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Öz

Abstract

Amaç: Febril nötropeni, kemoterapi alan hematoloji-onkoloji hastalarında hastalık ve ölümün en önemli nedenidir. Bu çalışmanın amacı
maliniteli çocuk hastaların febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesidir.

Aim: Febrile neutropenia is an important cause of mortality and morbidity in hematology-oncology patients undergoing chemotherapy.
The objective of this study was to evaluate febrile neutropenic episodes in children with malignancy.

Gereç ve Yöntemler: Malinite nedeni ile 2010 ve 2015 yılları arasında kemoterapi verilen 68 çocuk hastanın dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, laboratuvar
ölçümleri, enfeksiyon odakları ve kültürde üreyen mikroorganizmaların sıklığı incelendi. Ayrıca kemoterapi dönemlerine göre febril
nötropenik atak sıklığı araştırıldı.

Material and Methods: Sixty-eight children who received chemotherapy for malignancy between 2010 and 2015 were retrospectively
reviewed. The demographic characteristics, laboratory data, infection
foci, and frequency of microorganisms grown in culture were examined. Also, the frequency of febrile neutropenic attacks was investigated according to the chemotherapy periods.

Bulgular: İki yüz febril nötropenik atağın 81’inde (%40,5) klinik olarak
tanımlanmış enfeksiyon odağı 73’ünde (%36,5) mikrobiyolojik olarak
tanımlanmış enfeksiyon odağı vardı. Atakların 46’sında (%23) herhangi bir enfeksiyon odağı bulunamadı. Klinik olarak en sık görülen
enfeksiyon odağı mukozit (%33,4) ve pnömoni (%24,7) idi. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon ataklarının 55’inde (%75,3)
kan kültüründe mikroorganizma izole edildi. Kan kültüründe en sık
izole edilen etken gram negatif mikroorganizmalardı (%47,2). Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda C-reaktif protein
düzeyi klinik olarak tanımlanmış enfeksiyonlardan ve nedeni bilinmeyen ateş ataklarından yüksekti (p<0,05, her ikisi için). Altta yatan
en sık malinite akut lenfoblastik lösemi idi (%73,5). Bu hastalarda
febril nötropeni ataklarının büyük bir bölümü (%34,6) reindüksiyon
döneminde gelişti. Dokuz (%13,2) hasta nötropenik sepsis nedeni ile
kaybedildi.

Results: Of the total 200 episodes, 81 (40.5%) were clinically documented, and 73 (36.5%) were microbiologically documented infections. Fever of unknown origin was observed in 46 (23%) episodes.
The most frequently clinically documented focus were mucositis
(33.4%) and pneumonia (24.7%). Blood culture was positive in 55
(75.3%) episodes of microbiologically documented infections. The
most commonly isolated microorganisms in blood culture were
Gram-negative bacteria (47.2%). C-reactive protein levels in microbiologically documented infections were higher than in clinically
documented infections, and fever of unknown origin (p<0.05, for
both). The most common underlying malignancy was acute lymphoblastic leukemia (73.5%). The highest proportions (34.6%) of
febrile neutropenic episodes were observed during the reinduction
period for these children. Nine (13.2%) children died of neutropenic
sepsis.

Çıkarımlar: Febril nötropeni maliniteli çocuk hastalarda önemli bir
ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. C-reaktif protein düzeyleri,
enfeksiyon odağı gösterilemeyen febril nötropenide bakteriyel enfeksiyonu tahmin etmede bir gösterge olabilir. Bizim merkezimizde en
sık izole edilen ajanlar gram negatif mikroorganizmalar oldu. Her
merkezin kendi mikrobiyal florasını belirlemesi yaşam oranlarının
iyileşmesinde faydalı olabilir.

