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Kök Hücre Naklinde Febril Nötropeni

Hamdi AKAN

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›, Hematoloji Bilim Dal›

Kök hücre nakli yap›lan hastalarda febril nötro-
peni olas›l›¤› olan dönem haz›rlama rejiminin veril-
mesi ile engrafman aras›nda geçen dönemdir. Bu
süre yaklafl›k 30 gün kadar sürer. Bu sürede has-
ta verilen kemoradyoterapi nedeni ile giderek artan
bir nötropeniye girer ve nötropeni süresi uygula-
nan nakil tipine ve altta yatan hastal›¤›n durumu-
na göre 10-30 gün aras› sürebilir. Bu dönemde
ateflin ç›kmas› febril nötropeni kavram›na uymak-
tad›r. Bu dönemdeki seyir genellikle standart teda-
vi alan bir akut lösemi hastas›ndan çok farkl› de-
¤ildir ve yaklafl›mlarda da önemli de¤ifliklikler bek-
lenmemelidir. Bu dönemde allogeneik ve otolog na-
kil yap›lan hastalar› birbirinden ayr› de¤erlendir-
mek gereklidir. Otolog nakil yap›lan hastalarda se-
yir klasik kemoterapi alan hastalarla ayn›d›r ve
otolog nakil yap›lan hastalarda riski farkl› k›lan ve-
ya farkl› yaklafl›mlar gerektiren özel durumlar ge-
nellikle yoktur. Bu nedenle standart febril nötrope-
ni yaklafl›m› bu hastalarda yeterlidir. Bu hasta
grubunda profilaksi gereksizdir ve bafllang›ç ampi-
rik tedavisi aminoglikozid ve antipsödomonal beta-
laktamdan oluflur. Ancak kullan›lan rejimlerin
Gram pozitif infeksiyonlara da etkili olmas› yarar-
l›d›r. Bu amaçla Vankomisin kullan›m› di¤er febril
nötropenik hastalarda oldu¤u gibi özel koflullar d›-
fl›nda önerilmemektedir. 

Bu dönemde tüm ölümler içerisinde infeksiyon-
lara ba¤l› ölümler %5-10 aras›ndad›r ve yaklafl›k
yar›s› bakteriyel infeksiyonlara ba¤l›d›r.

Allogeneik nakil yap›lan hastalar› ise farkl› göz-
le de¤erlendirmek gerekebilir. Bu hastalarda da
nötropenik dönemde atefl genellikle infeksiyonun
ilk belirtisi ise de, allogeneik nakil yap›lan hastala-
r› di¤er hastalardan ay›ran baz› özel durumlar var-
d›r. Erken dönemde atefl akut graft versus host be-
lirtisi olabilir. Yine bu dönemde kök hücre infüzyo-
nu atefle yol açabilir. 

Ayr›ca bu dönem hastalar›n en çok kan ürünü-
ne gereksinim duydu¤u dönemdir ve ateflin sebebi
de bu olabilir. 

Göz önüne al›nmas› gereken di¤er bir konu da

atefle yol açan infeksiyonlar›n standart febril nöt-
ropenik hastalarda görülen infeksiyonlardan farkl›
olabilece¤idir. Bu hastalar›n hemen hepsine kate-
ter tak›ld›¤› ve fliddetli mukozit olas›l›¤›n›n yüksek
oldu¤u dikkate al›n›rsa, Gram pozitif infeksiyonla-
r›n bu dönemde daha s›k görülmesi beklenir, an-
cak bunlar›n tedavisinde kateter infeksiyonu teda-
visi kurallar›n›n d›fl›na ç›k›lmaz. 

Bu dönemde infeksiyon etkeni kaynaklar› endo-
jen flora, hava yolu ile gelen mantarlar ve solunum
yolu virüsleri, sa¤l›k personelinin elleri ve latent vi-
rüslerdir.

Bakteriyel ‹nfeksiyonlar
Nötropenik dönemdeki ilk infeksiyonlar›n %90’›

bakteriyel orijinlidir ve ço¤unlukla Gram pozitif et-
kenler hakimdir. Bunlar› HSV ve influenza A ve B,
parainfluenza, RSV gibi solunum yolu virüsleri iz-
ler. Bunlar› izleyen infeksiyonlarda ise etkenlerde
de¤iflme görülebilir. Antibiyotik direnci, mantarlar
ve di¤er virüsler bu dönemde devreye girer.

Bu infeksiyonlar içerisinde dikkat edilmesi ge-
reken özel noktalar vard›r. Özellikle çok dirençli
Acinetobacter ve Stenotrophomonas infeksiyonlar›
tedavi etmesi güç ve mortalitesi yüksek infeksiyon-
lard›r. Entübe hastalarda ve uzam›fl ve derin nöt-
ropenisi olan hastalar›n sonraki atefllerinde bu et-
kenler akla gelmelidir. Bunun d›fl›nda Florokinolon
profilaksisi yap›lan hasta grubunda Strept. Viri-
dans etken olabilir ve mortalitesi yüksektir. Yine
son y›llarda Vankomisin dirençli enterokoklar da
bu hasta grubunda art›fl görülmektedir. Bu neden-
le bu hasta grubunda sürveyans yap›labilir. Ancak
vurgulanmas› gereken bu tip infeksiyonlar›n ol-
dukça seyrek görülmesi ve hastane floras›n›n dik-
kate al›nmas› gereklili¤idir. Bunlara yönelik profi-
laktif veya preemptif stratejilere henüz gerek yok-
tur. 

