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Nötropeni
(Nötropenik Ateş)

mm3 nötrofil sayısı
• 500 altında veya
• 1000 altında

Progresif olarak düşüyor,
48 saat içinde 500 altına inmesi 

öngörülüyor!
• 100 altında: Derin nötropeni

Ateş
Oral veya aksiller ölçüm ile;
• Tek seferde 38.3 C (101 F)
• 38 C (100.4 F) bir saatten

uzun süre sebat ediyor
• 12 saat içinde iki defa 38 C

J Clin Oncol 36:1443-1453. © 2018 by American Society of Clinical Oncology

Febril Nötropeni Rehberi.Flora 2004;9(1):5-28



Kanser hastalarında Nötropenik Ateş (NA) sıklığı nedir?

Kemoterapi alan hastalarda NA sıklığı;
• Solid tümörlü hasatların %10-50
• Hematolojik kanserlerin %80

• NA epizotlarının sadece %20-30’unda klinik olarak odağı belirli bir enfeksiyon
saptanır.

NA olgularının büyük çoğunluğunda tanı anında enfeksiyon odağı belirsizdir!

• Derin ve uzamış NA ataklarının %10-25’inde bakteriyemi oluşur

• NA bağlı mortalite: %2-12

2018 SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86

2010 IDSA Guideline. Freifeld et al. CID 2011:52 (15 February)



NA olgularında etkenler nedir?

2010 IDSA Guideline. Freifeld et al. CID 2011:52 (15 February)

1960 - 1970: Gram negatif

1980 – 1990: Gram pozitif
• Hematolojik maligniteler, SVK, yaygın mukozit, Kinolon

profilaksisi

• Gram pozitifler solid tm de göreceli olarak daha az 

Kan kültürlerinde en sık koagülaz negatif Stafilokok.
Etken? kontaminasyon?

• Aseptik teknik ile farklı venlerden en az iki set kan kültürü

Diğer cilt flora elemanları:
Corynebacterium, Bacillus cereus, Propionibacterium,
Micrococcus spp.

2019 SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86



2017 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792

Etkenler
Fungal etkenler (uzamış nötropeni !!!)
• Candida spp
• Aspergillus spp.

• Anaerobik etkenler nadir

2019 SEOM clinical practice guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86



2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.

NA hastalarında ilk değerlendirme
Kanser kemoterapisi alan bir hastada yeni ortaya çıkan ateş,

objektif başka bir neden ile açıklanamıyorsa, bir enfeksiyon belirtisi olarak değerlendirilmelidir.

Anamnez

• Yaşı

• Mesleği

• Altta yatan hastalıkları

• Kullandığı ilaçlar

• Kanser türü, zamanı

• KT türü, sayısı

• Öncesinde NA atağı

• Hastanede yatış, girişim

• Antibiyotik kullanım öyküsü

• Önceki kültür sonuçları

• Öncesinde fungal enfeksiyon 

• Eşlik eden diğer semptomlar

• …

Fizik İnceleme

Detaylı ve dikkatli bir fizik inceleme:
• Nötropeni: inflamasyon belirti ve bulguları oluşmayabilir, 

silik olabilir.

Cilt ve mukozalar
• Damar giriş yerleri
• Kateter girişi yerleri

Ağız mukozası
• Mukozit
• Diş çürüğü
• Post nazal akıntı

Paranazal sinüsler

Akciğerler

Peri-anal bölge

2018 Germany Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792



İlk değerlendirmede rutin laboratuvar  testleri

Rutin Lab testleri

• Tam kan sayımı

• Kan biyokimyası

• İdrar incelemesi

• INR / Protrombin zamanı

• CRP

• Prokalsitonin ***

• Akciğer grafisi

2018 Germany Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792

Diğer Lab testleri

Öykü - semptom ve bulgulara göre 
diğer testler iste

Toraks BT
• Kronik akciğer hastalığı
• Fungal enfeksiyon açısından yüksek 

riskli

Abdominal USG

2018 Spain SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86

Mikrobiyolojik Tanı 

Kan kültürü
• En az iki set (İki ayrı venden)

SVK kültürü
• Her lümenden 

Boğaz kültürü*

İdrar kültürü

Diğer kültürler

Tanısal PCR testleri***



NA hastalarında süreç yönetimi

Enfeksiyon odağı?

