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B en konuşmamda 2006 yılıyla sınırlı kalma-
yıp son Hematoloji Kongresi sonrasındaki  
bir yıl içinde Febril nötropeni alanında neler 

olduğuna bakmak istiyorum. 

Febril nötropeni alanında son bir yıla damgası-
nı vuran bilimsel olay, birincisi düzenlenen ECIL 
(European Conference on Infections in Leuke-
mia: Avrupa Lösemi ve İnfeksiyonlar Konferansı) 
toplantısı idi. 30 Eylül-1 Ekim 2005 tarihlerinde 
Fransa’da düzenlenen toplantıya 24 ülkeden 56 
bilim adamının katıldığını biliyoruz. Toplantıda, 
belirlenen 6 ana konu üzerinde altı aydır çalış-
makta olan farklı çalışma gruplarının vardığı 
sonuçlar/öneriler tartışılmış ve toplantı sonunda 
raporlar halinde sunulmuş. Ülkemiz bilim adam-
ları, Şubat 2006’da düzenlenen 7. Febril Nötro-
peni Sempozyumu sırasında, ECIL toplantısına 
katılmış olan Sayın Murat Akova’nın aktarımı ile, 
sonuçlar üzerinde tartışma olanağı buldular. Bu 
öneriler son olarak Immunocompromised Host 
Society (ICHS)’nin 2006 Temmuz ayında İsviçre’de 
düzenlediği “14. Uluslararası Bağışıklığı Baskılan-
mış Konakta Enfeksiyonlar Sempozyumu”nda tar-
tışıldı. Bu sempozyumdaki tartışmalar sonucunda 
henüz herhangi bir bilimsel dergide yayımlanma-
mış olan öneriler üzerinde büyük oranda uzlaşma 
sağlandı. Yakın zamanda yayımlanacak olan febril 
nötropeni rehberlerinde yer alacağını şimdiden 
söyleyebilecek durumdayız. Altı konu başlığında 
toparlanan önerileri tek tek ele alalım.

1. Ana Konu:Kinolon Profilaksisi

Kinolon profilaksisinin yüksek riskli hasta-
larda aşağıdaki 7 parametrede azalmaya neden 
olduğuna dair kanıt değeri I düzeyinde bulgular 
vardır: 1. genel mortalite hızı, 2. enfeksiyon kay-
naklı nedenlere bağlı mortalite hızı, 3. febril atak 
sıklığı, 4. bakteriyel enfeksiyon sıklığı, 5. gram-
negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar 

ve bakteremiler, 6. gram pozitif bakterilerin neden 
olduğu enfeksiyonlar (bakteremilerde azalma yok), 
7. ampirik antibiyotik kullanımı. 

Kinolon profilaksisinin yukarıda belirtilen fay-
daları, yoğun kemoterapi uygulanan akut lösemi 
hastalarında ve beklenen nötropeni süresi 7 gün-
den uzun olan myeloablatif periferik kök hücre 
nakli yapılan hastalarda gösterilmiştir. Çocuk 
yaş grubunda ve allojeneik kök hücre alıcılarında 
etkisine ilişkin veri yoktur. Profilaksi amacıyla 
kullanılabilecek kinolonlar ve dozları şu şekildedir: 
Siprofloksasin 2x500 mg per oral (AI), Levofloksa-
sin 1x500mg per oral (AI), ofloksasin 2x200-300 
mg per oral (BI) ve Norfloksasin 2x400 mg per 
oral (BI). Kinolon profilaksisinin kemoterapi ile 
birlikte başlanması önerilmektedir (AII). Ancak 
siprofloksasinin, siklofosfamidin aktif metaboli-
tinin etkisini azalttığına dair bulgular olduğun-
dan, siklofosfamidli rejimle tedavi edilen hastlarda 
kinolon profilaksisi tedavi bitiminden 24-48 saat 
sonra başlatılmalıdır (AIII). Profilaksi, nötropeni 
sona erdiğinde veya nötropeni sürerken ampirik 
antibiyotik tedavisi başlamak gerektiğinde sonlan-
dırılmalıdır (AII).