Gram negatif infeksiyonlar›n profilaksisi için
Florokinolonlar rutin olarak kullan›lmaktad›r. An-
cak bunlar›n gereklili¤i tart›flmal› bir konudur.
Gram negatif infeksiyonlar› azaltsa da bunun mor-



Kök Hücre Naklinde Febril NötropeniAKAN H.

Türk Hematoloji Derne¤i
Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Kursu

150

bidite ve mortaliteye etkisi yoktur. Ayr›ca Strepto-
coccus viridans s›kl›¤› da artabilir. Otolog nakiller-
de bu profilaksi yap›lmamal›d›r. TMP-SMX profi-
laksisi antibakteriyelen etkiye sahiptir ancak temel
kullan›lma amac› P. carinii pnömonisini önlemek-
tir.

Fungal ‹nfeksiyonlar 
S›kl›¤› giderek artan fungal infeksiyonlar, bu

dönem infeksiyonlar›n›n %10-20’sini oluflturur.
Olgular›n önemli bir k›sm› Candida ile kolonizedir.
Aspergillus kolonizasyonu s›kl›¤› bilinmemektedir
ancak kolonizasyon invazif aspergillus infeksiyo-
nunu artt›rsa da invazif Aspergillus infeksiyonu
geçirenlerin ço¤unda Aspergillus kolonizasyonu
saptanmamaktad›r. 

Erken dönem bakteriyel pnömoniler seyrek gö-
rülürken, fungal pnömoniler giderek artmaktad›r.
Bu dönemde beklenebilecek olan P. carinii pnömo-
nisi, profilaksi nedeni ile hemen hiç görülmemek-
tedir. Kök hücre nakli yap›lanlarda Candida’ya
ba¤l› fungemi ve pnömoni ön planda görülen fun-
gal infeksiyonlar iken, flukonazol profilaksisinden
sonra Aspergillus daha s›k görülmeye bafllanm›fl-
t›r. Aspergillusa karfl› etkili bir profilaksi henüz bi-
linmemektedir. Kök hücre nakli hastalar›nda allo-
geneik nakil yap›lan grupta mortaliteye etkisi oldu-
¤u gösterilen tek profilaksi flukonazol profilaksisi-
dir. Bu profilaksinin otolog nakil grubunda yeri
yoktur. 

Aspergillus infeksiyonunun s›kl›¤› artmakla bir-
likte mortalitesi de çok yüksektir (%80) ve genellik-
le tedavi baflar›s› immun ifllevlerin düzelmesi ile el-
de edilebilir. Akut graft versus host hastal›¤›n›n ge-
liflmesi gecikmifl Aspergillus infeksiyonlar›n›n orta-
ya ç›kmas›na ve mortalitenin yükselmesine yol
açar. 

Viral ‹nfeksiyonlar 
Nakil yap›lan ilk y›llarda nötropenik dönemde

atefl ve akci¤er infiltrasyonu olan hastalarda ilk ta-
n› Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu idi ancak
son y›llarda özellikle preemptif tedavi ve periferik

kök hücre uygulamas›n›n bafllamas› ile CMV infek-
siyonlar› bu dönemde azalm›fl ve giderek daha ge-
cikerek ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu dönemin
viral infeksiyonlar› HSV, influenza A ve B, parainf-
luenza ve RSV’dir. Solunum yolu virüsleri mevsim-
seldir ve k›fl›n görülmektedir. Hepatit virüsleri gi-
derek daha az oranda görülmeye bafllanm›flt›r. 

Herpes virüsleri Asiklovir, famsiklovir veya gan-
siklovir profilaksisi sonras› çok seyrek görülmekte-
dir. Özellikle influenza virüsünün yayg›n oldu¤u ve
hasta ile temas›n oldu¤u dönemlerde nakil gecikti-
rilebilir veya gerekirse zanamivir veya oseltamivir
profilaksisi yap›labilir.

CMV için seronegatif al›c›lara seronegatif kan
ürünlerinin verilmesi, di¤er al›c›larda ise antijene-
mi saptan›nca gansiklovir ile preemptif tedavi ye-
terli olmaktad›r.

Nötropenik Dönemde ‹nfeksiyon Kontrolü
Genelde infeksiyon etkenlerinin ço¤u endojen

kaynakl› oldu¤u için laminar hava ak›m› kabinleri
gibi total önlemler bu hasta grubunda etkili olama-
maktad›r. Laminar hava ak›m› akraba olmayan na-
killer ve aplastik anemili hastalarda s›n›rl› yararl›
olabilir. Tek yatakl› odalar, çevre ile temas›n kesil-
mesi ve HEPA filtrelerinin kullan›lmas› eksojen pa-
tojenlere karfl› özellikle k›fl aylar›nda yararl› olabi-
lir. Hastan›n daha önceki dönemlerde geçirdi¤i in-
feksiyonlar ve viral durumu da yaklafl›mda yararl›
olabilir. 

Bu hastalarda al›nmas› gereken en önemli ön-
lemin EL YIKAMA oldu¤u unutulmamal›d›r. Sabun
veya klorheksidin tabanl› jeller ayn› derecede etki-
lidir. Eldiven kullan›m› her hastada de¤ifltirildi¤i
zaman uygun olabilir. Maske tak›lmas› ise doktor-
lar için de¤il sadece çevrede influenza benzeri sal-
g›nlar oldu¤u zaman hastalara uyguland›¤› zaman
ifle yarayabilir. 
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