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Tanımlar

• Ateş,
• Oral tek sefer ≥ 38.3 ° C veya 
• Bir saat süreyle ≥ 38.0 ° C 

• Nötropeni ,
• Nötrofil düzeyi < 500 /mm3 olan veya 
• Nötrofil düzeyi 48 saat içinde 500 /mm3 ’ün altına 

düşmesi beklenen durumlar 

Clinical Practice Guideline for the Use of Antimicrobial Agents in Neutropenic
Patients with Cancer : 2010 Update by the Infectious Diseases Society of America



İlk değerlendirmede hangi spesifik testler ve 
kültürler yapılmalıdır?



İlk değerlendirmede yapılması gerekenler

Nötropenik hastalarda inflamasyon bulguları ve belirtileri sıklıkla zayıf veya 
yoktur.
Ateş, altta yatan ciddi bir enfeksiyonun tek belirtisi olabilir.

Febril nötropenik hastaların fizik muayenesi özellikle sık enfekte olan bölgelerdeki 
zayıf belirti ve bulguları tespit etmek amacıyla dikkatle yapılmalıdır.
-cilt (önceki girişim bölgesi ,kateter giriş ve çıkış alanları kemik iliği aspirasyon
bölgeleri)
-orofarinks (periodontumu içermeli)
-sindirim sistemi
-akciğerler
-perine



Kültürler

Kültür için alınan , toplam kan hacmi kan dolaşımı enfeksiyonlarını 
saptamada kritik öneme sahiptir.

Buna göre; en az 2 set kan kültürü örneği alınmalıdır. (1 set periferik
ven örneği veya kateter yoluyla alınan ~20ml kanın 1 aerob ve 1 
anaerob şişeye bölünmesini içerir)

Kanserli nötropenik hastada , ateşin başlangıcında , santral venöz
kateter varsa kateterin her iki lümeninden birer tane ve periferden de 
bir tane kan kültürü önerilmektedir.



Radyolojik inceleme

Solunum sistemi belirti ve bulguları olan hastada pnömoniyi dışlamak 
için akciğer grafisi çekilmelidir . 

Nötropenik süreçte pnömoni hızla progrese olabilir ve solunum 
sıkıntısına yol açabilir bu nedenle hasta mutlaka yatırılarak 
izlenmelidir . 
Eğer klinik gereklilik varsa diğer vücut alanlarının ( kranium , sinüsler , 

abdomen ,pelvis) BT’si çekilmelidir.



Diğer laboratuar tetkikleri

Tam kan sayımı , BUN , kreatinin değerlerinin tespiti olası ilaç 
toksisitesini monitorize etmek ve destek tedavisini planlamak için 
gereklidir.

Yoğun antibiyotik tedavisi süresince en az 3 günde bir bu tetkikler 
yapılmalıdır.

Hepatoselüler hasar veya kolestatik hastalıktan şüpheleniliyor ise ya 
da herhangi bir komplikasyon varlığı tespiti için haftada bir 
transaminaz düzeyi görülmelidir.



Serum inflamasyon markerleri

Çalışmalar CRP , IL-6, IL-8 prokalsitonin gibi inflamasyon
markerlarının kullunımıyla ilgili tutarsız , farklı sonuçlar ortaya 
koymuştur.

Şu anki bilgilerle antimikrobiyal tedavi kullanımında fikir yürütmede 
bu markerların rutin kullanımını desteklememektedir.



Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice
Guidelines

Annals of Oncology 27 (Supplement 5): 
v111–v118, 2016 



Kılavuzlar



Kılavuzlar 

• IDSA (Infectious Diseases Society of America); İlk olarak 1990 yılında 
açıklanamayan ateşi olan nötropenik hastalarda antimikrobiyal tedavi 
kılavuzunu yayınlamıştır.

• 1997 ve 2002 yıllarında bu önerilerini güncellemis ̧ ve genişletmiştir.
• Son yıllarda yeni antimikrobiyal tedavilerin kullanıma girmesi, artan 

klinik deneyimler ve literatüre yeni çalışma bulgularının eklenmesiyle 
kılavuz 2010 yılında tekrar güncellenmis ̧ ve daha kapsamlı ve net bir 
profilaksi ve tedavi yaklaşımı geliştirilmiştir. 



