
1658. Febril Nötropeni Simpozyumu

Girifl: Febril nötropeni (FEN) hastalar›na yaklafl›m standart gibi gözükse de, bu hasta grubu ken-
di içerisinde heterojenlik göstermektedir. FEN hastalar›n›n riske dayal› gruplar›n›n belirlenmesi ile
bu hastalarda tedavi yaklafl›m› da de¤iflmifl ve monoterapi ön plana ç›km›flt›r. Böylece uygulama
kolayl›¤›n›n yan›nda maliyetler ve yan etki s›kl›¤› da azalm›flt›r. 

Amaç: Son 10 y›l içinde izledi¤imiz FEN olgular›m›z›n empirik tedavisinde kulland›¤›m›z beta-
laktam monoterapisi ile beta-laktam ve amikasin kombinasyon tedavisinin etkinli¤ini karfl›laflt›r-
may› amaçlad›k. 

Metod: May›s 1997-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda yat›rarak izledi¤imiz yetiflkin kanser hastalar›n-
daki FEN ataklar› retrospektif olarak de¤erlendirildi. Bafllang›ç empirik tedavide seftazidim, sefe-
pim, sefoperazon/sulbaktam veya piperasilin/tazobaktam ile monoterapi bafllanan veya bunlar›n
amikasin ile kombinasyonun baflland›¤› 644 atak bu çal›flmaya al›nd›. Bu antibiyotiklerin d›fl›nda
bir antibiyotik (karbapenemler vs.) bafllanan, antifungal veya antiviral ajan verilen, viral veya fun-
gal infeksiyon tespit edilen, infeksiyon d›fl› sebeplerle kaybedilen, baflka bir klini¤e devredilen ve-
ya izlemden ç›kan hastalar bu çal›flmaya dahil edilmedi. Monoterapi ve kombinasyon tedavileri ve-
rilen gruplar çeflitli yönleriyle birbirleriyle istatistiksel olarak ki-kare testi ile karfl›laflt›r›ld›. 

Bulgular: Yüz elli befl (%24)’ini hematolojik malignitelerin oluflturdu¤u 644 ata¤›n 551’ine mo-
noterapi, 93’üne kombinasyon tedavisi baflland›. Tüm ataklar›n 92 (%14.3)’sinde bakteremi ile
seyreden, 85 (%13.2)’inde bakteremisiz mikrobiyolojik olarak ispatlanm›fl ve 80 (%12.4)’inde kli-
nik olarak gösterilmifl toplam 257 (%39.9) atakta infeksiyon tespit edildi. Her iki grupta infeksi-
yon varl›¤› aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k yoktu. Monoterapi alanlar›n 174 (%32)’ünde ve kombi-
nasyon tedavisi alanlar›n 27 (%29)’sinde ilerleyen günlerde tedavi modifikasyonu yapmak gerek-
ti ve her iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k yoktu (p= 0.624). Her iki grupta da atefl cevab› median
üç gün idi. Tedavi baflar›s› kombinasyon grubunda %95.7 iken monoterapi grubunda %91.7 idi
fakat arada anlaml› bir istatistiksel fark yoktu (p= 0.177). Sadece modifikasyonsuz tedavi baflar›s›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda kombinasyon grubunda %78.5 iken monoterapi grubunda %68.6 idi fakat yi-
ne anlaml› bir istatistiksel fark gözlenmedi (p= 0.054). ‹nfeksiyona ba¤l› mortalite oran› da mono-
terapi grubunda %4.4 iken kombinasyon grubunda %1.1 idi ve istatistiksel olarak anlaml› farkl›-
l›k yoktu (p= 0.239).

FFeebbrriill  NNööttrrooppeenniikk  OOllgguullaarr››mm››zz››nn  EEmmppiirriikk  TTeeddaavviissiinnddee  
BBeettaa--LLaakkttaamm  MMoonnootteerraappiissii  iillee  BBeettaa--LLaakkttaamm  vvee
AAmmiikkaassiinn  KKoommbbiinnaassyyoonnuunnuunn  EEttkkiinnllii¤¤iinniinn  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

PP002211 Empirik Tedavi

M. Doğan, S. Gençer, S. Şahin, G. Demirhan, S. Özer
Kartal Dr. Lütfi K›rdar Eğitim ve Araşt›rma Hastanesi, İnfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul



Sonuç: FEN olgular›n›n empirik tedavisinde monoterapinin kombinasyon tedavisi kadar etkili ol-
du¤u, modifikasyon gereksinimi ve mortalite oranlar›n›n monoterapi grubunda daha yüksek olma-
s›na ra¤men istatistiksel anlaml› farkl›l›k oluflturmad›¤› görüldü. Bu çal›flmada de¤erlendirilmemifl
olsa da maliyet faktörü ve yan etkiler de dikkate al›nd›¤›nda olgular›m›zda monoterapinin üstünlük
sa¤lad›¤› düflünülebilir.
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