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Febril nötropenik hastalarda çok çeşitli bakteriler infeksiyonlara neden olurlar.

Bu hasta grubunda görülen bakteriyel infeksiyonlar›n epidemiyolojisi durağan ol-

maktan çok dinamik bir alan olup, belli faktörlere bağl› olarak değişkenlik göster-

mektedir. Altta yatan bağ›ş›kl›k sorunlar›, kanser tedavisinde yaşanan gelişmeler,

kanser tedavisinde kullan›lan ajana bağl› faktörler, antibakteriyel profilaksi uygula-

malar›, febril nötropeni (FEN)’in empirik tedavisinde kullan›lan antibiyotiklerin

özellikleri, damar yolu uygulamalar›nda yaşanan gelişmeler ve benzeri faktörler,

FEN hastalar›nda görülen bakteriyel infeksiyonlar›n epidemiyolojisi üzerinde etkili

olmaktad›r. Son 30 y›lda bakteriyel infeksiyonlar›n epidemiyolojisinde yaşanan en

önemli değişiklik; kan kültürlerinden izole edilen gram-negatif mikroorganizmalar›n

oran›n›n giderek azal›rken gram-pozitiflerin oran›n›n artmas›d›r. Avrupa Kanser

Araşt›rmalar› ve Tedavisi Organizasyonu (EORTC) bünyesindeki Uluslar Aras› An-

timikrobiyal Tedavi Grubu (IATG)’nun 1973-1994 y›llar› aras›nda yürüttüğü geniş

çal›şmalarda bu epidemiyolojik değişim izlenebilmektedir. 1973-1978 döneminde

bakteremilerin %71’i gram-negatif, %29’u gram-pozitif bakterilerle oluşurken,

1992-1994 döneminde yap›lan çal›şmalarda bu rakamlar›n; s›ras›yla, %33’e karş›l›k

%67 olduğu görülmüştür.

Bu değişikliğin sebepleri aras›nda, daha agresif kemoterapi uygulamalar›n›n mu-

koza bariyerini bozmas›, daha fazla ve uzun süre santral venöz kateter kullan›m›,

gram-negatiflere etkili güçlü ve yeni antibiyotiklerin kullan›ma girmesi ve profilak-

si uygulamalar› (özellikle kinolon profilaksisi) say›lmaktad›r.

Son y›llarda yap›lan çal›şmalar, bu epidemiyolojik veride eskiye dönüş olduğu-

na işaret etmektedir.

Tablo 1’den de görülebileceği gibi son y›llarda, FEN hastalar›nda mikrobiyolo-

jik olarak kan›tlanm›ş infeksiyonlar (MKE) içinde gram-negatif mikroorganizmala-

r›n pay› artmaktad›r. Paul ve arkadaşlar›n›n yapt›klar› ve 1988-2004 y›llar›n› kapsa-

yan bir çal›şma bu değişikliğe dikkat çekmektedir. Bu çal›şmada, toplam 462 FEN

epizodunda kan kültürlerinden izole edilen bakteriler değerlendirildiğinde; gram-ne-

gatif bakteremilerin gram-pozitif bakteremilerden daha fazla olduğu ve gram-nega-
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tiflerin giderek artt›ğ› görülmüştür. Çal›şman›n başlang›c›nda 1.7 olan gram-nega-

tif/gram-pozitif bakteri oran› ilerleyen y›llarda 2.3’e ç›km›şt›r. Bu y›l içinde benzer

bir veri İspanya’dan bildirilmiştir. Puig ve arkadaşlar›, 1990-2005 y›llar› aras›nda

otolog kök hücre nakli uygulanan 476 hastadaki infeksiyonlar› inceledikleri çal›şma-

lar›nda; ilk beş y›l gram-pozitif bakteremilerin çoğunlukta olduğunu, sonraki y›llar-

da ise gram-negatiflerin öne ç›kt›ğ›n› göstermişlerdir.

Tablo 1’de belirtilen çal›şmalar incelendiğinde dikkat çeken bir bulgu da ülkeler

aras› epidemiyolojik farkl›l›klard›r. Malezya, Lübnan, İsrail gibi ülkelerde yap›lan

çal›şmalarda gram-negatif basillerin Bat› Avrupa ve Amerika’da olduğundan daha

ön planda olduklar› görülmektedir.