• Var
• Yok

Hastanın risk durumu?

• Yüksek riskli
• Düşük riskli

Tedavi yeri?

• Ayaktan
• Hastanede



NA hastalarında RİSK sınıflaması

• NA hastalarında komplikasyon gelişimi ve prognozu belirleyen 
çok sayıda risk faktörü mevcut

• En kritik belirleyici nötropeni süresi ve nötropeni derinliğidir.

Düşük Risk Yüksek Risk
Nötropeni
süresi

0-7 gün ≥8 gün

Nötropeni
derinliği

≤100

2018 Germany Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792



Tablo 1:   Febril nötropenik hastalarda yüksek risk ve düşük risk ile ilişkili kabul edilen özellikler 

Yüksek risk Düşük risk  

Allojenik transplantasyon Yaş > 1 ve < 65 

Böbrek yetmezliği FN gelişmeden önce hastanede dışında olma 

Solunum yetmezliği Seyahat edebilecek kadar sağlıklı olma 

Karaciğer yetmezliği Ciddi ağrı veya mukozit yokluğu 

Şok, hemodinamik düzensizlik, intravenöz 
destek tedavisine gereksinim 

Altta yatan hastalıkların kontrol altında olması 

Abdominal ağrı, bulantı/kusma, ishal varlığı CRP düzeyinin düşük olması  

Kateter ilişkili enfeksiyon varlığı Beklenen nörtropeni süresinin kısa olması ve 
mm3’teki lökosit sayısının > 100 olması 

SSS enfeksiyonu varlığı Aneminin hafif düzeyde olması 

Nörolojik veya mental durumda bozulma Trombosit sayısının > 75000 olması 

HIV pozitifliği Hastanın yalnız yaşamaması  

48 saat içinde ölüm riski varlığı Hastanın telefonu olması ve hastaneye yakın 
olması 

 



Tablo 2: Talcott ve arkadaşları tarafından önerilen sınıflama (1980*) 

 

 

Yüksek 

riskli  

Grup 1 Halen hastanede yatan ve kanser nedeniyle tedavi edilen hastalar 

Grup 2 Hastane dışında olan altta yatan hastalıkları remisyonda olan ancak 

ağrı, kusma gibi belirgin semptomları olan hastalar 

Grup 3 Hastane dışında olan, akut bir komorbit faktörü olmayan ancak 

kanseri kontrol altında olmayan hastalar 

Düşük 

riskli 

Grup 4 Komplike olmayan febril nötropenik hastalar. 

 



 MASCC risk-indeks skorlama sistemi 

 Özellikler Puan 

1 Febril nötropeninin geliştiği dönemde hastanın genel durumu: 

Hiç semptomu yok veya hafif semptomları var 

Orta düzeyde semptomları var 

Ciddi düzeyde semptomları var 

 

5 

3 

0 

2 Hipotansiyon yok (sistolik basınç ≥ 90 mmHg) 5 

3 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) yok* 4 

4 Solid tümör var veya 

hematolojik kanser var ama daha önce fungal enfeksiyon geçirmemiş **  

 

4 

5 Parenteral sıvı gerektirecek düzeyde dehidratasyon yok 3 

6 Febril nötropeni ortaya çıktığı sırada hastanede yatımıyor 3 

7 Hasta 60 yaşından küçük 2 

 *KOAH: aktif kronik bronşit, amfizem, zorlu ekspirasyon volümünde azalma ve/veya 

oksijen desteğine ve/veya steroid tedavisine ve/veya bronkodilatatör tedavisine 

gereksinimi olma. 

** Fungal enfeksiyon: kanıtlanmış fungal enfeksiyon veya fungal enfeksiyon şüphesiyle 

antifungal tedavi başlanması 10. 

