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ProfilaktikProfilaktik antibakteriyelantibakteriyel ilailaçç
uygulamalaruygulamalarıı

Akut lAkut löösemi ve semi ve lenfomallenfomalıı hastalarda hastalarda laktulozlaktuloz
suspansiyonususpansiyonu ggüünde 1nde 1--2 kez yumu2 kez yumuşşak dak dışışkkıılama lama 
yapacak dozda verilmektedir.yapacak dozda verilmektedir.
Akut lAkut löösemi ve semi ve lenfomallenfomalıı hastalarda tercihimizi hastalarda tercihimizi 
profilaktikprofilaktik antibiyotik uygulanmamasantibiyotik uygulanmamasıı yyöönnüünde nde 
kullankullanııyoruz (1).yoruz (1).
YYüüksek doz Araksek doz Ara--C alan akut lC alan akut löösemi ve semi ve otologotolog kköök k 
hhüücre transplantasyonu uygulanan hastalara cre transplantasyonu uygulanan hastalara 
kinolonkinolon ve ve CoCo--trimaksazoltrimaksazol profilaksisiprofilaksisi veriyoruz.veriyoruz.

1:1:HughesHughes WT, et al. WT, et al. 2002 Guidelines for the Use of Antimicrobial
Agents in Neutropenic Patients with Cancer. CID 2002:34:730-751
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Kemoterapi alan hastalara Kemoterapi alan hastalara NistatinNistatin oral oral likidlikid
form olarak rutin olarak verilmektedir.form olarak rutin olarak verilmektedir.
Akut lAkut löösemi ve semi ve lenfomallenfomalıı hastalarda standart hastalarda standart 
olarak olarak flukanazolflukanazol 200200--400 mg/g400 mg/güün  n  
verilmektedir.verilmektedir.
Daha evvel Daha evvel fungalfungal enfeksiyon geenfeksiyon geççiren ve iren ve 
nnüüksks oluoluşşan hastalarda an hastalarda profilaktikprofilaktik antifungalantifungal
tedavi nastedavi nasııl olmall olmalııddıır ??r ??

ProfilaktikProfilaktik antifungalantifungal ilailaçç
uygulamalaruygulamalarıı
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ProfilaktikProfilaktik antiviralantiviral ilailaçç
uygulamalaruygulamalarıı

Akut lAkut löösemi ve semi ve lenfomallenfomalıı hastalarda standart hastalarda standart 
olarak olarak profilaktikprofilaktik antiviralantiviral ilailaçç uygulamsuygulamsıı
yapyapıılmamaktadlmamaktadıır.r.
Kronik Kronik lenfositerlenfositer llöösemili hastalarda semili hastalarda 
alemtuzumabalemtuzumab tedavisi uygulanmamtedavisi uygulanmamışışttıır. r. 

KullanKullanıım gereklilim gerekliliğği olabilecek hastalarda i olabilecek hastalarda asiklovirasiklovir ve ve 
coco--trimaksozoltrimaksozol profilaksisiprofilaksisi planlanmplanlanmışışttıır. r. 
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EmpirikEmpirik antibakteriyelantibakteriyel tedavi tedavi 
babaşşlama lama endikasyonlarendikasyonlarıı

NNöötropeniktropenik bir hastada atebir hastada ateşş oral, oral, aksilleraksiller, , rektalrektal 38 38 
CC°°’’ninnin üüzerinde ve en az 1 saat szerinde ve en az 1 saat süüreli ise veya 24 reli ise veya 24 
saat isaat iççinde 2 farklinde 2 farklıı zamanda atezamanda ateşş ssüüresine resine 
bakbakıılmakslmaksıızzıın aten ateşş 38 C38 C°° üüzerinde ise hastada zerinde ise hastada 
empirikempirik antibiyotik tedavisi antibiyotik tedavisi endikasyonuendikasyonu ssööz z 
konusudur (1). konusudur (1). 
Antibiyotik tedavisi Antibiyotik tedavisi ööncesi kan/ncesi kan/kateterkateter kküültltüürleri, rleri, 
sinsinüüss--akciakciğğer er grafisigrafisi, tam idrar analizi i, tam idrar analizi iççin in öörnekler rnekler 
alalıınnıır. r. 

5. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU
20-23 Şubat 2003, Talya Oteli, Antalya 
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EmpirikEmpirik antibakteriyelantibakteriyel tedavi de tedavi de 
kullankullanıılan ilalan ilaççlarlar

PiperasilinPiperasilin--TazobaktamTazobaktam
TikarsilinTikarsilin
SefepimSefepim
KarbapenemKarbapenem

HughesHughes WT, et al. WT, et al. 2002 Guidelines for the Use of Antimicrobial
Agents in Neutropenic Patients with Cancer. CID 2002:34:730-751
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Piperasilin-Tazobaktam veya Tikarsilin
veya Sefepim veya Karbapenem

MONOTERAPİ

5-7. günde  ateş varlığı

Ateş var Ateş yok

Etken saptandı Etken saptanmadı

Uygun tedavi Yeniden değerlendirme 
Aminoglikozid eklenmesi ?