Kinolon profilaksisi uygulayan merkezler mut-
laka bu uygulamanın etkinliğini şu 3 paramet-
re üzerinden kontrol etmelidir (AIII): 1.Ampirik  
antibiyotik başlama sıklığında artış (örn. Hasta-
ların 2/3’ünden fazlasında febril atak gelişmesi). 
2.“Breakthrough” gram-negatif bakteremi sıklığın-
da artış (örn. Hastaların %10’undan fazlasında) 
3.Mortalite oranında artış (örn. %5’ten fazla).

2. Ana Konu: Ampirik Tedavide 
Aminoglikozid Kullanımı

Bilindiği gibi febril nötropeni rehberlerinde 
ampirik tedavide tek ajanla (geniş spektrumlu beta 
lakatam) tedavi veya iki ajanla- kombine- tedavi 
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(beta-laktam + aminoglikozid) önerilmektedir. Kimi 
merkezler tekli tedaviyi tercih ederken kimileri özel-
likle Pseudomonas aeruginosa gibi dirençli gram 
negatif bakterilerle gelişecek bir septik şok olasılı-
ğına karşı ikili tedaviyi tercih etmektedir. Tedaviye 
aminoglikozid eklenmesine gerek var mıdır?

ECIL/ICHS’de bu konuyu ele alan grubun 
7642 hastayı içeren 46 randomize kontrollü çalış-
maya dayanarak vardığı sonuçlar:

Bakteriyel süperenfeksiyon gelişme sıklığı tekli 
ve ikili tedavi gruplarında farksızdır.

İstatistik anlamlı olmasa da fungal süperinfek-
siyon sıklığı ikili tedavi grubunda daha sıktır.

Nefrotoksisite ikili tedavi grubunda anlamlı 
olarak daha fazladır (RR:0.42)

Yan etki nedeniyle ilacın kesilme sıklığı ikili 
tedavi grubunda daha sıktır.

Toplam 4795 febril atağın (1029 atak baktere-
mik) incelendiği 29 randomize kontrollü çalışma-
dan çıkan sonuçlar:

Tekli tedavi ile ikili tedavi arasında anlamlı bir 
farklılık yok. Tekli tedavi en az ikili tedavi kadar 
etkili. Yüksek riskli ve bakteremik hasta grupları 
ayrıca incelendiğinde de bu sonuç değişmiyor. 

Aminoglikozidler febril nötropeninin ampirik 
tedavisinde sadece ağır sepsis ve septik şok var ise 
kullanılmalıdır.

3. Ana Konu: Ampirik Glikopeptid Kullanımı
Bu konuda iyi planlanmış randomize kontrollü 

çalışmalar mevcut. Başlangıç empirik tedavide 
glikopeptid kullanılması ve ateşi devam eden has-
talara glikopeptid eklenmesi önerilmemektedir. 
Ancak Hipotansiyon ve şok varsa (CI); Dirençli 
Gram pozitif bakteri ile enfeksiyon varlığında (CI); 
MRSA kolonizasyonu olduğu gösterilen hastada 
(CI) ve olası dirençli Gram pozitiflere bağlı klinik 
olarak dökümanta edilmiş enfeksiyon varlığında 
(CIII) kullanılabilir.

4. Ana Konu: Ampirik Antifungal Tedavi
Burada yanıt aranan 1. soru ampirik antibi-

yotik tedavisine rağmen ateşi 4-7. günde halen 
devam eden nötropenik hastalara ampirik anti-
fungal tedavi başlanmalı mı? Bu soruya yanıt, 
Avrupa’daki pek çok merkezi içeren bir anket 
çalışmasında %97 Evet olarak bulunmuş. Bunu 
destekler kanıtlar var mı? Bu soruya büyük oran-
da evet denmesine neden olan çalışmalar 1980’li 
yıllarda yapılan ve Amfoterisin B deoksikolat ile 
hiç tedavi verilmeyen iki grubu karşılaştıran çalış-
malar. Ancak bu çalışmalardaki hasta sayısının az 

olması, ampirik antifungal tedavinin invaziv fungal 
enfeksiyon (İFİ) gelişimini ve İFİ nedeniyle ölümü 
kesin olarak azalttığı gösterilememesi ve 1980’ler-
den günümüze gerek kemoterapi rejimlerinde, 
gerek hasta bakımında ve gerekse enfeksiyon tanı 
yöntemlerinde büyük gelişmeler yaşanması, ampi-
rik antifungal tedavi konusundaki önerinin biraz 
daha temkinli olmasına neden olmuştur. ECIL/
ICHS ampirik antifungal tedavi önerisi BII düze-
yinde bir öneridir.

