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ÖZET 

Tek merkezli ve prospektif olarak yap›lan bu çal›flmada, hematolojik hastal›klara veya uygulanan sitotok-
sik kemoterapilere ba¤l› nötropeni (<1000/mm3) geliflen olgulardaki febril ataklarda izole edilen mikroorga-
nizmalar›n s›kl›¤›n›n belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Kas›m 1995 - fiubat 1998 aras›nda 29 ANLL’li, 9 ALL’li, 4 a¤›r
aplastik anemili, 1 multiple miyelomal› ve 1 NHL’l›; yafllar› 19-89 (33.41 ± 2.71) (x + SEM) aras›nda de¤iflen
10’u kad›n, 34’ü erkek olan 44 hastada 98 febril atak incelenmifltir. Doksansekiz febril ataktan 66 (%67.35)’s›n-
da subklaviyan kateter kullan›lmaktayd›. 

Febril ataklar›n %45.92 (45/98)’sinde mikroorganizma izolasyonu sa¤lanamam›flt›r. Gram pozitif mikroor-
ganizmalar›n izolasyon s›kl›¤› %69.13’tür. Gram pozitifler içinde koagülaz negatif stafilokok (%53.57) ve
Staphylococcus aureus (%39.28), gram negatifler içinde ise Escherichia coli (%60.87) ve Klebsiella pneumoni-
ae (%21.74) en s›k izole edilenler olmufltur. Yirmidört febril atakta birden fazla mikroorganizma izole edilmifl-
tir. 

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, Nötropeni, ‹nfeksiyon

SUMMARY

The Organisms Isolated During Febrile Neutropenic Episodes

In this prospective study we aimed to evaluate the rate of the isolated organisms in febrile episodes of
the patients with neutropenia (<1000 mm3) due to hematologic disorders or chemotherapy. Through No-
vember 1995, to February 1998, ninety-eight febrile episodes were observed in total of 44 patients (10 fe-
male and 34 male) with ANLL (n: 29), ALL (n: 9), severe aplastic anemia (n: 4), multiple myeloma (n:1) and
NHL (n:1). Subclavian catheter was used in 66 (67.35%) out of 98 febrile episodes.

The causative agent wasn’t isolated in 45.92% (45/98) of febrile episodes. The rate of isolation of gram
positive microorganisms was 69.13%. Coagulase negative staphylococci ( 53.57%) and Staphylococcus aure-
us (39.28%) were the most frequently isolated organisms among them. Escherichia coli (60.87%) and Klebsi-
ella pneumoniae (21.74%) were the most frequent isolates among gram negative microorganisms. More than
one microorganism was isolated in 24 febrile episodes.
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Nötropenik maligniteli hastalarda ölüm nedenle-
rinin başında infeksiyonlar gelmektedir. Mutlak nöt-
rofil sayısının 500/mm3’ün altına düştüğü hastalar-
da infeksiyon oranı belirgin olarak artmakta, bu sayı
0-100/mm3 olduğunda ise ciddi infeksiyon ve bak-
teremi görülme sıklığı çok yükselmektedir[1,2]. Malig-
niteli hastaların primer hastalıklarının tedavisi ama-
cıyla uygulanan sitotoksik tedaviler infeksiyonlara
eğilim oluşturur. İntravenöz kateter gibi invaziv iş-
lemler de konakçı savunma mekanizmasını zayıfla-
tır[3,4]. Nötropenik hastalarda infeksiyon nedeni
mikroorganizmaların en önemli kaynağı hastaların
endojen floralarıdır[4].

Bakteremilerde etken mikroorganizmalar ve an-
tibiyotik duyarlılıkları yıllara göre değişiklikler göster-
mektedir. 1980’li yıllardan başlayarak günümüze
dek geçen sürede gram pozitif mikroorganizmaların
infeksiyon etkeni olma sıklığı giderek artmakta-
dır[2,5,6]. Ampirik tedaviye yol gösterici olması bakı-
mından ortaya çıkan bu değişikliklerin her merkez
için sürekli belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada mer-
kezimizdeki hematolojik hastalıklar veya uygulanan
sitotoksik tedavilere bağlı nötropeni gelişen olgular-
daki febril ataklarda izole edilen mikroorganizmala-
rın sıklığı incelenmiştir.

