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FEBRĠL NÖTROPENĠ 

• AteĢ: Tek oral ateĢ ≥38.3°C veya  1 saatlik dönem 

boyunca ateĢ ≥38.0°C                            

 

• Nötropeni; Nötrofil<500 hücre/mm 3  veya 500-1000 

hücre/mm 3 olup takip eden 48 saat boyunca  500 

hücre/mm 3 ’e düĢmesi beklenen durumlar 
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FEBRĠL NÖTROPENĠK HASTA FARKLIDIR! 

Acil tedavi gereklidir. 

Etraflı değerlendirme için zaman yoktur. 

Ġnflamasyon belirtileri yoktur veya siliktir. 

Ampirik tedavi kaçınılmazdır. 



Anamnez-FM 

Tedavi Laboratuvar 

Febril Nötropenili Hastanın BaĢlangıç 
Değerlendirmesi 

ACĠL  



Öykü  

• Antimikrobiyal profilaksiye dair bilgileri 

• Enfeksiyon temaslarını 

• GeçmiĢte belgelenmiĢ enfeksiyonları veya patojen 

kolonizasyonunu  
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***Nötropenik hastalarda ateĢ öncelikle enfeksiyonu 

düĢündürmekle birlikte; 

• Kan ve kan ürünleri transfüzyonu 

• Ġlaç kullanımı  

• Altta yatan malign hastalığa bağlı  
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Fizik Muayene 

• Nötropenik hastalarda inflamasyon belirtileri ve 

semptomları çoğunlukla silik seyretmekte veya hiç 

bulunmamaktadır. 

 

• Febril nötropenik hastaların fizik muayenesi titiz bir 

araĢtırmayı  gerektirmektedir. 
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   * Periodenteum 

*Farenks,oral mukoza 

*Akciğer 

*Perine,anüs 

*Deri(kateter giriĢ bölgesi,kemik iliği asp.yeri,tırnak 

yatakları) 

*Göz dibi 

 



Laboratuvar 

• Laboratuvar testleri formül lökosit ve trombosit sayımını 

içeren tam kan hücre (CBC) sayımını;  

• Kreatinin ve kan üre azotu serum düzeylerinin 

ölçümünü;elektrolit,karaciğer transaminaz enzimleri ve 

total bilirubin ölçümünü içermelidir (A-III). 
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PCT 
CRP  
??? 

Hangi  laboratuvar 
tetkikleri istenmeli? 

IDSA 2010 



Hangi  kültürler alınmalı? 

 

• Kan Kültürü (A-III) 

 

• Ġdrar Kültürü ??? 

Ayrıca hastanın semptom ve bulgularına göre 

(balgam,kateter giriĢ yeri,gaita,BOS )vb. 

IDSA 2010 



 KAN KÜLTÜRÜ 

•Uygun zamanda 

•1/2- 1  saat ara ile 2-3 set 

•8-10 ml 

 



 KAN KÜLTÜRÜ 

 

 

• Eğer SVK varsa, SVK’in lümeninden ve bir periferik 

ven bölgesinden eĢzamanlı kan alınarak, en az 2 set 

kan kültürü 

 

• Eğer SVK yoksa, ayrı ven giriĢlerinden  2 kan kültürü 

seti gönderilmelidir (A-III).  

 

IDSA 2010 



• Öyküsü alınan,fizik muayenesi yapılan ve             

tetkikleri istenen hasta için Ģimdi ne yapılmalıdır? 
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RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ 



• Asemptomatik :5                                                                                   
• Hafif semptom :5                                                                                   
• Orta derecede semptom :3                                                                   
• Ağır derecede semp.veya ölümcül :0                                                   
• Hipotansiyon olmaması(SKB<90mmHg):5                                         
• KOAH olmaması:4                                                                                
• Solid tm.olması veya hem.hastalığı olup fungal enf.geçirmemiĢ:4 
• IV sıvı gerektiren dehid.olmaması:3                                                    
• AteĢ baĢlangıcının hastane dıĢında olması:3                                       
• YaĢ<60:2                                                                                               
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Multinational Association of Supportive Care in Cancer 

(MASCC)  skorlama sistemi kullanılarak yapılabilir(B-I). 

