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• Eylül 2005 Fransa

• 24 ülkeden 59 uzman

1. Nötropenik Hastalarda Florokinolon Profilaksisi

2. FEN Tedavisinde Aminoglikozit Kullanımı

3. FEN Tedavisinde Glikopeptid ve Diğer Anti G(+) ajanlar

4. Ampirik Antifungal Tedavi

5. Antifungal Profilaksi

6. Antifungal Tedavi (aspergillozis ve candidiazis)



Eylül 2007

24 ülkeden 53 uzman

• ECIL 1’de yer alan 3 başlık yenilendi

ampirik AF tedavi, AF profilaksi ve AF tedavi 

• Herpes Virus İnfeksiyonlarına Yaklaşım

HSV, VZV, CMV, HHV6, HHV7, EBV

• Diğer Viral İnfeksiyonlara Yaklaşım

Solunum Virusları, Influenza, Parainfluenza, Polyoma



• Eylül 2009 Fransa

• 19 Ülkeden 59 uzman

• ECIL 1 ve 2’de yer alan 4 başlık yenilendi

ampirik AF tedavi, AF profilaksi ve AF tedavi 

Herpes Virus İnfeksiyonlarına Yaklaşım

• Zigomikoz

• İnvaziv mantar infeksiyonlarında non‐invaziv yöntemler





2009’da Yayımlanan Makaleler

• Anahtar kelimeler:  Ateş,

Profilaksi, 

Viral infeksiyon,

Malignite

Febril nötropeni,

İnfeksiyon,

İmmünsupresyon,

Fungal infeksiyon

1453 İngilizce makaleye ulaşıldı

159 makale hematoloji‐onkoloji hastalarında infeksiyonların 

önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile ilgiliydi. 



159 makalenin (27’si pediyatrik yaş grubunda) konu dağılımı

• 30 makale: bakteriyel infeksiyonların tedavisi

• 13 makale: bakteriyel infeksiyonların önlenmesi (antibiyotikler ve 
granülosit koloni stimüle edici faktörler)

• 24 makale: hematoloji‐onkoloji hastalarında febril nötropeni 
gelişmesine ve seyrine etki eden faktörler ve erken tanı yöntemleri

•22 makale: invaziv fungal infeksiyonların tedavisi

•7 makale: invaziv fungal infeksiyonların tanısı

•13 makale: invaziv fungal infeksiyonların profilaksisi

•17 makale: viral infeksiyonların tanı, tedavi ve önlenmesi

•6 makale: infeksiyonların ekonomik yükleri ve maliyet







Antimicrob Agents Chemother 2009;53:785-7



57 hastadan, 159 ölçüm (86 plato, 73 tepe düzeyi)
Hedef: Tüm doz aralığı boyunca İPM düzeyi > 1mg/L(MİK90) olması

Antimicrob Agents Chemother 2009;53:785-7

4 x 1000 mg

4 x 750 mg

4 x 500 mg

4 x 250 mg

30 dakika infüzyon



3 x 1000 mg

4 x 750 mg

6 x 500 mg

30 dakika infüzyon



SONUÇ: 

2 g/gün doz olguların %53’ünde,

3 g/gün doz %90’ında hedefi tutturur.

4x500 mg yerine 6x500 mg veya 4 x 750 mg (2 s infüzyon)

120 dakika

60 dakika

30 dakika

4 x 750 mg, farklı infüzyon süreleri



Ateşi ≥ 3 gün süren 29 nötropenik hasta (%79 AL, ortanca yaş: 58)

14 (%48) MDİ, 9 (%31) KDİ, 6 (%21) NBA

16 Hastada persistan ateşin nedeni bulunmuş.

13 Hastada persistan ateşin nedeni belli değil

8’inde imipenem serum plato düzeyleri düşük (<1 mg/L)

3’ünde sebep düzey düşüklüğü

5’inde sebep kesin değil (başka faktörler var)

2009 Sep;64(3):665-7.



Sonuç:

Persistan ateşi olan hastaların bir kısmında olası neden 
imipenem serum düzey düşüklüğü

Ateşi devam eden hastalarda 3-5 günde düzey ölçülebilir.



>10 gün nötropeni beklenen,
yoğun tedavi alan akut lösemi ve allojeneik HKHN alıcıları
Retrospektif çalışma

Profilaksi: Siprofloksasin 2 x 500 mg + flukonazol 1 x 400 mg
+ oral kolistin 4 x 200 mg (ilk 10 gün)
+ penisilin (5. günden 15. güne,  mukozit + ise)
+ rektal ve vajinal sürüntü takibi (FQRGNAB) 2/hafta









SONUÇ:

Siprofloksasin ve flukonazol profilaksisi altında FEN gelişen hastalarda

Klinik ve/veya mikrobiyolojik odak tespit edilemediği takdirde; 

ateş düşmese de geniş spektrumlu antibiyotik 3. gün sonunda kesilebilir.

Mortalite: 6/166 (%3.6)



• 1 ocak 2004-30 Nisan 2006, 57 pediyatrik (medyan yaş 7.1) hasta, 

• Standart tedavi PİP-TAZ  + 100 fosfomisin kullanılan atak

• %34’ünde başlangıç tedavide %66 72. saatte fosfomisin eklenmiş

• Medyan kullanım süresi 5 gün (1-10 gün)

• 150 mg/kg/gün dozda

• Teikoplanin kullanımı %90 azalmış, kaybedilen hasta yok.

Sonuç:
Fosfomisin ampirik glikopeptid kullanımına iyi bir alternatif olabilir.

Int J Antimicrob Agents. 2009 Apr;33(4):389.



AML remisyon indüksiyon tedavisi alan;

11 IFI gelişen, 33 IFI gelişmeyen hastada günlük nötrofil sayılarından

“D-indeks” ve “c-D-indeks” hesaplanmış



Mantar infeksiyonu gelişimi nötropeni süresi ve derinliği ile ilişkili

AUC:  2,697.
AUC:  2,695.

D-index

D-index





SONUÇ
D-indeks ve c-D-indeks:

Hesaplaması kolay
Negatif prediktif değeri çok yüksek
Galaktomannan ve beta-glukanla birlikte kullanılabilir
preemptif tedaviyi yönlendirmede kullanımı?



Annals of Oncology 20: 1560–1564, 2009

Prospektif, randomize, çok merkezli çalışma

Akut lösemi indüksiyon tedavisi veya allojeneik HKHN, 

HEPA ve/veya LAF oda, oral polyene, flukonazol 

+/-

Oda dışına çıkarken FFP2 maskesi



Hedef:192 hasta (α hata:0.05, β hata:0.20, insidans:%25, %50 azalma)

Maske kolu: 41 hasta
Kontrol kolu: 39 hasta  çalışma sonlandırılmış.

• Nötropeni süresi (medyan) : 21.2 gün (4-85)

• Oda dışına çıkma (medyan): 7 kez (0-40)

• Maske hakkında görüş:

katlanılabilir: %65, rahatsız:%26,  katlanılmaz:%9

• Maskeler günlük değiştirilmiş.

• Bir merkez (26 hasta) inşaat bildirmiş.



Sonuç: FFP2 maske ile takip İA riskini azaltmıyor.
NEDEN???



Teşekkürler….
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