PO (araştırma) Klinik deneyim az. 

Kaspofungin Ekinokandin 50 mg/m2/gün IV İnvaziv kandidazisde daha az toksik ama AmB ile 
etkinliği aynı. 
Aspergilozisde etkin, 
tek veya kombine uygulanıyor. 
Zygomicetes ve kriptokokda etkisiz. 
Yan etkileri: Ateş, başağrısı, döküntü, 
GIS,Karaciğer 

Anidulafungin Ekinokandin Çocuklarda doz? 
(araştırma)

Kandida ösefajitinde kullanılır. 
Yan etkileri: Tromboflebit, ateş, başağrısı, 
döküntü ve GIS 

Micafungin Ekinokandin 3 mg/kg/gün IV Yüksek riskli hastalarda ve kandida özefajitinde önerilir. 
Kandidemide araştırma halinde. 
Aspergilozda tek başına veya kombine verilebilir. 
Yan etki: İyi tolere edilir. GIS ve karaciğer 
toksisitesi.
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Challenges in the Management of Febrile 
Neutropenia

Michael Ellis 
University of United Arab Emirates, UEA

The majority of patients with febrile neutropenia and persistent febrile neutropenia 
are treated with broad spectrum antibiotics and/or antifungal agents without documen-
tation of infectious etiology. 

Historial evidence (Pizzo, EORTC, others) indicates that empirical treatment of 
persistent febrile neutropenia results in a reduction of emergent invasive fungal infec-
tions (IFI). Yet there is no doubt that the number of patients treated to prevent IFI is 
excessive, resulting in wastage of resources, antifungal drug side effects, suboptimal 
outcomes and drug-resistance.

Heightening clinical acumen (Gerson) was shown to lead to earlier diagnosis of in-
vasive pulmonary aspergillosis and underscores the importance of a thorough clinical 
evaluation of the febrile neutropenic patient. Risk factors for predicting IFI are clear 
but their application has not been validated to date. 

Imaging with high resolution CT scanning of the chest to identify the halo sign 
has been an extra-ordinary helpful diagnostic tool enabling earlier specific diagnosis 
of IPA, early treatment and improved outcome from IPA (Hauggaard). Response with 
AmBisome treatment of such early cases can be confirmed with serial CT scanning. 

Serological testing for galactomannan and glucan as well as PCR detection of fun-
gal nucleic acid has been proven effective in the diagnosis of an IFI. However the 
application of these tools in real-time clinical practice has not been substantiated for 
reasons including variable sensitivity of detection, particularly with galactomannan 
and the exact meaning of a positive result. Examples will be provided to illustrate these 
concerns. 

Conventional amphotericin B (CAB) is no longer the polyene preparation of choice 
for managing persistent febrile neutropenia. Attempts at reducing toxicity through sa-
line loading, dopamine co-administration or continuous infusion have not been con-
firmed effective in trails. Lipid preparations and in particular liposomal amphotericin 
B (AmBisome) are much less toxic than CAB. AmBisome is superior to CAB in treat-
ing febrile neutropenia (Walsh, Prentice) and is superior to voriconazole (Walsh). A 
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review has indicated that the lipid preparations are generally more effective than CAB 
in treating many IFIs (Ostrosky-Zeichner). Fluconazole still has a place in the manage-
ment of febrile neutropenia where the risk of an invasive mould is low and that local 
susceptibility data for Candida spp indicates that fluconazole’s wide dosage range is 
most likely effective. However there are many other general issues of trial design, in 
particular what constitutes an endpoint, that qualify the conclusions from clinical tri-
als. 

Caspofungin has been reported to be as effective as AmBisome in managing fe-
brile neutropenia (Walsh). However in this study concern has been generated over 
specific trial design issues including the use of azoles up to enrollment and inappro-
priately low doses of AmBisome in treating established IPA. There are also concerns 
over the limited spectrum of Caspofungin as well as the preservation of viable fungal 
elements following treatment (Bow). These concerns have recently been supported in 
a small open non-trial study where the efficacy of Caspofungin and AmBisome were 
compared in febrile neutropenia and IFI (Ellis). More breakthrough infections as well 
as increased mortality mainly due to IFI were found in the patients receiving Caspo-
fungin. Breakthrough infections included fungi against which Caspofungin has no 
activity eg Cryptococcus spp.

A number of novel approaches to managing febrile neutropenia are being exam-
ined in clinical trials. One such study is investigating the use of early intermittent doses 
of AmBisome (10mg/kg day 1, 5mg/kg days 3 and 6) in managing neutropenic fever 
(Ellis). There are also efforts to identify febrile neutropenic patients more at risk from 
developing IFI. Some of these are biochemical such as pro-calcitonin assays. Others 
are examining existing serological markers are investigating how to optimise the infor-
mation provide by such tests eg daily sampling, break points. 

There is currently no clear strategy for the most effective use of an antifungal drug 
in a persistently febrile neutropenic patient. There are many choices for patient selec-
tion, antifungal drug selection and duration of treatment. Until a reliable approach 
can be ascertained, the classical stance of managing persistent febrile neutropenia with 
an antifungal agent covering as many possible fungal etiologies will remain current 
practice. 
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Management of Invasive Filamentous Fungal 
Infections

Helen Sambatakou 
University of Athens, Greece

As the severely immunosuppressed population enlarges, there has been a conco-
mitant rise in the numbers of fungal infections. Moreover, apart from the aspergillosis, 
a variety of new rare filamentous fungi have emerged as a new threat during the past 
decade. Hyaline septated filamentous fungi (Fusarium species, Acremonium sp, Paeci-
lomyces sp, Trichoderma sp), dematiaceous septated filamentous fungi (Pseudallesche-
ria boydii, Scedosporium sp, Bipolaris sp, Ramichloridium obovoideum, Wangiella der-
matitidis). Many of these emerging pathogens have limited virulence potential but a 
combination of severe immunosuppression, prolonged exposure to these environmen-
tal fungi, and clinical rather direct drug resistance can make these infections difficult 
to manage. An increasing number of different members of the class of zygomycetes are 
reported as causing lethal infections, despite aggressive medical and surgical interven-
tions. There are little evidence-based data to support the new antifungal agents to treat 
these life-threatening filamentous fungi.

 Amphotericin B has remained the drug of choice for all invasive fungal infections, 
including molds, in severely ill patients for more than 30 years. Although desoxycho-
late-AmphoB is characterized by a narrow therapeutic index, with the most serious 
effect being nephrotoxicity, lipid products aimed at an increased therapeutic index, 
allowing the use of high doses safely and without dose escalations, achieving high le-
vels early, a very crucial issue, since early diagnosis and onset of effective therapy have 
been demonstrated to improve both patient outcome and survival.

 In 2005, the broadening selection of antifungal drugs has increased and complica-
ted the clinician’s choices. Our therapeutic options in the management of filamentous 
fungi have been extended with the new broad-spectrum azoles, as new representatives 
of the azole family, and the echinocandins that have a totally different mode of action. 
However, these new compounds, although potentially constitute suitable alternatives, 
they have several limitations;  propensity of azoles to interact with several usually co-
administered drugs, dose adjustments for moderate hepatic failure and for the iv for-
mulations, dose adjustments for renal failure. There are theoretical concerns about 
a possible antagonism between azoles and polyenes. Candins are a totally new class, 
acting by interference with the synthesis of chitin, an important cell-wall component, 
which results in lysis of the fungal cell. They have fungicidal activity against Candida 
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sp, including fluconazole-R species, but the FDA approval as a salvage, second line 
therapy for invasive aspergillosis (IA) was based on a small open non randomized 
study. Available only for iv administration, they have a narrow spectrum, however, in 
vitro data suggest a synergistic effect when candins are combined with polyenes.

A large randomized trial supports the use of voriconazole as a primary therapy 
for IA, comparing voriconazole with amphoB in patients with probable or definite 
aspergillosis, with a successful outcome in 52%and a better survival rate. Although 
the results of this study are encouraging for using voriconazole as a new alternative of 
polyenes, there are many concerns about the interpretation of the study.

Generally, there are widely differing amounts of information about new antifungal 
agents. Within the azoles, data remain scant about posaconazole and ravuconazole. 
Within the echinocandins, caspofungin has been more extensively studied in deeply 
invasive candidiasis and empirical therapy of febrile neutropenia. Efficacy of anidu-
lafungin has been established only in esophageal candidiasis. Micafungin has been 
studied in prophylaxis of low-risk neutropenic patients.

Furthermore, apart from the difficulties to overcome the specific issues of each 
new drug, there is the larger issue of interpreting complex clinical trials, as it has been 
extensively reviewed in published articles and supplements of several journals. 

In chronic forms of infections from filamentous fungi, in those who have been tre-
ated during the acute phase with high doses of iv L-AmphoB, azoles might be a favored 
option for maintenance therapy. In infections, however, unresponsive to high doses of 
L-AmphoB, the new compounds should be considered using as alternatives regimens 
or in combination, although the reversion of immunosuppression, along with surgical 
resection of localized disease in some emerging molds appear to be crucial compo-
nents of a favorable outcome.

For more than 40 years the mainstay of treatment of rhinocerebral and pulmonary 
zygomycosis consists of surgery and prompt initiation of high doses of L-AmphoB;  
there is some evidence of posaconazole activity, but clinical studies are lacking to sup-
port this issue.

Many clinicians in the routine clinical practice, especially in heamatology units, 
try combinations of antifungal agents for IA, although there is a dicordance between 
in vitro and in vivo data. Combinations, although of some value in certain cases, are 
“budget destroyers” of unproven, at present, value.
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Hematolojik Malignitelerde Yenilikler

Burhan Ferhanoğlu 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Son yıllarda hematolojik malignitelerde çok önemli gelişmeler dikkati çekmek-
tedir. Özellikle prognoz ve tedavi politikalarını değiştirmemize neden olan bu geliş-
meler Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), Akut Non-Lenfoblastik lösemi, Myelodisp-
latik Sendrom (MDS), Kronik Myeloid Lösemi (KML), Myeloproliferatif Hastalıklar, 
Hodgkin Lenfoma (HL) ve Non-Hodgkin Lenfoma (NHL), Kronik Lenfoid Lösemi 
(KLL), Multipl Myelom (MM) sırası ile özetlenecektir.

ALL’de Yenilikler

Philadelphia (Ph) kromozomu pozitif ALL, erişkin ALL lerin %20-30’unda görü-
lür. Yaşla oran artarak 50 yaş üstünde pozitiflik %50 düzeyine yükselir. Bu hastalık 
grubunda Myeloid markerların (CD13,CD33) koekspresyonu daha sıktır. Hastalığın 
tanı anında değil ancak tedavi aşamasında beyin zarlarını (meninks) tutma olasılığı 
yüksektir. Ph pozitif ALL özellikle ileri yaş, myeloid marker koekspresyonu ile giden 
prekürsör B ALL varlığında sorgulanmalı ve genetik testler yapılmalıdır. Olağan tedavi 
ile bu hastalarda uzun süreli yaşam şansı %10 civarında iken yeni tedavi seçenekleri 
ile prognoz belirgin olarak düzelmiştir. Kök hücre naklinin uzun süreli yaşam şansı 
yaratma olasılığı %22 dolaylarındadır. 

Son yıllarda yeni tanı almış Ph(+) ALL lerde Imatinib (Glyveec) ile çeşitli kemote-
rapilerle kombine edildiğinde hastaların %50’sinde PCR negatifliği sağlanmıştır. Ha-
len Ph (+) ALL lerde ideal tedavi kombinasyonun ne olduğu bilinmemektedir. Ancak 
kemoterapi + imatinib kombinasyonunun bu hastalığın seyrini değiştireceği anlaşıl-
maktadır. 

Yaşlı hastalarda imatinib tek başına prednisolon ile kombine edilerek kullanıldı-
ğında hastaların %67’sinde remisyon sağlanmıştır.

Transplantasyondan önce imatinib kullanılan hastalarda hastalıksız yaşam şansı 
%76 ya yükselmiş ve hastalığın nüks oranında belirgin azalma olmuştur 

Ph kromozomu (+) ALL lerde santral sinir sistemine ulaşan imatinib dozu çok 
düşük olduğundan (serum düzeyinin %1- 2’si) SSS profilaksisi ihmal edilmemelidir.
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Bunun yanında faz I ve faz II çalışmalarda KML tedavisinde denenen yeni trozin 
kinaz inhibitörlerinin (AMN 107 ve BMS 354825) Ph+ ALL’lerdeki etkinliği ile ilgili 
pek az veri mevcuttur. Bu ajanların Ph+ ALL de potansiyel etkinliğe sahip olduğu dü-
şünülmektedir. 

Akut Nonlenfoblastik Lösemi

10-13 Aralık 2005 tarihinde Atlanta da yapılan ASH kongresinde en ilgi çeken ve 
“plenary session”da sunulan bir bildiri ANLL ile ilgili önemli bir gelişmeyi sunmakta 
idi. Dr. Anna van Rhenen tarafından ASH’de sunulan bu çalışmada ANLL tedavisine 
ışık tutacak lösemik kök hücre yüzeyinde C tipi leptin benzeri bir molekül-1(CLL-1) 
ün varlığı ile lösemik klonu ortaya koyacak önemli bir antijenin varlığı tanımlandı. 
Normal kök hücreden lösemik kök hücreye geçişi tanımlayabilmek için insan hema-
topoetik kök hücrenin izole edilmesi ve karakterize edilmesi gerekmektedir. AML ol-
gularının çoğunda SCID Mouse modelinde kök hücre CD34+, CD38-(negatif) iken 
AML M3’te CD34 negatif olabileceği bilinmektedir. Yıllardan beri kök hücre araştırıcı-
ları lösemik öncü hücrelerde normal kök hücrede prezante olmayan markerler aramış-
tır. Bazı veriler, IL-3 reseptörünün alfa zincirinde (CD 123 antijeni) böyle bir antijenin 
var olabileceğine işaret edilmiştir. Böyle bir antijenin tanımlanmasının gerek labora-
tuar çalışmaları gerekse AML hastalarının tedavisinde çok yararlı olacağı bir gerçektir. 
Yapılan çalışmalar CLL-1 antijeninin çoğu AML’li hasta örneklerinde ekspresse etti-
ğini göstermiştir. Remisyondaki hastalar ve normal kemik iliğinde CLL-1 antijeni ile 
boyanma olmazken AML li hastaların 77/89’unda boyanma gözlemlenmiştir. Boyama 
CD 123 ile kıyaslandığında lösemik klonda eşit ekspresyon gözlenirken CD123 ün 
rejenere olan kök hücrelerde de pozitif olduğu görülmüştür. Antijenin tedavi kararı 
(transplant endikasyonu, MRD+ hastalarda) ve antikor hedefleyen tedavi geliştirilme-
sinde önem kazanacağı tahmin edilmektedir.

MDS

WHO nun yeni MDS sınıflamasından sonra yayınlanan guidelinelar genel olarak sup-
portif tedavi alan bu hasta popülasyonunda bazı sorulara net yanıtlar getirmiştir. Bunlar-
dan biri hangi hastaya ve ne koşulda demir şelasyon tedavisinin başlanacağıdır. Düşük-
orta risk 1 MDS’lerde 20-25 üniteden fazla transfüzyon alan veya serum ferritin düzeyi 
1500 mikrog/L olan hastalara desferroksamin tedavisi düşünülmelidir. Oral ajanlardan 
deferiprone ve ICL 670 in MDS de etkinliği ile ilgili çalışmalar ise devam etmektedir.

MDS’de hematopoetik büyüme faktörlerinin ekonomik boyutu bilinmektedir.Bu ne-
denle EPO ve G-CSF kullanırken yararlanabilecek popülasyonu tahmin etmek önem 
kazanmaktadır. Yeni Blood’ta yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada düşük risk 
MDS’lerde tedavi öncesi aylık transfüzyon gereksinimi <2 ünite olanlar ve serum EPO 
düzeyi <500 U/L olan hastaların eritropoetine daha iyi yanıt verdikleri gösterilmiştir.
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Myelodisplastik Sendrom tedavisinde kullanılan ajanlar içinde en önemli gelişme 
Lenalidomide (CC-5013) ile ilgilidir. Yeni yayınlanan çalışmalar özellikle 5q sendrom-
lu MDS de Thalidomide analoğu olan Lenalidomidin tedavide olağanüstü etkinliğini 
ortaya koymuştur. 12 (5q sendromlu) MDS’li hastadan 9’u tam yanıt olmak üzere 10’u 
Lenalidomi de yanıt vermiştir. Normal karyotipli MDS’te yanıt oranı %57’dir. Diğer 
karyotip anomalileri ile birlikte olan MDS’te ise yanıt oranı düşük olup 8 hastadan 
sadece birinde yanıt elde edilmiştir. Transfüzyon bağımlılığı Lenalidomid tedavisi ile 
ortadan kalkarken orta-ağır trombositopenili hastaların sadece 1/10’u tedaviye yanıt 
vermiştir. Yan etkileri içinde nötropeni ve trombositopeni önemli bir yer tutmakta 
olup hastaların %65’inde nötropeni ve %74’ünde trombositopeni ortaya çıkmıştır. 
Keza tedavi süresinde hastaların %58’inde tedaviye ara verme veya doz azaltma ge-
rekmiştir.

MDS tedavisinde gen fonksiyonunun epigenetik modülasyonu ve tümör supressör 
genlerin yeniden ekspresyonunun arttırılması önemli bir tedavi seçeneği olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu amaçla kliniğe girmiş iki ajandan biri DNA hipometilasyonunu 
sağlayan 5 azatytidine ve 5 aza-2 deoksisitidin olup her iki ajan orta-2 ve yüksek riskli 
MDS tedavisinde denenmiş ve yaşam süresini uzatıcı avantajı gösterilmemesine karşın 
yanıt 5 aza grubunda daha iyi bulunmuştur.

Bunun gibi histondeasetilasyonu da gen ekspresyonunda tıpkı DNA metilasyo-
nunda olduğu gibi önemli rol oynamaktadır ve Histone deasetilaz aktivitesini arttıran 
bir ajan olan Valproik asit yüksek riskli MDS tedavisinde önemli bir ajan olarak dik-
kati çekmektedir.

KML’de Yenilikler

KML BCR-ABL füzyon gen aracılığı ile trozin kinaz aktivitesin süreklilik kazan-
ması sonucu ortaya çıkan kronik lösemi türüdür.Son yıllarda bulunan imatinib mesi-
lat (Glyveec) küçük spesifik BCR-ABL inhibitörü olup KML’li hasta tedavi protokolle-
rinin tümüyle değiştirilmesine yol açacak kadar önemli gelişme sağlamıştır. KML nin 
standart tedavisi olmuştur.