 

MASCC Skor

Maksimum skor 26

Düşük risk ≥ 21

Yüksek risk ≤ 20

Multinational Association for
Supportive Care in Cancer

(MASCC)

• 1994-1997 yıllarında tanımlandı

• 16 yaş üstü için uygun

• Skorlama içinde
• Nötropeni süresi yok
• Nötropeni derinliği yok



Tablo 4: MASCC skoruna göre düşük riskli ve yüksek riskli febril nötropenik hastalarda 

prognoz ile ilgili ölçütlerin karşılaştırılması 2. 

 Düşük risk 

(n=58) 

Yüksek risk 

(n=22) 

Ampirik antibiyotik tedavisine yanıt % 81 % 9 

Febril nötropeninin komplikasyonsuz düzelmesi % 98 % 14 

Febril nötropeni düzelmeden ölüm % 0 % 36 

 
Tablo 5: MASCC skoruna göre yüksek riskli hastalarda skor seviyesi ile komplikasyon ve ölüm 

oranları arasındaki ilişki 2. 

Risk-indeks skoru Komplikasyon gelişmeden 

düzelme 

Ölüm 

7 – 14  9/33 (% 27) 8/33 (% 24) 

15 – 16  21/38 (% 55) 7/38 (% 19) 

17 – 18 39/58 (% 67) 8/58 (% 14) 

19 - 20  61/90 (% 68) 9/90 (% 10) 

 

Klastersky J, Support Care Cancer. 2007 May; 15(5):477-82. 



CISNE Skor

Düşük risk 0

Orta risk 1-2

Yüksek risk ≥3

Skor aralığı 0 - 8

ECOG 
Performa
ns Skoru

Normal aktivite 0

Semptomatik, ancak hafif fiziksel 
aktivite 

1

Günün yarısında yatakta,
ancak kendi bakımını yapabilir 

2

Günün yarısından fazlasında yatakta,
ancak kendi bakımını az yapabilir 

3

Yatağa bağımlı, bakımını yapamaz 4



NA hastalarında skorlama sistemi
Temel kullanım amacı:

ayaktan veya yatarak tedavi kararında yol gösterici

Tek başına skor ile karar vermek hatalı !!!
• MASCC ≥21 olan %11 olguda ciddi komplikasyon
• Talcott Grup 4 olan %7 olguda ciddi komplikasyon

Hasta bazında değerlendirme yapmak esastır !!!

Klinik, laboratuvar ve sosyal
bütün faktörler de göz önünde tutulmalı

Solid
kanser

Hematolojik
kanser

Talcott uygun uygun
MASCC uygun uygun
CISNE uygun -----

2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.



2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.

Spesifik Klinik Kriterler



2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.

Spesifik Klinik Kriterler



Hastanede
ilk değerlendirme

Temel 
laboratuvar  

testleri

Kan kültürleri 
ve diğer 
kültürler

Risk değerlendir 
Ataktan/Yatarak 

tedavi kararı

İlk doz iv 
antibiyotik

30 - 60 dakika

Bazı çalışmalarda antibiyotik başlama zamanı ile;
• Mortalite
• Hastanede yatma süresi

arasında anlamlı bir ilişki mevcut.

2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.

FN hastalarında ilk antibiyotik dozu
ne zaman verilmelidir?



Başlangıç ampirik anti-mikrobik spektrumu
hangi etkenleri kapsamalıdır?

Ampirik anti-mikrobik tedavi 
spektrumu genel olarak aşağıdaki 
etkenleri kapsamalıdır:

• Entobacterales
• P. aureginosa
• S. aureus
• Streptekok

Parenteral Antibiyotikler

Piperasilin-Tazobaktam

İmipenem

Meropenem

Sefepim

Seftazidim

Doripenem*

Seftazidim-Avibaktam*

Seftolozan- Tazobaktam*

Sefozopran*

*NA olgularında ampirik tedavide 
etkinliği konusunda henüz yeterli 
veri yok

Oral antibiyotikler

Amoksisilin Klavunat + Siprofloksasin

Klindamisin + Siprofloksasin

Levofloksasin

Moksifloksasin*
Anti psödomonal etkinlik?