Conclusions: Febrile neutropenia continues to be an important cause
of mortality in pediatric patients with malignancy. C-reactive protein levels may be an indicator for predicting bacterial infection in
children with febrile neutropenia without apparent focus. The most
frequently isolated agents in our center were Gram-negative microorganisms. Determining the microbial flora of each center may be
beneficial to improving survival rates.
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Giriş
Kemoterapinin en önemli komplikasyonlarından biri
febril nötropenidir ve ölümü etkileyen önemli bir etmendir. Geçmiş yıllarda çocuk hastalarda febril nötropeni ile ilişkili ölüm oranı %90’ların üzerinde iken,
günümüzde ölüm oranlarının belirgin şekilde azaldığı
bildirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ölüm oranı %0,7
ile %3,9 arasında değişmektedir (1, 2). Ölüm oranlarındaki düşme, bakım koşullarının iyileşmesi, destek
tedavilerdeki olumlu gelişmeler, güçlü antibiyotik ve
antifungal ajanların kullanılmaya başlanması ile açıklanmaktadır (3).
Febril nötropenide enfeksiyon etkenlerinin zaman içinde dağılımında farklılık olduğu gözlenmektedir. Gram
negatif etkenler 1970’lerin başlarında daha sıklıkla gözlenirken 1990’ların başından itibaren gram pozitif etkenler daha fazla görülmeye başlanmıştır (4). Ancak son
yıllarda gram negatif etkenlerin sıklığında artış olduğu
bildirilmektedir (5-8). Erken dönemde uygun antibiyotik tedavisinin başlanması hastalık ve ölümü azaltmaktadır. Bu nedenle etken olan mikroorganizmaların
sıklığının belirlenmesi ölümü azaltma açısından önem
taşımaktadır. Uygulanan kemoterapi protokolünde febril nötropeni ataklarının daha sıklıkla geliştiği dönemlerin ortaya konması, ampirik antibiyotik kullanımı gibi
yaklaşımların ölümün azaltılmasına belirgin katkı sağladığı bildirilmektedir (3).
Bu çalışmada; kemoterapi alan maliniteli çocuklarda
gelişen febril nötropeni ataklarındaki enfeksiyon odakları, enfeksiyon odaklarına göre kan sayımı ve akut faz
reaktanlarındaki değişiklikler, etken olan mikroorganizmaların sıklığı araştırılmış, protokol dönemlerine
göre febril nötropeni sıklığı incelenmiştir.
Gereç ve Yöntemler
Ocak 2010 ve Aralık 2015 tarihleri arasında malinite
tanısıyla izlenen, yaşları 1-18 arasında değişen, akut
lenfoblastik lösemi (ALL), akut myeloblastik lösemi
(AML), lenfoma ve solid tümörü olan 68 çocuk hasta
çalışmaya alındı. Dosya bilgileri geriye dönük olarak
incelendi. Mutlak nötrofil sayısı (MNS) <500/mm³ ya
da 48 saat içinde 500-1000/mm³’ün altına düşmesi
beklenen hastalarda aksiller yoldan ölçülen ateşin
bir kez >38°C olması ya da bir saatten uzun süreyle
>37,5°C olması febril nötropeni (FEN) olarak kabul
edildi (9, 10). Febril nötropeni atakları; klinik olarak
tanımlanmış (KOT), mikrobiyolojik olarak tanımlan214
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mış (MOT) enfeksiyonlar ve nedeni bilinmeyen ateş
(NBA) olarak sınıflandırıldı. Klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon, klinik olarak belirlenmiş ancak mikrobiyolojik patojenin gösterilemediği enfeksiyon olarak tanımlandı. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış
enfeksiyon, kan kültürü pozitif ancak klinik odak tanımlanamayan ya da kan kültürü pozitif/negatif olan
ancak klinik odakta mikrobiyolojik olarak etkenin belirlendiği enfeksiyon olarak tanımlandı (10). Gösterilebilmiş klinik ve mikrobiyolojik enfeksiyon bulgusu
olmadan, gelişen izole ateş NBA olarak tanımlandı
(10). Tek kültürde cilt florasına ait olan koagülaz negatif stafilokok, Micrococcus species, Corynebacterium
species üremeleri kirlenme olarak kabul edildi. Farklı
zamanlarda alınan iki kültürde aynı mikroorganizmanın üremesi anlamlı kabul edildi (11). İdrar kültüründe ≥100 000 koloni bakteri ya da ≥1 000 koloni
mantar üremesi anlamlı kabul edildi (12). Enfeksiyon
odaklarına göre hastalar gruplandırıldı. Gruplar arasında beyaz küre sayısı, mutlak nötrofil sayısı (MNS),
sedimantasyon ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri
açısından farklılık olup olmadığı incelendi. Akut lenfoblasitk lösemi hastaları ALL IC BFM 2009 (Intercontinental Berlin Frankfurt Münster), AML hastaları
AML BFM 2004 ve AML BFM 2013 protokolü, lenfoma hastaları NHL BFM 95 protokolü, solid tümörü
olanlar tümörün tipine göre farklı kemoterapi protokolleri almışlardı. Akut lenfoblastik lösemi hastalarının indüksiyon, konsolidasyon, yoğunlaştırma ve
idame tedavilerinde oluşan febril nötropenik atak sayıları incelendi.
Çalışma için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 80558721/G-05
numarası ile 04.01.2017 tarihinde etik kurul onamı
alındı.
İstatistiksel Çözümleme
İstatistiksel değerlendirmeler statistical packaged
software (SPSS 21; Chicago, IL, USA) ile yapıldı. Hastaların niteliksel özellikleri tablolarda sayı (n) ve sıklık
(%) olarak gösterildi. Sayısal değişkenlerin dağılımını
değerlendirmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. Normal dağılıma uymayan değişkenler için
tanımlayıcı istatistikler ve gruplar arası karşılaştırmalarda ortanca ve %25-75 aralığı (Inter-Quartile Range,
çeyrekler arası genişlik, 25p-75p) kullanıldı. Gruplar
arası karşılaştırmalar Kruskall Wallis testi ile yapıldı.
P<0,05 olması anlamlı kabul edildi. Kruskal Wallis testi
ile gruplar arasında anlamlı fark bulunan CRP değişkeni için, ikili grup karşılaştırmaları Mann Whitney U
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test ile yapıldı ve daha sonra test sonuçları Bonferroni
düzeltmesi ile değerlendirildi. P<0,016 olması anlamlı
kabul edildi.
Bulgular
Altmış sekiz çocuk hastanın 200 FEN atağı değerlendirildi. Hastaların 50’si (%73,5) ALL, sekizi (%11,8) AML,
yedisi (%10,3) non-Hodgkin lenfoma, biri (%1,5) Hodgkin lenfoma, biri (%1,5) nöroblastom, biri (%1,5) Wilms
tümörü idi. Hastaların 33’ü (%48) kız, 35’i (%52) erkek
cinsiyette, ortanca yaşları 3,4 (5,7-11,9) yıl, hasta başına gelişen ortanca febril nötropenik atak sayısı iki (2-4)
idi. Hastaların 12’sinin (%17,6) santral venöz kateteri
vardı. Ortanca ateş süresi üç (3-6) gün, sedimantasyon
hızı 57 (3-131) mm/saat, CRP 2,03 (0,03-22) mg/dL idi.
Febril nötropeni ataklarının 81’inde (%40,5) klinik olarak tanımlanmış, 73’ünde (%36,5) mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon odağı gösterildi. Atakların
46’sında (%23) enfeksiyon odağı gösterilemedi. Hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar ölçümleri Tablo
1’de gösterildi.
Klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon odakları içerisinde en sık görülenler mukozit (%33,4) ve pnömoni
(%24,7) idi. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon ataklarının 55’inde (%75,3) kan kültüründe,
17’sinde (%23,3) idrar kültüründe mikroorganizma izole edildi. Bir hastada viral seroloji pozitifliği saptandı.
Bu hastada indüksiyon tedavisi sırasında parotit ve tüm
vücutta yaygın döküntü gelişti. Parvovirüs IgM tipi antikor pozitifliği saptandı. Febril nötropeni ataklarında
saptanan enfeksiyon odakları Tablo 2’de gösterildi.
Kan kültüründe mikroorganizma izole edilen 55 atağın 26’sında (%47,2) gram negatif, 21’inde (%38,2)
gram pozitif, beşinde (%9,1) fungal etken izole edildi.
Atakların üçünde (%5,5) polimikrobiyal üreme oldu.
Gram negatif etkenler içerisinde en sık görülenler
Klebsiella türleri (%30,8), gram pozitif etkenler içerisinde en sık görülenler Staphylococcus türleri (%85,7)
idi. Fungal etkenler içerisinde en sık izole edilen
etken ise Candida türleri (%80) oldu. Mikrobiyolojik
olarak tanımlanmış atakların 17’sinde (%23,3) idrar
kültüründe mikroorganizma izole edildi. İdrar kültüründe en sık izole edilen mikroorganizma E.coli idi.
Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda
etken olan mikroorganizmaların dağılımı Tablo 3’de
gösterildi. Dokuz hasta (%13,2) kaybedildi. Kaybedilen olguların üçü infantil lösemi, bir tanesi ise Down
sendromlu ALL hastası idi. İki hasta fungal sepsis,
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Tablo 1. Enfeksiyon odaklarının dağılımı ve sıklığı
Cinsiyet: n (%)