İmatinib mesilat (IM) a yanıt hematolojik, sitogenetik ve moleküler düzeylerde 
olmaktadır (Tablo 1).Gerek yeni tanı konmuş KML de Glyveec in etkinliğini araştı-
ran IRIS çalışması gerekse IFN yanıtsız hastaları içeren KML çalışmasında kullanılan 
imatinib dozu 400 mg’dır. KML de progresyonsuz yaşamın çok net olarak BCR-ABL 
mRNA düzeyi ile paralel gittiği bir gerçektir. Tedavi ile 3.ayda tam hematolojik yanıt, 
6.ayda minor sitogenetik yanıt, 12 ayda majör sitogenetik yanıt ve 18. ayda tam sito-
genetik yanıta ulaşılması hedeflenmektedir. Çoğu tam sitogenetik yanıttaki hastada 
RT-PCR ile BCR/ABL pozitif bulunur ve ilacın kesilmesi nükse yol açar.
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Tablo 1. KML’de yanıt tanımı

Yanıt Düzeyi Tanım

Tam hematolojik yanıt Normal kan değerleri, normal lökosit dağılımı
  Ekstramedüller hastalığın olmaması
Minimal Sitogenetik Yanıt  *%66-95 Ph-pozitif metafaz
Minor Sitogenetik Yanıt %36-65 Ph-pozitif metafaz
Majör Sitogenetik Yanıt %0-35 Ph-pozitif metafaz 
TamSitogenetik Yanıt %0 Ph-pozitif metafaz
Majör Moleküler Yanıt ≥3 log BCR-ABL mRNA de azalma 
Tam Moleküler Yanıt Negatif RT-PCR
En az 20 metafazın analizi ile

Tablo 2. Yeni tanı almış KML’li hastalarda IRIS çalışması ile 24 ve 48 aylık takip sonuçları

 CHR MCR CCR PFS

Takip (ay) 24 42 24 42 24 42  24 42
Oran (%) NR 98 88 91 79 84  96 94

CHR: tam hematolojik yanıt, MCR:majör sitogenetik yanıt, CCR:tam sitogenetik yanıt 
PFS: progresyonsuz yaşam 

Tablo 3. Yeni tanı KMLde imatinib altında progresyon

Yıl * Progresyon (%) Akselere veya Blastik Faz

1 3.4 1.5
2 7.5 2.8
3 4.6 1.6
4 2.3 2.2
ortalama 4.0 2 

•tam hematolojik yanıt, majör ve komple sitogenetik yanıt kaybı ve akselere veya blastik faz a dönüşümü kapsar.

Imatinib altında KML de hastalık progresyonu bir klonun ilave genetik anormallik 
kazanması veya imatinib in bağlanmasını engelleyen spesifik mutasyon ile gerçekleşir.
Bu durumda transplant için donörü olmayan veya diğer sağlık ve yaş gibi nedenlerle 
transplantasyon için uygun olmayanlarda yüksek doz imatinib veya alternatif ve daha 
güçlü Abl kinase inhibitörleri BMS-354825(dasatinib) veya AMN 107 gibi ajanların 
etkinliği araştırılmaktadır.

Tüm bu gelişmelerden sonra yeni tanı almış KML de sadece sokol skoruna göre 
kötü riskli ve allograft için iyi riskli (genç, HLA uygun donörü olan) hastalara trans-
plant önerilmektedir.
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Myeloproliferatif Hastalıklar
Myeloproliferatif Hastalıklar (MPH) tanımına;  bilinen Kronik Myeloid löse-

mi (KML), Polisitemia vera (PV), Kronik İdiyopatik Myelofibroz (IMF) ve Esansi-
yel trombositemi (ET) dahil edilmekte iken son yıllarda WHO’nun Hipereozinofilik 
sendrom (HES), Kronik Nötrofilik Lösemi (KNL) ve Sistemik Mast Hücre hastalığı nı 
ilavesi ile 7 antiteyi içinde bulundurmaktadır. KML patogenezinin BCR/ABL onkogen 
ürünü olan disregüle trozin kinaz dan kaynaklandığının anlaşılmasından sonra diğer 
myeloproliferatif hastalıkların patogenezine yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır.

MPH da yıllardır bilinen sitokinlere anormal bir yanıtın var olduğu ve örneğin 
PV de Eritropoetin (Epo) yokluğunda dahi eritroid öncü hücrelerin prolifere olduğu 
bilinmektedir.Epo ve Epo reseptörü (EpoR) yanında bir başka trozin kinaz olan Januse 
Kinase (JAK2) de EpoR’a bağlandığı ve Epo’nun EpoR’a bağlanması ile aktive olduğu 
bilinmektedir. 2005 yılında 4 dergide birden yayınlanan veriler MPH patogenezinde 
bir başka kinaz;  JAK2 somatik mutasyonunun sorumlu olduğu dökümante edilmiştir. 
Her ne kadar EPO reseptöründe intrasellüler sinyal sistemi anlamına gelecek bir veriye 
rastlanmamış ise de Tip I hematopoetik sitokin reseptörleri olarak adlandırılan GM-
CSF, G-CSF, TPO genleri araştırıldığında Jak/STAT sisteminin hematopoetik hücre-
lerin sinyalinde önemli rolü olduğu ve JAK2 geninde somatik missens mutasyonun 
konstutitiv trozin kinaz aktivasyonuna yol açtığı gösterilmiştir. Bir çalışmada PV’nin 
%97, ET’lerin %57 ve IMF lilerin %50 sinde JAK2 mutasyonu tespit edildiği, mutasyo-
nun JAK 2 proteininde 617. kromozomda Valin in yerine Phenilalanin (Val 617 Phe) 
substitüsyonu tarzında olduğu gösterilmiştir. JAK 2 mutasyonunun gösterilmesi, MPH 
patogenezini aydınlatmada önemli rol oynadığı gibi yakın bir gelecekte MPH’ın yeni 
klassifikasyonu ve tedavisi açısından gelişmeler olacağı bir gerçektir.

Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Yenilikler 

Bilindiği gibi Avrupa ekolü erken evre Hodgkin Lenfoma (HL) lı hastaları Evre 
IA/IIA ve EORTC nin (Bulky hastalık, ESR>50mm/saat, Yaş>50, tutulu alan ≥4) veya 
Alman Hodgkin Lenfoma Çalışma Grubunun (Bulky hastalık, ESR>50 mm/saat, tutu-
lu alan ≥4 ekstranodal hastalık) farklı belirlediği kriterlere göre iyi (favorable) veya uy-
gun olmayan (unfavorable) prognostik erken evre olarak ayırmakta ve iyi prognostik 
grup 2 ABVD + tutulu alan RT uygun olmayan prognostik grup ise 4 ABVD + tutulu 
alan RT almakta idi. Bu tedavi modalitesi önce Milan grubunun sonra Vancouver ve 
nihayet Alman Hodgkin Lenfoma çalışma grubunun verilerine dayanmakta idi. Kom-
bine tedavi ile erken evre hastaların nüks olasılığını azaltmak ve geç komplikasyonlar 
ve toksisiteyi minimumda tutmak hedeflenmektedir. 

Son yıllarda Kanada NCI ve ECOG ın yaptığı ortak çalışmanın ilk 5 yıllık takip sonuç-
ları 2005 yılında yayınlandı. Erken evre HH da radyoterapinin rolünü irdeleyen bu çalış-
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ma Evre I/IIA ve non-bulky hastaları (Bu tanıma intraabdominal lenfadenomegalisi olan 
hastalar dahil edilmemiş sadece inguinal, femoral, iliak tutulumu olan hastalar alınmıştır) 
erken evre iyi prognostik (favorable) ve unfavorable (kötü) olmak üzere iki gruba ayırmış 
kötü prognostik hasta grubuna Yaş≥40, Sedimentasyon ≥ 50mm/saat, ≥ 4 tutulu alan ve 
miks sellüler veya lenfositten yoksun tip histoloji olmak üzere belirlenen kriterlerden her-
hangi birini taşıyan hastalar dahil edildi. İyi prognostik grup Subtotal Nodal Işınlama ve 
ABVD kemoterapisi olarak randomize edilirken 2 ABVD sonrası CR elde edilirse 4 ABVD 
ile elde edilmez ise 6 ABVD ile (CR +2 ABVD) tedavi sonlandırıldı. Kemoterapi kolu kötü 
prognostik hastalara da aynı şekilde uygulanırken kombine tedavi kolu (RT + KT) 2ABVD 
sonrası subtotal nodal ışınlamaya tabi tutuldu. Tablo 2’de görüldüğü gibi kombine kemo-
terapi ve tek başına kemoterapi yaşam süresi açısından bir farklılık oluşturmadığı dikkate 
alınarak tek başına RT içeren rejimler önümüzdeki yıllarda geri planda olacak izlenimi 
vermektedir.Şu anda oluşturulan tedavi politikası Tablo 3’ te özetlenmektedir.

Tablo 2. Erken evre HH da ABVD (tek başına) veya yalnız Geniş Alan RT (iyi prognostik grup) veya kötü 
prognostik grup için ABVD tek başına veya 2 kurs ABVD+Geniş alan RT sonuçları

  ABVD RT veya ABVD+RT p

Hasta sayısı 196 203 
5 yıl PFS 87   93 0.006
5 yıl EFS 86   88 0.06
5 yıl OS 96   94 0.4

PFS: progresyonsuz yaşam OS: Total yaşam EFS: Olaysız yaşam 

Tablo 3. Hodgkin lenfomada primer tedavi prensipleri 

Evre  Bulky IPFP skoru  Tedavi

 IA, IIA yok uygulanamaz  ABVDX4 vs 
    ABVDx2+ IFRT
B semptomlu yok  0-3 ABVD(min 6 maks 8)
Herhangi bir evre
B semptomlu yok  4-7  BEACOPP
Herhangi bir evre
Herhangi bir evre pozitif  0-7   KT+ IFRT 

IPFP skoru: International Prognostic Factors Project Score 

 

 Non-hodgkin Lenfoma Tedavisinde Yenilikler
Rituimab ın insanlarda uygulamasının yaklaşık 10. yılına varırken tüm B cell len-

fomaların tedavisinin önemli bir komponenti olduğu kanıtlanmıştır. Rituximab ile il-
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gili veriler bu süre içinde o kadar artmıştır ki 2005 Atlanta’da gerçekleşen Amerikan 
Society of Hematology (ASH) kongresinde eğitim amaçlı toplantıların biri ‘CD20’yi 
hedefleyen Monoklonal Antikor Tedavisi’ başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Aşağıda-
ki tablo (3) Rituximab+ kemoterapi kombinasyonlarını içeren randomize çalışmaları 
ve sonuçlarını göstermektedir. Bütün literatür verileri dikkate alındığında Rituximab 
kullanım endikasyonları aşağıdaki koşullar için endikedir.

1. Kürabl B-hücre neoplasmlarda first line kemoterapi ile birlikte 
2. Kemoterapi endikasyonu olan ve rituximab kullanılmamış indolen lenfomaların 
ilk tedavisinde  
3. Folliküler lenfomada hızlı yanıtın gerekli olmadığı durumlarda tek ajan olarak ve 
uzamış tedavi programı içinde 
4. Kemoterapiyi tolere edemeyecek hastalarda B hücre neoplasmlarında tek ajan 
olarak.

Endikasyonları sıraladığımız yukarıdaki koşullar dışında Rituximab ın uzun sü-
reli kullanımı, Remisyon indüksiyonunda rituximab almış hastalarda idame tedavi-
sinde yeniden verilmesi, daha önce rituximab almış ve nüks etmiş hastalarda ikinci 
dize kemoterapi rejimlerine ilave edilmesini destekleyici doyurucu veriler yoktur 
(31).

Tablo 3. Rituimab içeren randomize çalışmalarda Olaysız Sağkalım 

Hastalık Araştırıcı Ref. KT n Tedavi endik. Rituimab (-) Rituimab (+)  p

Foliküler Marcus 23 CVP 322 1.line 7 ay     27ay  0.0001
Hiddemann 24 CHOP 567 1.line 30 ay   ulaşılmadı <0.0001

Herold 25 MCP 201 1.line 19 ay   ulaşılmadı <0.0001
Hagenbeck 26 CHOP 369 relaps 20 ay 47ay  0.03

    Dreying 27 FCM 67 relaps 20 ay   51ay   0.00003
DLBCL Feuger 28  CHOP 399 1.line 13 ay  45 ay   0.00002
Mantle C. Lenz 29  CHOP 122 1.line 14 ay  21 ay   0.013

Herold 25  MCP  90 1.line 14 ay     20 ay   0.24
Forstpointer 31  FCM  48 relaps 4 ay     8 ay   0

Rituximab’ın CD20 içeren lenfoid malignitelerde Antibody Dependan Selluler Si-
totoksisite (ADCC) ve Kompleman Dependan Sititoksisite (CDC) yolu ile tümör e 
karşı yok edici etki yarattığı bilindiğinden mevcut anti-CD20 nin molekül yapısında 
değişiklikler yaratarak immun yanıtı arttıracak 2. jenerasyon monoklonal antikorlar 
geliştirilmeye başlanmış ve erken faz (I/II) araştırmalar sürmektedir. Aşağıdaki tablo 
4’de geliştirilmekte olan monoklonal antikorları özetlemektedir.



74 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / Ankara, 23-26 Şubat 2006

Tablo 4. Klinik kullanım için geliştirilen yeni anti CD20 antikorlar

Ajan Klinik araştırma alanı Referans

HuMax-CD20(Genmab S/A) Folliküler NHL,CLL,RA  32,33 
IMMU-106(hA20)(Immunomedics,Inc) NHL           34

Monoklonal antikorların radyoisotop eklenerek aktivitelerinin arttırılması he-
deflenmiş ve bu şekilde geliştirilen iki ajan;  yitrium-90 ibritumomab tiuxetan ve 
iodine 131 tositumomab FDA dan nüks düşük-grade veya transforme NHL’de kul-
lanılmak üzere onay almıştır. Başlıca yan etkileri uygulamadan 4-8 hafta sonra or-
taya çıkan kemik iliği baskılanmasına bağlı ve nadiren destek gerektirecek düzeyde 
sitopenilerdir. 

Radyoimmunoterapötik (RIT) ajanlar kullanıldığında indolen veya transforme 
indolen lenfomalarda kemoterapiye rezistan hastalarda dahi uzun süren remisyonlar 
sağlayabilmektedir. 

RIT ile rituximaba dirençli hastalarda dahi uzun süren remisyonlar sağlanabildiği 
gösterilmiştir. 

Radioimmunoterapinin umut veren etkinliği ortaya konulunca daha erken uy-
gulamalar ile tedavi etkinliğinin artacağı düşünülmüş ve I-131 tositumomab önce 
ilk veya ikinci nüks indolen veya transforme indolen lenfomlarda uygulanmıştır.
Bu çalışmalarda yanıt oranı %76, tam yanıt %49 olup remisyon süresi 1.3 yıl bu-
lunmuş ve hastaların %25 i;  2.6+ ve 5.2+ yıl süreyle remisyon durumunu sürdür-
müştür.

Kaminski, folliküler NHL nın inisial tedavisinde I-131 içeren radioimmunoterapi 
uyguladığında yanıt %95, tam yanıt %75 hastada sağlanmış ve hastaların %80’i Bcl-2 
negatif hale gelmiştir. Progresyonsuz yaşam 6.1 yıl olarak tespit edilmiştir. SWOG’un 
bir diğer çalışmasında 90 folliküler lenfomalı hastaya tedavi gereksinimi doğduğunda 
ilk dize tedavi olarak CHOP verilip bunu takiben I-131 tositumimab uyguladığında 
%67 hastada tam yanıt elde edilmiş ve 2 yıllık progresyonsuz yaşam %81 olarak bildi-
rilmiştir.

RIT’nin bir diğer uygulama alanı kötü prognostik hastalarda otolog tarnsplantas-
yona RIT entegre ederek tedavi etkinliğini arttırmaktır. Bu konuda umut verici yayın-
lar dikkati çekmektedir 
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Tablo 5. RIT nin NHL tedavisinde değerlendirme alanları

• Kemoterapiye refrakter indolen veya transforme NHL
• Rituximab refrakter indolen veya transforme NHL
• İndolen lenfomada ilk dize kemoterapi+RIT
• İndolen lenfomada ilk dize Rituximab+RIT kombinasyonları
• DLBCL ilk dize kombine kemoterapi+ RIT
• Mantle cell lenfomada kombinasyon kemoterapisi + RIT
• Otolog kök hücre transplantasyonunda RIT+ kemoterapi

Agresif Lenfomalar
DBBHL ta tedaviye yanıtın tahmini açısından International Prognostic Index (IPI) 

yıllardır kullanılmaktadır. Ancak zaman zaman prognozu belirlemede yetersiz kalması 
nedeni ile farklı prognostik parametrelerin rolü üzerinde durulmaktadır. Bunlar içinde 
önemli çalışmalardan biri fonksiyonel görüntüleme yöntemi olan PET’in önemini or-
taya koymuştur. PET lenfomalarda komplet remisyon tanımında zorunlu kılınmış ve 
aynı zamanda tedavinin erken evresinde PET’e yanıtın prognozu belirlemede önemli 
rolü olduğu ortaya konmuştur. Kostakoglu’nun yaptığı ve 1 kür tedavi sonrası NHL ve 
Hodgkin Lenfomalı hastaların PET ile değerlendirmeye alındığı çalışmada PET negatif 
olan 17 hastanın hiçbiri nüks etmezken PET + olan 10 hastadan 9’u ortalama 2 ay içinde 
nüks etmiştir. Erken PET’in negatif prediktif değeri (NPV) %100, Pozitif Prediktif De-
ğeri (PPV) %90 ve spesifitesi %94, tüm veriler dikkate alındığında doğruluk oranı %96 
olarak bulunmuştur. Ancak erken evrede önemli bilgi elde ettiğimiz bu sonuçlara göre 
tedavinin nasıl modifiye edileceği konusunda henüz bir konsensus yoktur.

Bilindiği gibi IPI skorundan bağımsız olarak lenfomaları etkileyen önemli bir prog-
nostik gösterge mikroarray yöntemidir. Alizadeh ve ark.larının lymphochip cDNA 
mikroarray kullanarak DLBCL yı Germinal Center B (GCB) ve Aktive B cell (ABC) 
tipinde iki farklı prognostik gruba ayırmış ancak günlük uygulamaya giremeyecek bu 
yöntem daha sonra doku mikroarray yöntemi ile basitleştirilerek rutin uygulamaya 
konulabilecek kadar basitleştirilmiştir.