Sefuroksim Aksetil + Siprofloksasin

2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792



Başlangıç ampirik
anti-mikrobik tedavi 

spektrumu genel olarak 
aşağıdaki etkenleri 

kapsamalıdır:

• Entobacterales
• P. aureginosa
• S. aureus
• Streptokokları

Enfeksiyon odağı belirli olan 
hastalarda,

bu etkenlere ilave olarak;

başlangıç ampirik antibiyotik 
tedavisi

öngörülen diğer etkenleri de 
kapsamalıdır.

• Perianal apse: Anaeroplar
• Santral kateter: MRSA

Yüksek riskli ve özellikle unstabil
hastalarda,

dirençli bakteriler ile kolonizasyon varsa;

başlangıç ampirik antibiyotik tedavisi

kolonizan etkenleri de kapsamalıdır
MRSA:

• Vankomisin, Teikoplanin, Linezolid, 
Daptomisin

VRE:
• Daptomisin veya Linezolid

ESBL pozitif Enterobactereales:
• İmipenem veya Meropenem

Karbapenem dirençli Klebsiella:
• Polimiksin veya Tigesiklin

2010 IDSA Guideline. Freifeld et al. CID 2011:52 (15 February)

2018 Spain SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86



BAŞLANGIÇ Ampirik tedavisi planlarken hangi durumlarda
MRSA kapsam içine alınmalıdır?

NA başlangıç tedavisinde 
MRSA, VRE gibi dirençli Gram 

pozitifler
ampirik tedavi spektrumu 

içinde yer almaz.

2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792

2010 IDSA Guideline. Freifeld et al. CID 2011:52 (15 February)

2018 Spain SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86

Başlangıç Ampirik tedaviye
Vankomisin***

eklenmesi gereken durumlar
• Ciddi mukozit
• Cilt – yumuşak doku enfeksiyonu 
• Kateter enfeksiyonu
• Yabancı cisim enfeksiyonu
• Hemodinamik instabilite
• Pnömoni
• MRSA kolonizasyonu (dokümente

edilmiş)

***
Vankomisine Alternatif

Linezolid
• Enfeksiyon odağı pnömoni

veya yumuşak doku 
enfeksiyonu ise uygun.

• Kateter enfeksiyonunda 
ÖNERİLMEZ

Daptomisin
• Enfeksiyon odağı kateter

veya cilt ise uygun.

• Pnömonide ÖNERİLMEZ

2-3 içinde, kültürlerde Gram pozitif etken sinyali 
yoksa;

Vankomisin kesilebilir



Başlangıçta anti-psödomonal kombinasyon tedavisi

ÇİD bakterilerle enfeksiyon oranı yüksek ünitelerde,
özellikle yüksek riskli hastalarda;

kültür sonuçları çıkana kadar

başlangıç antibiyotik tedavi
kombinasyon şeklinde verilebilir 

Meropenem + Amikasin
İmipemem + Amikasin
Meropenem + Siprofloksasin vb

2018 Spain SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86

Başlangıç ampirik
anti-mikrobik tedavi 

spektrumu genel olarak 
aşağıdaki etkenleri 

kapsamalıdır:

• Entobacterales
• P. aureginosa
• S. aureus
• Streptokokları



Hastanede Tedavi

• Ampirik tedavi devam eder
• Kültür sonuçları ile tedavi revizyonu

Belirgin bir enfeksiyon odağı yok.
• Ateş düştü, klinik düzeliyor, nötrofil sayısı 

≥500/mm3:

• En az 48-72 saat klinik iyilik halinden sonra 
tedavi kesilebilir

Spesifik enfeksiyon odağı mevcut:
• Odağın standart tedavi süresine göre 

tedavi verilir

2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792

Hastanede Tedavi

Klinik stabil ama ateş devam ediyor: 
• Ayrıntılı değerlendirme (sorgu, muayene, lab test, 

görüntüleme, mikrobiyolojik inceleme vs)

• İzleme devam: NA olgularında ateşin düşme süresi  
ortalama 4-5 gün !!!