Bu konudaki 2. soru: Hangi antifungal ajan 
kullanılmalıdır?

1990’dan günümüze yapılan karşılaştırma 
çalışmalarından çıkan sonuçlar:

Hiçbir antifungal birdiğerinden belirgin olarak 
üstün değildir.

Çalışmalarda ampirik antifungal tedavinin 
başarısının ölçütü olarak ateşin düşmesi kullanıl-
mıştır ki bu iyi bir yanıt kriteri değildir.

Amfoterisin B deoksikolat lipid formlarından, 
azollerden ve ekinokandinlerden belirgin olarak 
daha toksiktir, ancak 10-20 kat daha ucuzdur.

Bu sonuçlar ışığında ECIL/ICHS’nin antifungal 
ajana ilişkin önerileri Tablo 1’de özetlenmiştir.

1: Mukor türlerine etkisi yoktur.

2: Liposomal AmfoB ile karşılaştırıldığı çalışma-
da %10 “non-inferiority” barajının altında kaldığın-
dan bu endikasyonda (ampirik tedavi) FDA onayı 
yoktur. Ancak kanıtlanmış aspergillus enfeksiyon-
larında ilk seçenektir ve “breakthrough” İFİ önlen-
mesinde etkilidir.

3: Azol profilaksisi almakta olan hastalarda 
kandidalara karşı etkinlik düşük olabilir.

Tablo 1. ECIL/ICHS önerileri

Antifungal 

Ajan 
Günlük Doz

Öneri 

Düzeyi

Kanıt Gücü

Etkinlik Güvenirlik

Lipozomal 

AmfoB
3 mg/kg A I I

Kaspofungin 50 mg A1 I I

AmfoB lipid 

Kompleks
5 mg/kg B I I

Vorikonazol 6 mg/kg İV B1,2,3 I I

AmfoB 

deoksikolat
0.5-1 mg/kg B/D4 I I

Itrakonazol 200 mg İV C1,3 I I

Flukonazol 400mg İV C1,3,5 I I
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4: Böbrek toksitesine neden olan faktörler ( ek 
nefrotoksik ilaç: aminoglikozit, siklosporin, takro-
limus; daha önceden toksite öyküsü olması; bazal 
böbrek fonksiyonlarının bozuk olması) var ise: D, 
yok ise: B.

5:Aspergillus ve dğer küf mantarlarına etkisi 
yok. Bu endikasyonda (ampirik tedavi) FDA onayı 
yoktur.

5. Ana Konu: Antifungal Profilaksi

ECIL çalışma grubu bu konuda tek tek her 
antifungal ajan için yeterli veri olmadığını, çalış-
maların alt grup analizi yapmaya yetecek kadar 
çok hasta içermediğini, ağır/yüksek riskli hasta-
ların çalışmalara dahil edilmemesinin sonuçları 
yorumlamada sorun yarattığını ve tanı için belir-
lenmiş bir protokol olmadığını belirttikten sonra 
önerilerini sıralamıştır:

Flukonazol, allojeneik kök hücre nakli (KHN) 
yapılan hastalarda 400 mg/gün dozda profilaktik 
olarak verilmeli (AI): İFİ insidansını azaltır, hem 
kaba hem atfedilir mortaliteyi azaltır. Flukonazol 
otolog kök hücre nakli yapılan hastalarda 50-400 
mg/gün dozda kullanılmalı (CI): sonuçlar allojene-
ik nakildekinden daha az tatmin edici.

Itrakonazol: Kapsül formları önerilmez.

Itrakonazol İV/oral susp allojeneik KHN veril-
meli: BI

Itrakonazol Oral susp 5 mg/kg/gün otolog/
allojeneik KHN hastlarında verilmeli:CI

Profilakside polyenlerin kullanımıProfilakside polyenlerin kullanımı

Aerosolize Amfo B: önerilmez, oral suspansi-
yon:önerilmez, konvansiyonel AmfoB İV: öneril-
mez, AmfoB ‘nin lipid formları: önerilmez. 