Antibiyotik değişimi ?

Tedaviye devam

EmpirikEmpirik antibakteriyelantibakteriyel tedaviyi tedaviyi 
modifiyemodifiye zamanzamanıı ve ve şşekliekli--11

Glikopeptit ekle ??
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EmpirikEmpirik antibakteriyelantibakteriyel tedaviyi tedaviyi 
modifiyemodifiye zamanzamanıı ve ve şşekliekli--22

Piperasilin-Tazobaktam veya Tikarsilin veya Sefepim veya Tikarsilin ve Aminoglikozid

KOMBİNE TEDAVİSİ

Var 5-7. gün ateş
varlığı

Yok

Etken saptandı Etken saptanmadı Tedaviye devam 

Uygun tedavi 

Ateş var  3-7.gün ateş Ateş Yok  

Antifungal tedavi Tedaviye devam 

Glikopeptit
ekle ??
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BaBaşşlanglangııçç ddööneminden itibaren neminden itibaren 
GlikopeptitGlikopeptit kullankullanııma ma şşartlarartlarıı

1.1. Ciddi Ciddi kateterkateter enfeksiyonunun varlenfeksiyonunun varlığıığı
2.2. Penisilin ve Penisilin ve sefalosporinesefalosporine direndirenççli li 

pnomokokpnomokok veya veya metisilinmetisilin direndirenççli stafilokok li stafilokok 
aureusaureus varlvarlığıığı

3.3. KKüültltüürde veya duyarlrde veya duyarlııllıık testinde son k testinde son 
identifikasyonidentifikasyon ööncesi gram pozitif bakteri ncesi gram pozitif bakteri 
varlvarlığıığı

4.4. Hipotansiyon veya Hipotansiyon veya kardiyovaskulerkardiyovaskuler
instabiliteinstabilite varlvarlığıığı
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FungalFungal enfeksiyonlarenfeksiyonlarıın tann tanıı ve ve 
izlenmesinde bilgisayarlizlenmesinde bilgisayarlıı tomografitomografi

BilgisayarlBilgisayarlıı tomografi atetomografi ateşşin ilk in ilk ççııktktığıığı
ddöönemden itibaren haftada 2 kez olacak nemden itibaren haftada 2 kez olacak 
şşekilde kullanekilde kullanıılmaya lmaya ççalalışıışılmaktadlmaktadıır.r.

GalaktomanGalaktoman kullankullanııllıımmıı hastanemizde hastanemizde 
ddüüzensiz olarak gerzensiz olarak gerççekleekleşşebilmektedir.ebilmektedir.
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EmprikEmprik//preemptifpreemptif kullankullanıımmıında tercih edilen nda tercih edilen 
antifungallerantifungaller ve kullanve kullanıım sm süürelerireleri

Klasik Klasik amfoterisinamfoterisin deoksilatdeoksilat
LipozomalLipozomal amfoterisinamfoterisin B  ( eB  ( eğğer er amfoterisinamfoterisin
deoksilatdeoksilat ile iliile ilişşkili kili intolerasyonintolerasyon veya veya renalrenal
fonksiyonlarda bozulma olur ise )fonksiyonlarda bozulma olur ise )
VorikonazolVorikonazol
KaspofunginKaspofungin
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EmprikEmprik//preemptifpreemptif kullankullanıımmıında tercih nda tercih 
edilen edilen antifungallerinantifungallerin kullankullanıım sm süürelerireleri

Tedavi sTedavi süüresi en az 14 gresi en az 14 güündndüür. r. 
İİlaclacıın kesilmesi her hastann kesilmesi her hastanıın klinik ve n klinik ve 
radyolojik  seyrine gradyolojik  seyrine gööre dere değğiişşmektedir. mektedir. 
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İİnvazifnvazif kandidiyaziskandidiyazis ve ve aspergillozisteaspergilloziste
tedavi ttedavi tüürrüü, ila, ilaççlar ve slar ve süürelerireleri

Klasik Klasik amfoterisinamfoterisin deoksilatdeoksilat
LipozomalLipozomal amfoterisinamfoterisin B  B  
VorikonazolVorikonazol
KaspofunginKaspofungin

Tedavi sTedavi süüresi klinik ve radyolojik resi klinik ve radyolojik 
sonusonuççlara glara gööre dere değğiişşmektedirmektedir
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