Klinik stabil değil, ateş devam ediyor:
• Yeni belirti bulgu varsa,  ampirik antibiyotiklerin 

revizyonu yapılabilir. 
• Başlangıç tedavisinin spektrumu yetersiz 

olabilir
• Etkenler başlangıç antibiyotiklere dirençli 

olabilir.
• Tedavi değişikliği (eskalasyon) bu çerçevede 

planlanmalıdır.



2017 Almanya Rehberi







Ampirik Antifungal Tedavi

5-7 gün
Uygun antibiyotik tedavisine rağmen;

ateş devam ediyor/yeniden ortaya çıktı

NA olgularında fungal etkenler
Candida
Aspergillus

Mucor

Anti-fungal tanısal testler
• Akciğer Yüksel Rezolüsyonlu BT (HRCT)
• Galactomannan (serum)*
• 1-3 Beta-D Glucan (serum)*
• Aspergillus PCR (serum)*

Düşük Riskli Hastalarda
fungal enfeksiyon nadirdir.

Ampirik Anti-fungal tedavi
sadece Yüksek Riskli Hastalarda 

önerilir 

2010 IDSA Guideline. Freifeld et al. CID 2011:52 (15 February)

*
• Anti fungal tedavi alanlarda 

duyarlılık düşük

• Yalancı pozitiflik:
• B-laktam antibiyotik,
• Parenteral nutrisyon,
• İntestinal mukozit
• Kan ürünleri transfüzyonu



2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792

Öncesinde
anti-fungal PROFİLAKSİ almıyor

L-AmB veya Caspofungin

Öncesinde
anti-fungal (AZOL)
PROFİLAKSİ alıyor

L-AmB veya Caspofungin



Ampirik antibiyotik tedavisi ne zaman sonlandırılmalıdır?

Düşük Riskli Hasta

Belirgin bir enfeksiyon odağı yok, ateş düştü, klinik düzeliyor,
nötrofil sayısı ≥500/mm3

• En az 48-72 saat klinik iyilik halinden sonra tedavi kesilebilir
(German Guideline)

Belirgin bir enfeksiyon odağı yok, ateş düştü, klinik düzeliyor,
nötrofil sayısı halen 500/mm3 altında

• En az 7 gün ateşsiz dönem sonunda kesilebilir

AJMC Evidence-Based Oncology 2017



Ampirik antibiyotik tedavisi ne zaman sonlandırılmalıdır?

Yüksek Riskli Hasta

German
Guideline 2017

En az 7 günlük ateşsiz dönem sonunda kesilebilir.

Alternatif: Kinolon profilaksisi ile devam edilebilir.

ECIL En az 3 gün klinik iyilik ve en az 48 saat ateşsiz dönem sonunda kesilebilir

IDSA
ESMO

Nötrofil sayısı ≥500/mm3 olana kadar devam edilmelidir.

Alternatif: Klinik olarak stabil hastada başlangıç antibiyotik tedavisi kesilip,
nötrofil sayısı ≥500/mm3 olana kadar oral kinolon profilaksisi verilebilir (IDSA 2010)



Standart Tedavi Süresi (KISA)

X 
Nötropeniden çıkana kadar

UZUN süreli tedavi
Mortalite: Gruplar arasında fark yok

Bakteremi sıklığı: Gruplar arasında fark yok

Ateşli gün süresi: Uzun süreli tedavide daha uzun !!! ???

İnvazif Fungal enfeksiyon sıklığı: Gruplar arasında fark yok

Yazarların Yorumu
• Çalışmalarda vaka seçimi açısından bias

mevcut.
• Bu sorunun kanıta dayalı yanıtı henüz 

belirsiz.



Ayaktan FN Hastası
nasıl takip edilmelidir?

2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.



