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Febril nötropenik hastalarda çok çeşitli bakteriler infeksiyonlara neden olurlar.
Bu hasta grubunda görülen bakteriyel infeksiyonlar›n epidemiyolojisi durağan olmaktan çok dinamik bir alan olup, belli faktörlere bağl› olarak değişkenlik göstermektedir. Altta yatan bağ›ş›kl›k sorunlar›, kanser tedavisinde yaşanan gelişmeler,
kanser tedavisinde kullan›lan ajana bağl› faktörler, antibakteriyel profilaksi uygulamalar›, febril nötropeni (FEN)’in empirik tedavisinde kullan›lan antibiyotiklerin
özellikleri, damar yolu uygulamalar›nda yaşanan gelişmeler ve benzeri faktörler,
FEN hastalar›nda görülen bakteriyel infeksiyonlar›n epidemiyolojisi üzerinde etkili
olmaktad›r. Son 30 y›lda bakteriyel infeksiyonlar›n epidemiyolojisinde yaşanan en
önemli değişiklik; kan kültürlerinden izole edilen gram-negatif mikroorganizmalar›n
oran›n›n giderek azal›rken gram-pozitiflerin oran›n›n artmas›d›r. Avrupa Kanser
Araşt›rmalar› ve Tedavisi Organizasyonu (EORTC) bünyesindeki Uluslar Aras› Antimikrobiyal Tedavi Grubu (IATG)’nun 1973-1994 y›llar› aras›nda yürüttüğü geniş
çal›şmalarda bu epidemiyolojik değişim izlenebilmektedir. 1973-1978 döneminde
bakteremilerin %71’i gram-negatif, %29’u gram-pozitif bakterilerle oluşurken,
1992-1994 döneminde yap›lan çal›şmalarda bu rakamlar›n; s›ras›yla, %33’e karş›l›k
%67 olduğu görülmüştür.
Bu değişikliğin sebepleri aras›nda, daha agresif kemoterapi uygulamalar›n›n mukoza bariyerini bozmas›, daha fazla ve uzun süre santral venöz kateter kullan›m›,
gram-negatiflere etkili güçlü ve yeni antibiyotiklerin kullan›ma girmesi ve profilaksi uygulamalar› (özellikle kinolon profilaksisi) say›lmaktad›r.
Son y›llarda yap›lan çal›şmalar, bu epidemiyolojik veride eskiye dönüş olduğuna işaret etmektedir.
Tablo 1’den de görülebileceği gibi son y›llarda, FEN hastalar›nda mikrobiyolojik olarak kan›tlanm›ş infeksiyonlar (MKE) içinde gram-negatif mikroorganizmalar›n pay› artmaktad›r. Paul ve arkadaşlar›n›n yapt›klar› ve 1988-2004 y›llar›n› kapsayan bir çal›şma bu değişikliğe dikkat çekmektedir. Bu çal›şmada, toplam 462 FEN
epizodunda kan kültürlerinden izole edilen bakteriler değerlendirildiğinde; gram-negatif bakteremilerin gram-pozitif bakteremilerden daha fazla olduğu ve gram-nega-
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Tablo 1. FEN hastalar›nda yap›lm›ﬂ çeﬂitli çal›ﬂmalarda bakteriyel epidemiyolojiye dair veriler
Kaynak
no

Yay›m
tarihi

Çal›ﬂma
y›l›

‹nfeksiyon
türü/ say›s›

Hasta
grubu

Gram-pozitif
bakteri (%)

Gram-negatif Polimikrobiyal
bakteri (%) infeksiyon (%)

1

2007

1994-2005

Bakteremi/499

Hematoloji onkoloji

57

34

10

2

2005

1998-2000

Bakteremi/95

Hematoloji onkoloji

40

41

19

3

2004

1996-2001

Bakteremi/738

Hematoloji onkoloji

32

57

-

4

2006

?

Bakteremi/218

Lösemi, lenfoma

44

42

14

5

2006

2000-2003

Bakteremi/96

Lösemi, otolog KHN

73

27

32

6

2007

2004

Bakteremi/118

KHN

47

37

16

7

2006

?