Nötrofil sayısı 
ve nötropeni 
süresinden 
bağımsız 



MASSC 

 

• Yüksek riskli hastalarda MASCC skoru <21’dir (B-I). 

– Ampirik antibiyotik tedavisi için hastaneye yatırılmalıdır(B-I). 

 

• DüĢük riskli hastalarda MASCC skoru ≥21’dir (B-I).  

     -  DüĢük riskli hastalar oral ve/veya ayaktan ampirik antibiyotik 
tedavisi için aday olabilir(B-I). 
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Kanserli Hastalarda Bakteriyemi Epidemiyolojsi 

Mikulska M, et al. ECIL 4, manuscript submitted 

Median oranlar 

Gram (+) %56 

Gram (-), %44 



Direnç Oranları, ECIL 4 

Median  (alt-üst sınır) 

Mikulska M, et al. ECIL 4, manuscript submitted 



Ampirik Tedavide Ġlk Tercih 

Monoterapi %69  
Kombinasyon %31 

Mikulska M, et al. ECIL 4, manuscript submitted 



Ġkincil Tercihler 

Monoterapi %75 
Kombinasyon %17  

Mikulska M, et al. ECIL 4, manuscript submitted 



Ampirik Glikopeptid Ġlavesi 

Mikulska M, et al. ECIL 4, manuscript submitted 



Glikopeptid ihtiyacı var mı? 

Ne Zaman Verelim? 
 

•Hipotansiyon ve Ģok varsa (CIII) 
  
•Dirençli Gram pozitif bakteri (penisilin-R  streptokok, MRSA) 

 ile enfeksiyon sıklığı yüksek ise (CIII) 
 
•MRSA kolonizasyonu olan hastada (CIII) 
 
•Gram pozitiflere bağlı klinik olarak dökümante edilmiĢ  

 enfeksiyon (deri ve yum. doku enf.) varlığında (CIII)  

ECIL önerisi, 2007. Eur J Cancer Suppl 2007;5:23-31 



Kılavuzda Yanıt Aranan Sorular 

• Ampirik antibiyotik seçimi için temel öğeler 

• Dar spektrumdan geniĢ spektruma gitmek yerine tam 

tersi mi uygulanmalı? 

• Ampirik tedavinin 24-72. saatinde ne yapmalı? 

• Dirençli bakteri enfeksiyonlarının tedavisi 

 

 

 



Ampirik Antibiyotik Seçimi Ġçin Temel 
Öğeler 

• Önceden kolonizasyon veya enfeksiyon 

– MRSA veya MRSE, vanko MIC >2 mcg/mL 

– VRE 

– ESBL veya karbapenemaz üreten enterik 
bakteriler 

– A. baumannii, P. aeruginosa veya S. maltophilia 

• Dirençli bakteri enfeksiyonu için diğer risk faktörleri 
ve hastanın genel durumu 

• Lokal epidemiyoloji ve direnç oranları 

 

 

 

 



 Eskelasyon 

De-eskelasyon 



***Eskalasyon 
•Komplike olayan 
•Rezistan patojen için 
risk faktörü olmayan  
•Rezistan patojenlerin 
nadir olduğu kliniklerde 



•Seftazidim 
•Sefepim  
•TZP 

•Klinikte kötüleĢme 
•Rezistan patogen 
üremesi varsa  
karbapenem 



•Glikopeptid 
•Ag 
•Kinolon eklenemesi 
önerilmiyor 



•Komplike olmayan yüksek riskli hastalar için 
ampirik tedavi önerileri; 
•AP sefalosporin (sefepim, seftazidim) 
•TZP 
•Diğer olası seçenekler 
-AP karbapenem 
-CES, TC 

 



*** Ġlk seçeneğin karbapenem olduğu 
durumlar 
• Enfeksiyon öncesinde ESBL + veya 
dirençli gram - kolonizasyon 
•Ciddi hastalık (septik Ģok, pnömoni) 
•Klinikte FEN ‘li hastalarda ESBL  
prevalansı yüksek ise 



***De-eskalasyon 
•Komplike hasta 
•Dirençli patojen için 
bireysel  risk faktörleri 
olan hasta 
•Klinikte dirençli patojen  



*** De-eskalasyon  
•BaĢlangıç tedavisi  geniĢ 
spektrumlu (Gram +, -) 
(Karbapenem+ anti-MRSA 
ajan) 
•Kültür sonuçlarına göre de-
eskalasyon yapılır 







