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Nötropenik hastalarda akciğerler infeksiyonlar›n s›k görüldüğü organlard›r. Nöt-

ropeninin derecesi ve süresi önemlidir. Nötrofil düzeylerinin 500 ≥ olduğu durumda

infeksiyon riski çok artar. Eğer nötrofil say›s› 100 ≥ ise kişi nötrofil savunma siste-

mini tamamen kaybetmiştir ve infeksiyonlara eğilimi çok artm›şt›r. Nötropenik has-

talarda gram-pozitif bakteriyel etkenler (Staphylococcus aureus, Streptococcus pne-
umoniae), gram-negatif bakteriyel etkenler (Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella,

Escherichia coli) ve mantarlar (Aspergillus türleri, Mucor türleri, Pneumocystis jiro-
vecii) s›k görülür. Nötropeninin süresi de çok önemlidir. Geçici ve birkaç gün süren

nötropenilerde genellikle belirgin infeksiyon riski yokken nötropenide kal›ş süresi

artt›kça infeksiyon riski artar. Üç haftadan uzun süren nötropenilerde mantar infek-

siyonlar›n›n riski artm›şt›r. Bunun yan›nda kanser hastalar›nda metastazlar, ilaç re-

aksiyonlar›, emboli, akciğer kanamalar› gibi infeksiyon d›ş› akciğerleri ilgilendiren

diğer patolojiler ile zaman zaman ay›r›c› tan› yap›lmas› gerekebilir. Nötropenik has-

tada akciğer infeksiyonu düşünüldüğünde yaşam› tehdit edici boyutlara ulaşmadan

h›zla durum değerlendirilmesi ve tan› yaklaş›m› gerekir. S›kl›kla zaman kaybetme-

mek için en k›sa sürede değerlendirmeler yap›l›p empirik tedaviler başlan›r. Ayr›n-

t›l› bir fizik muayene yap›lmal›d›r. Ağ›r nötropenilerde akciğerlerde inflamasyon ye-

teri kadar olmayabilir ve belirgin dinleme bulgusu her zaman eşlik etmeyebilir. Baş-

lang›çta akciğer grafileri, kan gaz› ölçümleri, kan, varsa kateter ve al›nabilirse bal-

gam kültürleri değerlendirilmelidir. Serolojik yöntemler özellikle virüsler ve diğer

atipik pnömoni etkenlerinin saptanmas›nda kullan›l›r. Aspergillus türlerine özgül

olan galaktomannan antijeni ölçümleri kanda yap›labilir. Küçük çocuklarda balgam

elde edilmesi zordur ve ağ›r nötropenilerde balgam olmayabilir. Al›nan örnekler

yayma, kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemleri ile değerlendirilir.

Nötropenik hastada akciğer grafileri bazen yeterli olmayabilir. Bu durumda akciğer

tomografilerinden yararlan›l›r. Çok kesitli bilgisayarl› tomografi (BT) sistemlerinin

çözünürlüğü parankim lezyonlar›n›n değerlendirilmesinde çoğu zaman yeterlidir.

Ancak buzlu cam dansitesi, halo belirtisi, interstisyel lezyonlar›n görülmesi gibi ba-

z› durumlarda yüksek çözünürlüklü bilgisayarl› tomografi (YÇBT)’ler tercih edil-

mekle birlikte, özellikle nefesini tutamayan küçük çocuklarda yeterli kalitede elde

edilemeyebilirler. Akciğer tomografilerinde lezyonun dağ›l›m›, tipi tan›ya yard›mc›-
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d›r. Halo belirtisi, kresent belirtisi, nodüler ve kama şeklindeki infiltrasyonlar man-

tar infeksiyonlar›n› düşündürür. Difüz infiltrasyonlarda etken olarak daha çok virüs-

ler, P. jirovecii düşünülürken; yama tarz› konsolidasyonlarda öncelikle bakteriler dü-

şünülür. Fiberoptik bronkoskopi ve bu yöntemle al›nan bronkoalveoler lavaj (BAL)

örnekleri özellikle antibiyotik öncesi dönemde al›nm›şsa tan›da daha fazla yard›mc›-

d›r. Gerekirse seçilmiş hastalarda transbronşiyal, periferik lezyonlarda transtorasik,

video-yard›ml› yöntemle veya aç›k yöntemle akciğer biyopsileri tan› için gerekebi-

lir. Al›nan örnekler hem mikrobiyolojik yöntemler ile hem histopatolojik olarak in-

celenir.

Nötropenik hastalarda akciğer infeksiyonlar›na tan› ve tedavi yaklaş›m›nda lez-

yonun lokalize veya difüz olmas›na dayanan yaklaş›mlar ve ak›ş şemalar› geliştiril-

miştir.