Kılavuzlar

• ECIL (European Conference on Infections in Leukemia); EBMT, EORTC, 
ELN, IHS 2005 yılında bir araya gelerek lösemide ve kök hücre nakli 
yapılan hastalarda infeksiyonların yönetimi için önerilerde bulunmak 
ve kılavuzlar hazırlamak üzere ECIL uzman grubu toplantısının ilkini 
organize etmişlerdir. 

• Grup, 2006 yılında da ilk ECIL slayt setlerini hazırlamış, 2007 yılında 
önerilerini yayınlamış, 2009 yılında 3. ECIL toplantısı sonrasında 
önceki önerilerini güncellemiştir.

• Son olarak 2011 yılında 4. ECIL toplantısında artan direnc ̧ sorununa 
da dikkat çekilerek febril nötropenik hastalardaki antibakteriyel tedavi 
önerileri tekrar güncellenmis ̧ ve 2013 yılında yayınlanmıştır. 



Kılavuzlar 

• IDSA kılavuzu ECIL kılavuzuna göre daha kapsamlı hazırlanmıştır. 
• ECIL kılavuzu, adından da anlaşılacağı gibi febril nötropenik hastalara 

sadece antibakteriyel tedavi ile ilgili önerilerde bulunur. 
• IDSA kılavuzu tüm antimikrobiyal profilaksi ve tedavileriyle ilgili 

önerileri içerir. 
• Nötropenik hastalarda infeksiyonun önlenmesi, IDSA kılavuzunda 

önemli bir odak noktasıdır. 
• ECIL’de antimikrobiyal profilaksi ile ilgili öneriler yer almaz.
• IDSA kılavuzunda bakteriyel, fungal ve viral infeksiyonların önlenmesi

için profilaksi önerilerinde bulunulmuştur. 



Kılavuzlar 

• IDSA kılavuzu ampirik antibiyotik tedavisini belirlemeden önce
hastalarda risk değerlendirmesi yapar. 

• Hastalar “düşük riskli” ve “yüksek riskli” olarak iki gruba ayrılır. 
• IDSA kılavuzu “Kanserde Destekleyici Bakım İçin Çok Uluslu İlişki

(MASCC)” skorlama sistemiyle de hastaların risk sınıflandırılmasının 
yapılabileceğini belirtmektedir. 

• Klinik bir skorlama sistemi olan MASCC skorlamasında hastanın yaşı, 
öyküsü, semptomları, ayaktan/yatan hasta olması ve komorbid
durumlarına göre hastalara puan verilmekte, MASCC skoru < 20 olan 
hastalar yüksek riskli hastalar olarak kabul edilmektedir. 



Kılavuzlar 

• ECIL kılavuzunda hasta sınıflandırılması eskalasyon (genişletme) ve 
deeskalasyon (daraltma) tedavisi alacak hastaları belirlemek için
yapılmaktadır. 

• Her iki tedavi grubu da yatan hastaları içermektedir, IDSA’dan farklı 
olarak ayaktan hasta grubu tanımlanmamıştır. 

• ECIL’deki eskalasyon ve deeskalasyon tedavi grupları IDSA kılavuzunda 
yüksek riskli hasta grubu olarak tanımlanan IV tedavi alan hospitalize
hastalardır. 



Kılavuzlar

FLORA 2016;21(1):1-9 



Risk değerlendirmesi 

Annals of Oncology 27 (Supplement 5): v111–v118, 2016 
doi:10.1093/annonc/mdw325 



Primer G-CSF kullanım endikasyonları

• Birçok meta analiz G-CSF ile primer profilaksinin (ör; KT ilk alınımından 
hemen sonra G-CSF uygulanması) solid tümörlü hastalarda, tümörü ya 
da toplam sağ kalımı etkilemeden FN riskini %50 azalttığını 
belirtmektedir.

• Çoğu kılavuz tüm planlı tedavi döngülerine G-CSF’nin profilaktik
olarak ve eğer FN riski >%20 ise uygulanmasını önermektedir [I, A]. 

• KT türüne göre risk sınıflandırılmaları yayınlandı ve güncellendi. 
• Orta derecede riskte olan hastalar için (%10-%20) hastanın yaşı ve 

diğer rahatsızlıklarını, daha önce de bahsedildiği gibi, göz önünde 
bulundurmak önemlidir.