Kız: 33 (%48)
Erkek: 35 (%52)

Malinite tipi: n (%)

ALL: 50 (%73,5)
AML: 8 (%11,8)
Lenfoma: 8 (%11,8)
Solid tümör: 2 (%2,9)

Kateter takılan hasta sayısı: n (%)
Yaş (yıl)

12 (%17,6)
3,41 (5,75-11,9)a

Hasta başına gelişen FEN sayısı

2 (2-4)a

Ateş süresi (gün)

3 (3-6)a

Beyaz küre sayısı (/mm3)

700 (400-1200)a

Mutlak nötrofil sayısı (/mm )

100 (0-300)a

Sedimantasyon hızı (mm/saat)

57 (23-86)a

3

C-reaktif protein düzeyi (mg/dL)

2,03 (0,03-6)a

Klinik olarak tanımlanmış FEN (n/%)

81(%40,5)

Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış
FEN (n/%)

73(%36,5)

Nedeni bilinmeyen ateş (n/%)

46 (%23)

ALL: Akut lenfoblastik lösemi; AML: Akut myeloblastik lösemi; FEN: Febril
nötropenik atak; n: hasta sayısı; %:sıklık; aortanca (%25-75 aralığı)

Tablo 2. Enfeksiyon odaklarının dağılımı ve sıklığı
Enfeksiyon odağı

Sayı (n)

Sıklık (%)

Klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon

81

40,5

Mukozit

27

33,4

Pnömoni

20

24,7

Yumuşak doku

10

12,3

Tonsillit/sinüzit

8

9,9

Gastroenterit

7

8,6

Anal apse/yara

3

3,7

Zona

3

3,7

Herpes labialis

2

2,5

Diş absesi

1

1,2

Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış
enfeksiyon

73

36,5

Kan kültürü

55

75,3

İdrar kültürü

17

23,3

Seroloji

1

a

1,4

Nedeni bilinmeyen ateş

46

23

Paravovirus IgM pozitifliği

a

yedi hasta gram negatif bakteriyel sepsis nedeni ile
kaybedildi.
Hastalar enfeksiyon odaklarına göre gruplandırılarak
beyaz küre, MNS, sedimantasyon hızı ve CRP düzeyleri
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Tablo 3. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda etken olan mikroorganizmaların dağılımı
Enfeksiyon odağı

Sayı (n)

Gram negatif etkenler

Sıklık (%)

26 (47,2%)

E. Coli

12
2

K.penumoniae

6

Klebsiella spp

Klebsiella spp.

2

E.cloacae

2

A.baumannii

5

C.albicans

1

S. maltophilia

4

Viral seroloji

E.cloacae

4

Parvovirus

E. coli

3		

P.aeruginosa

2		

Gram pozitif etkenler

1 (%1,4)
1

21 (%38,2)		

Staphylococcus spp.

