
Flora 2000;5(1):49-55 49

Kanserli Hastalarda Bakteremi ve Fungemi
ile Birlikteliği Olan Faktörler

Bülent ESER*, Mustafa ÇETİN*, Ali ÜNAL*, H. Şenol COŞKUN*,
Üner KAYABAŞ**, Mustafa ALTINBAŞ*

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, 
** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

ÖZET

Kanserli hastalar›n tedavisindeki birçok geliflmeye ra¤men bakteriyel ve fungal infeksiyonlar en önemli
mortalite nedenleridir. Bu çal›flmada kanserli hastalarda bakteremi ve fungemi ile iliflkili faktörlerin belirlen-
mesi amaçland›. Ocak 1996-May›s 1998 tarihleri aras›nda Hematoloji-Onkoloji servislerinde tedavi gören 71
hastada 54 (%52) nötropenik, 50 (%48) nötropenik olmayan toplam 104 febril epizot prospektif olarak de-
¤erlendirildi. Febril epizotlar›n 22'sinde (%21) bakteremi veya fungemi saptand›. Bakteremi ve fungemi mev-
cudiyeti ile yafl, cins, infeksiyon oda¤›, altta yatan hastal›k, diyare, nötrofil say›s›, böbrek veya karaci¤er fonk-
siyon bozuklu¤u aras›nda iliflki bulunamad›. Mukozit tespit edilenlerde, santral venöz kateteri olanlarda ve
trombosit say›s› 20 000/mm3’ten az olan hastalarda bakteremi veya fungemi tespit edilme olas›l›¤› yüksek bu-
lundu. On iki hasta febril epizot s›ras›nda öldü. Dokuz vakan›n ölüm nedeni infeksiyona, üç vakada ise kana-
ma veya primer hastal›¤›n di¤er komplikasyonlar›na ba¤l›yd› (infeksiyona ba¤l› ölüm oran› % 8.7). Ölümün in-
feksiyon nedeniyle olufltu¤u dokuz vakan›n beflinden gram-negatif bakteriler sorumluydu. Sonuç olarak; kan-
serli hastalarda, mukozit, santral venöz kateter varl›¤› ve düflük trombosit say›s›n›n bakteremi veya fungemi
tespit edilme olas›l›¤›n› artt›rd›¤›, nötropeninin ise etkilemedi¤i görüldü. Di¤er taraftan kanserli hastalarda
gram-negatif bakteriyel infeksiyonlar›n mortalite nedenleri aras›nda ilk s›ray› almaya devam etti¤i tespit edildi.
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SUMMARY

Factors Associated with Bacteremia and Fungemia in Cancer Patients

Although several advancements have been achieved in treatment of cancer patients, bacterial and fungal
infections are still the most important cause of mortality. In this study, we aimed to determine factors asso-
ciated with bacteremia and fungemia in cancer patients. In 71 hospitalized patients with cancer who were ad-
mitted to Hematology-Oncology department between January 1996 and May 1998, 54 (52%) neutropenic
and 50 (48%) nonneutropenic febrile episodes were evaluated. In 22 (21%) of the cases bacteremia or fun-
gemia was present. There was no relation between bacteremia or fungemia and age, sex, neutrophil counts,
focus of infection, underlying disease, diarrhea and renal or liver dysfunction. For the cancer patients having
central venous catheter, severe mucositis and platelet count lower than 20 000/mm3, it was observed that
the probability of fungemia or bacteremia was higher than the others. Twelve patients died during febrile epi-
sodes. The cause of death was related to infections in nine cases, and bleeding or other complications of the



