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Kök hücre nakli yap›lan hastalarda febril nötropeni olas›l›¤› olan dönem haz›rlama rejiminin verilmesi ile engrafman aras›nda geçen dönemdir. Bu
süre yaklaﬂ›k 30 gün kadar sürer. Bu sürede hasta verilen kemoradyoterapi nedeni ile giderek artan
bir nötropeniye girer ve nötropeni süresi uygulanan nakil tipine ve altta yatan hastal›¤›n durumuna göre 10-30 gün aras› sürebilir. Bu dönemde
ateﬂin ç›kmas› febril nötropeni kavram›na uymaktad›r. Bu dönemdeki seyir genellikle standart tedavi alan bir akut lösemi hastas›ndan çok farkl› de¤ildir ve yaklaﬂ›mlarda da önemli de¤iﬂiklikler beklenmemelidir. Bu dönemde allogeneik ve otolog nakil yap›lan hastalar› birbirinden ayr› de¤erlendirmek gereklidir. Otolog nakil yap›lan hastalarda seyir klasik kemoterapi alan hastalarla ayn›d›r ve
otolog nakil yap›lan hastalarda riski farkl› k›lan veya farkl› yaklaﬂ›mlar gerektiren özel durumlar genellikle yoktur. Bu nedenle standart febril nötropeni yaklaﬂ›m› bu hastalarda yeterlidir. Bu hasta
grubunda profilaksi gereksizdir ve baﬂlang›ç ampirik tedavisi aminoglikozid ve antipsödomonal betalaktamdan oluﬂur. Ancak kullan›lan rejimlerin
Gram pozitif infeksiyonlara da etkili olmas› yararl›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 infeksiyonlara 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› gözle de¤erlendirmek gerekebilir. Bu hastalarda da
nötropenik dönemde ateﬂ genellikle infeksiyonun
ilk belirtisi ise de, allogeneik nakil yap›lan hastalar› di¤er hastalardan ay›ran baz› özel durumlar vard›r. Erken dönemde ateﬂ akut graft versus host belirtisi olabilir. Yine bu dönemde kök hücre infüzyonu ateﬂe yol açabilir.
Ayr›ca bu dönem hastalar›n en çok kan ürününe 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 nötropenik hastalarda görülen infeksiyonlardan farkl›
olabilece¤idir. Bu hastalar›n hemen hepsine kateter tak›ld›¤› ve ﬂiddetli mukozit olas›l›¤›n›n yüksek
oldu¤u dikkate al›n›rsa, Gram pozitif infeksiyonlar›n bu dönemde daha s›k görülmesi beklenir, ancak bunlar›n tedavisinde kateter infeksiyonu tedavisi kurallar›n›n d›ﬂ›na ç›k›lmaz.
Bu dönemde infeksiyon etkeni kaynaklar› endojen flora, hava yolu ile gelen mantarlar ve solunum
yolu virüsleri, sa¤l›k personelinin elleri ve latent virüslerdir.
Bakteriyel ‹nfeksiyonlar
Nötropenik dönemdeki ilk infeksiyonlar›n %90’›
bakteriyel orijinlidir ve ço¤unlukla Gram pozitif etkenler hakimdir. Bunlar› HSV ve influenza A ve B,
parainfluenza, RSV gibi solunum yolu virüsleri izler. Bunlar› izleyen infeksiyonlarda ise etkenlerde
de¤iﬂme görülebilir. Antibiyotik direnci, mantarlar
ve di¤er virüsler bu dönemde devreye girer.
Bu infeksiyonlar içerisinde dikkat edilmesi gereken özel noktalar vard›r. Özellikle çok dirençli
Acinetobacter ve Stenotrophomonas infeksiyonlar›
tedavi etmesi güç ve mortalitesi yüksek infeksiyonlard›r. Entübe hastalarda ve uzam›ﬂ ve derin nötropenisi olan hastalar›n sonraki ateﬂlerinde bu etkenler akla gelmelidir. Bunun d›ﬂ›nda Florokinolon
profilaksisi yap›lan hasta grubunda Strept. Viridans etken olabilir ve mortalitesi yüksektir. Yine
son y›llarda Vankomisin dirençli enterokoklar da
bu hasta grubunda art›ﬂ görülmektedir. Bu nedenle bu hasta grubunda sürveyans yap›labilir. Ancak
vurgulanmas› gereken bu tip infeksiyonlar›n oldukça seyrek görülmesi ve hastane floras›n›n dikkate al›nmas› gereklili¤idir. Bunlara yönelik profilaktif veya preemptif stratejilere henüz gerek yoktur.