Annals of Oncology 27 (Supplement 5): v111–
v118, 2016 doi:10.1093/annonc/mdw325 



Başlangıç Ampirik Antimikrobiyal Tedavi

• IDSA kılavuzu düşük riskli hastalarda başlangıçta bir klinik veya 
hastane ortamında oral veya IV antibiyotiklerin ilk dozlarının 
alınmasının ardından klinik durumlarının uygun olması halinde 
ayaktan oral veya IV tedaviye geçilebileceğini belirtir. 

• Yüksek riskli hastalarda ise sefepim, piperasilin-tazobaktam veya bir 
karbapenem (meropenem veya imipenem-silastatin) gibi 
antipsödomonal beta-laktam ile monoterapi önerir. 

• Dirençli infeksiyon riski olan hastalarda veya komplikasyon gelişen
hastalarda başlangıç antibiyotik tedavisine başka antimikrobiyal
(aminoglikozid, florokinolon ve/veya vankomisin) eklenebilir. 

• Seftazidim monoterapisi önerilmez.



Başlangıç Ampirik Antimikrobiyal Tedavi

• ECIL kılavuzu eskalasyon tedavisinde antipsödomonal sefalosporin
(seftazidim, sefepim), piperasilin-tazobaktam veya diğer muhtemel 
ajanları (sefoperazon-sulbaktam, tikarsilin-klavulanik asit, piperasilin + 
gentamisin) önerir. 

• Deeskalasyon tedavisinde karbapenem monoterapisi, antipsödomonal
beta-laktam + aminoglikozid/kinolon kombinasyonu, kolistin + beta-
laktam ± rifampisin kombinasyonu veya erken dönemde glikopeptid
veya diğer yeni ajanlarla kombinasyon önerir. 

• ECIL kılavuzunda seftazidim eskalasyon tedavisinde önerilir. 



Başlangıç Ampirik Antimikrobiyal Tedavi

• Her iki kılavuzda da vankomisin veya diğer gram-pozitif koklara etkili 
ajanlar birinci basamak antibiyotik tedavisinin bir parçası olarak 
önerilmez. 

• Bu ajanların kullanımı özgün klinik endikasyonlarla sınırlandırılmıştır. 
• Hemodinamik instabilite veya diğer ağır sepsis kanıtları, pnömoni, 

MRSA veya VRE kolonizasyonu, kateter ilişkili infeksiyon şüphesi, cilt 
ve yumuşak doku infeksiyonu her iki kılavuzda da gram-pozitif 
bakterilere yönelik tedavi endikasyonları olarak sayılmıştır. 



Başlangıç Ampirik Antimikrobiyal Tedavi

• ECIL kılavuzu oral mukozit varlığını, gram-pozitif bakterilere yönelik
tedavi endikasyonları arasında saymamaktadır. 

• IDSA kılavuzu ise kusursuz viridans streptokok etkinliği nedeniyle 
sefepim, piperasilin-tazobaktam ve karbapenem tedavisi alan 
hastalarda yalnızca oral mukozit varlığını gram-pozitif koka yönelik
tedavi başlanma endikasyonu olarak kabul etmez. 

• Ayrıca, gram-pozitif mikroorganizma izole edilememesi halinde iki 
veya üc ̧ günde tedavinin kesilmesi önerilmiştir. 



Tedavi yanıtının takibi

• Her iki kılavuzda da hastalar tedaviye yanıt açısından 3-4 gün (ECIL 2-4 
gün) sonra tekrar değerlendirilir. 

• Hastalar tedavi yanıtlarına göre; 
● Ateşi düşen stabil hasta 
● Ateşi devam eden stabil hasta 
● Ateşi devam eden durumu kötüleşen hasta 
● Belgelenmis ̧ infeksiyonu olan hasta 

olmak üzere dört grupta değerlendirilir. 



Tedavi yanıtının takibi

• Ateşi devam eden stabil hastalarda, her iki kılavuz da hastaların 
infeksiyöz veya noninfeksiyöz nedenlerinin ayrıntılı 
değerlendirilmesini önerir. 

• IDSA kılavuzu yapılacak tetkiklerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içerir. 
• Her iki kılavuz da ateşi devam eden ancak klinik durumunda bozulma 

olmayan hastalarda kontrolsüz antibiyotik ilaveleri ve değişikliklerinin
yapılmamasını önerir. 