9		

KNS

8		

E.faecium

2		

MRSA

1		

S. pneumoniae

1		

Polimikrobiyal

3 (%5,5)

Streptocockus spp+C.parapsilosis

1		

KNS+Weeksolla virosa

1		

E.cloacae+K.pneumoniae

1		

Fungal etkenler

5 (%9,1)

Candiada spp.

4		

G.capitatum

1		

A.baumannii: Acinetobacter baumannii; C.albicans: Candida albicans; C.parapsilosis: Candida parapsilosis; E.cloacae: Enterobacter cloacae; E.coli: Escherichia coli;
E.faecium: Enterococcus faecium; G.capitatum:Geotrichum capitatum; K. pneumoniae: Klebsiella pneumoniae; KNS: Koagülaz negatif satphylococcus aureus; MRSA: Methisilin dirençli satphylococcus aureus; P. aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa; S. maltophilia: Stenotrophomonas maltophilia; S. pneumoniae: Streptococcus pneumoniae

Tablo 4. Enfeksiyon odaklarına göre beyaz küre, mutlak nötrofil sayısı, sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein düzeylerinin karşılaştırması
Beyaz küre sayısı
MNS
Sedimantasyon hızı
CRP düzeyi

KOT

MOT

NBA

pa

800 (400-1 300)

700 (400-1 100)

800 (500-1 200)

>0,05

100 (0-400)

100 (0-250)

200 (0-500)

>0,05

53 (17-86)

61 (29-90)

55 (25-73)

>0,05

2,02 (0,3-5,31)

3,46 (0,45-8,34)

0,98 (0,3-4,5)

<0,05

CRP: C-reaktif protein; KOT: Klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon; MNS: Mutlak nötrofil sayısı; MOT: Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyon; NBA:
Nedeni bilinmeyen ateş, aKruskall Wallis test

karşılaştırıldı. Her üç grup arasında beyaz küre sayısı,
MNS ve sedimantasyon hızı açısından farklılık yoktu
(p>0,05, hepsi için). C-Reaktif protein düzeyleri, açısından üç grup arasında anlamlı farklılık vardı (p<0,05)
(Tablo 4). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu ortaya çıkarmak için Mann Whitney U test sonuçları
Bonferroni düzeltmesi yapılarak değerlendirildi. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda, klinik
olarak tanımlanmış ve enfeksiyon odağı bilinmeyenlere göre CRP değerinin daha yüksek olduğu bulundu
(p=0,014, p=0,09).
216

Akut lenfoblastik lösemi hastalarında gelişen 133 atağın
20’si (%15) indüksiyon döneminde, 33’ü (%24,8) erken
yoğunlaştırma döneminde, 29’u (%21,8) konsolidasyon
döneminde, 46’sı (%34,6) reindüksiyon, beşi (%3,8) idame döneminde gelişti. Kemoterapi dönemlerine göre
FEN atak sıklığı Şekil 1’de görülmektedir.
Tartışma
Febril nötropeni, altta yatan malin hastalık ve tedavisi sırasında gelişen bağışıklık yetersizliği nedeniy-

Turk Pediatri Ars 2017; 52: 213-20

Düzenli Kar ve ark. Febril nötropeni

İdame
Reindüksiyon
Konsolidasyon
Erken Yoğunlaştırma
İndüksiyon
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Şekil 1.
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45

