
1038. Febril Nötropeni Simpozyumu

Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesinde febril nötropeni tan› ve tedavisi he-

matoloji bilim dal› ve infeksiyon hastal›klar› anabilim dal› aras›nda gerçekleştirilen

iş birliği ile sağlanmaktad›r. Yeni oluşturulan Dokuz Eylül Febril Nötropeni Çal›ş-

ma Grubu bu konuda kurumsal kimlik tan›m› ve standart hasta izlemi planlanmas›

aç›s›ndan daha başar›l› bir uygulama ortam› oluşturmaktad›r. Bütçe Uygulama Tali-

mat› gereğince antibiyotik kullan›m ilkeleri çerçevesinde getirilen ilaç reçeteleme

k›s›tlamalar› doğrultusunda hastanemizde iki y›ld›r Hastane İnfeksiyon Kontrol Ko-

mitesinden geçen empirik febril nötropeni k›lavuzu sayesinde hasta tan› ve tedavi-

sinde uygulanan protokol standart bir hale gelmiştir.

Hastanemizde FEN Erişkin Febril Nötropeni K›lavuzu ilkeleri gözetilerek haz›r-

lanan empirik tedavi yaklaş›m› sürdürülmektedir. Ateşi olan nötropenik hastada ge-

rekli laboratuvar incelemeleri ve kültür örnek al›mlar› sonras› saptanan bulgular ›ş›-

ğ›nda dokümante infeksiyon yoksa, empirik olarak tazobaktam-piperasilin ile kom-

bine amikasin kullan›lmaktad›r. 2008 y›l›n›n ikinci ay› itibar› ile tek baş›na monote-

rapi olarak tazobaktam-piperasilin kullan›m› başlam›şt›r. Hastalarda saptanan klinik

infeksiyon bulgular› ya da eşlik eden klinik özellikler nedeni ile başlang›ç tedavisi

karbapenem grubu ile de olabilmektedir. 

Allojeneik kök hücre nakli grubu hastalar› d›ş›nda profilaksi uygulanmamaktad›r.

Hastalar›n klinik durumlar› stabil ve kültür üremeleri yoksa hasta ateş izleminde

72 saat ile beşinci gün aras›nda yap›lan yeniden değerlendirme sonras› rutin olarak

yüksek çözünürlüklü bilgisayarl› tomografi ve gerek görülen hastalarda sinüs tomog-

rafisi yap›lmaktad›r. Bulgular içinde gerek preemptif gerek empirik antifungal teda-

vi Bütçe Uygulama Talimatlar› k›s›tlamalar› ile başlanmaktad›r. Galaktomannan

ELISA takibi hasta nötropenik olduğu andan itibaren haftada iki kez istenmekte, an-

cak haftada bir kez bak›larak sonuçlar değerlendirilmektedir.

Antifungal tedavi seçeneği olarak klasik konvansiyonel amfoterisin B ile başla-

nan empirik ya da preemptif tedavi komplikasyon ya da intolerans durumunda lipo-

zomal amfo ve kaspofungin ile değiştirilmektedir. Hastane eczanemizde vorikonazol

bulunmamas› nedeni ile zorunlu hasta d›ş›nda preemptif ya da dokümante infeksiyon

tedavi seçeneği olamamaktad›r.
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Sitomegalovirüs (CMV) tan›s› için CMV antijenimisi bak›labilmekte, ancak nöt-

ropenik hasta test sonuçlar› sorun yaratabilmektedir.

Tüm tablolarda anl›k değişkenler olabileceği ve elde edilen klinik ve laboratuvar

bulgular›na göre hastalar›n tedavileri h›zl› bir şekilde değiştirilebilmektedir. 

Tüm birim hizmet içi eğitimi devam ettirilmekte ve tüm ünitede protokollere her

an ulaş›labilmesi sağlanmaktad›r.
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