Tedavi yanıtının takibi

• ECIL kılavuzu eskalasyon tedavisi başlanmış hastalarda tedaviye 
devam edilmesi, 

• Geniş spektrumlu tedavi başlanan deeskalasyon grubunda ise alıyorsa 
kombinasyon ajanlarının kesilmesini, başlanan tedavinin korunmasını 
veya daha dar spektrumlu beta-laktam ajanlara (sefepim, seftazidim, 
piperasilin-tazobaktam, sefoperazon-sulbaktam veya tikarsilin-klavu-
lanik asit) daraltılmasını önerir. 

• Kanıtlanmış bir yararı olmadığından tedaviye ampirik gram-pozitif 
bakterilere etkili antibiyotik eklenmesi önerilmez. 



Tedavi yanıtının takibi

• IDSA kılavuzu, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine rağmen ateşi
devam eden hastalarda ateşin kaynağının bulunamaması durumunda 
ateşin 4-7. gününde tedaviye ampirik antifungal ajan eklenmesini 
önerir. 

• ECIL kılavuzu ateşi devam eden kliniği stabil hastalarda mantara 
yönelik tetkiklerin yapılmasıyla birlikte bu hastalarda antifungal tedavi 
başlanmasını önermez. 

• ECIL kılavuzu ampirik antifungal tedaviyi sadece ateşi devam eden ve 
durumu kötüleşen hastalar için önerir.

• Bu nedenle de preemptif antifungal tedavi önerisi içermez. 



Tedavi yanıtının takibi

• Ateşi devam eden ve kliniği stabil olmayan/ kötüleşen febril
nötropenik hastalarda her iki kılavuz da dirençli gram-negatif, gram-
pozitif, anaerobik bakteriler ve mantarları kapsayan genişletilmiş 
antimikrobiyal tedavi verilmesini önermektedir. 

• IDSA kılavuzu başlangıç tedavisine vankomisin + 
aminoglikozid/siprofloksasin veya aztreonam eklenmesi veya birinci 
basamaktaki sefalosporinden imipenem veya meropenem gibi bir 
karbapeneme geçilmesini önerir. 

• Birinci basamakta piperasilin-tazobaktam tedavisi alan hastalarda 
tedavinin karbapeneme değiştirilmesiyle ilgili bir öneri yoktur. 



Tedavi yanıtının takibi

• ECIL kılavuzunda eskalasyon tedavisi alan hastalarda tedavinin 
karbapenem ± aminoglikozid/kinolon/kolistin kombinasyonu şeklinde
değiştirilmesi, 

• Gram-pozitif bakteri infeksiyonu, fungal ve viral infeksiyon şüphesi
varsa uygun ajan eklenmesi, 

• Zaten geniş spektrumlu tedavi alan deeskalasyon grubunda ise 
tedaviye kolistin veya diğer gram-negatif ajanlara etkili tedavi, 
muhtemelse gram-pozitif bakteri infeksiyonu, fungal ve viral
infeksiyona yönelik uygun ajan eklenmesi önerilir. 



Tedavi yanıtının takibi

• Ateşi düşen stabil hastalarda; 
• ECIL kılavuzu, toplamda 72 saattir IV tedavi alıyorsa ve son 48 saattir 

ateşsiz ise tedavinin kesilmesini önerir. 
• IDSA kılavuzu ise hastanın nötrofil sayısı > 500 hücre/ mm3 olana 

kadar başlanan antibiyotik tedavisine devam edilmesini önerir.
• Düşük riskli hastalarda klinik açıdan stabil olmaları halinde yatarak 

veya ayaktan oral antibiyotik tedavisi uygulanması gibi basitleştirilmiş 
tedavi yaklaşımına izin verir. 



Tedavi yanıtının takibi

• Belgelenmiş infeksiyonlarda;
• IDSA kılavuzu, bölgeye veya izole edilen mikroorganizmaya göre 7-14 

gün veya daha uzun süre yani hasta nötropeniden çıkana kadar (MNS 
> 500 hücre/mm3) uygun ajan verilmesini önerir. 

• ECIL kılavuzu antibiyotik uygunluğunun gözden geçirilmesini, eğer
kombinasyon tedavisi alan bir hasta ise aminoglikozid, kinolon, kolistin
veya anti-gram-pozitif ajanın kesilmesini önerir. 



FLORA 2016;21(1):1-9 



Tedavi Süresi

• Tedavi süreleri iki kılavuz arasındaki en temel farktır. 
• IDSA kılavuzu açıklanamayan ateşi olan nötropenik hastalarda daha 

güvenli olması nedeniyle birinci basamak tedaviye kemik iliği iyileşme
belirtileri görülene kadar (MNS > 500 hücre/ mm3) devam edilmesini 
önerir. 