•***Ne zaman  ag ile kombine edelim? 
•Ciddi hastalık (Septik Ģok , pnömoni)  
•Rezistan nonfermentatif üreme olasılığı 
varsa  
-Lokal veriler 
-Kolonizasyon 
-Bir ay içinde karbapenem kullanımı  
•Beta laktamsız piperasilin veya tikarsilin 
kullanılacaksa 



***Etken izole edilemedi ise; 
•Fungal enfeksiyonlar (kültür, 
galaktomannan, görüntüleme yöntemi) 
• Dirençli Gram- (ag veya kinolon) 
•Gram + (ekleme) 
•Diğer etkenler düĢünülüp hastanın hikayesi 
kolonizasyonu 



 

38 

*** Etken tespit 
edilmedi;  
•Hasta 48 saattir 
ateĢsizse tedavi 72. 
saatte kesilebilir. 
(Nötrofil sayısı ve 
nötropeni süresinden 
bağımzsız) 
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***Enfeksiyon dökümente edildi ise; 
•Enfeksiyon eradike edilene kadar 
•Klinik bulgular düzelene kadar 
•En az 7 gün 4 günü ateĢesiz olmak 
Ģartı ile 



ECIL-4 Antibakteriyel Tedavi 
Özet 

• Direnç oranları yüksek olan merkezlerde  ampirik 

tedavi geniĢ spektrumlu olarak baĢlanıp, gerekirse 

daraltılmalı 

• Diğer merkezlerde ‘eskalasyon’ tedavisi 

• Enfeksiyon odağı olmayan tedavi ile ateĢi düĢen 

hastaları uzun süreli tedavi etmeye gerek yok 



           FEN 

Yüksek risk  

Hastenede tedavi  

DüĢük risk 

Ayaktan tedavi Hastenede tedavi  



  *Antibiyotiklerin ilk dozu hastanede verilmeli, hasta 2-12 saat gözlem altında 

 tutulmalı.  Hastaneye ulaĢım kolay olmalı.Hastane ve ev ortamında 

 gerekli düzenlemeler yapılmalı. 

 *Hastanın hangi durumlarda tedavisinin değiĢtirileceği,   hangi durumlarda 

ekibi arayacağı veya hastaneye geleceği sıkı kriterlerle belirlenmeli: AteĢin 

devamı (3-5 gün), oral alımın bozulması… 

 *Hasta doğru ve açık bir Ģekilde bilgilendirilmeli.  

Am J Health-Syst Pharm; 2007;64:717-22 

*Hastaların risk skorlaması büyük dikkatle yapılmalı. Klinik odak 

varsa veya kinolon profilaksisi alıyorsa uygulanmaz.  

Genel Prensipler:  

https://www.google.com.tr/url?q=http://www.dindebol.com/%3Fpage_id%3D35&sa=U&ei=S36hUo3uAsKs7QbboIHwCw&ved=0CCoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFrPsL_eNyxv55b_9xf4W9X-YwvIg


Yüksek Riskli Febril Nötropenik Hasta 

????? 

3-5 gün sonunda hasta ateĢsiz 

Etken yok Etken var 

DüĢük risk 

Tedavi kes ??? 

Yüksek risk 
***Enfeksiyon dökümente edildi ise 
•Enfeksiyon eradike edilene kadar 
•Klinik bulgular düzelene kadar 
•En az 7 gün 4 günü ateĢesiz olmak 
Ģartı ile 

 
Tedavi kes ??? 



    3-5 gün sonunda hasta halen ateĢli 

Genel durumu iyi 

Hastayı yeniden detaylı değerlendir 

Aynı antibiyotikle 
devam et 

Genel durumu bozuluyor 

Antibiyotik değiĢikliği yap 
•Karbapenem geçiĢi 
•AG ekeleme endikasyon 
•Glikopeptit ekleme endikasyon 
•Antifungal ekleme 
 