T cell lenfomalardan Periferik T cell lenfomalar için, lenfomalarda genel olarak 
kullanılan IPI skorunun biraz modifiye edilerek (yaş, performans skoru, LDH ve ke-
mik iliği tutulumu) 4 değişkene dayalı prognostik model in geliştirildiğini görüyoruz 

Kronik Lenfoid Lösemi Tedavisinde Yenilikler

 Kronik Lenfoid Lösemi (KLL) tanısı alan bir hastada evresine göre tanıdan iti-
baren ortalama 2 ile 10 yıllık bir yaşam süresi söz konusudur. Bilindiği gibi Binet ve 
Rai evreleme sistemleri (lenfadenopatinin yaygınlığı, splenomegal ve hepatomegalinin 
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varlığı, anemi ve trombositopeni olup olmaması) hasta prognozunu belirleyen kriter-
lerdir. Ancak özellikle erken evrede bu prognostik parametrelerin bireysel prognozu 
belirlemede yetersiz kaldığı dikkati çekmektedir. Bu nedenle KLL de hastalık evresin-
den bağımsız prognozu belirleyen parametreler geliştirilmiştir. Bu parametreler aşağı-
daki Tablo 6’da özetlenmektedir. 

Tablo 6. KLL de hastalık evresinden bağımsız prognozu belirleyen kriterler.

Parametreler
Kromozom 13 aberrasyonu 13(13 q-) 11(11q-)ve 17 (17p-) 
KLL hücrelerinde sitoplazmik ZAP 70  
KLL hücrelerinde CD38 ekspresyonu
Lenfosit sayısının iki katına çıkma zamanı (lenfosit doubling time)
Serum Beta2 mikroglobulin konsantrasyonu
Serum solubl CD23 düzeyi
Serum timidin kinaz aktivitesi
İmmunglobulin VH gen bölgesinin somatik hipermutasyonu 

KLL tedavisinde yıllardır Fludarabin tek ajan olarak nüks veya ilk dize tedavide kul-
lanılmaktadır. Alman KLL grubunun yeni yayınlanacak olan prospektif çalışmasında 
Fludarabin (F), Fludarabin+Cyclophosphamide (FC) kombinasyonu ile karşılaştırıldı-
ğında tam yanıt oranı, total yanıt, median yanıt süresi, olaysız sağkalım açısından FC le-
hine istatistiki anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. 22 aylık median gözlem süresince henüz 
median total yaşam açısından bir farklılık gözlenmemiştir. FC ile daha fazla nötropeni ve 
trombositopeni gelişmiş ise de ciddi enfeksiyon sayısında artış olmamıştır 

Rituximab’ın KLL tedavisinde beklenenin aksine kemoterapi ile kombinasyonunun 
çok etkili olduğu yeni tespit edilmiş gelişmelerdendir. CALGB retrospektif analiz ile 
fludarabine +Rituximab (FR) ile tedavi ettiği hastaları sadece Fludarabin (F) ile tedavi 
ettikleri ile karşılaştırdığında FR alanların PFS ve OS (progresyonsuz yaşam ve total 
yaşam) açısından avantajlı olduğunu göstermiştir. MD Anderson kanser merkezinin 
yürüttüğü faz II çalışmaya 224 tanı konmuş ve daha önce tedavi görmemiş 224 hasta 
alınarak Rituiximab (R)+FC uygulandığında %71 tam yanıt ve %95 hastada yanıt alın-
mış ve tarihi kontrol ile karşılaştırıldığında total yaşam daha uzun bulunmuştur.

Bütün bu veriler ışığında R+F+C kombinasyonunun KLL tedavisinde önemli bir 
aşama olduğu söylenebilir.

KLL tedavisinde bir başka yeni ajan alemtuzumab olup monoklonal anti CD52 ye 
yönelmiş antikordur. Alemtuzumab ın özellikle kötü prognostik kromozom 11, kro-
mozom 17 delesyonu ve p53 mutasyonunda etkin olması bu özelliğe sahip hastalarda 
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öncelikle seçilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Alemtuzumab ın KLL tedavisinde 
konsolidasyon amaçlı kullanılabileceğini ve bu tedavi ile moleküler remisyon sağlana-
bileceğini düşündüren iki çalışma vardır. Bunlardan biri Alman KLL çalışma grubu-
nun verileri olup Fludarabin kemoterapisi alan hastalar tedavi bitiminden 3 ay sonra 
Alemtuzumab konsolidasyonu almak veya izlenmek üzere randomize edilerek takibe 
alındığında, sonuçlar konsolidasyon alanlar lehine sonuçlanmış ancak yüksek enfek-
siyon riski nedeni ile çalışma erken sonlandırılmıştır. Kemoterapi tamamlanmasından 
daha geç (6 ay) konsolidasyona başlayan MD Anderson kanser merkezi çalışmasında 
ise enfeksiyon riski daha düşük bulunmuş ve hastaların %38 de moleküler remisyon 
sağlanmıştır. Bu veriler Alemtuzumab ile konsolidasyonun KLL tedavisinin eradikas-
yonunda bile rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Bütün bu verileri dikkate alan Alman KLL çalışma grubu Binet evre A hastaları 
4 prognostik parametreye göre tedaviye başlama (FCR) veya izlem olarak randomi-
ze etmekte (uygun olmayan sitogenetiğe sahip olma, unmutated IgVH varlığı, serum 
timdin kinaz aktivitesinin yüksek olması, kısa lenfosit doubling time) ve yüsek riskli 
hastada erken tedavinin yararını araştırmaya çalışmaktadır. İleri evre (Binet B,C) has-
taları ise fizik performansları ve yaşları yanında kreatinin klirensinin (>70ml/dk) iyi 
olup olmamasına göre iyi performanstaki hastaları FC ve FRC arasında randomize 
etmekte iyi olmayanları ise modifiye Fludarabin rejimi ile (30mg/m2 D1,3,5 günler) 
tedavi etmektedir. Buna karşı evre ne olursa olsun 17p- delesyonu veya p53 mutasyonu 
olan hastalara Alemtuzumab ile tedavi önerilmektedir.

Multipl Myelom Tedavisinde Yenilikler

Multipl Myelom (MM)’da bildiğimiz prognostik parametrelere yeni yayınlanmış 
ve Uluslararası Evreleme sistemi adını verdiğimiz basit bir evreleme sisteminin katıl-
dığını görüyoruz. Evreleme sisteminde rol alan iki parametreden biri Albumin diğeri 
ise Beta2mikroglobulindir. Evre I hastalar Beta2 mikroglobulin düzeyi < 3.5 mg/L ve 
albumin düzeyi ≥ 3.5 g/dl olan hastalar (ortalama yaşam 62 ay), Evre III;  Beta2 mik-
roglobulin ≥ 5.5 mg/L olan hastalardan (ortalama yaşam 29 ay) ve evre II (evre I veya 
III dışında kalanlar) hastalardan oluşmakta olup ortalama yaşam 44 ay bulunmuştur.

Son yıllarda MM tedavisinde çok sayıda yeni ajan geliştirilmiştir. Yeni ajanların 
MM tedavisine özellikle hasta yaşam süresi açısından katkıda bulunacağı düşünül-
mekle birlikte ekonomik bilançosu çok yüksek olan bu ajanların yaşam süresini ne 
kadar arttıracağı önemli bir merak konusudur. Bu çalışmalarda (özellikle randomize 
olan) yeni ajanların (Thalidomide, Thalidomide analogu;  Revlimid ve Bortezomib) 
aslında etkinliği optimal olmayan yüksek doz Deksametason ile karşılaştırılmış olma-
sı çalışmaların tenkit edilen yanlarıdır. Keza bazı çalışmalarda (örneğin Bortezomib) 
toksisite karşılaştırılırken trombositopenik ve nörotoksisitesi olmayan hastaların ça-
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lışmaya alınması ilacın toksisitesini değerlendirme açısından selection bias oluştur-
maktadır. Bütün bu olumsuz yanlarına rağmen yeni ajanların MM gibi prognozu ciddi 
bir hastalığın seyrini ve tedavi politikalarımızı değiştirecek güçte olduğunu belirtmek 
doğru olacaktır.

Rajkumar ve ark.larının çalışmasında yeni tanı almış ve transplantasyona aday 
MM’li hastalarda Thalidomide+Dexametason kombinasyonu tek başına deksameta-
son ile karşılaştırılmış ve yanıt oranında belirgin avantaj sağlanmasına karşın derin 
ven trombozu sıklığındaki artış (%18 e karşı %3) trombozu önlemek için proflaksi 
yapma gereğini ortaya koymuştur.

Bortezomibe, proteosom inhibitörü olarak sınıfında ilk örnek ajan olup nüks ve 
refrakter hastalardaki tedaviye yanıtı Dexametason ile yapılan randomize çalışmalar 
ile kanıtlanmış ve çalışmanın sonuçları 2005 yılında NEJM’de yayınlanmış bir ajan-
dır. Nüks olgularda etkinliği gösterildikten sonra Bortezomib MM tedavisinde ilk ajan 
olarak çeşitli kombinasyonlar içinde yer alarak etkinliği soruşturulmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmalarda yanıt %75-100 ve komplet remisyon %20-30a varmakta ve daha son-
raki aşamada toplanan kök hücre üzerine olumsuz etkisi görülmemektedir.

Thalidomid analogu olan Lenalidomid relaps ve refrakter hastalarda etkinliği or-
taya konmuş bir diğer ajandır. 2005 ASH kongresinde “planery session”da sunulan 
bildirilerden biri olan çalışmada relaps ve refrakter MM da Lenalidomid deksameta-
son kombinasyonunun, deksametason’un tek başına kullanımına göre avantajı ortaya 
konmuştur.
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İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Erken Tanı ve 
Tedavi

Esin Şenol 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İnvazif fungal infeksiyonlar (IFI), bağışıklık sistemi baskılanmış,özellikle de nötropenik 
kanser hastalarında önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Son yıllarda IFI insidansında 
artışa ek olarak bu infeksiyonların epidemiyolojisinde de değişim dikkat çekmektedir.

Profilaktik ve empirik tedavi yaklaşımları gibi geleneksel tedavi yöntemleri ile bekle-
nen tedavi etkinliklerine ulaşılamaması tedavide farklı yaklaşımların gündeme gelmesine 
neden olmuştur.Yüksek rikli hastalarda profilaksi Candida spp. neden olduğu IFI’ların in-
sidansını azaltmakta ancak Aspergillus spp. ile gelişen IFI için etkili olmamaktadır. Diğer 
taraftan empirik tedavi ile ateş etyolojisi aydınlatılana kadar geniş bir hasta grubunun böy-
lece henüz infekte olmayanların da tedavi edilmesine neden olurken kanıtlanmış infeksi-
yon tedavisinin beklenmesi de geç ve düşük etkinlikte tedaviye yol açabilmektedir.Özellikle 
invazif olmayan,hızlı yeni tanı yaklaşımları ile bu hastalarda erken tanının mümkün oldu-
ğunu gösteren yayınlar pre-emptif tedavi yaklaşımını gündeme getirmiştir.

Bu yaklaşım, en yüksek riskteki hastaların hedeflenmiş tedavisini olanaklı kılar-
ken, infekte olmayan hastaların da gereksiz yere antifungal tedavi almaları ve bu ajan-
ların toksisitesine maruz kalmaları önlenmiş olacaktır.

Son yıllarda erken tanı için umut veren invazif-olmayan yöntemlerle ilgili çalış-
malar hız kazanmıştır. Çalışılan farklı yöntemler arasında PCR gibi moleküler testleri, 
lateks aglütinasyon, ELISA gibi antijen tanımlama yöntemleri, ß-D-glukan konsant-
rasyon testleri ve YRBT ile radyolojik inclemeler bulunmaktadır. Çeşitli gruplar, erken 
tanı testleri ile ilgili validasyon çalışmaları ve bu testler kullanılarak başlanan pre-emp-
tif tedavi yaklaşımlarının etkinliğine ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

 Örneğin,Maertens ve ark.larının yüksek riskli hastalarda yaptığı, iyi tanımlanmış, 
klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik kriterlerin tanımlandığı böyle bir çalışmada;  EIA 
ile galaktomannan ve YRBT incelemeleri sonucu pre-emptif tedavi verilmesinin, em-
pirik tedavideki gereksiz tedavi maliyeti ve toksisitesini önlediğini, ancak Aspergillus-
dışı küf mantarı infeksiyonlarının atlanabileceğini göstermiştir.

Şu anda erken tanı ve pre-emptif tedavi yaklaşımları ümit verici görünmektedir.
Ancak bu yöntemlerin tedavideki ve prognozdaki etkinliklerini prospektif olarak de-
ğerlendiren geniş çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.
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Invaziv fungal infeksiyonlarda (IFI) sonuç, erken tanı ve hızla başlanan antifun-
gal tedaviye bağlıdır. İnvaziv aspergillozun(IA) tedavisinde vorikonazol kullanılan 
çok merkezli geniş bir çalışmada, primer tedavi kurtarma tedavisinde vorikonazol 
kullanılmasından daha faydalı bulunmuştur (Denning et al 2002). Amfoterisin B ile 
vorikonazolü karşılaştıran randomize bir çalışmada (Herbrecht et al 2002), amfoteri-
sin B’nin etkisiz olduğu yerde başka bir tedaviye geçiş için zaman kaybedilmesi daha 
sonra telafi edilememiştir (Patterson et al 2005). 

Buna karşın infeksiyonun erken evrelerinde, çok nadiren histolojik ve/veya mikro-
biyolojik kanıt elde edilebilir. Varsayılan IA’u olan hastalarda antifungal tedavi klinik 
bulgular ve risk değerlendirmelerine göre (pre-emptif tedavi) yapılmaktadır. Yüksek 
rezolüsyonlu yada çok kesitli BT’lerle birlikte kullanılan aspergillus galaktomannan, 
D-glukan veya fungal PCR taraması gibi kültür sonucuna dayalı olmayan testler de IA 
erken evrelerinde pre-emptif tedavinin başlatılmasına yardımcı olabilir. Bu tanı yön-
temleri invaziv yöntemlerin yerini almamakta, primer tedaviden faydalanacak olan 
ancak IFI’nu gösteren bulguların olmadığı yüksek riskli hastaları tanımlamaktadır. 
Prospektif, çift kör, randomize IDEA çalışmasında, febril nötropenik yüksek riskli 
kanser hastalarında doğru antimikrobiyal tedavide, PCR’a dayalı yaklaşımla vorikona-
zol kullanımı araştırılmaktadır.
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Mantar infeksiyonları, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) son yıllarda artış eğili-
mindedir. Tüm nozokomiyal infeksiyon izlem sistemleri Candida spp. başta olmak 
üzere mantar infeksiyonlarındaki artışa dikkat çekmektedirler. Aspergillus cinsi küf-
ler, özellikle immunsupresif hastalarda önemli etkenler olarak dikkati çekmekteyken 
son yıllarda YBÜ için önemli bir etken konumuna gelmiştir. Aspergillus cinsi mantar-
lar ile YBÜ’nde gelişen pnömoni kronik akciğer hastalıkları, steroid kullanımı ve siroz 
gibi daha önce tanımlanmayan hasta gruplarında belirlenmeye başlamıştır. Candida 
albicans, YBÜ’nde en sık belirlenen fungal etkendir fakat son yıllarda non-albicans 
kandida türlerinde artış dikkat çekicidir. Non-albicans kandida artışı aynı zamanda 
antifungal direnci ve artmış komplikasyon ve mortaliteyi de beraberinde getirirken bu 
artışın en önemli nedeni önceden antifungal kullanımı olmaktadır. Önceki flukonazol 
kullanımı C. parapsilosis, C.glabrata ve C. krusei gelişimine zemin hazırlarken önceden 
amfoterisin-B kullanımı C.lusitaniae, C. glabrata infeksiyonuna zemin hazırlar. C.tro-
picalis nisbeten daha virulan kabul edilmekte tek bir bölgede bile kolonizasyonu sap-
tandığında anlamlı kabul edilmesi önerilmektedir. C.parapsilosis ise kateter kaynaklı, 
intravenöz sıvılarla ortaya çıkan infeksiyonlarda ve YBÜ’nde saptanan salgınlarda baş-
lıca etken olarak dikkat çekmektedir. Tüm bu bilgiler YBÜ infeksiyonları ile uğraşan 
mikrobiyoloji laboratuvarlarında kandidaların tür düzeyinde tanımlanabilmesi ve er-
ken antifungal duyarlılığının saptanabilmesi gerektiğini göstermektedir. 

YBÜ’nde mantar infeksiyonlarının artışı riskli hastaların artışı ve YBÜ teknoloji-
sindeki artışla açıklanabilir. Antibiyotik kullanımı, intravasküler kateter varlığı, total 
parenteral beslenme, APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) 
skorunun kötülüğü, peritonit, pankreatit varlığı, malinite olması, daha önce yapılan 
cerrahi girişimler en iyi bilinen risk faktörleridir. Yapılan araştırmalar YBÜ’nde kandi-
da kolonizasyonunun sistemik infeksiyonlar için önemli bir risk olabileceğini, özellik-
le birden çok anatomik bölgede kolonizasyon belirlenmesinin önemli bir uyarı olması 
gerektiğini göstermiştir. Candida spp. infeksiyonları genelde endojen infeksiyonlar olsa 
da sağlık çalışanlarının elleri ile hastalara bulaşabildiği, kontamine ekipman ve sıvılar 
ile salgınlar oluşabileceği de bulunmuştur. Aspergillus cinsi mantarlar ise genelde bir 
kaynaktan çok sayıda hastaya bulaşabilir ve salgınlar izlenebilir. Bir transplantasyon 
YBÜ’nde hasta yarasından bakım ve pansuman sırasında hava yoluyla yayılarak diğer 
hastalara bulaşabildiği de gösterilmiştir.
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Mantar infeksiyonlarında klinik bulgular çoğunlukla tanısal değildir. En iyi tanı 
metodu histolojik örneklerde mantar elemanlarını gösterebilmektir. Klinik bulgular 
arasında antibiyotiklere yanıt vermeyen ateş, pnömoni ve sepsis bulguları varlığın-
da etkenin herhangi bir mantar olabileceği düşünülmelidir. Kan kültürleri tüm derin 
mantar infeksiyonu şüpheli hastalardan alınmalıdır. Aspergillus cinsi mantarlar nadi-
ren kan kültürlerinde izole edilebilirken küfler arasında sistemik hastalık yaptığında 
en sık Fusarium türleri kan kültürlerinde saptanabilir. “Lysis-centrifugation” mantar 
izolasyon oranını arttırabilecek bir yöntem olarak önerilse de teknik zorlukları kul-
lanımını kısıtlamaktadır. Kan dışı steril dokularda (beyin-omurilik sıvısı, perikard, 
doku biopsileri,...) kandida saptanması da anlamlıdır. Diğer flora bulunan bölgelerde 
kandida saptanması yoruma açıktır. Solunum sistemi örneklerinde kandida saptan-
ması özellikle ventilatör tedavisi gören hastalarda büyük olasılıkla kolonizasyona işa-
ret etmektedir. Kandidüri varlığında klinik bulgular yokken infeksiyon tanısı konması 
pek olası değildir. Antikor, antijen testleri ve moleküler biyolojik testlerin YBÜ’nde 
kullanılabilirlikleri deneme aşamasındadır. 