Hastanede
ilk değerlendirme

Temel 
laboratuvar  

testleri

Kan kültürleri 
ve diğer 
kültürler

Risk değerlendir 
Ataktan/Yatarak 

tedavi kararı

İlk doz iv 
antibiyotik

30 - 60 dakika

2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.

≥4 saat 
hastanede 

gözlem

Ayaktan  
Takip



Hangi FN hastalarını
ayaktan takip etmek uygundur?

Düşük Riskli Hasta

Klinik değerlendirme
kriterleri

Belirgin risk yok

MASCC ≥ 21
Talcott Grup 4
CISNE (Solid tümör) ≤ 2

2018 IDSA/ASCO Guideline. Outpatient Management of NF. Clin Oncol 36:1443-1453



Klinik Özellikler
• Kinolon dirençli Gram 

negatif patojenler ile 
enfeksiyon

• MRSA; VRE, S. maltophilia
gibi dirençli bakteriler ile
kolonizasyon/enfeksiyon

• Hematolojik kök hücre nakli
• Akut lösemi indüksiyon 

tedavisi

Risk Skorlamasına göre «düşük riskli» görünseler bile;
hangi hastalar

ayaktan tedavi için uygun değildir?

Fiziksel ve Sosyal Özellikler
• Hastaneye uzak mesafede 

ikamet
• Evde yalnız yaşıyor
• Telefon yok
• Kooperasyon ve işbirliği 

yetersiz

2018 IDSA/ASCO Guideline. Outpatient Management of NF. Clin Oncol 36:1443-1453



Ayaktan izlenmesi planlanan FN hastalarında
hangi antibiyotikler  tercih edilmelidir?

İlk tercih Alternatif
(penisilin alerjisi)

Amoksisilin- Klavunat
+

Siprofloksasin

Klindamisin
+

Siprofloksasin
veya 

Amoksisilin- Klavunat
+

Levofloksaisn

2018 IDSA - ASCO Guideline. Outpatient Management of FN. J Clin Oncol 36:1443-1453.

2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann
Hematol (2017) 96:1775–1792



• 48-72 saatlik antibiyotik tedavine rağmen halen 38 C ateş mevcut

• Ateş düştükten bir süre sonra yeniden yükseldi

• Yeni belirti/bulgular ortaya çıktı.

• Oral antibiyotikleri tolere edemiyor.

• Kültürlerde üreme var. Antibiyotik revizyonu gerekli oldu.

2018 Spain SEOM Guideline. Clinical and Translational Oncology (2019) 21:75–86

2018 IDSA/ASCO Guideline. Outpatient Management of NF. Clin Oncol 36:1443-1453

Ayaktan takip edilen NA hastası
hangi durumlarda hastaneye başvurmalıdır?



FN hastalarında
hangi skor siteminin daha uygundur?

2018 IDSA/ASCO Guideline. Outpatient Management of NF. Clin Oncol 36:1443-1453



Anti-BAKTERİYEL profilaksi
kimlere verilmelidir?

• Yüksek riskli hastalara verilebilir.
• Ciddi (nötrofil sayısı 100 altında) ve
• Uzun süreli (≥7 gün) nötropeni beklenen

• Düşük riskli hastalarda endikasyon yok !!!

• Siprofloksasin veya Levofloksasin ile geniş tecrübe mevcut

• Levofloksasin oral viridan Streptekoklara etkili
• Ciddi mukozit varlığında tercih nedeni

2010 IDSA Guideline. Freifeld et al. CID 2011:52 (15 February)



Malgorzata Mikulska. Journal of Infection (2018) 76, 20–37

Florokinolon profilaksisi
• İlk defa 2005 yılında ECIL toplatışında tartışıldı.