MATERYAL ve METOD

Bu çalışma Kasım 1995-Şubat 1998 arasında
yapılmıştır. Febril atak oral ısının tek bir ölçümde
38.5˚C’nin üzerinde olması veya 24 saat içinde en
az 4 saat ara ile iki ölçümde 38˚C’nin üzerinde ol-
ması şeklinde tanımlanmıştır. Nötropeni mutlak nöt-
rofil sayısının 1000/mm3’den daha az olması olarak
kabul edilmiştir. Sitotoksik tedavi uygulanmış ve 3-4
gün içinde nötropenik olması beklenen hastalar da
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya alınan bir has-
ta; başka bir nötropeni atağında infeksiyon gelişti-
ğinde, önceki infeksiyon atağının tamamen düzel-
mesi ve iki atak arasında 4 haftadan fazla süre olma-
sı halinde yeniden çalışmaya dahil edilmiştir. Bakte-
riyel ve fungal kültür örnekleri burun, boğaz, idrar,
dışkı, balgam, kan ve diğer uygun bölgelerden alın-
mıştır. Hastalar febril oldukları sürece kültür için, kan
ve diğer uygun bölgelerden örnekler alınmaya de-
vam edilmiştir. En az bir pozitif kan kültürü sonucu
ile bakteremi varlığı kabul edilmiştir. Ancak koagülaz
negatif stafilokok üremelerinin hepsi anlamlı kabul
edilmemiştir. İki ya da daha fazla üreme anlamlı ola-
rak kabul edilmiştir. Ancak herhangi bir infeksiyon
odağı ya da etkenin saptanamadığı febril nötropenik
olgulardaki tek üreme de anlamlı kabul edilmiştir.

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarına gönderilen
hastaya ait örneklere klasik ve otomatize (kan kültü-
rü) yöntemlerle kültür uygulandı. Bu grup hasta ör-
nekleri %5 koyun kanlı brain-heart infusion agar, eo-
sin metylen blue agar, çukulata agar, Saboraud dext-
rose agar gibi ilk izolasyon besiyerlerine ekildi. Kan
kültürü örnekleri bacT/alert kan kültürü sisteminde
15 gün, diğer örnekler ise normal ve %5 CO2’li at-
mosfer ortamlarında 72 saate kadar inkübe edildiler.
İlk izolasyonu takiben elde edilen koloniler Gram bo-
yama, hareket muayenesi ve diğer konvansiyonel
identifikasyon metodları ile API ve VITEK otomatize
identifikasyon sistemleri ile tiplendirildi[7].

BULGULAR

Kasım 1995-Şubat 1998 arasında yapılan çalış-
mada, 29 ANLL’li, 9 ALL’li, 4 ağır aplastik anemi-
li, 1 multipl miyelomalı ve 1 NHL’liden oluşan top-
lam 44 olgu çalışmaya alınmıştır (Tablo 1). Olguların
10’u kadın, 34’ü erkek idi. Yaş dağılımları 19-89,
ortalaması 33.41 ± 2.71 (X ± SEM) idi. 44 olguda
98 febril atak incelenmiştir. Febril atakların 46’sı
ağır nötropenik idi. Ancak tedavi öncesi nötrofil sa-
yısı 100-500/mm3 arasında olanlardan (42/98) 28
febril atakta nötrofil sayısı 100/mm3’ün altına düş-
müştür. Nötrofil sayısı 500-1000/mm3 arasında
olan febril atakların (10/98) 5’inde nötrofil sayısı
100-500/mm3 arasında kalırken, 5’inde 100/mm3’
ün altına düşmüştür. 

Febril atakların %67.35 (66/98)’inde subklavi-
yan kateter kullanılmakta idi. Febril atakların
%45.92 (45/98)’sinde mikroorganizma izole edile-
memiştir. Hemokültür, idrar ve BAL’dan izole edilen
mikroorganizmalar ve sıklıkları Tablo 2’de gösteril-
miştir. Hemokültürlerden izole edilen mikroorganiz-
maların %69.13’ünü gram pozitifler oluşturmakta-
dır. Bunların da %53.57’sini koagülaz negatif stafi-
lokoklar, %39.28’ini Staphylococcus aureus oluş-
turmaktadır. Koagülaz negatif stafilokoklar 30 febril
atakta izole edilmiştir. Bunlardan 6’sı tek üremede,
herhangi bir infeksiyon odağı ya da etkeni saptana-
madığı için anlamlı kabul edilmiştir. Febril atakların
15’inde iki hemokültürde, 9’unda da üç hemokültür-
de koagülaz negatif stafilokok izole edilmiştir. Gram
negatiflerin içinde ise Escherichia coli %60.87 ve
Klebsiella pneumoniae %21.74 ile en sık izole edi-
lenler olmuşlardır. Yirmi iki febril atakta birden fazla
bakteri, 2 febril atakta bakterilerle birlikte Candida
spp. izole edilmiştir (Tablo 3). 