YBÜ’nde antifungal profilaksi sadece seçilen hastalarda faydalı bulunmuştur. Persis-
tan intestinal perforasyonu olan hastalarda, karaciğer transplantasyonu, olasılıkla pank-
reas transplantasyon hastalarında profilaksi faydalı bulunmuştur. Antifungal profilaksi 
bazı önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Azol türevleri son derece güvenli ve 
etkin bulunmuştur fakat uygulama ciddi bir direnç geliştirme riski taşımaktadır. Poliyen 
antifungallerde direnç riski çok az olmakla beraber toksisite riski ve lokal uygulamada 
yeterince etkin olamamak gibi riskler taşımaktadır. Ekinokandinlerin güvenli olduğu bi-
linmekle beraber profilaktik uygulama sonucu direnç gelişme riski bilinmemektedir. Bu 
uygulamanın ayrıca maliyeti arttırdığı da akla gelmelidir. Sistemik fungal infeksiyonla-
rın önlenmesinde en uygun yaklaşım antibiyotik kullanımının kısıtlanması ve antibiyo-
tik tedavisinin en kısa sürede sonlandırılmasıdır. Infectious Diseases Society of America 
(IDSA) antifungal kullanımı konusunda bir rehber hazırlamış ve orada sadece karaciğer 
nakli sonrasında ve yoğun bakım ünitesinde riskli hastalarda parenteral amfoterisin–B 
ya da oral/parenteral flukonazol kullanılarak profilaksiyi önermektedir. 

Ampirik tedavi başlanması kararı hasta bazında karar verilecek bir uygulamadır. 
Bazı rehberler düşük doğum tartılı prematür yenidoğanlarda klinik bulgularda kötü-
leşme ile belirgin bir şekilde kandida cilt lezyonları varlığında ya da idrarda kandida 
varlığı biliniyorsa ya da riskli hastalarda klinik bozulma varken ve kandida kolonizas-
yonu saptanmışken tedaviye başlamayı önermektedir.    

Kandidemi ve hematojen kandidiyaz olgularında tüm kandidemi atakları tedavi 
edilmelidir. Önerilen süre son pozitif kan kültüründen ve klinik bulguların gerilemeye 
başlamasından sonra iki hafta daha tedavinin devamıdır. Kateterler çıkarılmalı ve eğer 
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gereksinim varsa diğer bir alanda kateter takılmalıdır. Tedavi, kültürde üretilen kandida-
nın tür düzeyinde tanımı ve duyarlılık sonucuna göre antifungal seçimi ile yapılmalıdır. 
Hastalarda kandidanın hedef olarak yerleşebileceği organlar (endoftalmit, piyelonefrit, 
kemik-eklem tutulumu gibi) gözden geçirilmelidir. Tedavi sürecinde ve sonrasında kan 
kültürleri tekrarlanmalıdır. Amfoterisin-B 0.6 mg/kg/gün, flukonazol 12 mg/kg /gün 
yükleme dozunu takiben 6 mg/kg/gün (İV/oral ardışık tedavi olabilir), lipid bazlı amfo-
terisin-B preparatları 1-5 mg/kg/gün, kaspofungin 70 mg/gün yükleme dozunu takiben 
50 mg/gün, vorikonazol 6 mg/kg/gün başlangıç tedavisini takiben 4 mg/kg/gün (İV/oral 
ardışık tedavi olabilir) önerilen ve etkinliği gösterilmiş antifungal tedavilerdir. Bazı uz-
manlar klinik olarak stabil olmayan hastalarda kombine tedavi (amfoterisin B+flusitozin 
gibi) önermektedir. Abdominal kandidiyaz(peritonit, pankreas, safra yolları tutulumu) 
yorumu zor bir klinik tablodur. Bu örneklerde kandidalar genelde polimikrobiyal bir in-
feksiyonun etkenlerinden birisi olarak saptanırlar. Az sayıda kandida saptandığında nor-
mal flora olarak düşünülebilirse de hastada klinik tablo devamında, antibiyotik tedavisi 
almakta olan ve tedavinin devamı planlanıyorsa, damar içi kateter ile beslenen tekrarla-
yan karıniçi infeksiyonlarda mutlaka sistemik kandida infeksiyonu riski hatırlanmalıdır 
ve tedavi edilmelidir. Safra yolları, karıniçi abse varlığında antifungal tedavi ile drenajı 
sağlamak tedavide temel prensipler olmalıdır. Pankreatit sonrasında gelişen abselerde 
özellikle antibiyotik kullanımı olan hastalarda kandida hatırlanmalıdır. IDSA rehberi 
peritonit tedavisinde peritoniçi kateter varsa çıkarmayı, kullanılacak antifungal olarak 
flukonazol ve amfoterisin-B preparatlarını, genelde 2-3 haftalık tedavi yeterli olmakta 
iken tedavi süresini hasta yanıtına göre belirlemek gerektiğini vurgulamaktadır. Peri-
toniçi amfoterisin-B ağrılı kimyasal peritonit gelişmesine neden olabilir ve önerilmez. 
İdrarda kandida saptanması (kandidüri) sıklıkla üriner kateteri olan hastalarda rastla-
nan ve mesane kolonizasyonundan kaynaklanan bir durumdur. Bu tablo YBÜ’nde yatan 
üriner kateteri olan hastaların %20-46’sında rastlanır, kandidemilerin %4-10’u üriner 
sistem kaynaklıdır. Bu hastalar asemptomatik ise tedavi edilmeleri önerilmez. Kısa süreli 
tedavi ya da profilaksi ancak belirli hasta gruplarında (düşük doğum tartılı yenidoğan-
lar, immunsuprese hastalar ve ürolojik manipülasyon geçirecek hastalar) önerilmektedir. 
IDSA tedavi gerekecek hastalarda kısa süreli tedavi değil en az 7-14 günlük tedaviler 
önermektedir. Üriner kateterin değiştirilmesi kandidürilerin %20’sinden daha azını, ta-
mamen çıkarılması ise %40 kadarını düzeltebilir. İdrar kültüründe üreyen kandidanın 
etken olduğunu belirlemek için laboratuvar bulguları genelde faydalı olmamaktadır. Pi-
yüri varlığı, yüksek koloni sayısı, silendir varlığı gibi bazı bulgular ortaya atılmış olsa da 
klinik değerlendirme daha ön plandadır. Kateterin değiştirilip kültürün tekrarı, gere-
ğinde sistoskopi ile sistit tanısı konulması ve klinik şüphe varlığında mutlaka ürogenital 
sistemin görüntülenmesi (abse, bezoar) unutulmamalıdır. Antifungal olarak flukonazol 
(200 mg/gün, 7-14 gün) ve amfoterisin-B (0.3-1 mg/kg/gün,1-7 gün etkili bulunmuştur. 
Diğer antifungallerin bu klinik tablolarda kullanımı için kısıtlı deneyim bulunmaktadır. 
Amfoterisin-B (50-200 mikrog/ml) ile mesane yıkanması kısa süreli etki gösterir ve lo-
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kalizasyonu belirlemek dışında kullanımı önerilmemektedir. Kateteri olmayan bir YBÜ 
hastasında idrar kültüründe kandida üremesi Candida sepsisi düşündürmeli ve sistemik 
hastalıkla ilgili diğer incelemeler yapılmalıdır 

Diğer mantarlar arasında zigomisetler (Absidia, Mucor, Rhizopus), Fusarium spp., 
Trichosporon spp, Cryptococcus spp. YBÜ’nde etken olarak belirlenebilmektedir. Özel-
likle santral kateteri olan ve parenteral beslenen hastalarda Mallessezia furfur, Rhodo-
torula spp. de etken olarak belirlenebilen diğer etkenlerdir. Fakat çok sayıda mantarla 
gelişen YBÜ salgınları da giderek artan sıklıkta bildirilmektedir. Son yıllarda ayrıca 
YBÜ’nde, tedavi amacıyla kullanılan Saccharomyces boulardii ile gelişen fungemi ol-
guları tanımlanmıştır. 

Sonuç olarak mantarlar YBÜ’nde önemli etkenler olarak hatırlanmalı, riskli hastalar 
belirlenerek mantar infeksiyonları yönünden özgün yaklaşım programları oluşturulmalı-
dır. Bu programlar uygun antifungal profilaksi ve tedavi yaklaşımı yanında özellikle epide-
miyolojik veriler ışığında korunmaya yönelik yaklaşımlar da gündeme alınmalıdır. 
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Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu Dirençli  
Non-fermentatif Bakteriler

Halis Akalın 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Klinik pratikte en sık karşılaşılan non-fermentatif gram negatif basiller Pseudomo-
nas aeruginosa ve son yıllarda giderek önem kazanan Acinetobacter baumannii’dir. Bu 
iki bakteri kadar sık olmamakla birlikte Stenotrophomonas maltophilia ve Burkholderia 
cepacia gibi non-fermentatiflerin oluşturdukları enfeksiyonlar da giderek artmakta-
dır. 

Çoklu dirençli bakterilerle karşılaşma riskini artıran en önemli faktörlerin yoğun 
bakım ünitesinde kalış süresinin uzaması ve önceden antibiyotik kullanımı olduğu her 
zaman akılda tutulmalıdır (1). 

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonadaceae ailesindeki en önemli tür olan Pseudomonas aeruginosa daha çok 
nozokomiyal enfeksiyonlarda etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakteri toprakta, suda 
ve bitkilerde yaygın olarak bulunmaktadır. Dış ortam koşullarına dayanıklıdır. P.aerugino-
sa sağlıklı insanlarda %7’ye ulaşan oranlarda boğaz, burun mukozası veya deride buluna-
bilmekte, bu taşıyıcılık oranının dışkı kültürlerinde %24’e ulaştığı bildirilmektedir (2).

Nem bu bakterinin epidemiyolojisinde kritik bir rol oynamaktadır. Yapılan çalış-
malarda hidroterapi ve yüzme havuzlarında yüksek oranda P.aeruginosa izole edildiği 
bildirilmiştir. P.aeruginosa hastane içinde hastaların koltuk altı, kulak ve perine gibi 
nemli bölgelerinde kolonize olabilmekte, ayrıca lavabo, kanalizasyon, tuvalet ve duş-
lardaki suyu içeren diğer cansız ortamlardan izole edilmektedir. El yıkama sırasında 
musluklar kontamine olmakta ve enfeksiyon için kaynak oluşturabilmektedir (2,3). 

Yoğun bakım ünitesinde endemik olarak gelişen P.aeruginosa enfeksiyonlarının 
önemli bir bölümü endojen floradan kaynaklanmaktadır. Endemik enfeksiyonlarda 
çapraz kontaminasyonun da önemli bir rol oynadığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş-
tir. Yine yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde su ve su sistemlerinin önemli 
bir enfeksiyon kaynağı olabileceği belirlenmiştir (4-7).

P.aeruginosa yoğun bakım ünitesinde gelişen pnömonilerde en sık karşılaşılan et-
kenlerden biridir. Bununla birlikte üriner sistem, cerrahi alan ve kan dolaşımı enfeksi-
yonlarında da sık olarak izole edilmektedir (8).
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Acinetobacter spp.
Acinetobacter türleri son yıllarda özellikle hastane enfeksiyonlarında önemli bir etken 

olarak ortaya çıkan ve yüksek oranda morbidite ve mortaliteye neden olan bakterilerdir. 

Günümüzde tanımlanmış 29 Acinetobacter türü mevcuttur ve bunların 17’si isim-
lendirilmiştir. Acinetobacter baumannii, A. calcoaceticus, isimlendirilmemiş tür 3 ve 
13 TU’yu fenotipik olarak ayırmak oldukça güçtür ve sıklıkla bu türler A.bauman-
nii-A.calcoaceticus complex olarak isimlendirilir ve bu grup hastane enfeksiyonlarına 
neden olan Acinetobacter türlerinin %75’inden sorumludur. A. baumannii klinik ör-
neklerden en sık izole edilen türdür (3,9).

Toprak, su ve çevrede bulunurlar. Sağlıklı insanların deri florasında bulunabilir ve 
ayrıca boğaz ve diğer vücut bölgelerinden izole edilebilir. Diğer gram negatif bakte-
rilere göre kuruluğa oldukça dayanıklıdırlar ve uzun süre kuru yüzeylerde canlılığını 
sürdürebilirler (9,10). 

Bu bakteriler hastane ortamında en sık ventilatörle ilişkili pnömoni olgularında 
izole edilmektedir. İkinci sırada ise kan dolaşımı enfeksiyonları yer almaktadır (11) 
Hastadan hastaya ve çevreden hastaya geçerek epidemiler oluşturabilmektedir (9,12).

P.aeruginosa ve A.baumannii’de Antibiyotik Direnci

 P.aeruginosa ve A.baumannii doğal olarak birçok antibiyotiğe dirençlidir ve özel-
likle P.aeruginosa’da tedavi sırasında direnç gelişimi görülebilmektedir (3). 

P.aeruginosa’da antibiyotik direncinden sorumlu başlıca mekanizmalar;  indükle-
nebilir beta-laktamazlar, genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar, karbapenemazlar, 
metallo-beta-laktamazlar, hedef bölgeye afinitenin azalması, dış membran porinlerin-
de mutasyonlar sonucu geçirgenliğin azalması (OprD kaybı) ve pompa sistemlerinin 
aktivasyonudur (3,13).

A.baumannii’de de antibiyotik direncinden sorumlu başlıca mekanizmalar P.aeru-
ginosa’ya benzerlik göstermektedir (9).

Çok ilaca dirençli (çoklu dirençli) gram negatif basil kavramı genellikle en az 3 
antibiyotik grubuna dirençli bakterileri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. P.ae-
ruginosa için sefalosporinler(sadece seftazidim veya sefepim), aminoglikozidler, flo-
rokinolonlar, karbapenemler ve piperasilin grupları içerisinden en az 3 gruba direnç 
varlığı bu durumu temsil etmektedir. Tüm antibiyotiklere dirençten (Pan-rezistan) 
bahsedebilmek için mutlaka kolistin direncinin de olması gerekir (14,15). 
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P.aeruginosa ve A.baumannii’de çoklu dirençten sorumlu başlıca mekanizmalar dış 
membran porinlerindeki azalma ve pompa mekanizmasının aktivasyonudur (3).

Ülkemizde yapılan çok merkezli yoğun bakım ünitesi kökenli bakterilerin direnç 
sürveyansı çalışmalarında P.aeruginosa ve A.baumannii kökenlerinde antibiyotik di-
renç oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Tablo-1 ve 2)(16-18).

Tablo 1. Ülkemizde yapılan çok merkezli sürveyans çalışmalarında P.aeruginosa kökenlerinde antibiyotik 
duyarlılık oranları(%).

Çalışma IMP MER CFP/SUL CEZ SEF PIP/TAZ CIP AMI

NPRS-2003 55 - 55 61 52 65 60   68
MYSTIC-2002** 34 46 - 33 27 43 32 26*
MYSTIC-2000-2003 49 55 - 52 42 62 46 44*
HİTİT-2004 71 - 72 75 67 93 - -

*Tobramisin, **Sadece YBÜ izolatları, IMP: imipenem, MER: meropenem, CFP/SUL: sefoperazon/sulbaktam, CEZ: seftazidim, SEF:
sefepim, PIP/TAZ: piperasilin/tazobaktam, CIP: siprofloksasin, AMI: amikasin.

Tablo 2. Ülkemizde yapılan çok merkezli sürveyans çalışmalarında Acinetobacter baumannii kökenlerinde 
antibiyotik duyarlılık oranları(%).

Çalışma IMP MER CFP/SUL CEZ SEF PIP/TAZ CIP AMI

NPRS-2003 66 - 47 3 19 7 13 24
MYSTIC-2002** 46 49 - 16 20 13 19 43*
MYSTIC-2000-2003 56 61 - 14 24 15 19 47*
HİTİT-2004 48 - 59 18 23 21 - - 

*Tobramisin, **Sadece YBÜ izolatları, IMP: imipenem, MER: meropenem, CFP/SUL: sefoperazon/sulbaktam, CEZ: seftazidim, SEF:
sefepim, PIP/TAZ: piperasilin/tazobaktam, CIP: siprofloksasin, AMI: amikasin.

Antibiyotik tedavisi

P.aeruginosa’ya karşı etkili beta-laktam antibiyotikler piperasilin, seftazidim, se-
fepim, sefpirom, imipenem, meropenem ve aztreonamdır. Aminoglikozidler içinde, 
gentamisine direnç en yüksek, amikasine ise en düşük orandadır ve tobramisinin daha 
iyi intrensek aktivitesi vardır. Florokinolonlar içinde ise siprofloksasin en etkili olanı-
dır. P.aeruginosa enfeksiyonlarında en yaygın kullanılan kombinasyon genellikle si-
nerjik etki gösteren beta-laktam ve aminoglikozid kombinasyonudur. Beta-laktam + 
kinolon kombinasyonu da yapılabilir (19). 

Yapılan bir çalışmada ve ayrıca bir meta-analizde kombinasyon tedavisinin mo-
noterapiye üstün olduğu gösterilmiş olmakla birlikte, kombinasyon ile monoterapi 
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arasında fark olmadığını gösteren meta-analizler de vardır (20-23). Karbapenemler, 
sulbaktam ve kolistin A.baumannii’ye en etkili antibiyotiklerdir (19). 

Ciddi Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarında monoterapiyi destekleyen ran-
domize çalışmalar yoktur ve ciddi morbidite ve mortalite nedeniyle kombinasyon te-
davisi ön plana çıkmaktadır (10,24). 

Çoklu dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii enfeksiyonlarında 
yapılacak kombinasyonlar konusunda in vitro sinerji testleri yol gösterici olabilir (25,26). 

Diğer antibiyotiklere dirençli olan P.aeruginosa ve A.baumannii enfeksiyonlarında 
kolistin bir diğer önemli alternatiftir (27-32). 

Çoklu dirençli Acinetobacter pnömonilerinde doksisiklin ve minosiklin ile başarılı so-
nuçlar bildirilmiştir. Rifampisinin imipenem veya sulbaktam veya tobramisin veya kolistin 
ile kombinasyonu bir başka alternatif olarak düşünülebilir. Tigesiklin ile Acinetobacter ba-
umannii’ye karşı elde edilen in vitro sonuçlar da umut vericidir (10,33,34).

