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Erciyes Üniversitesi Hastaneleri toplam 1300 yatak kapasitesiyle ve yaklaş›k

olarak 10 milyon nüfusa hizmet vermektedir. Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal› 1998

y›l›ndan beri 72 yatak kapasitesine sahip müstakil bir hastanede hizmet vermektedir.

Bu tarihten itibaren Hematoloji-Onkoloji Hastanesine toplam 79.860 hasta yatarak

tedavi edilmiş ve 108.685 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. 

Yine son 10 y›l içerisinde 160’› allojeneik kök hücre transplantasyonu (AKİT)

olmak üzere yaklaş›k olarak 350 hastaya kök hücre transplantasyonu (KİT) yap›l-

m›şt›r. 2007 y›l›nda AKİT yap›lan hasta say›s› 48’dir.

Yoğun hasta sirkülasyonu ve yüksek KİT oranlar› nedeniyle ve bu hastalara da-

ha iyi hizmet verebilmek, yerinde ve zaman›nda müdahale edebilmek amac›yla 2001

y›l›ndan itibaren bir infeksiyon hastal›klar› uzman› ve ilgili hematologlar›n kat›l›-

m›yla “Febril Nötropeni Konseyi” oluşturulmuştur. Konsey haftada bir kez toplana-

rak olgular ayr›nt›l› bir şekilde değerlendirilmeye başlanm›şt›r. Radyolojik ve mik-

robiyolojik sonuçlar›n daha h›zl› ve doğru değerlendirilebilmesi, invaziv girişim ge-

reksiniminin zaman›nda karş›lanabilmesi amac›yla bir radyoloji, bir göğüs hastal›k-

lar› ve iki mikrobiyoloji (viroloji ve mikoloji üzerinde uzmanlaşm›ş) uzman›n›n ka-

t›l›m›yla konsey daha kapsaml› bir hale gelmiştir. Radyolojik tetkikler ve mikrobi-

yolojik sonuçlar klinik bilgilerle birlikte ele al›nmaya başlam›şt›r. Ayr›ca tan›sal gi-

rişimlerin zamanlamas›, s›kl›ğ›, tan›ya katk›lar› ve yeni tan› yöntemlerine olan ge-

reksinimler daha sağl›kl› olarak değerlendirilmeye başlanm›şt›r. Bu sayede febril

nötropenik hastalarda haftada bir toraks bilgisayarl› tomografi (BT), haftada iki kez

galaktomannan, haftada bir kez sitomegalovirüs (CMV) polimeraz zincir reaksiyonu

(PCR) ve antijenemi testleri yap›lmaktad›r. Gerekli olgularda önceki dönemlere

oranla daha s›k olarak bronkoskopi yap›lmakta ve gerekli örnekler al›nmaktad›r.

Pneumocystis jirovecii pnömonisi düşünülen olgularda Giemsa boyas› ve İFAT ile

balgam ve bronkoalveoler lavaj (BAL) örnekleri incelenmektedir. PCR [Aspergillus,

Epstein Barr-virus (EBV), HSV], kandidamannan ve beta-glukan testleri çal›ş›labil-

mektedir. 
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Hastalar›n tan› ve tedavisinde lokal verilerin daha değerli olduğu düşüncesiyle

Haziran 2006 tarihinden itibaren “İnfeksiyon Kontrol Komitesi”nin desteğiyle klinik

ve laboratuvara dayal› aktif sürveyans yap›lmakta ve infeksiyon kontrolü ile ilgili

kural ve önlemler daha titiz bir şekilde uygulanmaktad›r.

Uygulanan s›k› iş birliği ve uyumlu ekip çal›şmas›n›n bir sonucu olarak 2006-

2007 y›llar›nda çoğunda yayg›n GVHD ve nüks olan toplam beş hasta (bir hasta

CMV pnömonisi, iki hasta invaziv akciğer aspergillozu, iki hasta Escherichia coli
sepsisi, CMV infeksiyonu ve invaziv fungal infeksiyonu nedenleriyle) kaybedilmiş-

tir. AKİT say›s› 48 olmas›na karş›l›k, 2007 y›l›nda erken dönemde infeksiyon nede-

niyle sadece bir hasta kaybedilmiştir.

Hastanemizde KİT yap›lan hastalara rutin olarak antibiyotik (moksifloksasin,

engrafmana kadar), antiviral (valasiklovir, +30. güne kadar) ve antifungal (flukona-

zol, +30. güne kadar) profilaksileri uygulanmaktad›r. GVHD’yi azaltt›ğ› gösterilmiş

olmas› nedeni ile metranidazol de ilk bir ay süre ile tedavide kullan›lmaktad›r.