Bakteremi/147

Hematoloji

54

26

20

8

2007

2003-2004

Bakteremi/40

Hematoloji

42

45

13

9

2007

2004

Bakteremi/73

Hematoloji

39

61

-

10

2007

2001-2004

Bakteremi/33

Hematoloji, solid tümör

79

33

17

11

2008

2004-2005

Tüm inf. /137

Hematoloji onkoloji

45

55

17.5

KHN: Kök hücre nakli.

tiflerin giderek artt›ğ› görülmüştür. Çal›şman›n başlang›c›nda 1.7 olan gram-negatif/gram-pozitif bakteri oran› ilerleyen y›llarda 2.3’e ç›km›şt›r. Bu y›l içinde benzer
bir veri İspanya’dan bildirilmiştir. Puig ve arkadaşlar›, 1990-2005 y›llar› aras›nda
otolog kök hücre nakli uygulanan 476 hastadaki infeksiyonlar› inceledikleri çal›şmalar›nda; ilk beş y›l gram-pozitif bakteremilerin çoğunlukta olduğunu, sonraki y›llarda ise gram-negatiflerin öne ç›kt›ğ›n› göstermişlerdir.
Tablo 1’de belirtilen çal›şmalar incelendiğinde dikkat çeken bir bulgu da ülkeler
aras› epidemiyolojik farkl›l›klard›r. Malezya, Lübnan, İsrail gibi ülkelerde yap›lan
çal›şmalarda gram-negatif basillerin Bat› Avrupa ve Amerika’da olduğundan daha
ön planda olduklar› görülmektedir.
Gram-negatif bakterilerin artan insidans›n›n sebebi, santral venöz kateter teknolojisinde gelişmeler, kateter infeksiyonlar›n›n özelliklerinin daha iyi anlaş›lmas› ve
önlenmesine yönelik duyarl›l›ğ›n artmas› olabilir. Nitekim bu yönde veriler bulunmaktad›r. Cattaneo ve arkadaşlar›, kendi merkezlerinde santral venöz kateter takan
ve bak›m›n› yapan özel bir kateter ekibi kurulmas›yla gram-pozitif bakteremi s›kl›ğ›n›n azald›ğ›n›, az say›da hastadan izole edilen koagülaz negatif stafilokoklar
(KNS)’›n da kateterle ilişkili olmad›ğ›n› bildirmektedirler.
Kateterle ilişkili bakteremide hastan›n altta yatan hastal›ğ›n›n önemli bir faktör
olabileceği unutulmal›d›r. Raad ve arkadaşlar›, lösemi ve solid tümör hastalar›nda
gram-pozitif baktereminin, s›ras›yla %55 ve %69 oranlar›nda kateterle ilişkili oldu-
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ğunu, buna karş›n gram-negatif baktereminin lösemi hastalar›nda %19’unun, solid
tümörü olan hastalarda ise %60’›n›n kateterle ilişkili olduğunu bildirmektedirler.
• FEN hastalar›nda etken olan gram-pozitif bakteriler aras›nda stafilokoklar
(Staphylococcus aureus ve KNS’ler) ve streptokoklar ilk s›ralarda gelmektedir.
Stafilokoklarda metisilin direnci, tedavi şeklini ve başar›s›n› belirleyen en önemli faktör olup s›kl›ğ› bölgesel ve üniteler aras› farkl›l›klar göstermektedir. MKE
hastalarda gram-negatif bakteriler içinde birinci s›rada Escherichia coli gelmektedir. Bunu Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp. izlemektedir. E. coli ve Klebsiella türlerinde sorun yaratan direnç paternleri; kinolon direnci ve genişlemiş
spektrumlu beta-laktamaz üretimidir. Pseudomonas türlerinde dirençten sorumlu
olan genellikle at›m pompalar›d›r. Son y›llarda çoklu dirençli Pseudomonas türleri karş›m›za ç›kmaktad›r. Gram-negatif bakterilerde de t›pk› gram-pozitiflerde
olduğu gibi, direnç s›kl›ğ› bölgesel ve üniteler aras›nda farkl› olduğu gibi ayn›
ünitede farkl› zaman dilimlerinde de farkl›l›klar gösterir.
• Gram-pozitiflerle gram-negatif bakteriler aras›nda, komplikasyon (hipotansiyon,
solunum yetmezliği, bilinç bozukluğu, böbrek yetmezliği, yayg›n damar içi p›ht›laşma vb.) ve ölüm oranlar› aç›s›ndan farkl›l›klar vard›r. Gram-negatif bakteri infeksiyonlar› daha komplikasyonlu ve daha ölümcül seyretmektedir. Bir çal›şmada
gram-pozitiflerle gelişen bakteremilerde komplikasyon ve ölüm oranlar›, s›ras›yla %25 ve %5, gram-negatiflerde ise %40 ve %18 olarak bulunmuştur (p< 0.001).
Ayn› çal›şmada E. coli, Klebsiella spp. ve Pseudomonas spp.’nin neden olduğu
komplikasyon oranlar›, s›ras›yla, %44, %40, %50, ölüm oranlar› ise %18, %10