Stenotrophomonas maltophilia

S.maltophilia doğada yaygın olarak bulunur. Su, toprak, bitkiler, hayvanlar ve la-
ğımdan izole edilebilir. Özellikle hematolojik maligniteli hastalarda dışkıda yüksek 
oranda taşıyıcılık bildirilmiştir. Son yıllarda nozokomiyal enfeksiyonlarda ve özellikle 
de bağışıklığı baskılanmış hastalarda giderek artan sayıda bildirilmektedir ve birçok 
farklı klinik tabloya neden olmakla birlikte en sık pnömoni ve bakteriyemilerde etken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceden geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı(imi-
penem gibi) S.maltophilia enfeksiyonu için önemli bir risk faktörü olarak tanımlan-
mıştır. Ülkemizde de küçük sayıda epidemiler bildirilmiştir (35-37).

 S.maltophilia intrensek olarak birçok antibiyotiğe dirençlidir. Trimetoprim/sülfa-
metoksazol, tikarsilin/klavulanik asit, seftazidim, siprofloksasin, levofloksasin, poli-
miksin B en etkili antibiyotiklerdir. Tedavide kombinasyon önerilmektedir (35-38).

Burkholderia cepacia complex

Kistik fibrozu olan hastalarda kronik ve yaşamı tehdit eden solunum yolu enfeksi-
yonlarına neden olmaktadır. Nozokomiyal enfeksiyonlarda etken olarak bildirilmeye 
başlanmıştır. Doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin 
çoğuna dirençlidir. Direnç mekanizmaları arasında pompa aktivasyonu mevcuttur. 
Seftazidim, karbapenemler, piperasilin, levofloksasin, trimetoprim/sülfametoksazol 
en etkili antibiyotikler arasındadır. Tedavide kombinasyon önerilmektedir ve sinerji 
testleri bu konuda yol göstericidir (38,39).
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Nötropenik hastalarda infeksiyon kontrolü ile ilişkili yayınlanmış bir klavuz yok-
tur. Nötropenik olan ve olmayan tüm hastalar için Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) tarafından önerilen izolasyon ilkelerine uyulmalıdır. Tüm nötrope-
nik hastaların tek kişilik odalarda izlenmesi önerilir (BIII). Hastanın vücut sıvılarıyla 
temas edilmesi beklenen her durumda standart önlemlere (hastanın mukozası, bütün-
lüğü bozulmuş cildi, ter dışında diğer vücut sıvı ve sekresyonlarıyla temas sırasında) 
uygun olarak eldiven takılmalı, eldiven çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. Kan ya 
da diğer vücut sıvı ve salgılarının sıçraması ihtimali olan her durumda standart önlem-
ler gereğince önlük giyilmeli, cerrahi maske ve gözlük takılmalıdır. Bunlar esas olarak 
hastaya infeksiyon bulaşını değil, sağlık personelini korumaya yönelik önlemlerdir. 
Standart önlemler her hasta için mutlaka uygulanmalıdır. Bunlara ek olarak gerekli 
görülen durumlarda nötropenik hastalara solunum, damlacık veya temas izolasyonu 
uygulanması gerekebilir. Özel izolasyon gerektiren durumların İnfeksiyon Kontrol 
Ünitesi’ne danışılarak belirlenmesi önerilir. İzolasyon kurallarına uyulması nozoko-
miyal bulaşın önlenmesinde büyük önem taşır.

El yıkama hastane infeksiyonlarının önlenmesinde en etkili yöntemdir. Hasta oda-
larına girmeden önce ve çıktıktan sonra (hastalarla temas öncesinde ve sonrasında) 
tüm sağlık çalışanları ellerini yıkamalıdır. Nötropenik hastalar da el hijyeninin önemi 
konusunda bilgilendirilmelidir (yemek öncesinde, tuvalet sonrasında, yaralarla temas 
öncesinde ve sonrasında el yıkanması. El yıkama amacıyla antimikrobiyal solüsyonlar 
kullanılmalıdır (klorheksidin glukonat, vb.). Su kullanılmasını gerektirmeyen alkollü 
el antiseptikleri bu solüsyonlar yerine güvenle kullanılabilecek bir alternatiftir. Ancak 
ellerde gaita, idrar veya diğer vücut sıvı ya da salgılarıyla gözle görülebilir bir konta-
minasyonun varlığında eller mutlaka antimikrobiyal solüsyonla yıkanmalıdır. Bu du-
rumlarda alkollü el antiseptiklerinin tek başına kullanımı yeterli değildir. Gerekli gö-
rülen durumlarda eldivenler eller yıkanıp odaya girildikten sonra giyilmeli, oda dışına 
çıkmadan önce çıkarılıp atılmalı ve yeniden el antisepsisi uygulanmalıdır. Hastadan 
hastaya geçerken ya da aynı hastada kirli bir bölgeden (örneğin perine) sonra temiz 
bir bölge ile temas gerekiyorsa eldivenler değiştirilmelidir. Ellerde ya da parmaklarda 
bulunan aksesuarlar (yüzükler, suni tırnaklar, vb)., yapışkan bantlar patojen mikroor-
ganizmaların kolaylıkla yerleşebildiği ve temizlenmesi güç odaklar oluşturur. Kemik 
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iliği alıcılarına bakım veren sağlık personelinin bu noktaya özel dikkat göstermesi ge-
reklidir.

Nötropenik hasta odalarında fungal infeksiyonlara kaynak oluşturabileceği için 
kuru veya taze çiçek bulundurulması sakıncalıdır. Yıkanma, dezenfekte edilme şansı 
olmayan oyuncaklar (özellikle tüylü, peluş veya kumaş olanlar) hasta odalarında bu-
lundurulmamalıdır.

Solunum, damlacık veya direkt temas yoluyla bulaşabilecek herhangi bir infeksiyon 
hastalığı (varisella zoster, infeksiyöz gastroenterit, dudakta veya parmaklarda herpetik 
lezyonlar, üst solunum yolu infeksiyonu gibi) olan sağlık personelinin nötropenik has-
talara bakım vermesi geçici bir süre için engellenmelidir. 

Bulaşıcı hastalığı olan (veya olma ihtimali bulunan) kişilerin nötropenik hastaları 
ziyaretine kesinlikle izin verilmemelidir. Ziyaretçi olabilmek için kesin tanımlanmış 
bir alt yaş sınırı yoktur. Ancak ziyaretçilerin el yıkama ve izolasyonla ilgili kuralları 
anlayıp uygulayabilecek yaşta olması gereklidir.

Allojeneik kemik iliği alıcıları dışında diğer nötropenik hastalar için özel bir havalan-
dırmaya ihtiyaç yoktur. Allojeneik kemik iliği alıcıları için hazırlanan odalardaki hava-
landırma sisteminde ≥0,3µ büyüklüğündeki partikülleri filtre edebilen “High-Efficiency 
Particulate Air” (HEPA) filtreleri bulunmalıdır. Özellikle hastanede yapım-onarım ça-
lışmalarının yürütüldüğü dönemlerde uygun filtrasyon daha büyük önem taşır. Primer 
ventilasyon sitemine ek olarak taşınabilir HEPA filtreleri kullanılıyorsa tüm yüzeyler et-
rafında serbest hava dolaşımı sağlamak amacı ile HEPA filtresi hasta odasının ortasına 
yerleştirilmelidir. Otolog kemik iliği alıcıları için HEPA filtrelerinin gerekliliği, allojeneik 
kemik iliği alıcılarınınki kadar iyi tanımlanmamıştır. Uzun süreli nötropeniye girmesi 
beklenen otolog kemik ililği alıcılarının bu yönden değerlendirilmesi önerilir.

Laminer hava akımının (LAF) hastanelerdeki yapım-onarım çalışmaları nedeniy-
le ortaya çıkan aspergillosis salgınları sırasında hastaları fungal infeksiyonlara kar-
şı koruduğu gösterilmiştir. Ancak tüm allojeneik kemik iliği alıcıları için rutin LAF 
kullanımının yararı tartışmalıdır, sağkalım üzerine olumlu bir etkisi bildirilmemiştir. 
Allojeneik kemik iliği nakli merkezlerinde her hasta için LAF’lı odaların inşa edilmesi 
şart değildir. Varolan LAF’lı odaların kullanımı isteğe bırakılmıştır.

Hastanelerde yürütülen yapım-onarım çalışmaları ağır immünsupresyonu olan 
hastalarda nozokomiyal invaziv fungal infeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu çalışma-
lardan sorumlu personel mutlaka İnfeksiyon Kontrol Ünitesi ile temasa geçmeli ve 
konu ile ilgili yayınlanmış öneriler doğrultusunda gerekli önlemler alınmalıdır.
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Febril Nötropenik Hastalarda Destek Tedavisi

M. Cem Ar 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Febril Nötropeni (FN) kanser ve kanser tedavisinin en sık karşılaşılan komplikasyon-
larından biridir. Nötropeni genellikle kemo-radyoterapinin miyelosupresif etkisiyle veya 
hematolojik malignitelerde kemik iliği infiltrasyonuna bağlı olarak görülür. Nadiren ila-
ca bağlı veya immün nötropeni şeklinde ortaya çıkar. Nötropenik bir hastada (nötrofil 
sayısı < 500/µl) bir kez 38.5ºC veya üzeri ya da en az birer saat arayla 3 kez 38ºC veya üzeri 
ateş saptanması “febril nötropeni” olarak tanımlanmıştır. FN’de altta yatan hastalık, has-
taya ait özellikler ve nötropeninin beklenen süresi doğrultusunda uygun antibiyoterapi 
seçilerek uygulanır. Ancak bu hastaların çoğunda malignite ve infeksiyonun birlikte yol 
açtığı ciddi bir genel durum bozukluğu tabloya eşlik eder. Sıklıkla uzun süren ve yatarak 
tedavi gerektiren febril nötropenik ataklarda hastanın yakınmalarını azaltmak ve tedavi-
ye uyumunu sağlamak amacıyla destek tedavi yöntemlerinin uygulanması esastır. 

Bu konuda kanıta dayalı veri sınırlıdır. Tedavinin temelini genellikle uzman görü-
şüne ve deneyime dayalı pratik uygulamalar oluşturur. 

1. Ateş: Altta yatan enfeksiyona yönelik tedavi etkili olup ateşi kontrol altına alınana 
dek ateş, titreme ve terleme gibi yakınmalar için destek tedavi verilmelidir. Bu amaçla, 
ateşli dönemlerde hastanın sıvı alımım arttırılmalı, üzerindeki fazla giysiler çıkartılmalı 
ve ince bir çarşafla örtünmesi sağlanmalıdır. Ateşi düşürmek için soğuk uygulama ve/veya 
antipiretik ilaçlar denebilir. Soğuk uygulamanın buzlu su veya alkolle yapılması hastaları 
genellikle rahatsız eder bu nedenle ılık su kullanılması veya ayağa kalkabilen hastalarda 
ılık duş alınması önerilmektedir. Parasetamol etkili bir ateş düşürücüdür. Oral yolla ilaç 
alabilen hastalarda 4-6 saatte bir toplam günde 4 g’a kadar verilebilir. Tablet alamayan 
hastalarda süspansiyon veya efervesan formlar kullanılabilir. Ayrıca oral alımı olmayan-
larda supozituar form etkili olabilir. Trombosit fonksiyonlarında bozukluk yaratmadı-
ğından özellikle nötropeni yanında ciddi trombositopenisi de olan hastalarda tercih se-
bebidir. Parasetamolün etkili olmadığı durumlarda non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar 
(NSAİİ) denenebilir. Naproksen sodyum, ibuprofen ve diklofenak bu amaçla kullanılan 
ilaçların başında gelir. Oral ve parenteral form çeşitliliği kullanım kolaylığı sağlamasına 
karşın özellikle trombosit fonksiyon bozukluğuna yol açmaları ve ciddi gastrointestinal 
yan etkileri nedeniyle hematolojik malignitesi olan pansitopenik hastalarda kullanımları 
sınırlıdır. Çok etkili bir antipiretik olan aspirin benzeri nedenlerle trombositopenik has-
talarda kontraendikedir.   
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2. Mukozit: Mukozit, febril nötropenili hastalarda infeksiyonlar (fungal, viral, bak-
teriyel), kemoterapötikler, altta yatan hastalık, beslenme bozukluğu gibi birçok nedene 
bağlı olarak ortaya çıkar. Ağrı vermesinin yanında yaygın olduğunda beslenmeyi de en-
gellediği için palyasyonu önem taşır. Enfeksiyon kökenli olduğu düşünülen mukozitler-
de gerekli antiviral, antifungaller tedaviye eklenmelidir. Enfeksiyonların erken dönemde 
tanınması ve tedavisi mukozit oluşumunu sınırlayabilir. Bakteriyel plakların uzaklaştırıl-
ması için yumuşak diş fırçası ile düzenli diş temizliği yapılmalıdır;  diş fırçaları sıcak suda 
bekletilerek yumuşatılabilir;  fırçalar her kullanım sonrası klorheksidin ile dezenfekte 
edilip kurumaya bırakılmalıdır. Diş fırçası yerine gerekirse klorheksidine batırılmış ağız 
temizleme çubukları kullanılabilir. Ağız hijyenini sağlamada kullanılan ticari ağız çalka-
lama solüsyonları çoğunlukla alkol içerdiğinden ağızda kuruluğa ve tahrişe yol açabilir. 
Antimikrobiyal tedavinin yanında önerilecek basit tedbirlerle bu hastalarda yakınmala-
rın giderilmesi ve tedaviye uyumun düzelmesi sağlanabilir. Tek başına herkese uygun bir 
preparat yoktur. Temel olarak temiz ve hidratasyonu iyi bir ağız mukozası hem mukozi-
tin çabuk düzelmesi hem de tekrar etmemesi için önemlidir. Frajil mukozanın hasarlan-
maması için hastalara çiğnenmesi ve yutulması kolay yumuşak yiyeceklerle beslenmesi 
önerilmelidir (sebze, meyve püreleri, puding, yoğurt, dondurma gibi). Kuru yiyecekler 
mutlaka sıvılarla ıslatılarak tüketilmelidir. Alkol ve kafein içeren içecek ve besinler ağız 
kuruluğunu arttıracağından sakıncalıdır. Aynı şekilde gazlı, asitli içecekler, meyveler ve 
sıcak veya baharatlı yiyecekler mukozayı tahriş edebilir. Uygun durumlarda, ağız içi hid-
rasyonu sağlamak, tükürük salgısını arttırmak için şekersiz sakız, xylitol içeren şekerler 
önerilebilir. Ağzı ıslatmak için en sık kullanılan madde sudur. Su içine bir miktar gliserin 
karıştırılarak nemlendirici etkisinin daha uzun süreli olması sağlanabilir. Ağrılı muko-
zitte parasetamol, veya ibuprofen gibi sistemik analjezikler kullanılabilir. Bazen hasta 
kontrollü opioid türevi analjeziklere gereksinim duyulabilir. Granülosit-makrofaj stimu-
lan faktör, fibroblast büyüme faktörü gibi birçok sitokinin mukozit tedavisinde yeri ol-
duğu gösterilmiştir.Ancak bu tedavilerin ülkemiz için maliyet etkin olduğu söylenemez. 
Ağrılı mukozitte kullanılabilecek birçok topikal anestetik madde içeren ticari preparat 
vardır. Ayrıca hazırlama ilaçlarla da aynı etki sağlanabilir. Aşağıda mukozitte kullanıla-
bilecek birkaç hazırlama solüsyon reçetesi verilmiştir. 

• 8 sukralfat tablet (Antepsin®), 40 ml steril su, 10 ml steril su içinde çözülmüş 3 
paket Ensure® variflavor karıştırılır üzerine 120 ml su eklenerek solüsyon hazırlanır. 
Bir tatlı kaşığı ağız içinde çalkalanır ve 30 saniye tutulur.

• Magnezyum-alüminyum hidroksit sol. (45 ml) içine 45 ml %2’lik xylocain ve 60 
mg difenhidramin (3 amp Benison®) ile karıştırılır. Benzeri şekilde uygulanır.

3. Beslenme: FN’li hastalarda malnütrisyonun nedenleri arasında malignitenin 
kendisi, tedavilere bağlı iştahsızlık, bulantı, kusma gibi yan etkiler, mukozit ve ateş 
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sayılabilir. Hastanın metabolik dengesi değişir. Bu duruma malignite ilişkili (bombe-
sin, adrenokortikotropik hormon) ve hasta/infeksiyon ilişkili (tümör nekrozis faktör, 
interlökin-1,-6, büyüme hormonu) birçok faktör katkıda bulunur. Sonuçta oluşan kısır 
döngüde hastaya verilen kaloriler protein katabolizmasını, glukoz intoleransını ve lipo-
lizi geri çevirmeye yetmez. Beslenme durumunu değerlendirmek amacıyla, albümin, 
transferin, prealbümin, triseps cilt kalınlığı gibi birçok parametre kullanılmıştır. Temel 
amaç, metabolizmanın düzeltilmesi, vücut kompozisyonunun yeniden sağlanması ve 
yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Total parenteral beslenme (TPN) ağız yoluyla bes-
lenemeyen hastalar için endikedir. Ancak ağız yoluyla beslenme kadar etkili değildir. 
Glutamin ile zenginleştirilmiş TPN solüsyonlarının, barsaktan dolaşıma bakteri trans-
lokasyonunu azaltarak bakteriyemiyi engellediği ileri sürülmüş ancak kanıtlanama-
mıştır. Hastanın altta yatan hastalığa, var olan enfeksiyona ve kayıplara göre günlük 
kalori, protein ve yağ gereksinimi hesaplanarak en uygun karışım oluşturulmalıdır. 
Gastrointestinal sistemin fonksiyonel olduğu durumlarda mutlaka oral yol tercih edil-
melidir. Febril nötropenik hastalarda kullanılan oral yiyecek ve içeceklerin mikrobik 
kontaminasyon açısından temizliğine dikkat gösterilmelidir. Çiğ sebze ve meyve tü-
ketilmemelidir. Meyve ve sebzeler mümkünse haşlanarak yenilmelidir. Tüm yiyecek 
ve içecekler tek porsiyonda tüketilecek şekilde hazırlanmalıdır. Kalmış, artık besinler 
yenmemelidir. Bakteriyel kontaminasyon riski yüksek pasta, krema, dondurma, ma-
yonez, tavuk, et gibi besinlerin tazeliğine ve hijyenine dikkat edilmelidir. Bazı besin 
maddelerinin hastadaki immün yanıtı uyardığı tespit edilmiştir. Bu maddelerin diyete 
eklenmesi enfeksiyona karşı verilen yanıtı güçlendirebilir. Örneğin: arjinin, makro-
fajların bakterisidal aktivitesini ve vazodilatasyonu arttırır. T-hücre proliferasyonunu 
stimüle eder, nitrojen dengesini modüle ederek protein sentezini düzenler. Omega-3 
yağ asitlerinin immün yanıtı indüklediği gösterilmiştir. Glutamin barsaklardan prote-
in kaybını, bakteri geçişini engeller, fagositozu arttırır. 