Nötropenik çocukta akciğer grafisinde yama tarz›nda veya fokal infiltrasyon

varsa, hastaya yaklaş›mda tan›sal değerlendirme sonras› geniş spektrumlu antipsö-

domonal beta-laktam tek baş›na [karbapenemler (imipenem/silastatin, meropenem),

antipsödomonal sefalosporinler (sefepim)] veya antipsödomonal beta-laktam + ami-

noglikozid kombinasyonlar› [antipsödomonal penisilin (piperasilin/tazobaktam) +

aminoglikozid; antipsödomonal sefalosporin (seftazidim, sefepim, sefoperazon) +

aminoglikozid; karbapenem (imipenem/silastatin, meropenem) + aminoglikozid]

şeklinde başlan›r. Eğer hastada gram-pozitif infeksiyon riski yüksek ise başlang›çta-

ki bu tedaviye glikopeptidler eklenebilir (vankomisin, teikoplanin) (hastada kateter

infeksiyonunu düşündüren bulgular›n olmas›, ağ›r mukozit varl›ğ›, hastan›n kültür-

lerinde penisilin ve sefalosporinlere dirençli pnömokok veya metisiline dirençli S.
aureus (MRSA) üremesi, hastan›n daha önce siprofloksasin profilaksisinde olmas›,

hastada hipotansiyon veya şok bulgular›n›n olmas› gibi). Hastan›n 48-72 saat sonra-

ki değerlendirmesinde hasta düzeliyorsa tedaviye devam edilir. Düzelmiyorsa daha

ileri araşt›rma teknikleri kullan›l›r. YÇBT, özellikle Aspergillus hakk›nda bilgi veri-

ci olabilir. Eğer kliniğin şartlar› uygunsa ve hastada engelleyici durum yoksa bu aşa-

mada bronkoskopi, BAL ve transbronşiyal biyopsi (TBB) yap›lmas› önerilir. Sonuç-

lara erişmeden önce hastan›n ald›ğ› antibiyotikler modifiye edilebilir. Bu modifikas-

yon, ilk gelişinde al›nan kültür sonuçlar›na göre değişiklik, empirik tedavide tek ilaç

başlanm›şsa kombine ilaca geçme şeklinde uygulanabilir. Bu dönemde özellikle

MRSA’n›n yayg›n olduğu kliniklerde izlenen hastalarda glikopeptidlerin de tedavi-

ye eklenmesi düşünülebilir. Bu aşamadan sonra durumu düzelmeyen hastalara anti-

fungal kemoterapi (amfoterisin B)’nin başlanmas› önerilir. Hastan›n klinik bulgula-

r› daha kötüye gidiyorsa veya fizik muayenede ağ›r mukozit, fungal özefajiti düşün-

düren belirgin yutma güçlüğü varsa, antibiyotik modifikasyonu yan›nda antifungal

kemoterapi (amfoterisin B) hemen başlan›r. Eğer yap›lan tetkik sonuçlar› bilgi veri-
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ci ise tedavi bu bulgular ›ş›ğ›nda yeniden düzenlenir. Bilgi verici sonuca ulaş›lma-

yan ve durumu kötüleşen hastalarda diğer biyopsi yöntemleri (TBB, VATS, AAB)

düşünülmelidir.

Nötropenik çocukta akciğerlerde difüz/interstisyel infiltrasyon varsa, hastan›n

başlang›çtaki standart değerlendirmesindeki testler CMV olas›l›ğ› göz önüne al›na-

rak yap›lmal›d›r. Hasta daha önce antibiyotik alm›yorsa, YÇBT tetkiki yap›l›r. Eğer

hasta tolere edebilirse BAL yap›l›r ve geniş spektrumlu antipsödomonal antibiyotik

tedavisi başlan›r. Yap›lan tetkikler bilgi verici değilse, bu aşamada P. jirovecii, Le-
gionella pneumophila, Chlamidya türleri, Mycoplasma pneumoniae infeksiyonlar›

olas›l›ğ›na karş›n trimetoprim/sülfametoksazol (TMP-SMZ) ve makrolid tedavisi

empirik olarak hastan›n almakta olduğu geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine ek-

lenir. Yap›lan tetkiklerinde bilgi verici sonuca ulaş›lmayan hastalarda düzelme yok-

sa tedaviye amfoterisin B eklenir, izlemlerinde antibiyotik modifikasyonu yap›labi-

lir. Bu tedavi alt›nda da düzelme yoksa, yine doku tan›s› düşünülmelidir. Difüz/in-

terstisyel infiltrasyon antibiyotik tedavisi alt›nda gelişmiş ise YÇBT ve tolere edebi-

len hastalarda BAL yap›l›r, amfoterisin B tedavisine başlan›r. Sonuçlar bilgi verici

değilse, TMP-SMZ ve makrolidler tedaviye eklenir. Hasta BAL’› tolere edemiyorsa,

amfoterisin B ile 48-72 saat sonra düzelme yoksa, antibiyotiklerin modifikasyonu ile

birlikte TMP-SMZ ve makrolid tedavisi empirik olarak başlan›r. Düzelme olmayan

hastalarda biyopsi ile doku tan›s› düşünülür.

P. jirovecii pnömonisi düşünülen hastalarda TMP-SMZ tedavisine 72-96 saat

içerisinde yan›t yoksa, diğer alternatif tedaviler denenmelidir (klindamisin + prima-

kin; dapson + primetamin; IV pentamidin).

Türk Toraks Derneği bağ›ş›kl›ğ› bask›lanm›ş çocuklarda tedavi yaklaş›m›n› da

içeren çocuk ve erişkinlerde tedavi rehberlerini 2002 y›l›nda yay›nlam›şt›r. Bu reh-

berler 2008 y›l›nda gözden geçirilmiş halleri ile yay›na haz›rlanmaktad›r.
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