ve %31 olarak tespit edilmiştir. Pseudomonas türlerinin mortalitesi belirgin olarak yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›şt›r (p= 0.06).
• Febril nötropenik hastalarda genellikle gözden kaçan bir durum polimikrobiyal
infeksiyonlard›r. Tablo 1’de yer alan çal›şmalarda, bu grup hastalarda çoklu mikroorganizmalarla gelişen MKE oran› %10-32 aras›nda değişmektedir. Burada
dikkat edilmesi gereken, polimikrobiyal infeksiyon tan›m›n›n belirlenmemiş olmas›d›r. Bir grup araşt›r›c› bir hafta içerisinde kan kültürlerinde farkl› bakteriler
üremesini yeterli görürken, kimileri bu süreyi 72 saatle s›n›rlamakta, kimileri ise
daha s›k› bir tan›mlama ile ayn› kültür vasat›nda birden fazla mikroorganizma
üremesini polimikrobiyal infeksiyon olarak tan›mlamaktad›r. “Polimikrobiyal
infeksiyon” tan›m›n›n geliştirilmesi gereklidir. Geçtiğimiz bir y›l içerisinde buna
yönelik olarak önemli bir girişim Rolston ve arkadaşlar› taraf›ndan yap›lm›şt›r.
Rolston ve arkadaşlar›na göre nötropenik enterokolit ve perianal apse gibi klinik
dokümante infeksiyonlar, etken bakteri gösterilemese dahi polimikrobiyal infeksiyon kabul edilmelidir. Polimikrobiyal bakteremi ise, ayn› gün içinde (kesin kriter) veya 48-72 saat içinde (olas› kriter) kan kültürlerinde farkl› bakterilerin üremesi, olarak tan›mlanm›şt›r.
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• FEN hastalar›nda bakteriyel epidemiyolojiyi belirleyen bir faktör de antibakteriyel profilaksidir. Özellikle gram-negatif bakteriler yan›nda gram-pozitif mikroorganizmalara da yüksek etkinlik gösteren yeni kinolonlarla yap›lan profilaksi,
epidemiyolojide önemli değişikliklere yol açmaktad›r. Kinolon profilaksisi, febril epizod say›s›n› azaltmakta, gram-negatif bakteri infeksiyonlar›n›n oran›n›
azaltmaktad›r. Ancak bu değişikliklere karş›n mortalite oranlar›nda anlaml› bir
düşmeye neden olmamaktad›r. Bunun yan›nda kinolon profilaksisinin florokinolon dirençli E. coli (FQREC) ile kolonizasyonu ve infeksiyonu art›rd›ğ›, stafilokoklarda da metisilin direnci s›kl›ğ›n› art›rd›ğ› gözlenmektedir. Klastersky ve arkadaşlar› gram-negatif:gram-pozitif bakteremi oran›n›n, profilaksi almayan hastalarda 1:1 iken, alanlarda 1:3 olduğunu ancak mortalite ve komplikasyon s›kl›klar›n›n profilaksi ile değişmediğini bildirmişlerdir. Daha yeni bir çal›şmada Cattaneo ve arkadaşlar›, kinolon profilaksisi uygulanan grupta tam tersine gram-negatif infeksiyon oran›n›n artt›ğ›n› gözlemlemişlerdir; profilaksi almayanlarda
MKE gram-negatif:gram-pozitif oran› 1:1, alanlarda 2:1. Bu beklenmedik etkiden, E. coli suşlar›ndaki kinolon direnci sorumludur. Zira ayn› çal›şmada profilaksi alan grupta E. coli suşlar›n›n %96.5’inin FQREC olduğu izlenmektedir.
Profilaksi almayanlarda bu oran %44.5’tir. Çoklu değişkenli analiz yap›ld›ğ›nda
beklenen nötropeni süresinin yedi günden uzun olmas› ve florokinolon kullan›m›, FQREC infeksiyonlar› için bağ›ms›z risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Ayn› çal›şma, kinolon kullan›m›n›n metisilin direncini belirleyen bir risk faktörü olduğunu da ortaya koymuştur.
Sonuç olarak;
•

FEN hastalar›nda bakteriyel epidemiyoloji bölgeler ve merkezler aras›nda farkl›l›klar göstermektedir.

•

Bakteremi d›ş›ndaki infeksiyonlardan birinci s›rada sorumlu olan gram-negatif
bakterilerdir. Bakteremi etkenleri aras›nda gram-negatiflerin oran›, son y›llarda
giderek artmaktad›r.

•

Polimikrobiyal infeksiyonlar, üzerinde daha çok durulmay› hak etmektedir. Ancak tan›mlamalar ile ilgili belirsizlikler vard›r.

•

Kinolon profilaksisi, FEN hastalar›nda bakteriyel epidemiyolojiyi ciddi şekilde
etkilemektedir. Kinolon profilaksisi alt›ndaki hastalarda gelişen infeksiyonlar›n
empirik tedavisinde bu durum göz önünde bulundurulmal›d›r.
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