50

Kemoterapi dönemlerine göre febril nötropenik atak
sıklığı

le oluşan yaşamı tehdit eden bir sorundur. Özellikle
steroid alan nötropenik hastalarda inflamatuvar yanıt
elde edilemediği için, ciddi bir enfeksiyonun minimal belirtilerle ortaya çıkabileceği, bu hastalarda sıklıkla enfeksiyonun tek bulgusunun ateş olabileceği
ya da ateş olmadan da nötropenik hastanın enfekte
olabileceği, ateşin subfebril seyredebileceği unutulmamalıdır (13). Bu nedenle kemoterapi almakta olan
nötropenik hastalarda febril nötropeni tanısının hızla
konarak uygun tedavinin erken dönemde başlanması
yaşam kurtarıcıdır. Günümüzde gelişmiş laboratuvar
tekniklerinin kullanılmasına rağmen halen FEN ataklarının %15-79’unda ateş etkeni gösterilememektedir (14-16). Mikrobiyolojik olarak dökümente edilmiş
enfeksiyon sıklığı ise %17-28,7 arasında değişmektedir (17-20). Ülkemizden yapılan çalışmalarda nedeni
bilinmeyen ateş sıklığı %15-50, mikrobiyolojik olarak
tanımlanmış enfeksiyon sıklığı %28-35, kan kültürü
pozitiflik oranı ise %12 ile %32,4 arasında değişmektedir (21-23). Bizim çalışmamızda nedeni bilinmeyen
ateş sıklığı %23, mikrobiyolojik olarak tanımlanmış
enfeksiyon sıklığı %36,5, tüm ataklar içinde kan kültürü pozitiflik oranı %27,5 olup ülkemizdeki veriler
ile benzerdi (Tablo 3).
Febril nötropenide etken olan mikroorganizmaların
sıklığı zaman içerisinde değişiklik göstermektedir.
Ülkeden ülkeye hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde de farklılıklar görülebilmektedir. Ülkemizde 2004
yılında 24 merkezin katıldığı 829 febril nötropenik
atağın değerlendirildiği ileriye dönük bir çalışmada; atakların %32’sinde mikrobiyolojik kanıtlanmış
enfeksiyon odağı saptandığı, %21’inde bakteriyemi
saptandığı, gram pozitif etkenlerin daha sık izole
edildiği bildirilmiştir (24). Ülkemizden yapılan diğer çalışmalarda da, gram pozitif etkenlerin sıklığını Baysallar ve ark. (22) %69, Özdemir ve ark. (23) %
63,8, Akçay ve ark. (25) %70, olarak bildirmişlerdir.

