P004

Risk Faktörleri

Febril Nötropenik Hastalarda Lenfopeni ve Monositopeninin
MASCC Skorlama Sistemiyle Prospektif Olarak Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
M. Baykara1, A. Demirkaz›k1, A. Elhan2, H. Akan3, A. Çetinyürek4, B. Yalç›n1, M. Doğan1,
H. Doruk1, İ. Tek1, F. İçli1
1
2
3
4

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, İç Hastal›klar› Anabilim Dal›, T›bbi Onkoloji Bilim Dal›, Ankara
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, İç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Hematoloji Bilim Dal›, Ankara
Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Ankara

Amaç: Febril nötropeni (FEN)’nin ilk gününde hastalarda saptanan lenfopeni ve monositopeni
düzeyleriyle, sürelerinin empirik tedaviye yan›t süresi, antibiyotik kullan›m süresi, antibiyotik modifikasyon oran›, empirik ve terapötik antifungal kullan›m oran›, invaziv fungal infeksiyon geliﬂme
oran› üzerine etkisini araﬂt›rmak ve bu parametreleri hastalar›n “Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC)” skoruyla karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Hastalar ve Yöntem: Aral›k 2003-A¤ustos 2005 tarihleri aras›nda solid tümör, lenfoma ya da
lösemi nedeniyle sitotoksik kemoterapi uygulanan ve sonras›nda FEN geliﬂen 72 hastadaki (35 erkek, 37 kad›n, 39’u solid tümör/lenfoma, 33’ü lösemi) 112 FEN ata¤› prospektif olarak izlendi. Burada sunulan hastalar›n 66’s›n›n ilk FEN ataklar› daha önce FEN kongresinde (Febril Nötropeni
Simpozyumu 2006, Ankara) “birinci çal›ﬂma” olarak sunulmuﬂtu. MASCC skoru ≥ 21 olanlar “düﬂük riskli”, < 21 olanlar “yüksek riskli” olarak de¤erlendirildi. Ateﬂ süresinin beﬂ günden uzun olmas› “dirençli ateﬂ” olarak tan›mland›. Nötropeni süresinin 10 günden uzun olmas› ise “uzam›ﬂ
nötropeni” olarak kabul edildi. Monositopeni süresi için 16.5 gün (uzam›ﬂ monositopeni), lenfopeni süresi için 24.5 gün (uzam›ﬂ lenfopeni) “cut-off”olarak al›nd›. Her hastan›n sadece ilk FEN
ata¤›n›n al›nd›¤› 66 ata¤›n (birinci çal›ﬂma) sonuçlar› ile, 72 hastan›n birden fazla ata¤›n›n birlikte
al›nd›¤› 112 FEN ata¤›n›n sonuçlar› -yukar›da söz edilen parametreler aç›s›ndan de¤erlendirilerekbirbirleriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Yetmiﬂ iki hastada incelenen 112 FEN ata¤›n›n %58’i yüksek riskliydi. Yüksek riskli
ataklar›n %90.8’inde lenfosit say›s› ≤ 700/mm3, %92.3’de monosit say›s› ≤ 100/mm3 oldu¤u bulundu. Ateﬂ süresini etkileyen tek parametrenin MASCC skoru oldu¤u bulundu (p= 0.0012). Yüksek riskli hastalarda ve uzam›ﬂ nötropenisi olan hastalarda 14 günden fazla antibiyotik kullanma
oranlar› anlaml› olarak yüksekti (s›ras›yla p= 0.0274, p= 0.0179). Yüksek riskli hastalarda ve monositopeni süresi 16.5 günden uzun olan hastalarda antibiyotik modifikasyon oranlar› anlaml› olarak yüksek bulundu (s›ras›yla p= 0.0072, p= 0.025). Yüksek riskli hastalarda ve lenfopeni süresi
24.5 günden uzun süren hastalarda, lenfopeni düzeyi ≤ 500/mm3 olan hastalarda empirik antifungal baﬂlanma oranlar› anlaml› olarak yüksek bulundu (s›ras›yla p= 0.0002, p= 0.0217, p= 0.0493).
Toplam 112 atak incelemesinde ilkinden farkl› olarak, monositopeni süresinin antibiyotik modifi-
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kasyonu üzerinde anlaml› etkisi olan bir parametre oldu¤u bulunmuﬂtur (birinci çal›ﬂmadaki 66
hastada görülen FEN ata¤›n›n incelemesinde ise monositopeni derinli¤inin antibiyotik modifikasyonunu etkiledi¤i saptanm›ﬂt›). Yine birinci de¤erlendirmeden farkl› olarak 112 atak incelemesinde,
lenfopeni süresi ve lenfopeni derinli¤inin, empirik antifungal kullan›m›n› etkiledi¤i saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: ‹lk 66 ve tüm 112 FEN ataklar›n›n incelendi¤i iki de¤erlendirmede de, FEN seyrinde hastan›n tedavisinin yönlendirilmesinde MASCC skoru kadar, monositopeni ve lenfopeni derinli¤i ile
monositopeni ve lenfopeni sürelerinin de önem taﬂ›d›¤› kan›s›na var›lm›ﬂt›r. Hastalar›n birden fazla FEN ata¤›n›n ayn› çal›ﬂmada de¤erlendirilmesiyle, monositopeni süresiyle lenfopeni süresi ve
derinli¤inin önem kazanmas›, birinciden sonra geliﬂen FEN’lerin bu parametreleri etkiledi¤ini düﬂündürmektedir.
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