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Nötropeninin düzeyi ve süresi akciğer 
enfeksiyonlarını riskini etkiler

Nötrofil sayısı: 500 ≥
100 ≥

Nötropeni süresi: süre arttıkça risk artar
3 haftadan uzun süren nötropenide belirgin 
mantar riski var.
Nötropenik epizodların %20’sinde akciğer 
enfeksiyonları nedendir.



Nötropenik hastada akciğerlerde en sık 
sorun olan mikroorganizmalar

Gram pozitif bakteriler
(S.aureus, S.pneumoniae)

Gram negatif  bakteriler
(P.aeruginosa, Klebsiella sp, E.coli)

Mantarlar
(Aspergillus sp, Mucor sp, P.jiroveci)

Viruslar
(CMV, RSV, adenovirus, influenzae, kızamık, 
suçiceği)



Pnömoni ayırıcı tanısı
Metastazlar

İlaç reaksiyonları

Emboli

Akciğer kanamaları

Akciğer ödemi

Radyasyon pnömonisi



Nötropenik hastada alt solunum yolu 
hastalıkları yaşamı tehdit eden ve 
hızla tanı ve tedavisi gereken bir 

sorundur.



Fizik inceleme

Ayrıntılı yapılmalı

Akciğerlerde her zaman dinleme bulgusu 
olmayabileceği unutulmamalı



Başlangıçtaki  tetkikler

Akciğer grafisi (2 yönlü)

Nabız oksimetresi, kan gazı

Kan, balgam, varsa kateter kültürleri



Laboratuar incelemeleri

Mikrobiyolojik yöntemler 

Radyoloji

Fiberoptik bronkoskopi

Biyopsiler



Mikrobiyolojik yöntemler
Kültürler: Balgam, kan, plevral sıvı, BAL sıvısı, enfeksiyon 
kaynağı olabilecek vücut sıvıları, lezyon ve biyopsi 
materyallerinden.

Boyama yöntemleri (Mikobakterler ve diğer bakteriler)

Antijen saptanması (Galaktomannan, Beta-D-glukan, CMV-
pp65, PCP Aj)

Seroloji (Mycoplasma, Chlamidya, Mikobakteri türleri, 
bakteriler, viruslar)

PCR (Viruslar, Aspergillus sp)



Antijenler

Galaktomannan
Duyarlılık %67-100
Özgüllük %86-99

Beta-D- glukan
Duyarlılık %52-97
Özgüllük %55-100

Clin Infect Dis 2005;41:1242
Am J Respir Crit Care Med 2006;173:707-717



Radyoloji

Akciğer grafileri

Akciğer tomografileri
Çok kesitli BT (ÇKBT)
Yüksek çözünürlüklü BT (YÇBT)



Radyoloji
Buzlu cam görünümü/
Difüz intersitisyel
infiltrasyon

Konsolidasyon Nodül /kavite

Bakteri L.pneumoniae
M.pneumoniae
C.pneumoniae

S.pneumoniae
H.influenzae
Pseudomonas
Klebsiella sp

S.aureus
Gram (-) basiller
M.tuberculosis
Nocardia
Anaeroplar

Virus CMV, RSV, VZV, HSV, 
Adenovirus

Adenovirus

Mantar Candida
Aspergillus
C.neoformans
H.capsulatum
P.jiroveci

Aspergillus
C.neoformans
Mucor

Aspergillus
C.neoformans



Radyoloji

İnvazif Aspergillus enfeksiyonlarında
BT bulguları tanıya yardımcıdır

Nodüller
“Halo” belirtisi
“Kresent” belirtisi
Kama şeklinde infiltrasyonlar









Fiberoptik bronkoskopi

Görünüm

Bronkoalveoler lavaj (BAL)

Biyopsi



Bronkoalveoler lavaj

Hematolojik malign hastalıklardaki nötropeni ve 
akciğer enfeksiyonlarında BAL’ın tanıda yeri 
%15-66.