Gram negatif infeksiyonlar›n profilaksisi için
Florokinolonlar rutin olarak kullan›lmaktad›r. Ancak bunlar›n gereklili¤i tart›ﬂmal› bir konudur.
Gram negatif infeksiyonlar› azaltsa da bunun mor-
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bidite ve mortaliteye etkisi yoktur. Ayr›ca Streptococcus viridans s›kl›¤› da artabilir. Otolog nakillerde bu profilaksi yap›lmamal›d›r. TMP-SMX profilaksisi antibakteriyelen etkiye sahiptir ancak temel
kullan›lma amac› P. carinii pnömonisini önlemektir.
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 infeksiyonunu artt›rsa da invazif Aspergillus infeksiyonu
geçirenlerin ço¤unda Aspergillus kolonizasyonu
saptanmamaktad›r.
Erken dönem bakteriyel pnömoniler seyrek görülürken, fungal pnömoniler giderek artmaktad›r.
Bu dönemde beklenebilecek olan P. carinii pnömonisi, profilaksi nedeni ile hemen hiç görülmemektedir. Kök hücre nakli yap›lanlarda Candida’ya
ba¤l› fungemi ve pnömoni ön planda görülen fungal infeksiyonlar iken, flukonazol profilaksisinden
sonra Aspergillus daha s›k görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Aspergillusa karﬂ› etkili bir profilaksi henüz bilinmemektedir. Kök hücre nakli hastalar›nda allogeneik nakil yap›lan grupta mortaliteye etkisi oldu¤u gösterilen tek profilaksi flukonazol profilaksisidir. Bu profilaksinin otolog nakil grubunda yeri
yoktur.
Aspergillus infeksiyonunun s›kl›¤› artmakla birlikte mortalitesi de çok yüksektir (%80) ve genellikle tedavi baﬂar›s› immun iﬂlevlerin düzelmesi ile elde edilebilir. Akut graft versus host hastal›¤›n›n geliﬂmesi gecikmiﬂ Aspergillus infeksiyonlar›n›n ortaya 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 tan› Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu idi ancak
son y›llarda özellikle preemptif tedavi ve periferik
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kök hücre uygulamas›n›n baﬂlamas› ile CMV infeksiyonlar› bu dönemde azalm›ﬂ ve giderek daha gecikerek ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu dönemin
viral infeksiyonlar› HSV, influenza A ve B, parainfluenza ve RSV’dir. Solunum yolu virüsleri mevsimseldir ve k›ﬂ›n görülmektedir. Hepatit virüsleri giderek daha az oranda görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Herpes virüsleri Asiklovir, famsiklovir veya gansiklovir profilaksisi sonras› çok seyrek görülmektedir. Özellikle influenza virüsünün yayg›n oldu¤u ve
hasta ile temas›n oldu¤u dönemlerde nakil geciktirilebilir veya gerekirse zanamivir veya oseltamivir
profilaksisi yap›labilir.
CMV için seronegatif al›c›lara seronegatif kan
ürünlerinin verilmesi, di¤er al›c›larda ise antijenemi saptan›nca gansiklovir ile preemptif tedavi yeterli 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 olamamaktad›r. Laminar hava ak›m› akraba olmayan nakiller ve aplastik anemili hastalarda s›n›rl› yararl›
olabilir. Tek yatakl› odalar, çevre ile temas›n kesilmesi ve HEPA filtrelerinin kullan›lmas› eksojen patojenlere karﬂ› özellikle k›ﬂ aylar›nda yararl› olabilir. Hastan›n daha önceki dönemlerde geçirdi¤i infeksiyonlar ve viral durumu da yaklaﬂ›mda yararl›
olabilir.
Bu hastalarda al›nmas› gereken en önemli önlemin EL YIKAMA oldu¤u unutulmamal›d›r. Sabun
veya klorheksidin tabanl› jeller ayn› derecede etkilidir. Eldiven kullan›m› her hastada de¤iﬂtirildi¤i
zaman uygun olabilir. Maske tak›lmas› ise doktorlar için de¤il sadece çevrede influenza benzeri salg›nlar oldu¤u zaman hastalara uyguland›¤› zaman
iﬂe yarayabilir.
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