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Amaç: Nötropenisi olan hastalarda, mortalite ve morbiditede invaziv fungal infeksiyonlar›n oran›
göz önüne al›nd›¤›nda, özellikle tedavi de kullan›lan antifungal ilaçlar›n önemi de anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›, üniversitemiz hematoloji-onkoloji bölümünde yatarak takip edilen, ateﬂli
nötropenik hastalarda antifungal kullan›m›n› retrospektif olarak de¤erlendirmektir.
Materyal ve Metod: Çal›ﬂma, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji-Onkoloji bölümünde, Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri aras›nda yatarak takip edilen hastalar› kapsamaktad›r. Takipleri s›ras›nda febril nötropeni (FEN) ata¤› geliﬂen hastalara ait veriler, infeksiyon hastal›klar› hekiminin günlük ziyaretleri s›ras›nda tuttu¤u kay›tlardan elde edildi.
Tan›mlar: Empirik antifungal tedavi: Geniﬂ spektrumlu antibiyotik tedavisine ra¤men ateﬂi düﬂmeyen hastalara baﬂlanan antifungal tedavi.
Primer antifungal tedavi: ‹nvaziv fungal infeksiyonun radyolojik veya serolojik bulgular› tespit
edildi¤inde baﬂlanan antifungal tedavi.
Sekonder profilaksi: Daha önceki nötropeni ata¤›nda invaziv fungal infeksiyon geliﬂmiﬂ olan hastalara sonraki nötropeni dönemlerinde profilaksi amac›yla antifungal baﬂlanmas›.
Bulgular: Ocak 2007-Ocak 2008 tarihleri aras›nda Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji
Servisinde toplam 534 yat›ﬂ tespit edildi. Bunlar›n 218 (%40.8)’inde FEN ata¤› geliﬂti. FEN ataklar›n›n %41.7 (91)’sinde antifungal tedavi baﬂland›. Baﬂlanan antifungal tedavilerin; %36.2
(33)’sinin empirik, %37.3 (34)’ünün primer tedavi, %26.7 (24)’sinin sekonder profilaksi amac›yla
baﬂland›¤› görüldü. En çok tercih edilen antifungaller s›ras› ile; konvansiyonel amfoterisin B
(AMB) (%57), lipozomal AMB (%23), vorikanozol (%16.4), kaspofungin (%2.2), AMB lipid
kompleks (%1.1) idi. Ataklar›n %61 (32)’inde konvansiyonel AMB tedavisi çeﬂitli nedenlerle
(allerjik reaksiyon, ilac›n temin edilememesi, tedaviye cevaps›zl›k, böbrek fonksiyonlar›nda bozulma vb.) ikinci bir antifungal ilaç ile de¤iﬂtirildi. Bu hastalarda konvansiyonel AMB kullan›m süresinin ortalama 13.4 gün oldu¤u görülmüﬂtür. Tedavisi konvansiyonel AMB ile tamamlanan hastalarda ortalama kullan›m süresi 12.3 gün olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Tedavi yaklaﬂ›m› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, empirik ve primer tedavide konvansiyonel AMB ön planda iken sekonder profilakside vorikonazolün en çok tercih edilen antifungal ajan oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Tedavi baﬂlanan hastalar›n yedisine kombine antifungal (AMB ile kaspofungin) tedavi
baﬂlanm›ﬂ ve bu hastalardan beﬂi hayat›n› kaybederken ikisi iyileﬂerek taburcu edilmiﬂtir.
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Tart›ﬂma ve Sonuç: Ülkemizde uygulanmakta olan bütçe uygulama talimat›, herhangi bir endikasyonla antifungal tedavi baﬂlanmas› gerekti¤inde öncelikle konvansiyonel AMB baﬂlanmas›n›
zorunlu k›lmaktad›r. Di¤er ajanlar, bu ilac›n tolere edilemedi¤i durumlarda hastalara verilebilmektedir. Konvansiyonel AMB bu nedenle en çok tercih edilen ilaç olmaktad›r. Bunun yan›nda merkezimizde, konvansiyonel AMB tedavisi baﬂlanan hastalar›n %39’unda ilac›n de¤iﬂtirilmesine gerek
kalmam›ﬂt›r. Hastalarda, 12.3 gün ortalama kullan›m süresine karﬂ›n ciddi yan etki gözlenmemiﬂtir. Bu durum, çeﬂitli yan etkilerine karﬂ›n konvansiyonel AMB’nin halen önemini koruyan bir ajan
oldu¤unu göstermektedir.

8. Febril Nötropeni Simpozyumu
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