Chest 1988;94:745
Eur J Hematol 1993;51:256

Eur Respir J 1994;7:114
Cancer 1994;73:2296



Fiberoptik bronkoskopi
Kanser tedavisi alan (46) veya primer immün
yetmezliği olan (12) toplam 58 çocuğa akciğer 
bulguları nedeni ile FB ve BAL yapılıyor.

*Toplam tanı oranı %84

*Mikroorganizma saptanması %53.2
(Bakteri %22.5, virus %19.3, PCP %8.1, Asp

%4

*Komplikasyon % 30
(1 tanesi ciddi komplikasyon)

Pediatr Blood Cancer 2007:48:324



Biyopsiler

Transbronşial

Transtorasik

Torakoskopik

VATS 

Açık akciğer biyopsileri



Etkene yönelik antimikrobiyal tedavi (I)

Bakteriler: Saptanan mikroorganizmanın 
antimikrobiyal duyarlılığına göre 14-21 gün süre 
ile gerekirse daha uzun.

M.tuberculosis: INH+RIF+PZA+EMB veya SM. 
Tedavi süresi en az 9 ay.

MAC: Klaritromisin veya azitromisin+ 
EMB+rifabutin veya siprofloksasin veya amikasin



Etkene yönelik antimikrobiyal tedavi (II)

CMV: Gansiklovir 2-6 hafta süre ile, Foskarnet
kombine kullanımda, Cidofovir

VZV: Asiklovir 7-14 gün

P.jiroveci:Tm-SMX, pentamidine,  
klindamisin+primakin; dapson+primethamin
ağır hipoksi varsa birlikte steroid.



Etkene yönelik antimikrobiyal tedavi (III)

Mantarlar: Kandida albikans-azol grubu 
antifungaller ve amfoterisin B; Non-albikans
kandida-amfoterisin B ve duyarlılık testi 
sonucuna göre azol grubu antifungaller;
aspergillus- amfoterisin B,ıtrakanazol mukor-
amfoterisin B

Yeni antifungaller: Caspofungin (echinocandin)-
kandida,aspergillus
Voriconazol (triazol)-aspergillus, kandida



Empirik antibakteriyel tedavi (I)

Monoterapi

İmipenem/cilastatin

Meropenem

Sefepim



Empirik antibakteriyel tedavi (II)
Kombine tedavi

Antipsödomonal penisilin (Piperasilin-tazobaktam) + 
aminoglikozid

Antipsödomonal III kuşak  sefalosporin (seftazidim, 
sefaperazon) veya IV kuşak sefalosporin (sefepim) + 
aminoglikozid

Karbapenem (İmipenem/cilastatin, meropenem) 
+aminoglikozid

Bu kombinasyonlara başlangıçta veya 2-4 gün sonra 
glikopeptid (Vankomisin, teikoplanin) eklenebilir



Monoterapi veya kombine tedaviye 
başlangıçta glikopeptid antibiyotikler 
aşağıdaki durumlarda eklenir

Hastada katetere bağlı enfeksiyondan 
şüpheleniliyorsa

Hastada ağır mukozit bulguları varsa

Hastanın daha önce yapılmış olan kültürlerinde 
penisilinlere veya sefalosporinlere dirençli pnömokok
veya MRSA üremişse

Hastada hipotansiyon ve diğer şok bulguları varsa

Hastada kinolon profilaksisi altında akciğer 
enfeksiyonu gelişmişse



Diğer tedavi yöntemleri

Hematopoietik büyüme faktörleri (G-CSF veya GM-CSF)

Granülosit transfüzyonu

Lokalize tek aspergillus enfeksiyonlarında; cerrahi olarak 
lezyonun çıkarılması

İntralezyoner Amfoterisin B

(Blood 2007;109:936; Ann Intern Med 2007;147:400;    
Chest 2004;126:1783)







Türk Toraks Derneği 2002 yılında “Çocuk ve 
Erişkinlerde Tanı ve Tedavi Rehberlerini”
yayınladı.

Türk Toraks Derneği 2008 yılı “Çocuk ve 
Erişkinlerde Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporları”
birçok merkezden  konu ile ilgili bilim insanlarının 
katkıları ile hazırlanmakta.
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