Gram-negatif bakterilerin artan insidans›n›n sebebi, santral venöz kateter tekno-

lojisinde gelişmeler, kateter infeksiyonlar›n›n özelliklerinin daha iyi anlaş›lmas› ve

önlenmesine yönelik duyarl›l›ğ›n artmas› olabilir. Nitekim bu yönde veriler bulun-

maktad›r. Cattaneo ve arkadaşlar›, kendi merkezlerinde santral venöz kateter takan

ve bak›m›n› yapan özel bir kateter ekibi kurulmas›yla gram-pozitif bakteremi s›kl›-

ğ›n›n azald›ğ›n›, az say›da hastadan izole edilen koagülaz negatif stafilokoklar

(KNS)’›n da kateterle ilişkili olmad›ğ›n› bildirmektedirler.

Kateterle ilişkili bakteremide hastan›n altta yatan hastal›ğ›n›n önemli bir faktör

olabileceği unutulmal›d›r. Raad ve arkadaşlar›, lösemi ve solid tümör hastalar›nda

gram-pozitif baktereminin, s›ras›yla %55 ve %69 oranlar›nda kateterle ilişkili oldu-
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Tablo 1. FEN hastalar›nda yap›lm›fl çeflitli çal›flmalarda bakteriyel epidemiyolojiye dair veriler

Kaynak Yay›m Çal›flma ‹nfeksiyon Hasta Gram-pozitif Gram-negatif Polimikrobiyal
no tarihi y›l› türü/ say›s› grubu bakteri (%) bakteri (%) infeksiyon (%)

1 2007 1994-2005 Bakteremi/499 Hematoloji onkoloji 57 34 10

2 2005 1998-2000 Bakteremi/95 Hematoloji onkoloji 40 41 19

3 2004 1996-2001 Bakteremi/738 Hematoloji onkoloji 32 57 -

4 2006 ? Bakteremi/218 Lösemi, lenfoma 44 42 14

5 2006 2000-2003 Bakteremi/96 Lösemi, otolog KHN 73 27 32

6 2007 2004 Bakteremi/118 KHN 47 37 16

7 2006 ? Bakteremi/147 Hematoloji 54 26 20

8 2007 2003-2004 Bakteremi/40 Hematoloji 42 45 13

9 2007 2004 Bakteremi/73 Hematoloji 39 61 -

10 2007 2001-2004 Bakteremi/33 Hematoloji, solid tümör 79 33 17

11 2008 2004-2005 Tüm inf. /137 Hematoloji onkoloji 45 55 17.5

KHN: Kök hücre nakli.



ğunu, buna karş›n gram-negatif baktereminin lösemi hastalar›nda %19’unun, solid

tümörü olan hastalarda ise %60’›n›n kateterle ilişkili olduğunu bildirmektedirler.

• FEN hastalar›nda etken olan gram-pozitif bakteriler aras›nda stafilokoklar

(Staphylococcus aureus ve KNS’ler) ve streptokoklar ilk s›ralarda gelmektedir.

Stafilokoklarda metisilin direnci, tedavi şeklini ve başar›s›n› belirleyen en önem-

li faktör olup s›kl›ğ› bölgesel ve üniteler aras› farkl›l›klar göstermektedir. MKE

hastalarda gram-negatif bakteriler içinde birinci s›rada Escherichia coli gelmek-

tedir. Bunu Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp. izlemektedir. E. coli ve Klebsi-
ella türlerinde sorun yaratan direnç paternleri; kinolon direnci ve genişlemiş

spektrumlu beta-laktamaz üretimidir. Pseudomonas türlerinde dirençten sorumlu

olan genellikle at›m pompalar›d›r. Son y›llarda çoklu dirençli Pseudomonas tür-

leri karş›m›za ç›kmaktad›r. Gram-negatif bakterilerde de t›pk› gram-pozitiflerde

olduğu gibi, direnç s›kl›ğ› bölgesel ve üniteler aras›nda farkl› olduğu gibi ayn›

ünitede farkl› zaman dilimlerinde de farkl›l›klar gösterir.

• Gram-pozitiflerle gram-negatif bakteriler aras›nda, komplikasyon (hipotansiyon,

solunum yetmezliği, bilinç bozukluğu, böbrek yetmezliği, yayg›n damar içi p›ht›-

laşma vb.) ve ölüm oranlar› aç›s›ndan farkl›l›klar vard›r. Gram-negatif bakteri in-

feksiyonlar› daha komplikasyonlu ve daha ölümcül seyretmektedir. Bir çal›şmada

gram-pozitiflerle gelişen bakteremilerde komplikasyon ve ölüm oranlar›, s›ras›y-

la %25 ve %5, gram-negatiflerde ise %40 ve %18 olarak bulunmuştur (p< 0.001).