Kanser tedavisinde kaydedilen gelişmelere para-
lel olarak hastalarda beklenen yaşam süresinin uza-
dığı görülmektedir. Diğer taraftan gerek kanser türü-
ne bağlı olarak gözlenen hücresel ve humoral im-
mün fonksiyon bozukluğu ve gerekse uygulanan ke-
moterapilere bağlı olarak gelişen kemik iliği süpres-
yonu infeksiyon gelişimini kolaylaştırmaktadır. So-
nuç olarak da infeksiyonlar kanserli hastalarda ölüm
nedenleri arasında ilk sırayı almaktadır[1,2]. Özellikle
bakteremi ve fungemi ile seyreden infeksiyonlar
mortalite açısından önemli bir risk oluştururlar[2-4].
Bakteremi ve fungemi riski yüksek olan hastaların
önceden tespiti mortalitenin azaltılmasına katkıda
bulunabilir. Yakın zamanda bakteremi gelişimi ile bir-
likteliği olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapı-
lan çalışmalarda değişik sonuçlar ortaya çıkmış-
tır[5,6]. Bu çalışmada biz ateş saptanan kanserli has-
talardan bakteremi ve fungemi tespit edilme olasılığı
yüksek olanları belirlemeyi amaçladık. 

HASTALAR ve METOD

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe
Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Servisleri’nde Ocak
1996-Mayıs 1998 tarihleri arasında tedavi gören
kanserli hastalar prospektif olarak izlendi. Aksiller
ateşin bir kez 38.5°C üzeri veya 12 saatlik süre zar-
fında en az üç kez 38.0°C veya üzeri olarak tespit
edilmesi febril epizot olarak kabul edildi[5]. Üç gün
süreyle en yüksek ateş değerinin 37.5°C altında kal-
ması febril epizotun sonlanması olarak değerlendiril-
di[6]. Nötropeni, periferik kanda granülosit sayısı
mutlak değerinin 500 x 109/L’nin altında olması
şeklinde tanımlandı. Hastalarda görülen her febril
epizot ayrı bir vaka olarak değerlendirildi (infeksiyon
bulguları tamamen kaybolduktan yedi veya daha faz-
la gün sonra tekrar ateş tespit edilenler yeni vaka
olarak değerlendirmeye alındı).

Ateş tespit edilen tüm hastalarda tedaviye baş-
lanmadan önce tam kan sayımı yapıldı. Kan üre azo-
tu (BUN), kreatinin, alanin transaminaz (ALT), as-
partat transaminaz (AST), direkt ve indirekt bilirubin
düzeylerine bakıldı. Mukozit, diyare, karaciğer ve
böbrek fonksiyon bozukluğu açısından WHO kriter-
lerine göre grade I ve üzeri olanlar değerlendirmeye
alındı. İnfeksiyon şüphesi olan bölgelerden (idrar,
apse, yara, BOS vs.) direkt preparatlar yapıldı. En az

üç adet kan kültürü, idrar kültürü ve şüpheli odaklar-
dan kültürler alındı. Kültürde üreyen mikroorganiz-
malar standart mikrobiyolojik yöntemlerle idantifiye
edildi ve antibiyotik duyarlılık testleri disk diffüzyon
yöntemiyle yapıldı. İlk değerlendirmeden önce en az
yedi gün içerisinde antibakteriyel veya antifungal ilaç
kullanan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalara ru-
tin olarak akciğer grafisi çekildi. İnfeksiyon etkeni
mikrobiyolojik yöntemlerle izole edilmişse ve infeksi-
yona ait spesifik bulgular mevcutsa bu, mikrobiyolo-
jik dokümante infeksiyon olarak tanımlandı. Etken
mikrobiyolojik olarak izole edilememiş fakat hastada
infeksiyona ait klinik belirti ve bulgular mevcutsa bu,
klinik dokümante infeksiyon olarak tanımlandı. Her
iki gruba girmeyen ve sadece ateş dışında bulgusu
olmayan epizotlar ise nedeni açıklanamayan ateş
olarak isimlendirildi[7]. Bakteremi ve fungemi klinik
olarak infeksiyona ait belirti ve bulgularla birlikte kan
kültüründen bakteri veya mantar izolasyonu olması
şeklinde tanımlandı. Koagülaz negatif stafilokoklar
ve difteroid bakterilerin (başka bir odakta da tespit
edilme durumları hariç) farklı zamanlarda alınan en
az iki kan kültüründe izole edilmeleri bakteremi ola-
rak kabul edildi. Tedavi sırasında ölen hastaların de-
ğerlendirmesi yapılırken eğer klinik veya mikrobiyo-
lojik dokümante infeksiyon varlığı mevcutsa ve has-
tada ölüme yol açabilecek başka bir neden tespit edi-
lememişse bu, infeksiyona bağlı gelişen ölüm olarak
değerlendirildi.