4. Koloni-stimülan faktörler: Nötropeni ve enfeksiyon kemoterapinin en önemli 
doz kısıtlayıcı yan etkileridir. Febril nötropeni insidansı kemoterapinin doz yoğun-
luğuna, altta yatan hastalığa ve var olan komorbiditelere göre değişkenlik gösterir. 
Koloni stimulan faktörler (CSF), nötropeni süresini kısaltıp nötrofil sayısını arttıra-
rak işlev görür. Nötropeni ile ilişkili CSF kullanımı için tanımlanmış çeşitli kriterler 
mevcuttur. Buna göre, kemoterapi gören hastalarda nötropeni gelişmeden G-CSF 
kullanımı (primer profilaksi) beklenen febril nötropeni gelişme riski %40’tan yüksek 
olan tedavi protokolleri için endikedir. Daha önce kemoterapi sonrası bir FN epizodu 
geçirmiş hastalarda enfeksiyonun tekrar etmesini engellemek için kullanım (sekonder 
profilaksi) rutin olarak önerilmese de tedavide gecikme veya doz indiriminin genel 
sağkalımı olumsuz etkileyeceği düşünülen durumlarda endikedir. CSF afebril nötro-
penide kullanılmamalıdır. Ayrıca komplike olmayan Febril nötropenide antibiyotera-
piyi tamamlayıcı olarak (“adjunctive”) verilmesinin anlamlı olmadığı gösterilmiştir. 
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Sadece kötü prognostik faktörleri olan FN’li hastalarda CSF tedavisinin yeri olabilir. 
Kötü prognostik faktörler arasında nötrofil sayısının < 100/µl olması, hipotansiyon, 
Pnömoni, çoklu organ yetersizliği (sepsis) veya invazif fungal enfeksiyon varlığı ve 
ileri yaş sayılabilir. Akut miyeloid lösemide konsolidasyon tedavisi sonrası hastanede 
kalış süresini kısaltması ve antibiyotik kullanımını azaltması nedeniyle tercih sebebi-
dir. Akut lenfoblastik lösemide CSF’ler febril nötropeni sıklığını azlatmada etkilidir. 
Özellikle yoğun tedaviler sonucu oluşan nötropeninin şiddetini azaltmak ve tedavinin 
uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Yine miyelodisplazide (MDS) kemo-
terapi etkilerini azaltmak amacıyla kemoterapi sonrası ve kemoterapi görmeyen nöt-
ropenik MDS’li hastalarda sık infeksiyon gelişmesini engellemek için aralıklı kullanım 
önerilmektedir. 
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Febril Nötropenik Hastalarda Nozokomiyal 

Salgınlar ve Korunma 
Önder Ergönül 

Ankara Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

Bu konuşmada febril nötropenik hastaları yakından ilgilendiren nozokomiyal sal-
gınlar ve korunma yöntemleri, bu alandaki yeni bilgiler ışığında gözden geçirilecektir. 
Konu spesifik patojenleri ele alarak değerlendirilecektir.

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) 

İlk MRSA suşu 1961 yılında İngiltere’de saptanmıştır. Geçen zaman içinde tüm 
dünyada yayılmış ve giderek önem kazanmıştır. Avrupa’da 1997 ve 1999 yılları arasın-
da yapılan bir çalışmada, tüm Staphylococcus aureus suşları içinde MRSA oranı İsviçre 
ve Hollanda’da %2, Portekiz, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde %40 olarak bildirilmiştir. 
Ayrıca, MRSA oranları aynı ülke içinde farklı bölgelerde ve farklı hastanelerde deği-
şiklik göstermekte ve yoğun bakım ünitelerinde daha yüksek olarak saptanmaktadır. 
Slovenya’da yoğun bakımlarda MRSA oranı %60-70 oranında olarak bildirilmiştir. 

Yoğun bir enfeksiyon kontrol programıyla çok yüksek olan MRSA oranlarında 
azalma sağlanabilmektedir. Bu önlemler arasında, uygun el yıkama, erken saptama, 
izolasyon ve dekolonizasyon stratejileri sayılabilir. Ayrıca, uygun antibiyotik kullanımı 
da önemlidir. Çünkü, bir çalışmada, makrolid kullanımı, üçüncü kuşak sefalosporin-
ler ve florokinolon kullanımının MRSA direncini artırdığı ileri sürülmüştür. Farklı 
ülkelerde uygulanan farklı sağlık politikaları da makro düzeyde MRSA oranını etkile-
diği ileri sürülmüştür. 

 Korunma önlemlerinin ele alındığı epidemiyolojik çalışmalar önemli güçlükler 
içerirler. Bir yötemsel analiz çalışması bu alanda yapılan yayınlarının pek çoğunun 
önemli sonuçlar çıkarılabilecek kalitede olmadığını ortaya koymaktadır. Bir yıl bo-
yunca yapılan prospektif bir çalışmada, yoğun bakımlarda kolonize veya enfekte oldu-
ğu saptanan hastaların ayrı odalara alınarak izole edilmelerinin sanıldığı gibi MRSA 
enfeksiyon oranını azaltmadığı ileri sürülmüştür. Ayrıca, SARS salgını sırasında aktif 
olarak çalışan sağlık çalışanları arasında MRSA oranı daha fazla saptanmıştır. Bu bul-
gular, el yıkamanın bariyer önlemlerinden daha önemli olduğu yönünde yorumlan-
mıştır. Sonuç olarak uluslararası rehberlerde sıralanan önlemlerden izolasyon, bariyer 
önlemleri (eldiven, maske, boks önlüğü vs.), uygun antibiyotik kullanımı ve dekolo-
nizasyon tartışmaya ve yeniden değerlendirmeye açık alanlardır. El yıkama ise birinci 
sırada önemini korumaktadır.
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Vankomisin Dirençli Enterokoklar (VRE)
Yapılan çalışmaların sistematik analizinde VRE saptanmasının mortaliteyi artır-

dığı gösterilmiştir. Türkiye’de hastane enfeksiyonu olarak VRE salgını ilk kez 2002 
yılında bildirilmiştir. Sağlık çalışanlarının VRE taşıdığı çeşitli çalışmalarda gösteril-
miştir. Son çalışmalardan birinde VRE enfeksiyonunun en çok sağlık çalışanlarının 
antekübital bölgesi ve kan basıncı manometresinin manşonu aracılığı ile taşındığı 
belirtilmiştir. 

Son yıllarda, alınan kontrol önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek için matema-
tik model çalışmaları öne çıkmaktadır. Bir yoğun bakım ünitesinde VRE kontrolü için 
yapılan bir modelleme çalışmasında ellerin yıkanmasının en önemli kontrol önlemi 
olduğu saptanmıştır. İkinci en önemli faktör ise hasta bakımında görev alan sağlık 
çalışanlarının sayısı ve azlığıdır (staff cohorting).

Clostridium difficile
Clostridium difficile pseudomembranöz kolite ve diğer C.difficile ilişkili hastalıklara ne-

den olan Gram-pozitif, spor yapan bir bakteridir ve 1970’lerde yapılan çalışmalar A ve B 
olmak üzere iki toksininin patogenezden sorumlu olduğunu göstermiştir. Enfeksiyonun 
geçişinde antimikrobiyal kullanımı ve çevresel kontaminasyon iki önemli faktördür. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1980’lerden 2001’e doğru, Clostridium difficile en-
feksiyonlarının oranının ve ilişkili hastalıkların ciddiyetinin giderek artmakta olduğu 
bildirilmiştir. Bu artışın dikkat çekmesi üzerine Hastalıkları Kontrol ve Koruma Mer-
kezinin (CDC) çalışmaları sonucunda, daha önce yaygın olmayan bir C. difficile suşu-
nun florokinolonlara daha dirençli hale gelerek salgınlara neden olduğu anlaşılmıştır. 
Bu sonuç, hastane enfeksiyonları alanında geçtiğimiz yılın en önemli bulgularından 
biri olarak öne çıkmaktadır.

Kateter ilişkili infeksiyonlar
Yoğun bakımlarda çok yönlü enfeksiyon kontrol çalışmaları sonucunda kateter 

ilişkili bakteremilerde ciddi düşüşler sağlandığı ileri sürülmektedir. Çok yönlü çalış-
malar genel olarak 5 başlık altında toplanabilir;  1) Çalışanların eğitilmesi, 2) kate-
ter yerleştirme formunun oluşturulması, 3) Kateteri yerleştirenler tarafından her gün 
kateterin çıkarılmasının sorgulanması, 4) Kateter ilişkili enfeksiyonların kontrolünde 
uygulanmakta olan rehberlere uyulup uyulmadığının bir kontrol listesi ile izlenmesi, 
5) Rehberlerde yer almayan bir uygulama ile karşılaşıldığında kateter yerleştirilmesi-
nin durdurulmasında hemşirelerin yetkilerinin artırılması. Bir cerrahi yoğun bakım 
ünitesinde, bu uygulamaların sonucunda 43 kateter ilişkili bakteremi ve 8 ölümün en-
gellendiği ve bu sayede 1,945,922 dolarlık bir kazanç elde edildiği ileri sürülmüştür. 
Antibiyotikli ve dezenfektanlı kateter uygulamaları ise halen tartışmalıdır. 
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Nozokomiyal Legionella Enfeksiyonları

Hastane kaynaklı Lejyoner hastalığı sporadik ya da salgının bir parçası olarak kar-
şımıza çıkabilir. Legionella türleri su sistemleri içinde bulunabileceğinden, hastane su-
yunun bu bakteri ile kolonize olması şaşırtıcı bir durum değildir. Ancak bu durumda 
neler yapılması gerektiği konusunda bazı farklı görüşler vardır. Öncelikle, uygun labo-
ratuvar altyapısı sağlanarak bu konuda dikkatli olunmalı, hastane su sisteminin stand-
artlara uygunluğundan ve sıcak suyun 55 °C üzerinde verildiğinden emin olunmalıdır. 
Türkiye’den bu yıl içinde 6 olgu ile seyreden hastane kaynaklı bir lejyonella salgını 
bildirilmiştir. Bu salgın, yüksek sıcaklıkta suyun musluklardan boşaltımasıyla kontrol 
altına alınmıştır. 
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Febril Nötropeni Kılavuzları

Hamdi Akan 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Tıpta kılavuzların hazırlanma süreci yoğun ve zaman alıcıdır. Uzun sürede hazır-
lanan bu kılavuzlar kısa sürede güncelliğini yitirebilmekte ve yenilenmesi gerekmek-
tedir. Ayrıca kılavuzların kullanıma girmesi ve eski bilgilerin ve alışkanlıkların yerine 
geçmesi zor olmaktadır. Genellikle kılavuzlar yalnız klinik araştırmalarda kullanıl-
maktadır. Bu engelleri aşabilmek için kılavuzların güncel gereksinimlere yanıt verme-
si, kanıta dayalı olması ve yayın ve toplantılarla kullanılabilir hale gelmesi gerekmek-
tedir. Bu konuşmanın amacı da Febril Nötropeni ile ilgili olarak çeşitli ülkelerde ha-
zırlanmış olan kılavuzları gözden geçirmek ve ortak ve farklı noktaları sunabilmektir. 
Febril nötropeni ile ilgili olarak günümüzde çeşitli kılavuzlar vardır. Bu kılavuzların 
bazıları doğrudan febril nötropeniyi ele alırken, bazıları ele aldığı ana konuyu inceler-
ken, alt konu olarak febril nötropenik hastalarda özel bir alt konuyu inceleyebilir (Ör. 
Kateter kılavuzunda nötropenik hastada kateter infeksiyonları veya Toraks Derneği 
kılavuzunda immünkompromize hastada pnömoni gibi). Yine immünkompromize 
hastalarla ilgili kılavuzlar doğrudan febril nötropeniyi ilgilendirmektedir. Bu yazıda 
başlıca 3 kılavuzun ve Türk kılavuzlarının ana hatları, ve farklılıkları incelenecektir. 
Bu 3 kılavuz şunlardır: 

1.  Infectious Diseases Society of America (IDSA) kılavuzu (2002 Guidelines for the 
Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer. 

2.  Alman Febril Nötropeni Kılavuzları (Recommendations of the Infectious Disea-
ses Working Party (AGIHO) of the German Society of Hematology and Oncology 
(DGHO))

3.  Japon Febril Nötropeni Kılavuzu (Evidence-Based Recommendations for Anti-
microbial Use in Febrile Neutropenia in Japan: Executive Summary)

Bunların dışında burada değinmeyeceğimiz The Indian Society of Medical and 
Paediatric Oncology (ISMPO) tarafından yayınlanan Febril Nötropeni Kılavuzu, Şili 
Febril Nötropeni Konsensusu, Tayland (Asya-Pasifik) Febril Nötropeni Kılavuzu ayrı-
ca Toraks Derneği Bağışıklığı Baskılanmış Erişkin Hastalarda Pnömoni Tanı ve Teda-
vi Rehberi, ASCO Hematopoetik koloni uyarıcı faktörlerin kullanımı kılavuzu (2000 
Update of Recommendations for the Use of Hematopoietic Colony-Stimulating Fac-
tors: Evidence-Based, Clinical Practice Guidelines) ve Kök hücre nakli yapılanlarda 
oportunistik infeksiyonları önleme kılavuzu (Guidelines for Preventing Opportunistic 
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Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients) da konu ile ilgile-
nenlere yardımcı olabilecektir. 

Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) 2002 Kılavuzu 

2002 Guidelines for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with 
Cancer. Walter T. Hughes, Donald Armstrong, Gerald P. Bodey, Eric J. Bow, Arthur E. 
Brown, Thierry Calandra, Ronald Feld, Philip A. Pizzo, Kenneth V. I. Rolston, Jerry L. 
Shenep, and Lowell S. Young. CID 2002; 34:730-751

Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Infectious Diseases Society of Ameri-
ca) tarafından yayınlanan bu kılavuz ilk defa 1997 yılında yine Clinical Infectious Di-
seases (CID)’de yayınlanmıştı. 2002 yılında ise bu kılavuzun güncellenmiş versiyonu 
yayınlandı. Aslında bu iki kılavuzunda ilk taslağı 1990 yılında Journal of Infectious 
Disease’de yayınlanmıştı. Her ne kadar Amerikan kılavuzu gibi algılansa da, kılavuzun 
hazırlanmasında Kanada ve Avrupa’dan da katkı olmuştur. 1997 ile 2002 versiyonları 
arasında önemli farklar olduğunu söylemek olası değildir. Bazı kaynaklar çıkartılmış, 
genel bilgiler azaltılmış ve ilaçların yan etkileri, özellikle alerjik etkileri ile ilgili bilgi-
lere 2002 kılavuzunda yer verilmemiştir. Pek çok kılavuzda olduğu gibi bu kılavuz da 
tanımlarla başlamaktadır. Burada en önemli nokta diğer kılavuzlarla fark oluşturan 
ateş tanımıdır. Ateş tanımı, ABD’de vücut ısısının Fahrenheit ile ölçülmesi nedeni ile 
Santigrat karşılığı 38.3 °C gibi ilginç bir değer olmaktadır. Japonya Kılavuzunda ise 
vücut ısısı 38.0 °C olarak kullanılmaktadır. 

Alman Hematoloji-Onkoloji Derneği (DHGO) İnfeksiyon Hastalıkları 
Çalışma Grubu (AGIHO) Kılavuzları

DGHO-AGIHO kılavuzları IDSA kılavuzundan farklı olarak tek bir metin halinde 
değil, farklı başlıklar halinde 2003 yılında Annals of Hematology’nin eki olarak yayın-
lanmıştır. Bu başlıklar arasında:

1.  Nötropenik hastalarda sebebi açıklanamayan ateşin antimikrobiyal tedavisi
2.  Nötropenik hastalarda dokümente infeksiyonların tanı ve tedavisi
3.  Nötropenik hastalarda santral venöz kateterlere bağlı infeksiyonlar
4.  Yüksek doz kemo-radyoterapi ve otolog kök hücre nakli sonrası gelişen febril 

komplikasyonların antimikrobiyal tedavisi
5. Allogeneik kök hücre nakli sonrası gelişen infeksiyonlar: epidemiyoloji ve girişim-

sel tedavi stratejileri
6. Hematolojik malignitesi ve solid tümörü olan hastalarda invazif fungal infeksi-

yonların profilaksisi
7. Hematoloji-Onkolojide invazif fungal infeksiyonların tanısı 
8. Hematoloji-Onkolojide invazif fungal infeksiyonların tedavisi yer almaktadır.
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Bu üç kılavuz ve Türk Febril Nötropeni Kılavuzları arasındaki farklar tablolarda 
özetlenmiştir. Bu tablolarda kılavuz içeriklerinin karşılaştırılması, tanımlar, başlangıç 
tedavisi, ateşi düşenlerde tedavi, ateşi devam edenlere yaklaşım, tedavi süresi ve anti-
fungal tedavi yer almaktadır.  