TARTIŞMA

Nötropenik hastalardaki ölümcül infeksiyonların
yarıdan çoğu bakteriyel kökenlidir[2,4]. 1980’li yıllar-
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dan başlayarak günümüze kadar geçen zamanda
gram pozitif mikroorganizmaların ve bunlar arasında
da koagülaz-negatif stafilokokların infeksiyon etkeni
olma sıklığı giderek artmaktadır. Metisilin dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlarındaki
artış da dikkat çekmektedir[8-11]. Martino ve arkadaş-
larının çalışmalarında bakteremi nedenlerinin
%60.7’sinin gram pozitif bakteriler olduğu gözlen-

miştir[12]. Bu durumun başlıca nedenleri arasında ka-
lıcı intravenöz kateter kullanımının artması ve baş-
langıç ampirik tedavi rejimlerindeki antibiyotiklerin
çoğunun gram pozitiflere zayıf etki göstermesi sayı-
labilir[8].

Bu çalışmada, kültür izolasyonu yapılabilen febril
nötropeni ataklarının en sık olarak gram pozitif bak-
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Tablo 1. Hastalara ait özelliklerin dağılımı

Hasta sayısı 44

Febril atak sayısı 98

Cinsiyet

• Kadın 10

• Erkek 34

Yaş (yıl)

• Ortalama ± SEM 33.41 ± 2.71

• Dağılım 19-89

Primer hastalık

• ANLL 29

• ALL 9

• Ağır aplastik anemi 4

• Multipl miyeloma 1

• NHL 1

Santral venöz kateter

• Var 66/98 (%67.35)

• Yok 32/98 (%32.65)

Nötropeni (< 1000/mm3) süresi (gün)

• Ortalama ± SEM 21.2 ± 2.6

• Dağılım 7-35

• Nötrofil sayısı (x ± SEM) 245.6 ± 42.8/mm3

• Nötrofil sayısı dağılımı (/mm3) 0-1000

Tedavi öncesi nötrofil sayısı (/mm3)

• < 100 46/98

• 100-500 42/98

• 500-1000 10/98

Diğer

• Nedeni saptanamayan ateş 45/98

• Mikrobiyolojik olarak ortaya konmuş infeksiyon 53/98

İzole edilen etkenler

• Gram pozitif 56 (%69.13)

• Gram negatif 23 (%28.37)

• Fungus 2   (%2.47)



terilerle (%69.13) geliştiği saptanmıştır. Gram pozi-
tif mikroorganizma izolasyonunun %53.57’si ko-
agülaz negatif stafilokok iken, %39.28’i S. aure-
us’dur. Metisilin dirençli stafilokok sıklığı gram pozi-
tif mikroorganizmalar arasında %58.96 iken, tüm
mikroorganizmalar arasında %40.74’dür. Steinberg
ve arkadaşları 1990-1993 arasında S. aureus’un
neden olduğu hastane kaynaklı infeksiyonların
%56’sını kateterle ilişkili bulmuşlardır[10]. Çalışma-
mızda her ne kadar katetere bağlı infeksiyon oranı
tam olarak ortaya konamamışsa da, febril atakların
%67.35’inde kateter kullanılıyor olması dikkat çeki-
cidir.

Gram negatif mikroorganizmaların infeksiyon et-
keni olma sıklığı giderek azalmaktadır. Buna karşın
bu bakteriler nötropenik hastalardaki bakteriyel in-

feksiyonların yarıya yakınından sorumludurlar. En
önemli etkenler arasında E. coli ve K. pneumoniae
gelmektedir[4,8,13]. Çalışmamızda gram negatif et-
ken izolasyonu %28.37’dir. Bunların arasında en sık
olarak E. coli (%60.87) ve K. pneumoniae
(%21.74) yer almaktadır. P. aeruginosa izolasyon
sıklığı ise %1.23’dür. Gram negatif etken izolasyo-
nunun düşük olmasına karşın, koagülaz negatif stafi-
lokok ve S. aureus izolasyonumuz belirgin olarak
daha fazladır. Bu ise muhtemelen devamlı kalıcı int-
ravenöz katater kullanımıyla ilişkilidir[14]. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde febril
nötropenik hastalarda gram negatif infeksiyon et-
kenleri arasında ilk üç sırayı E. coli, Enterobacter
cinsi ve P. aeruginosa’nın aldığı gözlenmiştir[15]. Ça-
lışmamız sonuçları ile söz konusu merkez arasındaki
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Tablo 2. Mikroorganizmalar ve izolasyon sıklıkları (%)