İstatistiksel Analiz

Bakteremi ve fungemi gelişimini etkileyen faktör-
ler içinde yaş ortalamaları karşılaştırılırken Mann
Whitney-U testi, diğer faktörler değerlendirilirken Ki
kare testi kullanıldı. p değeri 0.05’ten küçük olanlar
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Çalışmada 71 kanserli hastada görülen toplam
104 febril epizot değerlendirildi. Febril epizotların
54 (%52)’ü nötropenik, 50 (%48)’si nötropenik ol-
mayan vakalarda saptandı. Nötropenik vakaların er-
kek/kadın oranı ve yaş ortalaması (ortalama ± SD)
sırasıyla 30/24 ve 37.68 ± 14.87; nötropenik ol-
mayanlarda ise sırasıyla 31/19 ve 43.90 ± 16.40
idi. Nötropenik febril epizotların 41 (%76)’i hemato-
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primary disease in three cases (infection related mortality rate: 8.7%). Gram-negative bacteria were causati-
ve organisms in five of the nine patients who died from infection. In conclusion; we determined that muco-
sitis, central venous catheterization, and low platelet count in cancer patients increased the probability of
bacteremia or fungemia, while neutropenia did not have any effect on there. On the other hand, gram-nega-
tive bacterial infections have been found as the most important cause of mortality in cancer patients.

Key Words: Cancer, Fever, Bacteremia, Fungemia



lojik malignitesi olan, 13 (%24)’ü solid tümörü olan
hastalarda, nötropenik olmayan febril epizotların ise
42 (%84)’si hematolojik malignite, 8 (%16)’i solid
tümörü olan hastalarda saptandı. Nötropenik ve
nötropenik olmayan hastalara ait genel özellikler
Tablo 1’de gösterilmiştir.

İnfeksiyonlara Ait Özellikler

Nötropenik febril epizotlarda gözlenen infeksi-
yonların 21 (%39)’i mikrobiyolojik olarak, 7 (%13)’si
klinik olarak dokümante edildi, 26 (%48) febril epi-
zotta ise ateş nedeni tespit edilemedi (Tablo 2). Kli-
nik veya mikrobiyolojik olarak dokümante edilen
febril epizotlarda en sık tespit edilen odaklar sırasıy-
la; baş-boyun, idrar yolları, alt solunum yolları, deri
ve yumuşak doku idi. Bir hastada birden fazla odak-
ta infeksiyon tespit edildi. Üç hastada ise bakteremi
tespit edilmesine rağmen odak bulunamadı (Tablo
3). Nötropenik olmayanlarda gözlenen infeksiyonla-
rın ise 26 (%52)’sı mikrobiyolojik olarak, 11 (%22)’i
klinik olarak dokümante edildi, 13 (%26) febril epi-

zotta ise ateş nedeni tespit edilemedi (Tablo 2). İn-
feksiyon dokümantasyonu sağlanan 37 febril epizot-
ta en sık tespit edilen odaklar sırasıyla; alt solunum
yolları, idrar yolları, baş-boyun, deri ve yumuşak do-
ku idi. Nötropenik olmayan hastalardan da birinde
birden fazla odakta infeksiyon tespit edildi. Dokuz
hastada ise bakteremi mevcut olmasına rağmen
odak tespit edilemedi (Tablo 3).