Japonya Febril Nötropeni Kılavuzu

Evidence-based recommendations for antimicrobial use in febrile neutropenia in Ja-
pan. Clinical Infectious Diseases 2004; volume 39 (suppl 1) 

İlk defa 1998 Şubatında Japonya Miyazaki’de toplanan bir grup uzman Japonyada 
febril nötropenide antimikrobiyallerin kullanımı ile ilgili öneriler sunmuşlardır. Daha 
sonra Japon Akut Lösemi grubu bu hastalardaki infeksiyon komplikasyonları değer-
lendirmişlerdir. Bunun üzerinden uzun bir süre geçtiği için yeni bilgilerin ışığında 
Clinical Infectious Diseases’ın eki olarak yayınlanan bu önerileri sunmuşlardır. Bu 
önerilerin oluşmasında IDSA kılavuzunun belirleyici rolü vardır. CID’de yayınlanan 
bu öneriler dergi ekinin yalnız bir kısmını doldurmaktadır. Geri kalanı ise Avrupa 
ve ABD’den gelen yazılarla doldurulmuştur. Japonya önerilerini ilgilendiren başlıklar 
şunlardır:

1. Febril Nötropenik hastaların mikrobiyolojik verileri
2. Japonya’daki lösemik hastalarda antibiyotik kullanımı
3. Febril nötropenik hastaların ampirik tedavisinde Sefepim’e karşı Sefepim + Ami-

kasin: Randomize çalışma,
4. Japonya’da Febril Nötropenide antimikrobiyal kullanımı için kanıta dayalı öneri-

ler: özet
5. Nötropenik hastanın klinik özellikleri
6. Febril Nötropenik hastalarda risk kategorizasyonuna bağlı monoterapiye karşı 

dual tedavi
7. Başlangıçta ampirik antimikrobiyal tedavi
8. Febril Nötropenide antimikrobiyal profilaksi
9. Ekonomik konular: Japonya’da febril nötropenide masraf-etkin yaklaşım

Burada yayınlanan öneriler 1998’de yayınlanan önerilerin yenilenmiş halidir. 
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Tablo 2. Tanımlar ve kılavuzlar

Kılavuz Ateş MNS FUO/KTİ/MTİ Risk kategorizasyonu

IDSA Tek ölçüm ≥38.3°C 
1 saatten fazla ≥38°C

<500/mm3 veya 500-1000/mm3 
arasında olup, 500/mm3 altına 
düşmesi beklenen

Hayır Evet (MASSC,  
Talcott ve genel)

Alman Tek oral ≥38.3°C 
1 saatten fazla veya   
12 saatte 2 kez ≥38.0°C

<500/mm3 veya
500-1000/mm3 arasında olup, 
48 saat içinde 500/mm3 altına 
düşmesi beklenen

Evet Geniş (MASSC, AGIHO)

Japon Tek aksiller ≥37.5°C 
Tek oral ≥38°C

<500/mm3 Hayır Genel

Türk (erişkin) Tek ≥38.3°C
1 saatten fazla ≥38.0°C

<500/mm3 veya
500-1000/mm3 arasında olup, 
48 saat içinde 500/mm3 altına 
düşmesi beklenen

Evet Evet (MASSC)

Türk (pediatrik) Tek aksiller ≥38.0°C 
1 saatten fazla ≥37.5°C

<500/mm3 veya
500-1000/mm3 arasında olup, 
24-48 saat içinde 500/mm3  
altına düşmesi beklenen

Evet Evet (Genel)

Tablo 3. Başlangıç tedavisi

Kılavuz Düşük risk Orta risk Yüksek risk Glikopeptid kullanımı*

Oral Tedavi IV Tedavi

IDSA Siprofloksasin 
+ Amoksisilin/

Klavulonat

Sefepim/
Seftazidim/

Karbapenem

Yok Sefepim/Seftazidim/
Karbapenem/
antipsödomonal 
penisilin + 
Aminoglikozid

Kateter infeksiyonu
PRP ve MRSA kolonizasyonu
Kan kültüründe Gr (+) mo.
Hipotansiyon ve KVS sorunu 

Alman Siprofloksasin/
Levofloksasin 

+ Amoksisilin/
Klavulonat

Sefepim/
Seftazidim/
Pip-Tazo/ 

Karbapenem ± 
Aminoglikozid

Sefepim/
Seftazidim/
Pip-Tazo/ 

Karbapenem ± 
Aminoglikozid

Sefepim/Seftazidim/
Pip-Tazo/ 
Karbapenem ± 
Aminoglikozid

Başlangıç tedavisinde hayır
Yalnız: WHO Grade III-IV 
mukozit, kateter infeksiyonu 
şüphesi, Streptococ. viridans 
infeksiyonu

Japon Siprofloksasin/
Levofloksasin
± Amoksisilin/

Klavulonat

Sefepim/
Seftazidim/

Karbapenem

Yok Sefepim/Seftazidim/
Karbapenem ± 
Aminoglikozid

MRSA dokümantasyonu varsa

Türk 
(Erişkin)

Siprofloksasin 
+ Amoksisilin/

Klavulonat

Yok Sefepim/Seftazidim/
Karbapenem/Pip-
tazo/ Sulbaktam-
Sefoperazon ± 
Aminoglikozid 

Ağır mukozit
Kateter infeksiyonu
PRP ve MRSA kolonizasyonu 
Kinolon profilaksisi 
Hipotansiyon
Kan kültüründe Gr (+) mo.

Türk 
(Pediatrik)

Önerilmemekte Sefepim/
Seftazidim/

Karbapenem

Yok Sefepim/Seftazidim/
Karbapenem ± 
Aminoglikozid 

Ağır mukozit
Kateter infeksiyonu
PRP ve MRSA kolonizasyonu 
Ağır Kemoterapi (ARA-C) 
Hipotansiyon ve KVS sorunu
Kan kültüründe Gr (+) mo.
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Tablo 4. Ateşi düşenlerde tedavi

Kılavuz Etken izole edildi
Mikrobiyolojik ve klinik
dokümantasyon yok

IDSA Uygun antibiyotik-geniş spektrum sağlanmalı. 
En az 7 gün ya da MNC>500/mm3 olana 
kadar. Nötropeni uzayacaksa erken kesmek için 
mukozit, kateter infeksiyonu veya kemoterapi 
planlanması olmamalı

Düşük risklilerde 2. günden sonra oral Siprofloksasin 
+Amoksilin-Klavulanat (erişkinde) ve Sefiksim 
(çocuklarda). Yüksek risklilerde IV ilaçlarla devam. 
Süre en az 7 gün, kültürler negatif olana ve hasta klinik 
olarak düzelene kadar devam edilmeli.

Alman Risk grubuna göre ve etkene göre değişmekte 
(ayrıntı yok).

Tüm risk gruplarında başlangıçtaki tedavilere devam et. 
Nötrofil düzeylerine göre süre değişmekte 

Japon Tedaviyi etkene göre modifiye et. Başlangıç 
tedavisinin spektrumu yeterli ise değiştirme.

Tedaviyi değiştirme. Süre nötropeniye göre değişmekte. 

Türk (Erişkin Başlangıçtaki geniş spektrumu daraltmadan 
etkene yönelik tedavi. 

Düşük risk kategorisine dönen stabil ve nötrofilleri 
artmaya başlayan hastada oral tedavi, halen yüksek 
risk olup genel durumu stabil ise 7-10 gün parenteral, 
genel durumu bozuk ise nötropeniden çıkana kadar 
parenteral tedavi.

Türk (Pediatrik) Etkene uygun değişiklik yap. Düşük riskli ise IV tedaviye devam veya Siprofloksasin 
+Amoksilin-Klavulanat ya da Sefiksim. Yüksek riskli 
ise aynı tedaviye devam.

Tablo 5. Ateş devam edenlere yaklaşım (3-5.gün)

Kılavuz Etken izole edildi Mikrobiyolojik ve klinik
dokümantasyon yok

IDSA Uygun antibiyotik eklenir-geniş spektrum 
sağlanmalı. En az 7 gün ya da MNC>500/mm3 
olana kadar. Nötropeni uzayacaksa erken kesmek 
için mukozit, kateter infeksiyonu veya kemoterapi 
planlanması olmamalı

Başlangıç tedavisine devam edilebilir, antibiyotikleri 
değiştirilebilir, veya nötropeni süresinin uzun olacağı 
düşünülüyorsa antifungal eklenir. Glikopeptid almıyorsa 
kriterlere bakılır, alıyorsa kesilebilir. 

Alman Etkene yönelik tedavi eklenecek Yeniden değerlendirme ve düşük risklilerde oral 
alanlarda IV monoterapi, IV monoterapi alanlarda 
tedaviye aminoglikozid eklenmesi. Yüksek risklilerde 
klinik durum stabil değilse karbapenem + antifungal

Japon Etkene göre değiştir. Gram pozitif ise glikopeptid 
ekle

Stabil ise değiştirme. Kötüleşiyorsa monoterapiye 
aminoglikozid ekle ve monoterapiyi değiştir. Ateş yine 
devam ederse, antifungale geç.

Türk (Erişkin Etkene yönelik değişiklik yap. Spektrumu daraltma. Genel durum stabil ise aynı tedaviye devam (en fazla 7 
gün), monoterapiye aminoglikozid ekle, sefalosporini 
karbapenemle değiştir. Kriterler yoksa glikopeptid 
ekleme. Ateş devam ederse 5. günde antifungal ekle. 
Glikopeptid alıyorsa kes.

Türk (Pediatrik) Etkene uygun tedavi Hastayı yeniden değerlendir. Genel durum stabil ise aynı 
tedaviye devam. Glikopeptidi kesmek üzere değerlendir. 
Genel durum bozuluyorsa antibiyotikleri değiştir. 5-7 
günde ateş var ve nötropeni düzelmiyor antifungal ekle.
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Tablo 6. Febril Nötropenide tedavi süresi

Kılavuz Nötropeniden çıktı Nötropeni devam ediyor

IDSA Ateş yok (48 saat), infeksiyon odağı yok, tedaviyi kes. Nötropeniden çıkana kadar devam et. Düşük riskli 
olan, infeksiyon odağı olmayan, 5-7 gün ateşi 
olmayanda tedaviyi kes 

Alman Düşük riskli ise ateş düştükten sonraki 3 ateşsiz günde 
tedaviyi tamamla, orta riskli grupta ateş düşerse toplam 
10 gün tedavi, yüksek riskli grupta Eğer nötrofil sayısı 
1000/mm3 üzerine çıkmışsa 2 ateşsiz gün yeterli ancak 
toplam süre 7 günden az olmamalı. 

Yüksek riskli grupta, ateş 72 saatte düşmüs ise 
ve nötrofil sayısı 1000/mm3 altında ise 7 ateşsiz 
günde kes. 

Japon 3–5 gün afebril olup, nötrofil sayısı 500/mm3 üzerinde 
olanlarda tedavi süresi 7 gün, Ateş devam ediyor ancak 
nötrofil sayısı artıyorsa, nötrofil 500/mm3 üzerine 
çıktıktan 4-5 gün sonra kesilebilir. 

3–5. gün afebril olup, nötrofil sayısı 500/mm3 
altında ise 15 ateşsiz günde kesilebilir. Ateş 
devam ediyor ancak nötrofil sayısı halen 500/
mm3 altında ise tedaviye haftalar boyunca devam 
edilebilir.

Türk (Erişkin Ateş düştü, toplam 7-10 gün tedavi. Ateş düştü, stabil toplam 7-10 gün tedavi. Ateş 
yok, genel durumu bozuk ise nötropeniden 
çıkana kadar devam et. Ateş devam ediyor, etken 
yok, stabil ise bir hafta sonunda değerlendir. 
Ateş devam ediyor, genel durum iyi değilse 
modifikasyonları yap.

Türk (Pediatrik) 3–5. günde ateş düştü, nötrofil sayısı 500/mm3 üzerinde 
ise 48 saat sonra tedaviyi kes. Ateş devam ediyorsa 
nötrofil sayısı 500/mm3 üzerinde olduktan sonraki 4-5 
günde kes. 

3–5. günde ateş düştü, nötrofil sayısı 100-500/
mm3, stabil hasta ateşsiz 5-7 günde kes. Yüksek 
riskli ise 2 hafta devam et. Ateş devam ediyorsa 
2 hafta ilaca devam et ve stabil olunca kes.

Tablo 7. Antifungal tedavi 

Kılavuz Amfoterisin-B Flukonazol

IDSA 5 gün ateşi varsa Amfo-B ekle
5 gün ateşi var ancak nötropeniden çıkacak  
ve fungal infeksiyon bulgusu olmayanda bekle

Yalnız Aspergillus ve azol dirençli Candida görülmeyen, 
flukonazol profilaksisi almamış, sinus ve pulmoner  
infiltratı olmayan hastalarda 

Alman 72-96 saatte ateş var, klinik stabil değil, 
flukonazol, amfo-B, itrakonazol,  
vorikonazol, caspofungin kullanılabilir. 

Ateş yine devam ederse (72-96 saat) flukonazolu kes,  
amfo-B, itrakonazol, vorikonazol, caspofungin ver. Azol  
dirençli Candida infeksiyonu sık olan yerlerde Flukonazol 
verme. Flukonazol profilaksisi alanlarda Flukonazol sorunlu olabilir.  

Japon 5 günden fazla ateşi olanlarda antifungal 
ekle. Flukonazol, amfo-B veya Micafungin 
kullanılabilir. 

Azol profilaksisi yapılanlarda Flukonazol kullanma

Türk (Erişkin 5 veya daha fazla gün ateşi varsa  
Amfo-B ekle 5 veya daha fazla gün ateşi 
var ancak nötropeniden çıkacak ve fungal 
infeksiyon bulgusu olmayanda bekle.  
Amfo-B, caspofungin, vorikonazol 

Antifungal profilakside flukonazol kullanılmış ise,  
flukonazole dirençli olan bir maya ile kolonize ise, 
flukonazole direnç oranı yüksek ise, sinüs veya  
pulmoner infeksiyonu düşündüren belirti ve/veya  
bulgular varsa empirik tedavide flukonazol önerilmez.

Türk (Pediatrik) Yüksek riskli hastalarda 5. günde, düşük 
riskli hastalarda 7. günde eklenebilir. 
Lipid formulasyonlar Nefrotoksisite ve 
hepatotoksisite olan hastalarda kullanılmalı.

Aspergillus ve azol dirençli Candida görülmeyen 
merkezlerde, sinuzit ve pnömoni gösterilmeyen hastalarda. 



1137. Febril Nötropeni Simpozyumu

Kaynaklar

 1.  Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Febril Nötropeni Çalışma Grubu. Flora 2004; 
9:5-28

 2.  Pediyatrik febril nötropeni Kılavuzu. Flora 2004; 9: 73-105 

 3.  2002 Guidelines for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic Patients with Cancer. Walter T. 
Hughes, Donald Armstrong, Gerald P. Bodey et al. CID 2002; 34:730-751

 4.  Santolaya ME, Rabagliati R, Bidart T et al.  Sociedad Chilena de Infectologia;  Sociedad Chilena de 
Hematologia. [Consensus: Rational approach towards the patient with cancer, fever and neutropenia]. 
Rev Chilena Infectol. 2005; 22 Suppl 2:S79-113.

 5.  Jun HX, Zhixiang S, Chun W et al. Clinical guidelines for the management of cancer patients with 
neutropenia and unexplained fever. Int J Antimicrob Agents. 2005 Dec; 26 Suppl 2:S128-32; 

 6.  Antimicrobial therapy of unexplained fever in neutropenic patients. Guidelines of the Infectious Dis-
eases Working Party (AGIHO) of the German Society of Hematology and Oncology (DGHO), Study 
Group Interventional Therapy of Unexplained Fever, Arbeitsgemeinschaft Supportivmassnahmen in
der Onkologie (ASO) of the Deutsche Krebsgesellschaft (DKG-German Cancer Society) Ann Hematol. 
2003 Oct; 82 Suppl 2:S105-17. Epub 2003 Sep 09. 

 7.  Toraks Derneği Bağışıklığı Baskılanmış Erişkin Hastalarda Pnömoni Tanı ve Tedavi Rehberi 2002. 
Özlem Özdemir, Levent Tabak, Hamdi Akan et al. Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu. 
Bağışıklığı Baskılanmış Hastalarda Pnömoniler Alt Çalışma Grubu. Toraks Dergisi 2002;  3(Suppl):27-
42

 8.  2000 Update of Recommendations for the Use of Hematopoietic Colony-Stimulating Factors: Evi-
dence-Based, Clinical Practice Guidelines. Howard Ozer, James O. Armitage, Charles L. Bennett et al. 
American Society of Clinical Oncology Growth Factors Expert Panel. Journal of Clinical Oncology, Vol 
18, No 20 (October 15), 2000: 3558-3585



114 Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / Ankara, 23-26 Şubat 2006

Yeni Avrupa Febril Nötropeni Kılavuzu Neler Getiriyor?

Murat Akova  
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara

Son yıllarda febril nötropenik hastaların tanı ve tedavisine yönelik çok sayıda deği-
şik kılavuz yayınlanmıştır. Ancak IDSA dışındaki kılavuzların çeşitli ülkelerdeki yerel 
dernekler tarafından yayınlanması ve daha çok sadece kılavuzu yayınlayan derneğin 
ve bulunduğu ülkenin bilim adamlarının görüşlerini yansıtması dikkate alındığında 
uluslararası görüşü yansıtan ve kendinden önceki kılavuzlarda değinilmemiş konular-
da öneriler sunan bir kılavuzun gerekliliğini haklı kılmaktadır.

Yukarıda sayılan görüşlerden hareketle Avrupa’da febril nötropeni ile uğraşan ve 
değişik bilimsel kuruluşların çatısı altında örgütlenmiş hematolog, onkolog, infeksi-
yon hastalıkları uzmanı ve mikrobiyoloji uzmanlarından oluşan bir grup bilim adamı 
30 Eylül 1 Ekim 2005 tarihleri arasında Fransa’nın Nice kentinde “First European Con-
ference on Infection in Leukemia (ECIL-1)” adlı bir toplantıda biraraya geldiler. Top-
lantıda temsil edilen dernek ve bilimsel kuruluşar arasında “EORTC-İnfeksiyon Has-
talıkları Grubu-IDG”, “Immunocompromised Host Society”, “European Bone Marrow 
Transplantation Derneği İnfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu” ve “Leukemia Net” 
yer almaktaydı. Toplantıya 24 ülkeden 56 bilim adamı katıldı.

Toplantı sırasında üzerinde görüşbirliği sağlanarak öneriler belirlenen beş ana 
konu belirlendi. Bunlar sırasıyla:

Kinolon profilaksisi 
Aminoglikozid kullanımı 
Glikopeptid kullanımı 
Empirik antifungal tedavi 
Antifungal profilaksi 
Antifungal tedavi (Aspergillus ve kandida) olarak tartışıldı.

Her konu için bir çalışma grubu tarafından hazırlanan öneriler toplantının son 
günü tartışılarak kısa öneriler listesi hazırlandı. Bu önerilerin 2006 yılı içinde çeşitli 
bilimsel dergilerde yayınlanması planlanmaktadır. 

Yukarıda sayılan başlıklarda belirlenen önerilerden antibakteriyel tedaviye ilişkin 
olanlar kısaca aşağıda özetlenmiştir:
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1) Kinolon profilaksisi: 
•  akut lösemi için intensif kemoterapi alan erişkin hastalara, 
•  myeloablatif tedavi sonrası kök hücre nakli yapılacak erişkin hastalar 
•  dirençli gram-negatif bakteri sıklığı düşük ünitelerde uygulanabilir.

Profilaksiye ilişkin özellikler aşağıda sıralanmıştır:  
• Kemoterapi ile başlanmalı  
•  Empirik antibiyotik tedavisi başlandığında sonlandırılmalı  
•  Kullanılması önerilen ilaçlar 
 –  Siprofloksasin 2 X 500 mg  
 –  Levofloksasin 1 X 500 mg  
•  Profilaksi verilen hastalarda periyodik monitorizasyon yapılmalıdır.   
 Bu monitorizasyon 
 –  Empirik tedavi kullanımı 
 –  Gram-negatiflerde kinolon direnci 
 –  Mortalite verilerini kapsamalıdır. 
•  Profilaksi uygulanan hastalarda empirik tedavi başlandığı takdirde 
 –  Empirik tedavi olası dirençli patojenleri kapsamalı (P. aeruginosa ve kinolon  
  dirençli suşlar) 
 –  1. basamak empirik tedavi başarısız kalırsa MDR gram-pozitif ’ler de dikkate  
  alınmalıdır.

