
1718. Febril Nötropeni Simpozyumu

Nötropenik atefl t›bb›n acil konular›ndan biri olup, akut lösemi (AL) olgular›nda ve tedavilerinin
seyrinde s›kl›kla görülen bir komplikasyondur. Nötropenisi olan bir olguda atefl geliflti¤inde dik-
katli bir de¤erlendirme sonras›nda uygun kültürlerin al›nmas› ve bafllang›ç antibiyotik tedavisinde
genifl spektrumlu antibiyotik seçimi kritik noktalardan biridir. Bu olgularda acil etkili empirik an-
timikrobiyal tedaviler mortalite oranlar›n› çok düflük düzeylere indirmektedir. Bafllang›ç antibiyo-
terapi ile olgular›n ço¤unlu¤u üç-dört gün içinde afebril olmakla birlikte atefli devam eden olgu-
larda ikinci basamak antibiyotik seçimi ve bu basamakta halen febril olan olgularda ise antifungal
tedavi seçimi önem arzetmektedir. Bu çal›flmada AL tan›s› ile tedavi edilen hastalarda geliflmifl
olan 50 febril nötropeni ata¤›nda al›nabilen kültür sonuçlar› ve antimikrobiyal tedavi sonuçlar› ret-
rospektif olarak de¤erlendirildi. Yirmi alt› AL olgusunun 12’si kad›n ve 14’ü erkek; 21’i akut miye-
loid lösemi ve 5’i akut lenfoblastik lösemi idi. Kültür ve sonuçlar› yeterli olmamakla birlikte olgu-
lardan al›nabilen ve de¤erlendirilebilen 15 kültürden alt›s›nda üreme tespit edilebildi. Üreyen mik-
roorganizmalardan dördü gram-pozitif ve ikisi gram-negatif grupta idi (Escherichia coli, 2 Staphy-
lococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus haemolyticus -metisiline dirençli-, Aci-
netobacter baumannii). Bafllang›ç ilk basamak antibiyotik tedavisi olarak ataklardan 27’sinde se-
foperazon-sulbaktam + amikas›n, 10’unda seftazidim + amikasin, 7’sinde sefepim + amikasin,
3’ünde tek bafl›na karbapenem grubundan bir tanesi (iki meropenem, bir imipenem), ikisinde seft-
riakson + amikasin ve birinde (düflük risk grubunda) ampisilin-sulbaktam + siprofloksasin + met-
ranidazol baflland›. Birinci basamak tedavi 39 (%78) atakta etkili oldu. On bir atakta ikinci basa-
mak tedaviye geçildi (iki vankomisin + imipenem, alt› vankomisin, iki teikoplanin, bir imipenem).
‹kinci basamak tedaviye sekiz atakta cevap al›nd›. Birinci + ikinci basamak tedavilerle ataklar›n
%94’ünde baflar› sa¤lanm›fl oldu. Üç atakta üçüncü basamak tedavi gerekli oldu (%6). Üçüncü
basamak empirik antifungal tedavi olarak ataklardan birinde amfoterisin B ve ikisinde vorikonazol
kullan›ld›. Sonuç olarak AL olgular›nda geliflen febril nötropeni ataklar›nda ilk basamak tedavide
uygun antibiyotik seçimi, tedaviye bafllama zaman› ve gerekti¤inde di¤er seçeneklere geçilmesi
baflar› oranlar›n› önemli ölçüde art›rmaktad›r.
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