Ayn› çal›şmada E. coli, Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp.’nin neden olduğu

komplikasyon oranlar›, s›ras›yla, %44, %40, %50, ölüm oranlar› ise %18, %10

ve %31 olarak tespit edilmiştir. Pseudomonas türlerinin mortalitesi belirgin ola-

rak yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›şt›r (p= 0.06).

• Febril nötropenik hastalarda genellikle gözden kaçan bir durum polimikrobiyal

infeksiyonlard›r. Tablo 1’de yer alan çal›şmalarda, bu grup hastalarda çoklu mik-

roorganizmalarla gelişen MKE oran› %10-32 aras›nda değişmektedir. Burada

dikkat edilmesi gereken, polimikrobiyal infeksiyon tan›m›n›n belirlenmemiş ol-

mas›d›r. Bir grup araşt›r›c› bir hafta içerisinde kan kültürlerinde farkl› bakteriler

üremesini yeterli görürken, kimileri bu süreyi 72 saatle s›n›rlamakta, kimileri ise

daha s›k› bir tan›mlama ile ayn› kültür vasat›nda birden fazla mikroorganizma

üremesini polimikrobiyal infeksiyon olarak tan›mlamaktad›r. “Polimikrobiyal

infeksiyon” tan›m›n›n geliştirilmesi gereklidir. Geçtiğimiz bir y›l içerisinde buna

yönelik olarak önemli bir girişim Rolston ve arkadaşlar› taraf›ndan yap›lm›şt›r.

Rolston ve arkadaşlar›na göre nötropenik enterokolit ve perianal apse gibi klinik

dokümante infeksiyonlar, etken bakteri gösterilemese dahi polimikrobiyal infek-

siyon kabul edilmelidir. Polimikrobiyal bakteremi ise, ayn› gün içinde (kesin kri-

ter) veya 48-72 saat içinde (olas› kriter) kan kültürlerinde farkl› bakterilerin üre-

mesi, olarak tan›mlanm›şt›r.
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• FEN hastalar›nda bakteriyel epidemiyolojiyi belirleyen bir faktör de antibakte-

riyel profilaksidir. Özellikle gram-negatif bakteriler yan›nda gram-pozitif mikro-

organizmalara da yüksek etkinlik gösteren yeni kinolonlarla yap›lan profilaksi,

epidemiyolojide önemli değişikliklere yol açmaktad›r. Kinolon profilaksisi, feb-

ril epizod say›s›n› azaltmakta, gram-negatif bakteri infeksiyonlar›n›n oran›n›

azaltmaktad›r. Ancak bu değişikliklere karş›n mortalite oranlar›nda anlaml› bir

düşmeye neden olmamaktad›r. Bunun yan›nda kinolon profilaksisinin florokino-

lon dirençli E. coli (FQREC) ile kolonizasyonu ve infeksiyonu art›rd›ğ›, stafilo-

koklarda da metisilin direnci s›kl›ğ›n› art›rd›ğ› gözlenmektedir. Klastersky ve ar-

kadaşlar› gram-negatif:gram-pozitif bakteremi oran›n›n, profilaksi almayan has-

talarda 1:1 iken, alanlarda 1:3 olduğunu ancak mortalite ve komplikasyon s›kl›k-

lar›n›n profilaksi ile değişmediğini bildirmişlerdir. Daha yeni bir çal›şmada Cat-

taneo ve arkadaşlar›, kinolon profilaksisi uygulanan grupta tam tersine gram-ne-

gatif infeksiyon oran›n›n artt›ğ›n› gözlemlemişlerdir; profilaksi almayanlarda

MKE gram-negatif:gram-pozitif oran› 1:1, alanlarda 2:1. Bu beklenmedik etki-

den, E. coli suşlar›ndaki kinolon direnci sorumludur. Zira ayn› çal›şmada profi-

laksi alan grupta E. coli suşlar›n›n %96.5’inin FQREC olduğu izlenmektedir.

Profilaksi almayanlarda bu oran %44.5’tir. Çoklu değişkenli analiz yap›ld›ğ›nda

beklenen nötropeni süresinin yedi günden uzun olmas› ve florokinolon kullan›-

m›, FQREC infeksiyonlar› için bağ›ms›z risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Ay-

n› çal›şma, kinolon kullan›m›n›n metisilin direncini belirleyen bir risk faktörü ol-

duğunu da ortaya koymuştur.

