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Febril nötropenide antifungal ve antiviral tan›, tedavi ve profilaksi ile ilgili geliş-

melerin aksine son y›llar içerisinde antibakteriyel tedavi ve profilaksideki gelişme-

ler s›n›rl› kalm›şt›r.

2005-2006 y›llar› içerisinde yay›nlanan meta-analizler nötropenik hastada antibi-

yotik profilaksisinin mortaliteyi azaltt›ğ›n›; glikopeptidlerin febril nötropenik hasta-

da başlang›ç empirik tedavisinde kullan›lmas›n› destekleyecek yeterli kan›t olmad›-

ğ›n› netleştirirken; bu grup hastalarda sefepim monoterapisinin diğer beta-laktam te-

davilere k›yasla tüm nedenlere bağl› mortalitede anlaml› art›şa neden olduğu yolun-

daki meta-analiz sonucu ile empirik antibiyotik kullan›m yaklaş›m›n›n bir kez daha

gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmüştür.

Kronolojik olarak meta-analizlerden başlayarak gelişmelere bak›ld›ğ›nda, 2007

y›l›nda yay›nlanan bir meta-analizde florokinolon profilaksisinin lenfoma dahil so-

lid tümörlü ayaktan hastalarda febril epizod riskini ve mortaliteyi azaltt›ğ› görüşü te-

yid edilmiştir.

Ancak yoğun antibiyotik kullan›m›n›n direnç problemini de birlikte gündeme ge-

tireceği doğald›r. Nitekim bu soruyu irdelemeye yönelik 2008 y›l›n›n ilk aylar›nda ya-

y›nlanan çal›şmada, hematolojik malignansili hastalarda kinolon dirençli Escherichia
coli suşlar›ndaki art›şa dikkat çekilmektedir.

2007 y›l›nda yay›nlanan bir diğer meta-analizde ise hematopoietik koloni stimü-

le edici faktörlerin kanser kemoterapisi alan hastalarda ve kök hücre transplant al›-

c›lar›nda mortalite üzerine etkisinin çok az olduğu veya hiç olmad›ğ›; ancak infeksi-

yon oranlar›n› azaltt›ğ› teyid edilmiştir.

2006-2007 y›l› içerisinde febril nötropenide antibiyotik kullan›m› ile ilgili eriş-

kin ve pediatrik grupta k›s›tl› say›da randomize-kontrollü çal›şma Amerikan Ulusal

Kütüphanesi kay›tlar›na dahil olmuştur. 

Son y›llara dek dirençli gram-pozitif mikroorganizmalar için tek alternatif gliko-

peptidler iken, gram-pozitif etkinliğe sahip diğer baz› ilaçlar›n klinik kullan›ma gir-

mesi ile bunlar›n glikopeptidlere alternatif olup olamayacağ› sorusu gündeme gel-

miştir. Bu konuda 2006 y›l›nda yap›lan çal›şma linezolid ve vankomisinin febril nöt-

ropenik hastada uygun endikasyonda eş değer etkinlik sağlad›ğ›n› göstermiştir.
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Febril nötropenide empirik ve konvansiyonel antibiyotik kullan›m›nda hangi

yaklaş›m›n üstün olduğunun sorguland›ğ› çal›şmada, hematopoietik kök hücre

transplantasyonu yap›lan hastalarda empirik nötropeninin başlang›ç günü- tedavi ko-

lunda kan dolaş›m› infeksiyonlar›n›n azald›ğ› gösterilmiştir. Ancak yat›ş süresi, eng-

rafmente dek geçen süre, ilave antibiyotik kullan›m› ve 30 günde mortalite aç›s›ndan

fark gösterilemediğinden preemptif tedavi önerilir bulunmam›şt›r.

Febril nötropenide son y›llarda al›ş›lagelmiş beta-laktam + aminoglikozid kom-

binasyonunun yerine monoterapiye doğru bir eğilim söz konusudur. Nitekim bu bağ-

lamda hem erişkin hem pediatrik grupta çal›şmalar devam etmektedir. Türkiye’den

yap›lan iki çal›şmada pediatrik febril nötropeni vakalar›nda sefepim, meropenem ve

piperasilin/tazobaktam monoterapileri eş değer etkinliklerde bulunmuştur. EORTC

grubu da yüksek risk grubunda yer alan febril nötropenik 763 hastada yapt›ğ› çal›ş-

mada, piperasilin/tazobaktam monoterapisini etkin ve güvenilir bulmuştur.

Bu gelişmeler ›ş›ğ›nda 28-29 Eylül 2007 tarihlerinde ikinci kez toplanan “Euro-

pean Conferans on Infections in Leukemia 2 (ECIL-2)” önerilerini gözden geçirmiş,

antifungal tedavi ve profilaksi bölümünü güncellemiş ve viral etkenlerle ilgili ekle-

melerde bulunmuştur. Avrupa k›lavuzu da aminoglikozid kombinasyonu için tek en-

dikasyonu hastan›n septik şokta olmas› olarak belirlemiştir.

Tüm gelişmelere rağmen febril nötropenik hasta grubunda görülen infeksiyonlar-

la ilgili cevaplanacak sorular henüz bitmemiş olup, yeni çal›şmalara olan ihtiyaç de-

vam etmektedir.
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