Bir çalışmada gram pozitif ve negatif etkenlerin eşit
sıklıkta görüldüğü bildirilmiştir (26). Tezcan ve ark.
(27) yaptıkları çalışmada 1996-2004 yılları arasında
gram pozitif mikroorganizma sıklığının daha fazla olduğunu ancak 2000-2004 yılları arasında gram
negatif mikroorganizma sıklığının artma eğiliminde olduğunu göstermişlerdir. Türkiye’den 18 yıllık
deneyimin aktarıldığı bir çalışmada da gram negatif mikroorganizma sıklığının %52 olduğu bunların
%41’inde bakteriyemi olduğu bildirilmiştir (28).
Dünyada yapılan çalışmalarda son yıllarda gram negatif mikroorganizmaların sıklığında artış olduğu
bildirilmektedir (5-8). Dizinde en sık görülen gram
negatif etkenler E. coli ve Klebsiella türleri iken gram
pozitif etkenler Stafilokok türleri’dir (22, 25, 29). Bizim
çalışmamızda da mikrobiyolojik olarak tanımlanmış
enfeksiyonlar içerisinde gram negatif mikroorganizmalar daha sık görülmüş olup sıklığı %47,2 olarak bulundu. Gram negatif etkenler içinde en sık görülenler
Klebsiella türleri (%30,8), gram pozitif etkenler içerisinde en sık görülenler ise Stafilokokus türleri (%85,7) idi.
Gram negatif etkenlerin artışında, florokinolon profilaksisinin yaygın kullanımı sonucunda genişletilmiş
spektrumda β-laktamaz salgılayan Enterobacteriaceae, çoklu ilaç direnci olan P. aeruginosa ve A.baumannii
türlerinin artışının rol oynayabileceği öne sürülmüştür (5). Bunun yanında hastane ve toplumdaki mikrobiyal floradaki farklılıklar da etken olan mikroorganizmaların sıklığını etkileyen bir etmen olabilir. Fungal
enfeksiyon sıklığı da merkezlere göre farklılık göstermektedir. Fungal enfeksiyon sıklığını Tezcan ve ark.
(27) %5,2, Kebudi ve ark. (24) %6,4, Aslan ve ark. (30)
%24,7, Viscoli ve ark. (31) %9 olarak bildirmişlerdir.
Bizim çalışmamızda da fungus sıklığı %10 olarak bulundu. En sık izole edilen fungal etken Candida türleri
idi (Tablo 3). Dizinde en sık saptanan enfeksiyon odağı
oral mukozit, yumuşak doku enfeksiyonu, pnömoni ve
gastroenterit idi (29, 32). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde en sık saptanan enfeksiyon odağı mukozit,
pnömoni ve yumuşak doku enfeksiyonları idi (Tablo
2). İki yüz febril nötropenik atakta idrar yolu enfeksiyonu sıklığı %8,5 olup dizindeki oranlar ile benzerdi
(23, 25) .
Bir akut faz reaktanı olan CRP, uzun yıllardır enflamasyon göstergesi olarak kullanılmaktadır. Enflamasyonun başlangıcından 4-6 saat sonrasında bile
serum düzeyi artmaya başlar. Serum düzeyi doku
hasarının derecesi ile paralellik gösterir (33). Febril
nötropenide enfeksiyon odağına göre CRP düzeyle217
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rinin değerlendirildiği çalışmalarda; Fleischhack ve
ark. (34) gram negatif bakteriyemisi olanlarda CRP
düzeylerinin NBA grubundakilerden anlamlı şekilde
yüksek olduğu, klinik tanımlanmış enfeksiyon odağı
olanlar ile benzer olduğunu bulmuşlardır. Chaudhary
ve ark. (35) febril nötropeninin ilk günündeki CRP
değerinin gruplar arasında farklık göstermediğini,
üçüncü gün CRP değerinin ise mikrobiyolojik olarak
kanıtlanmış enfeksiyonlarda diğer gruplara göre anlamlı şekilde yüksek olduğunu bulmuşlardır. Tezcan
ve ark. (27) mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlar ile mikrobiyolojik olarak tanımlanmamış
enfeksiyonlarda CRP düzeyleri açısından farklılık
gösterememişlerdir. Çalışmamızda ise mikrobiyolojik olarak tanımlanmış enfeksiyonlarda nedeni bilinmeyen ateş ve klinik olarak tanımlanmış enfeksiyon
odağı olanlara göre CRP değeri anlamlı şekilde yüksekti (Tablo 4). Bu sonuç bize bakteriyel enfeksiyonu
olan hastaları öngörmede CRP’nin bir fikir verebileceğini düşündürmüştür.
Bazı çalışmalarda FEN ataklarının en fazla indüksiyon döneminde geliştiği bildirilmiştir (36, 37).
Türkiye’den yapılan bir çalışmada BFM protokolü ile
tedavi edilen çocuk lösemi hastalarında febril nötropeni ataklarının en fazla konsolidasyon tedavisi sırasında geliştiği bildirilmiştir (29). John Lee ve ark.
(38) yaptıkları çalışmada febril nötropeninin en fazla
konsolidasyon döneminden sonra geliştiğini bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda febril nötropeni ataklarının en fazla geliştiği dönem reindüksiyon dönemi idi. Çalışmalar arasındaki farklılık kemoterapi
protokollerinde kullanılan ilaçların kombinasyonu ve
dozu ile ilişkili olabilir.
Maliniteli çocuklarda febril nötropeni halen önemli
bir sorun olmaya devam etmektedir. Bizim sonuçlarımıza göre BFM protokolü ile tedavi edilen çocuklarda reindüksiyon dönemi enfeksiyon açısından
riskli dönem olarak görülmektedir. Gram negatif
mikroorganizmalar bizim merkezimizde daha fazla
görülmüş olup merkezlerin kendi mikrobiyal florasını belirlemesi antibiyotik seçiminde yol gösterici
olacaktır.
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