• 2007 yılında öneri yayınlandı

• Gram negatiflerde %20 kinolon direnci olan popülasyonlarda 
bile etkin olduğu görüldü

• Güncel 6 rehberin 5’i yüksek riskli hastalarda kinolon
profilaksisi öneriyor

• Son yıllarda artan direnç nedeniyle öneri gözden geçirildi



Malgorzata Mikulska. Journal of Infection (2018) 76, 20–37

Ods oranı
Mortaliteye etki pooled OR 1.01, 95%CI 0.73–1.41
KDİ’de azalma pooled OR 0.57, 95%CI 0.43–0.74
Nötropeni döneminde ateş epizodu OR 0.32, 95%CI 0.20–0.50
Bir epizot önlenmesi için gereken
tedavi sayısı 
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Malgorzata Mikulska. Journal of Infection (2018) 76, 20–37



Avantaj
KDİ atak sayısını azaltıyor
• KDİ insidansı zaten düşük ünitelerde 

bu etki anlamlı olmayabilir!

• Bir atak önlemek adına çok sayıda 
kişiye profilaksi vermek gerekebilir!

NA atak sayısını azaltıyor
• NA nedeniyle başlanan geniş

spektrumlu ampirik antibiyotik 
kullanımı azalıyor

Dezavantaj
• Mortalite değişmiyor

• Kinolon dirençli veya ÇİD 
bakteri kolonizasyonu artıyor
• Sadece birkaç çalışmada 

gösterildi !!!
• Gram negatif bakterilerde

kinolon direnci artıyor

• Kinolon kullanımı VRE, MRSA 
ortaya çıkması ile ilişkili

Mevcut veriler
kinolon profilaksisi lehine

ağır basıyor!

Malgorzata Mikulska. Journal of Infection (2018) 76, 20–37



Antifungal profilaksi
kimlere verilmelidir?

İnaziv Candida enfeksiyonu açısından belirgin risk taşıyan hastalar
• Allojenik kök hücre nakli yapılan hastalar
• Akut lösemi indüksiyon (remisyon/salvaj) kt. alan hastalar 

İnaziv Aspergilozis açısından belirgin risk taşıyan hastalar
• AML için yoğun kt alan hastalar
• MSD

2010 IDSA Guideline for febrile neutropenia. CID 2011:52 (15 February)
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2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792



KSF mortaliteyi azaltır mı?

2010 IDSA Guideline for febrile neutropenia. CID 2011:52 (15 February)



Granülosit koloni sitimülan faktörü (G-CSF)
kimlere verilmelidir?

Non-miyeloid kanserlerde kemoterapiye bağlı 
nötropeni gelişimin önlemek için verilebilir.

• Nötropeni gelişme riski %20 den fazla ise önerilir
• %10-20 risk olgu bazında değerlendirilmeli

NA olgularında rutin olarak önerilmez.
Uzun süreli nötropeni yüksek riskli hastalar için uygun
Yarar:

• Nötropenik ateş sıklığı
• Süresi
• Şiddeti azalıyor !!!

• Mortalite değişmiyor !!!
2010 IDSA Guideline for febrile neutropenia. CID 2011:52 (15 February)
2018 German Guideline. W. J. Heinz. Ann Hematol (2017) 96:1775–1792



FN rehber önerileri ile
gerçek yaşam verileri ne ölçüde uyumlu

Anke Verlinden. Bone Marrow Transplantation (2020) 55:1588–1594

Asya ve Ayrupa’dan 194 merkez ile anket yoluyla sürveyans.



Anke Verlinden. Bone Marrow Transplantation (2020) 55:1588–1594



Anke Verlinden. Bone Marrow Transplantation (2020) 55:1588–1594

Kan kültüründe üreme var

Enfeksiyon odağı belirsiz

Enfeksiyon odağı saptandı



Akılda kalanlar….
Nötropenik ateş önemli bir sağlık sorunudur.

Tanı, tedavi ve izlem süreçleri için;
hastanın ayrıntılı değerlendirmesi çok önemli

İlk antibiyotik dozu 30-60 dakika içinde verilmeli

Dirençli bakteri enfeksiyonlarının tedavisi zor.
Rehber önerileri izlenmeli

Antibiyotik seçimi ve süresi hasta bazında karar verilmeli

Teşekkürler….