Sonuç olarak;

• FEN hastalar›nda bakteriyel epidemiyoloji bölgeler ve merkezler aras›nda fark-

l›l›klar göstermektedir.

• Bakteremi d›ş›ndaki infeksiyonlardan birinci s›rada sorumlu olan gram-negatif

bakterilerdir. Bakteremi etkenleri aras›nda gram-negatiflerin oran›, son y›llarda

giderek artmaktad›r.

• Polimikrobiyal infeksiyonlar, üzerinde daha çok durulmay› hak etmektedir. An-

cak tan›mlamalar ile ilgili belirsizlikler vard›r.

• Kinolon profilaksisi, FEN hastalar›nda bakteriyel epidemiyolojiyi ciddi şekilde

etkilemektedir. Kinolon profilaksisi alt›ndaki hastalarda gelişen infeksiyonlar›n

empirik tedavisinde bu durum göz önünde bulundurulmal›d›r.

Kaynaklar
1. Baskaran ND, et al. Bacteremia in patients with febrile neutropenia after chemotherapy at a uni-

versity medical center in Malaysia. Int J Infect Dis 2007; 11:513-7.

218. Febril Nötropeni Simpozyumu



2. Bow EJ, et al. A Randomized, open-label, multicenter comparative study of the efficacy and sa-

fety of piperacillin-tazobactam and cefepime for the empirical treatment of febrile neutropenic

episodes in patients with hematologic malignancies. Clin Infect Dis 2006; 43:447-59.

3. Cattaneo C, et al. Recent changes in bacterial epidemiology and the emergence of fluoroquinolo-

ne-resistant Escherichia coli among patients with haematological malignancies: Results of a pros-

pective study on 823 patients at a single institution. J Antimicrob Chemother 2008 (bask›da).

4. Chen CY, et al. Trends and antimicrobial resistance of pathogens causing bloodstream infections

among febrile neutropenic adults with hematological malignancy. J Formos Med Assoc 2004;

103:526-32.

5. Craig M, et al. The clinical impact of antibacterial prophylaxis and cycling antibiotics for febrile

neutropenia in a hematological malignancy and transplantation unit. Bone Marrow Transplantati-

on 2007; 39:477-82.

6. Harter C, et al. Piperacillin/tazobactam vs ceftazidime in the treatment of neutropenic fever in pa-

tients with acute leukemia or following autologous peripheral blood stem cell transplantation: A

prospective randomized trial. Bone Marrow Transplantation 2006; 37:373-9.

7. Kanafani ZA, et al. Bloodstream infections in febrile neutropenic patients at a tertiary care center

in Lebanon: A view of the past decade. Int J Infect Dis 2007; 11:450-3.

8. Klastersky J, et al. Bacteraemia in febrile neutropenic cancer patients. Int J Antimicrob Agents

2007; 30:51-9.

9. Oliveira AL, et al. Epidemiology of bacteremia and factors associated with multi-drugresistant

gram-negative bacteremia in hematopoietic stem cell transplant recipients. Bone Marrow Transp-

lantation 2007; 39:775-81.

10. Paul M, et al. The epidemiology of bacteremia with febrile neutropenia: Experience from a sing-

le center, 1988-2004. Isr Med Assoc J 2007; 9:424-9 (abstract).

11. Puig N, et al. A study of incidence and characteristics of infections in 476 patients from a single

center undergoing autologous blood stem cell transplantation. Int J hematol 2007; 86:186-92

(abstract). 

12. Raad I, et al. Sources and outcome of bloodstream infections in cancer patients: The role of cent-

ral venous catheters. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2007; 26:549-56. 

13. Ritchie S, et al. High-risk febrile neutropenia in Auckland 2003-2004: The influence of the mic-

robiology laboratory on patient treatment and the use of pathogen-specific therapy. Int Med J

2007; 37:26-31.

14. Rolston KVI, et al. Polymicrobial infection in patients with cancer: An underappreciated and un-

derreported entity. Clin Infect Dis 2007; 45:228-33.

15. Sigurdardottir K, et al. A multi-centre prospective study of febrile neutropenia in Norway: Micro-

biological findings and antimicrobial susceptibility. Scandinavian J Infect Dis 2005; 37:455-64.

16. Viscoli C, et al. Piperacillin-tazobactam monotherapy in high-risk febrile and neutropenic cancer

patients. Clin Microbiol Infect 2006; 12:112-216.

22 Sheraton Otel & Convention Center / Ankara, 21-24 fiubat 2008