2)  Empirik aminoglikozid kullanımı: Bu başlık altında üzerinde görüşbirliğine  
varılan noktalar aşağıda gösterilmiştir: 
•  Genel olarak beta-laktam monoterapisi aminoglikozid kombinasyonu kadar  
 etkin ve daha az toksik  
•  Ateşi süren hastalara aminoglikozid eklemek gereksiz 

Mikrobiyolojik kanıtlanmış gram-negatif infeksiyonlarda aminoglikozid eklemek 
gereksiz  
•  P. aeruginosa veya dirençli gram-negatif bakteri infeksiyonu şüphesi, pnömoni 
varlığında ve direnç gelişimini engellemek için aminoglikozid eklemek gereksiz 
•  Tek doz uygulamak yeterli  
•  Sadece ağır sepsis ve septik şok halinde kullanılmalı 

3)  Empirik glikopeptid kullanımı: 
•  Başlangıçtaki empirik tedavide gereksiz  
•  Empirik tedaviye ekleme
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Perzistan ateş halinde gereksiz. Buna karşın;  
 a. Hipotansiyon ve şok  
 b. Dirençli Gram-pozitif infeksiyon 
 c. MRSA kolonizasyonu  
 d. Olası dirençli gram-pozitflere bağlı klinik dökümante infeksiyon   
  (kateter, cilt) durumunda gerekli olabilir.

Antifungal tedaviye ilişkin tartışılan 3 başlıktaki önerilerin ayrıntıları Simpozyum 
sırasında tartışılacaktır. 
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Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi 
Kılavuzu-Yenilikler

Esin Şenol 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İlki 2004 yılında basılan (Flora 2004; 9(1):5-28), Febril Nötropeni Çalışma Grubu 
tarafından Türkiye’de ateşli nötropenik hastaların izlemine yardımcı olmak amacıyle 
hazırlanan kılavuz, yeni kılavuzlar, bu hastaların tedavi ve tanısında yeni onay alan 
ajanlar ve yöntemler ve güncel gelişmeler nedeniyle 2005 yılı Şubat ayında 6. FEN 
Simpozyumunda, Febril Nötropeni Çalışma Grubu tarafından oluşturulan gruplar ile 
tartışılarak güncellenmiştir. Eklenmesi benimsenen yenilikler şöyle özetlenebilir.

Tanımlar ve Risk Grubu: Esin Şenol-Hamdi Akan başkanlığında: Harika Çelebi, 
Inci Ilhan, Volkan Hazar, Alev Türker, Ayşe Kars, Murat Tombuloğlu, Aynur Uğur 
Bilgin,Hürrem Bodur,Bayram Aydoslu, Rejin Kebudi;  Ateşli nötropenik hastalarda 
tanımlar ve risk belirlenmesinde;  Ülkemizde yaygın ateş ölçüm yönteminin hala ak-
siller ölçüm olduğu göz önünde bulundurularak, aksiler ölçümde 37.5 oC tanımının 
eklenmesi benimsenmiştir. Diğer yandan, nötropenik kanserli hastalarda risk tanım-
lanmasında kullanılan MASCC (Multinational Association for Supportive Care’in 
Cancer)skorlama sisteminin, oral tedavi veya ayaktan parenteral tedavi seçeneklerinin 
değerlendirilmesinde prediktif değeri yüksek ve çalışmalarla desteklenmiş olması ne-
deniyle korunmasına karar verilmiştir.

Tanı Yöntemleri Grubu;  Halit Özsüt-Özay Akan başkanlığında: Sevtap Arıkan, 
Önder Ergönül, Nurcan Baykam, Hande Arslan, Özlem Özdemir, Macir Arıyürek, 
Hüseyin Turgut Gülten Seçmeer, Gülçin Altınok. Bu bölüm ile ile ilgili ise;  invazif 
fungal infeksiyon tedavisinde pre-emptif tedavi olanağı sağlayacak, invazif-olmayan 
serolojik, moleküler yöntemlerden duyarlılık ve özgüllüğü iyi olanlar ve çalışmalarla 
desteklenenlerin ve YRBT (Yüksek Rezolusyonlu Bilgisayarlı Tomografi)’nin, tanısal 
yöntemler olarak bu hastaları izlemleyen merkezlerde kullanılması önerilmiştir.

 Antibakteriyel Tedavi ve Profilaksi Grubu: Murat Akova-Volkan Korten Baş-
kanlığında: Yeşim Çetinkaya Şardan, Rahmet Ceylan, Tezer Kutluk, Nurdan Taçyıldız, 
Ahmet Demirkazık, Mehmet Şencan, Fahir Özkalemkaş, Osman Özcebe, Özgür Öz-
yılkan, Recep Öztürk, Serap Gencer, Lebriz Yüksel Soycan, Kamuran Sayılır, Gülşen 
İskender. Bu bölüm ile ilgili;  etken bakteriler bölümünden anaerobik bakterilerin et-
ken olduğu ifadesi çıkarılmış ve Rituximab gibi ajanların tüberküloz riskini artırabile-
ceği vurgulanmıştır.Seçilmiş gruplarda kinolon profilaksisinin yapılabileceği ancak bu 
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yapılacaksa bu merkezde kinolon direnç surveyansının yapılması gerektiği vurguılan-
mıştır. Nötropenik hastalarda VRE surveyansının yapılabileceği ve bu hastalarda çok-
lu dirençli gram-negatiflerin (Acinetobacter spp., Pseudomunas spp., S. maltophilia) 
sorun yaratabileceği vurgulanmıştır.

Monoterapi uygulanacak hasta grubunda beklenen nötropeni süresinin 10 günden 
kısa, ANC sayısının 100’ün altında olmaması koşulları çıkarılmıştır.

Kombinasyon tedavilerinde, beta-laktam ajan seçeneği olarak tikarsilin-klavulonat 
çıkarılmıştır.

Glikopeptidli kombinasyonlar için beklenen nötropeni süresinin 10 günden uzun 
olma koşulu kaldırılmıştır.

İlk 72. saatte ateşi düşen FUO grubu hastalarda aminoglikozid başlangıç tedavisin-
de yer almışsa bu ajanın kesilebileceği belirtilmiştir.

İkinci- üçüncü hafta sonunda, 2 hafta antifungal tedavi almış ancak ateşi devam 
eden hastalarda hastanın iyi olması koşulu ile antibiyotiklerin kesilerek hastanın yeni-
den değerlendirilmesinin uygun olacağı benimsenmiştir. Gene ateşi 72. saat sonunda 
devam eden ancak genel durumu iyi hastalarda, 5 günden önce antibiyotik değişikliği 
gerekmeyeceği belirtilmiştir.

Antifungal Tedavi ve Profilaksi Grubu: Ömrüm Uzun başkanlığında: Hakan 
Göker, Yahya Büyükaşık, Rabin Saba, Ziya Kuruüzüm, Ali Mert, Yeşim Taşova, 
Sema Anak ise Caspofungin ateşli nötropenik hastaların empirik tedavisi için ya-
pılan geniş bir çalışma ile onay aldığından, bu ajanın empirik tedavi seçeneklerine 
eklenmesi benimsenmiştir. İnvazif aspergillozis (IA) tedavisi için de yeni bir triazol 
olan vorikonazol kullanım onayı almış ve kılavuzumuzdaki IA tedavi seçeneklerine 
eklenmesi benimsenmiştir. Gene Caspofungin tedavi yanıtsızlığı veya tedaviye tolerans 
olmaması durumunda, IA kurtarma tedavi seçenekleri arasına eklenmiştir.
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 Organ Transplantasyonu ve İnfeksiyon İlişkisi

Hande Arslan 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Son birkaç dekatta hastalıkların fizyopatolojisi konusunda sağlanan aydınlanma, tanı 
ve tedavi yöntemlerindeki hızlı gelişmeler, organ ve doku transplantasyonu alanında da 
ciddi atılımlar yapılmasına neden oldu. Böylece insan immünobiyolojisi üzerinde ilginç 
deneyler olarak başlayan transplantasyon uygulamaları, son kırk yıllık dönem içinde 
hızla gelişerek son dönem kalp, böbrek, akciğer, karaciğer hastalıkları için rutin bir teda-
vi yöntemi haline geldi. Günümüzde dünyada her yıl 40000 transplantasyon gerçekleşti-
rilmektedir ve çoğu merkezde bir yıllık greft sağkalım oranı %90’ın üzerindedir.

Ülkemizde ilk başarılı organ transplantasyonu 1975 yılında böbrek nakli olarak 
gerçekleştirilmiş ve 2004 yılının sonuna kadar;  7025 böbrek, 948 karaciğer, 154 kalp, 
196 kalp kapağı transplantasyonu başarı ile uygulanmıştır.

Transplantasyonda yaşanan gelişmelere ve hergün yeni bir transplantasyon alanı-
nın gelişerek tedavi pratiğine girmesine karşın transplantasyon başarısının önünde iki 
zorlu engel ilk günden bugüne var olmaya devam etmektedir. Bunlar; 

1. Allograft rejeksiyonu 
2. Fırsatçı mikroorganizmalarla gelişenler başta olmak üzere infeksiyonlardır.

Bu engeller birbiri ile doğrudan ilişkilidir ve immünsüpresif tedavi ile sitokinler, 
kemokinler ve büyüme faktörlerinin etkileşimi sonucu gelişirler. 

Bu hasta grubunda başta fırsatçı mikroorganizmalarla gelişenler olmak üzere in-
feksiyon riskini belirleyen üç faktör:

1. Operasyon sırasında gelişen teknik ve anatomik komplikasyonlar 
2. Hastanın bulunduğu ortamda maruz kaldığı mikroorganizma yoğunluğu (epide-
miyolojik temas) 
3. İmmünsüpresyonun net durumudur.

Organ transplantasyonu yapılan hastalarda infeksiyon gelişiminin geçen zaman ile 
ilişkisi:
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Hemen her tip solid organ transplantasyonunda kullanılan immünsüpresif rejim-
ler birbirine benzerlik göstermektedir. Bu nedenle transplantasyon sonrası immünyet-
mezlik genel olarak aynı mekanizmalarla ortaya çıkmakta ve tüm transplant hastala-
rında gözlenen infeksiyonlar benzerlik göstermektedir. Bunu bozan iki durum cerrahi 
alan ilişkili infeksiyonlar ve yoğun epidemiyolojik temastır.

Organ alıcılarında, transplantasyon sonrası geçen zaman ile gelişen infeksiyonların 
tipleri arasında kesin bir ilişki bulunmaktadır. Transplantasyon sonrası dönem infeksi-
yonlar açısından 3 temel zaman dilimine bölünebilir; 

1. Transplantasyon sonrası ilk bir ayda gelişen infeksiyonlar;  
a. Allograftla taşınan infeksiyonlar 
b. Alıcıda transplantasyon öncesi var olup, transplantasyon sonrası devam eden   
infeksiyonlar 
c. Teknik güçlüklere ve anatomik nedenlere bağlı olarak gelişen infeksiyonlar. 

a. Allograftla taşınan infeksiyonlar; 
Nadir olarak gelişse de transplantasyon sırasında donör organ veya dokuda var 

olan infeksiyonlar, transplantasyon sonrası dönemde alıcı için belirgin bir risktir. Ya-
yınlarda HIV, HBV ve diğer sistemik viral infeksiyonların allograft tarafından taşın-
dığı bildirilmiştir. 2004 yılında subaraknoid kanama nedeniyle öldüğü kabul edilen ve 
rutin verici taraması sırasında transplantasyon için kontrendikasyon kabul edilebile-
cek hiçbir patolojiye saptanmayan donörden yapılan organ transplantasyonları sonrası 
4 alıcıda (iki böbrek, bir karaciğer ve bir iliak arter) gelişen kuduz ensefalitine bağlı 
ölümler bu bulaş yolunun önemini vurgulamakta oldukça çarpıcı örneklerdir.

Donör adaylarının bir çoğu beyin ölümü bildirilmeden önce YBÜ’lerde oldukça ag-
resif tedaviler (çoklu damar kateterizasyonu, mesane kateterizasyonu, solunum desteği, 
hemodiyaliz vb.) alarak takip edilmektedirler. Bu nedenle adaylarda başta kan-dolaşım 
infeksiyonları olmak üzere bakteriyel ve fungal infeksiyonlar sık görülür. Bu infeksiyon-
ların transplantasyon sonrası alıcıda ağır infeksiyonlara yol açabildiği, en azından cerra-
hi dikişlere zarar verdiği ve mikotik anevrizmalara neden olduğu gösterilmiştir.

b. Alıcı adaylarının infeksiyonları:
Alıcıda transplantasyon öncesi var olan infeksiyonlar transplantasyon sonrası cid-

di komplikasyonlara yol açabilmektedir. Alıcı adayını transplantasyona hazırlarken ilk 
kural transplantasyon öncesi tedavisi mümkün olan tüm infeksiyonların tedavi edil-
mesidir. Böbrek transplantasyonu yapılacak son dönem böbrek yetmezlikli hastalar-
da diyaliz bu tür tedaviler için zaman sağlar. Ancak böbrek dışı transplantasyon alıcı 
adaylarının genellikle böyle bir şansı yoktur.
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Teknik güçlüklere ve anatomik nedenlere bağlı olarak gelişen infeksiyonlar: Trans-
plantasyon sonrası ilk ay gelişen infeksiyonların %95’i benzer cerrahi uygulanan hasta-
larda görülebilecek olan cerrahi alan, solunum yolu, üriner sistem, damar yolu, kateter 
infeksiyonlarıdır. Bu infeksiyonların insidansını belirleyen temel faktör operasyonun 
tipi, cerrahi teknik başarı, postoperatif bakımdır. Diğer bütün hastalarda olduğu gibi 
bu hastalarda infeksiyon riski;  damar içi girişimlerin ve drenaj kateterlerinin süre-
si, cerrahi işlem sırasında yerleştirilen stentler ve diğer yabancı cisimlerin, devitalize 
doku ve sıvı kolleksiyonlarının varlığı ile artmaktadır. Bu risk faktörlerinin varlığında 
antimikrobiyal proflaksi sadece infeksiyon gelişimini geciktirir. Buna karşın teknik ve 
anatomik problemlerin düzeltilmesi ile birlikte uygulanan antimikrobiyal tedavi bu 
hastalardaki başarının tek yoludur.

Transplantasyonu takiben ilk ay içinde immünsüpresif tedavi ilaç düzeyleri en yük-
sek seviyede olmasına karşın, bu dönmede fırsatçı infeksiyon riski oldukça düşüktür. 
Çünkü net immünosüpresyon bu ayın sonunda etkisini göstermeye başlayacaktır. Bu 
dönemde gelişen fırsatçı infeksiyonlar çoğunlukla yüksek oranda teması veya donör 
veya alıcıda daha önceden var olan infeksiyonu düşündürür. 

2. Transplantasyon sonrası 1-6. aylar arasında gelişen infeksiyonlar:
Solid organ transplantasyonu sonrasında immünsüpresyonun en yoğun yaşandığı 

dönemdir. Bu dönemde özellikle CMV başta olmak üzere, EBV, HHV6 gibi Herpes 
grubu virüsler ve HBV, HCV infeksiyonları etkin olarak görülür. Bu dönmedeki febril 
atakların yaklaşık 2/3’ü CMV’ye bağlı olarak gelişir.

Ayrıca hem kalıcı immünsüpresif tedavi hem de immünmodülatör viral infeksi-
yonların etkisi ile P. carinii, L. monocytogenes ve Aspergillus gibi fırsatçı infeksiyonlar 
da sık görülmektedir. 

3. Transplantasyondan 6 ay sonra görülen infeksiyonlar:
Bu dönemde nakil edilen organı çalışan alıcılar infeksiyon yönünden üçe ayrılırlar:

1. Alıcıların %80’inde allograft fonksiyonları iyidir ve daimi düşük doz immün-
süpresif tedavi kullanmaktadırlar. Bu grupta en çok saptanan infeksiyonlar, toplum 
kökenli respiratuvar viral infeksiyonlardır. 

2. Olguların %15’inde hepatit virusları, papilloma virus, HHV8 veya HIV’in neden 
olduğı kronik ve/veya progresif viral infeksiyonlar mevcuttur. Etkin antiviral tedavi 
almayanlarda progresif karaciğer hastalığı, hepatosellüler CA, squamatöz hücreli kar-
sinom, Kaposi sarkomu, korioretinit veya AIDS tablosu gelişebilir.
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3. Az sayıda hasta rekürrent veya kronik rejeksiyon nedeniyle bu dönemde de ciddi 
immünosüpresyona maruz kalabilir. Bu hastalarda immünmodülatör viruslarla geli-
şen infeksiyonlar saptanabilir. Yine P.carinii, C.neoformans, Nocardia, Aspergillus ve 
diğer fırsatçı infeksiyonlar açısından risk taşırlar. 

Solid Organ Transplantasyonu Sonrasında İnfeksiyon Gelişimini Önlemeye Yönelik 
Klavuz

Organ transplantasyonunun ülkemizde de yaygın bir tedavi yöntemi haline gel-
diği göz önüne alındığında bu hasta grubu ile ilgilenen uzmanlık dallarının hastaya 
yaklaşımı çok net olarak bilmesi gereklidir. Bu nedenle transplantasyon öncesinde, 
sırasında ve sonrasında infeksiyon açısından yaklaşımı sağlayacak klavuzların olması, 
bu hastalar için çok önemli olan zaman kaybını önleyecek daha uzun ve sağlıklı hasta 
ve organ sağkalımına yardımcı olacaktır. SOT sonrası infeksiyonların önlenmesi için ge-
liştirilecek olan klavuzdan beklenenler; 

Transplantasyon öncesinde;  alıcıda var olan veya donör organdan bulaşabilecek 
infeksiyonların irdelenmesini, verilecek organın uygunluğunun belirlenmesini sağ-
laması, alıcı adayında transplantasyon sonrası gelişmesi önlenebilecek infeksiyonlara 
karşı bağışıklama önerilerini içermesi Transplantasyon sırasında;  uygulanacak prof-
laksi önerilerini içermesi

Transplantasyon sonrasında;  infeksiyon gelişiminin önlenmesi (epidemiyolojik te-
mastan kaçınma, kemoproflaksi gb.) için öneriler içermesi, gelişebilecek infeksiyonla-
rın tanı yöntemlerini ve tedavi seçeneklerini (nakil organ ve kullanılan immünsüpresif 
ajanlarla etkileşimlerini göz önüne alarak) içermesidir. 
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