Mikafungin 50 mg/gün KHN yapılan hastalar-
da profilakside kullanılabilir (CI).

Anidulafungin ve kaspofunginin profilaktik 
kullanımı hakkında veri yok.

ECIL toplantısı sırasında Posakonazolün pro-
filakside kullanımına dair veri sınırlı idi. Ancak 
2006 ortasında Ullmann ve ark. nın yayımladıkları 
çok merkezli bir çalışma etkin ve güvenilir olduğu-
nu gösterdi. Şu an posakonazol’ün allojeneik KHN 
hastalarında profilakside kullanımı AI düzeyinde 
önerilmektedir.

Itrakonazol kullanılan hastalarda plazma 
düzeyleri takip edilmeli (BII): Hedef konsantrasyon 
500ng/mL olarak bildirilmektedir. Antifungal pro-
filaksi uygulayan birimler mantar floralarını yakın 
takip etmelidir.

Antifungal profilaksinin süresi hakkında veri 
yoktur. Ancak genel yaklaşım nötrofiller çıkana 
kadar veya nakil sonrası 75-100 gün verilmesidir.

6. Ana Konu: Antifungal Tedavi

Bu konuda yanıtı aranan sorular: Aspergil-
loz/kandidiyaz tedavisinde ilk seçenek ve ikinci 
seçenek ajan hangisi olmalı ve ne kadar süreyle 
verilmeli? İn-vitro antifungal duyarlılık testleri 
kullanılmalı mı? Kombine antifungal tedavi endi-
kasyonları ve seçenekleri nelerdir?

İnvaziv pulmoner aspergillozisin tedavisinde 
birinci seçenek tedavi önerileri:

Vorikonazol: AI: ilk gün 12mg/kg sonra 8mg/
kg/gün İV. Oral yolla tedavi:CIII

Amfo B deoksikolat: DI;  Ambizome:BI (3-5 
mg/kg/gün);  Amfo B lipid kompleks:BII (5 mg/
kg/gün);  AmfoB kolloidal dispersyon:DI;  Itrako-
nazol:CIII (İV verilmeli);  Kaspofungin:CIII. Posa-
konazolün bu endikasyonda kullanımına ilişkin 
veri sınırlı.

Aspergillozun kurtarma tedavisinde kullanıla-
bilecek ajanlar: Ambizom veya AmfoB lipid komp-
leks:BIII, Kaspofungin veya vorikonazol veya posa-
konazol:BII; Itrakonazol:CIII.

İnvaziv pulmoner aspergilloz tedavisinde kom-
binasyon tedavisi 1. basamak tedavi değildir. 
Kurtarma tedavisinde kombinasyon uygulanabilir: 
Kaspofungin + Amfo B Lipid formlar:CIII; Kaspo-
fungin + Vorikonazol:CIII; Amfoterisin B (herhangi 
bir formu) + Azol: veri yok.

Aspergillozda tür düzeyinde tiplendirme öneri-
lir: CIII. Sekonder profilaksi (geçirilmiş İFİ öyküsü) 
önerilir: AIII.

İnvaziv aspergillozda tedavi süresi belli değildir. 
Hasta başında karar verilmelidir. Küf mantarların-
da rutin antifungal duyarlılık testi çalışılmamak-
tadır. Duyarlılık test sonuçları ve tedaviye yanıt 
arasında bir korelasyon yoktur.

Febril nötropenik hastalarda gelişen kandidemi 
tedavisinde etken tür düzeyinde tanımlanmamış 
ise: Kaspofungin: AIII veya BIII; Flukonazol: CIII 
(eğer C. krusei ile kolonize olduğu bilinen bir hasta 
söz konusu ise: EIII);  AmfoB deoksikolat:CIII 
(eğer ek nefrotoksik ilaç kullanıyorsa:DIII, böbrek 
fonksiyonları bozuksa:EIII); Lipid AmfoB:BII; vori-
konazol:CIII.

Etken tür düzeyinde tanımlandı ve C. glabrata 
veya C. krusei olduğu gösterildiyse: Kaspofungin: 
AIII veya BIII (AI ?); Flukonazol:DIII (C. glabrata 
için) veya EIII (C. krusei için); AmfoB deoksikolat:
CIII; Lipid AmfoB:BII; Vorikonazol:CIII.