İzole edilen etken Sıklık İzole edilen etken Sıklık

• Koagülaz negatif stafilokok (MR) 19 (%23.46) E. coli 14 (%17.28)

• Koagülaz negatif stafilokok (MS) 11 (%13.58) K. pneumoniae 5 (%6.17)

• S. aureus (MR) 14 (%17.28) Enterobacter gergoviae 1 (%1.23)

• S. aureus (MS) 8 (%9.88) Proteus mirabilis 1 (%1.23)

• Streptococcus viridans 3 (%3.70) Pseudomonas aeruginosa 1 (%1.23)

• Streptococcus pneumoniae 1 (%1.23) Stenotrophomonas maltophilia 1 (%1.23)

• Candida spp. 2 (%2.47)

MR: Metisilin dirençli, MS: Metisilin duyarlı

Tablo 3. Mikst üreme saptanan febril ataklarda mikroorganizmaların dağılımı

İzole edilen etkenler Sayı

• Koagülaz negatif stafilokok + E.coli 4

• Koagülaz negatif stafilokok + K. pneumoniae 1

• Koagülaz negatif stafilokok + E. gergoviae 1

• Koagülaz negatif stafilokok + S. aureus 3

• Koagülaz negatif stafilokok + S. maltophilia 1

• S. aureus + E.coli 6

• S. aureus + S. viridans 1

• S. aureus + K. pneumoniae 2

• S. aureus + K. pneumoniae + E.coli 1

• S. aureus + P. aeruginosa 1

• S. aureus + P. mirabilis 1

• Candida spp. + K. pneumoniae 1

• Candida spp. + S. aureus 1



bu farklılık her merkezin kendi etkenlerini yakından
izlemesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Nötropenik hastalarda sorun oluşturan bir diğer
mikroorganizma grubu funguslardır[2,4]. En sık etken
olan funguslar Candida ve Aspergillus’tur[4]. Çalış-
mamızda 98 febril ataktan ikisinde Candida spp.
izole edilmiştir.

Yapılan çalışmalar febril nötropenik hastaların %
40-60’ında ateşin nedeninin mikrobiyolojik veya kli-
nik olarak dökümante edilemediğini göstermiş-
tir[13,16]. Çalışmamızda da febril atakların %
45.92’sinde etken izole edilememiş veya klinik ola-
rak infeksiyon ortaya konamamıştır. 

Sonuç olarak, son 10 yıldır maligniteli febril nöt-
ropeni olgularından izole edilen mikroorganizmalar
arasında gram negatiflerin ve P. aeruginosa sıklığı-
nın azalması, gram pozitiflerin sıklığının artması şek-
linde bir eğilim göze çarpmaktadır[6,9,16]. Bu çalış-
mada da gram negatif mikroorganizma izolasyon
sıklığı %29.37’dir. P. aeruginosa ve enterokok için
izolasyon sıklıkları %1.23’dür. Bu durum aminogli-
kozidler gibi nefrotoksik olan bir ilacı içeren kombi-
nasyona duyulan ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi
gereğine işaret etmektedir.

Nötropenik olgularda özellikle kateter kullanıldı-
ğında, febril atakların başlangıç tedavisinde muhte-
melen gram pozitif mikroorganizmaların neden ol-
duğu infeksiyonların tedavisi için vankomisin veya
teikoplaninin eklenmesi uygun olabilir[17-20]. Ancak
genel olarak vankomisin veya teikoplaninin primer
ampirik kullanımı desteklenmemektedir[21-23]. Bu
çalışmada gram pozitif mikroorganizma izolasyon
sıklığı %69.13’dür. Metisilin dirençli S. aureus ve
koagülaz negatif stafilokok izolasyon sıklığı ise
%40.74’dür. Bu durum ampirik antibiyotik kombi-
nasyonuna vankomisin veya teikoplanin eklenmesi-
nin daha başarılı sonuçlanabileceğini düşündürmek-
tedir.
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