KI yetmezlik bulguları İnfeksiyon bulutları

Başlangıç ampirik 

antibiyotik tedavisi

Tedavi değişikliği       

ve antifungal tedavi

Granülosit 
artışı

Kemoterapi süreci İyileşmeye giden yol

ANTİMİKROBİYAL 

KÖPRÜSÜ

Granülositopeninin derinliği

YÜRÜ DURMA

FEBRİL NÖTROPENİDE EMPİRİK ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ



KORUNMA 
• Tek kiĢilik odalar 

• El hijyeni 

• Odadaki tıbbi altler hergün dezenfekte edilmeli 

• Çiçek ve özellikle tüylü oyuncak olmamalı 

• Solunum, damlacık, temas yoluyla bulaĢabilecek hastalığı olanlarla 

temas etmemeli 

• Ziyaretçiler minimal olmalı, hastalığı ve son 6 ayda canlı aĢılanmıĢ 

olanlar yasak 

• Perine temizliği-önden arkaya kağıtla 

• Tampon kullanılmamalı 

 Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu 
www.febrilnotropeni.net  2003 

http://www.febrilnotropeni.net/


• KĠT alıcılarında rektal termometre-lavman-fitil 

kontrendike 

• DiĢler düzeltilmeli, dolgular yapılmalı 

• 4-6 kez gargara, 2 kez fırçalama 

• Allojenik KĠT sürekliliği sağlanmıĢ HEPA ve LAF 

• Yapım onarım çalıĢmaları minimalize edilmelidir, asma tavan 

olmamalıdır, varsa düzenli aralıklarla vakumlanmalıdır.  

 

 

Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu taslağı, 
www.febrilnotropeni.net, 6 Aralık 2003 

http://www.febrilnotropeni.net/


• Mobilyalar toz tutmayacak Ģekilde, diğer yüzeyler 

kolayca silinebilecek Ģekilde olmalıdır. 

• Oksijen kaynakları ve nebülizatörlere her defasında 

yeni ve steril sıvı konmalıdır.  

• Musluk suyu içilmemelidir.  

• Salgın olmadığı sürece sürveyans kültürlerine gerek 

yoktur. 

 

 Febril nötropeni grubu, Febril nötropenik hastalarda tanı ve tedavi kılavuzu .www.febrilnotropeni.net 
2003 

http://www.febrilnotropeni.net/


Nötropenik Hastalarda Diyet 

• Kanserli nötropenik hastalarda enfeksiyon riskini 

azaltmak için diyet kısıtlamasının etkisini ortaya koyan 

çalıĢmalar yoktur. 

  

• Nötropenik hastalarda diyet sınırlılıkları çok 

değiĢkendir ancak temel ilkeler: piĢmemiĢ et, deniz 

ürünleri, yumurta, yıkanmamıĢ sebze ve meyvelerden 

kaçınılması  Ģeklindedir. 

 Wilson BJ (2002). Dietary recommendations for neutropenic 
patients. Seminars in Oncology Nursing, 18:44–49. 



• Nötropeni potansiyeli ve nötropeninin sonuçları  

• Enfeksiyon riskini azaltmak için koruyucu önlemler  

• Enfeksiyon belirti ve bulguları; bildirmesi gereken 

belirti ve bulgular 

• Belirti ve bulgular meydana geldiğinde yapması 

gerekenler 

Hasta ve aile eğitimi 



Nötropenik Hastalarda Cinsel Aktivite 

• Ciddi nötropeni döneminde cinsel iliĢkide bulunmaması  

• Ciddi olmayan nötropeni döneminde iliĢki sırasında 
kondom ve su bazlı kayganlaĢtırıcı kullanımı   

• Ciddi olmayan nötropeni döneminde iliĢki sonrası etkili 
hijyen  

• Yüksek riskli cinsel davranıĢlardan kaçınması  

West F, Mitchell SA (2004). Evidence-based guidelines for the management of neutropenia following outpatient 
hematopoietic stem cell transplantation. Clin J Oncol Nurs.8(6):601-13. 



Hayvanlarla Temas 
 

• Nötropenik hastaların hayvanlarla temasının sınırlanmasının 

enfeksiyonu önlemede etkili olabileceği belirtilmektedir. 

Nirenberg et al,  (2006). Neutropenia: state of the knowledge part II. Oncol Nurs 
Forum., 33(6): 1202-8. 



MİKROBİYOLOJİ 

HEMATOLOJİ ONKOLOJİ 

 ENFEKSİYON 

HAST 

??? 

RADYOLOJİ 

SONUÇ 