• Burada amac ̧, hastanın kendi bağışıklık sistemi, infeksiyonlardan
hastayı koruyabilecek düzeye gelene kadar latent bir infeksiyonun
antibiyotikler yardımıyla kontrol altına alınmasıdır. 



Tedavi Süresi

• Aynı şart belgelenmiş infeksiyonlar için de geçerlidir. 
• Belgelenmis ̧ infeksiyonlarda da hastanın en az 7-14 gün tedavi alması 

önerilir
• Ancak süre bitiminde hasta hala nötropenik ise nötropeniden çıkana

kadar tedavinin devamı önerilir. 
• Hastanın klinik durumu uygunsa tedaviye oral antibiyotik ile devam 

edilebilir. 
• Alternatif olarak, belgelenmiş infeksiyonlarda hastanın tüm in-

feksiyon bulguları ortadan kalkmışsa hasta nötropeniden çıkana kadar 
oral florokinolon profilaksisine dönülebilir. 



Tedavi Süresi

• Düşük riskli hastalardaki açıklanamayan ates ̧ varlığında üc ̧ günlük
tedavi sonrasında hasta ateşsiz hale geldiyse ve klinik açıdan stabilse 
oral siprofloksasin + amoksisilin-klavulanik asit rejimine geçilmesi
önerilmektedir. 

• Hem ateşi hem de nötropenisi devam eden yüksek riskli hastalarda ise 
antibiyotik tedavisinin kesilmesi kesinlikle önerilmez. 

• Bu hastalarda başta fungal infeksiyonlar açısından hastanın tetkik 
edilmesi ve antimikrobiyal kapsamın genişletilmesi önerilir. 



Tedavi Süresi

• ECIL kılavuzunun yaklaşımı IDSA kılavuzundan tamamen farklıdır.
• Toplam 72 saattir IV tedavi alan ve son 48 saattir ateşi olmayan 

durumu stabil hastalarda hastanın nötrofil sayısına ve beklenen 
nötropeni süresinin uzunluğuna bakılmaksızın tedavinin 
kesilebileceğini ifade eder. 

• ECIL kılavuzu, hastaların eskalasyon veya deeskalasyon tedavisi alması 
veya derin nötropenisinin bulunup bulunmamasına göre bir ayırımda 
bulunmaz. 

• ECIL kılavuzunun bu radikal kararının temelinde, kılavuzun adına da 
yansımış olan, giderek artan bir direnc ̧ sorunu ile karşı karşıya kalmış 
olmamızın tetiklediği kaygı vardır. 



Sonuç 

• IDSA ve ECIL kılavuzunda, bu kılavuzların uygulanabilirliği konusunda 
bir uyarıda bulunulmuştur. 

• Ampirik antibiyotik seçiminin öncelikle lokal, bakteriyel, 
epidemiyolojik veriler ve direnc ̧ paternleri temel alınarak belirlenmesi 
gerektiği ve bunların Avrupa çevresinde bile çok değişken olduğu
belirtilmiştir. 

• Bu nedenle, her kurumun kendi epidemiyolojik verilerini bilmesi ve 
kılavuzlar eşliğinde bu verilere uygun özgün uygulamalarını da 
geliştirmesi en faydalı yaklaşım gibi görünmektedir. 



Sonuç 

• IDSA kılavuzu ECIL’e göre çok daha kapsamlıdır. 
• Farklı olarak fizik muayene, laboratuvar tetkikleri ve kan kültürü alınma 

kuralları, infeksiyonların önlenmesine yönelik profilaksi uygulanması ve 
antifungal tedavi seçenekleri ile çevresel faktörlere yönelik önlemler
konusunda da önerilerde bulunur. 

• Hastaların risk sınıflandırması, başlangıç antibiyotik önerileri ve hastaların 
tedaviye cevabına göre tedavinin düzenlenmesinde çok ciddi olmayan 
farklılıklar vardır. 

• Ancak iki kılavuz arasındaki en temel farklar, antifungal başlama
endikasyonları ve tedavi süreleri ile ilgili önerilerinden kaynaklanmaktadır. 

• ECIL kılavuzunun bu konulardaki önerileri, artan direnc ̧ kaygısı zemininde 
şekillenmiş olup, çok daha radikal çizgiler içermektedir. 
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