Febril nötropeni gelişen olgularda ulusal ve uluslar aras› rehberlere uygun olarak

süratle antimikrobiyal tedaviler başlanmaktad›r. Antibiyotik seçiminde önceki ayla-

ra ait sürveyans verilerine göre hareket edilmektedir. Buna göre, gram-negatif bak-

terilerde gözlenen yüksek direnç oranlar› nedeniyle empirik tedavide seftazidim ve

sefepim kullan›m›na son verilmiş, piperasilin/tazobaktam ve sefaperazon/sulbaktam

kullan›m› k›s›tlanm›şt›r. Empirik tedavide en çok karbapenem monoterapisi tercih

edilmektedir. Kliniklerimizde son aylarda s›kl›ğ› artan Acinetobacter baumannii
infeksiyonlar›nda görülen meropenem direnci ve bu suşlar›n imipeneme duyarl› ol-

malar› nedeniyle empirik antibiyotik tedavisinde imipenemden daha yüksek oranlar-

da yararlan›lmaktad›r. Tedaviye glikopeptid eklenmesi yine rehberlere uygun olarak

yap›lmaktad›r. Klinik pratikte gram-pozitif bakteremi, kateter infeksiyonlar› ve ano-

rektal apseler en s›k glikopeptid kullan›m endikasyonlar›n› oluşturmaktad›r.

Empirik olarak başlanan antibiyotik tedavileri pozitif kültür sonuçlar›na (kulla-

n›lan antibiyotiğe dirençli bir gram-negatif bakteri veya gram-pozitif bakteri izole

edilmesi) göre modifiye edilmektedir. İlk 72. saatte tedaviye yan›t al›nan olgularda

yap›lan değerlendirmede hasta düşük risk kategorisine geçmediği sürece ayn› tedavi

10 güne tamamlanmaktad›r. İlk 72. saatte tedaviye yan›t al›namayan olgularda kli-

nik durum bozulmad›ğ› sürece başlang›ç tedavisi 10. güne kadar sürdürülür. Klinik

durumu bozulan hastalarda başlang›ç tedavisinde imipenem tercih edilmemişse imi-

penem monoterapisine geçilir ve hasta antifungal ve/veya glikopeptid başlama endi-

kasyonu aç›s›ndan değerlendirilir.

Hastanemizde KİT yap›lan tüm olgulara ve febril nötropenik hastalara haftada

iki kez galaktomannan tayini, haftada bir kez toraks BT ve klinik duruma göre para-

nazal veya bat›n BT yap›lmaktad›r. Bu testler hastalar febril nötropeniden ç›k›ncaya

kadar yap›lmaktad›r.

1138. Febril Nötropeni Simpozyumu



Radyolojik değerlendirmede invaziv aspergilloz düşünülen ve galaktomannan

düzeyleri pozitif (bir kez 1 ng/mL veya iki kez 0.5-1 aras›nda test sonuçlar›) olan ol-

gulara preemptif veya nadiren de olsa AKİT yap›lan, derin ve uzun süreli nötropeni-

si olan olgularda beşinci günde tedaviye yan›t al›namam›ş ve klinik durum bozul-

muşsa empirik olarak antifungal başlanmaktad›r. Gerek empirik/preemptif ve gerek-

se kan›tlanm›ş invaziv aspergillozda intravenöz (IV) vorikonazol veya lipozomal

amfoterisin B tercih edilmektedir. Antifungal tedavi galaktomannan testi negatifle-

şen ve radyolojik düzelme elde edilen olgularda 10 gün sürdürülmektedir. Radyolo-

jik görünümlerde düzelme olmakla birlikte, birden fazla veya 2 cm’den büyük lez-

yonu olan olgularda tedavi üç haftaya uzat›lmaktad›r. Üçüncü haftada radyolojik dü-

zelme saptanan olgularda tedavi sonland›r›lmakta, radyolojik bulgular› sebat eden

(yayg›n pulmoner infiltrasyonu veya geniş nodüler görünümleri olan) olgularda klinik

yan›t elde edilmişse üç-alt› ayl›k oral antifungal (vorikonazol) tedavi uygulanmaktad›r.

Hastanemizde invaziv kandidoz s›k karş›laş›lan bir klinik tablo değildir. Genel-

likle kateter ilişkili kandidemi ve daha nadiren pnömoni olgular› görülmektedir. An-

tifungal duyarl›l›k sonuçlar›na göre hastanemizde izole edilen albikans ve albikans

d›ş› kandida türlerinde flukonazol direnci düşük olmakla birlikte, profilaktik fluko-

nazol kullan›m› nedeniyle genellikle bu funguslarla oluşan infeksiyonlar›n tedavisin-

de kaspofungin tercih edilmektedir. Tedavi süresi kandidemik olgularda mikrobiyo-

lojik eradikasyon, klinik yan›t ve nötropeninin düzelmesine göre değişmekle birlik-

te, genellikle 10-14 gün aras›nda değişmektedir. Pnömoni ve diğer organ tutulumla-

r›nda ise klinik ve radyolojik yan›ta bağl› olmak kayd›yla genellikle 14-21 gün sür-

dürülmektedir.

Hastanemizde AKİT yap›lan tüm olgulara ve febril nötropenik hastalara haftada

bir kez CMV PCR ve antijenemi testleri yap›lmaktad›r. Her iki test pozitif (CMV

PCR > 500 kopya/mL ve antijenemi testi > 1 hücre) olan olgulara preemptif valgan-

siklovir tedavisi uygulanmaktad›r. Nötropeni nedeniyle antijenemi testi çal›ş›lama-

yan olgularda sadece CMV PCR testine göre antiviral uygulanmaktad›r. Preemptif

tedavi süresi 10-14 gün veya testler negatifleşinceye kadar sürdürülmektedir. Nadir

de olsa CMV hastal›ğ› gelişen olgularda üç hafta süreyle IV gansiklovir tedavisi uy-

gulanmaktad›r.
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