Mikrobiyolojik İzolatlar

Yüzdört febril epizotun 47’sinde etken izole edil-
di. Bunların 20 (%43)’sinde  gram-negatif, 18 epi-
zotta ise (%38) gram-pozitif bakteriler saptandı. En
çok izole edilen gram-negatif bakteriler sırasıyla;
Klebsiella spp., Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacter spp., gram-pozitif bakte-
riler ise; Staphylococcus aureus ve Enterococcus
spp. idi. Beş (%11) vakada mikst patojenler, 3
(%6)’ünde Candida spp., 1 (%2)’inde de anaerob
bakteri saptandı. Tablo 4’te 104 febril epizotta izole
edilen patojenler gösterilmiştir.
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Tablo 1. Hastaların genel özellikleri

Özellikler Nötropenik Nötropenik olmayan

• Febril epizot sayısı 54 50

• Yaş (ortalama ± SD) 37.68 ± 14.87 43.90 ± 16.40

• Cins (E/K) 30/24 31/19

• Altta yatan hastalık

AML 22 12

ALL 10 4

KML 1 8

KLL - 1

Hodgkin hastalığı 2 7

NHL 3 6

Multipl miyeloma 3 4

Solid tümörler 13 8

Kısaltmalar: AML: Akut miyeloblastik lösemi, ALL: Akut lenfoblastik lösemi, KML: Kronik miyelositer lösemi, 
KLL: Kronik lenfositer lösemi, NHL: Non-Hodgkin lenfoma

Tablo 2. Febril epizotların infeksiyon türüne göre dağılımı

İnfeksiyonun türü Nötropenik (%) Nötropenik olmayan (%)

• Mikrobiyolojik dokümante 21 (39) 26 (52)

• Klinik dokümante 7 (13) 11 (22)

• Nedeni tespit edilemeyen 26 (48) 13 (26)

• Toplam 54 (100) 50 (100)



Bakteremi ve Fungemi

Febril epizotların 22 (%21)’sinde bakteremi veya
fungemi tespit edildi. Bunların 11’inde gram-negatif
bakteriler (üçünde E. coli, ikisinde P. aeruginosa,
ikisinde Enterobacter spp., ikisinde Acinetobacter

spp., birinde Sphingomonas paucimobilis, birinde
de tiplendirilemeyen nonfermentatif bakteri), doku-
zunda gram-pozitif bakteriler (üçünde S. aureus, iki-
sinde koagülaz negatif stafilokok, ikisinde Entero-
coccus spp., birinde difteroid bakteri, birinde alfa
hemolitik streptokok), geri kalan ikisinde ise birden
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Tablo 3. İnfeksiyonların odaklara göre dağılımı

İnfeksiyon odağı Nötropenik (%) Nötropenik olmayan (%)

• Bakteremi (odak belirlenemeyen) 3 (10.7) 9 (24)

• Alt solunum yolları 3 (10.7) 10 (27)

• İdrar yolları 4 (14.3) 6 (16)

• Baş-boyun 9 (32.2) 4 (11)

• Deri-yumuşak doku 3 (10.7) 4 (11)

• Gastrointestinal sistem 1 (3.6) 2 (5)

• Damar içi kateter 2 (7.1) - (-)

• Trombofilebit 2 (7.1) - (-)

• Santral sinir sistemi - (-) 1 (3)

• Birden fazla odak 1 (3.6) * 1 (3)**

• Toplam 28 (100) 37 (100)

* İdrar yolları ve alt solunum yolları. ** İdrar yolları ve trombofilebit.

Tablo 4. Yüzdört febril epizotta izole edilen etkenler

Etken Nötropenik Nötropenik olmayan Toplam (%)

• Gram-pozitif bakteriler 5 13 18 (38)

S. aureus 2 6 8

Enterokoklar 1 4 5

Koagülaz negatif stafilokok 1 1 2

Difteroid bakteriler - 1 1

Alfa hemolitik streptokok 1 - 1

Listeria monocytogenes - 1 1

• Gram-negatif bakteriler 12 8 20 (43)

Klebsiella 1 4 5

E. coli 3 1 4

P. aeruginosa 1 2 3

Enterobacter 2 1 3

Acinetobacter 2 - 2

S. paucimobilis 1 - 1

Diğer nonfermentatifler 2 - 2

• Kandida 2 1 3 (6)

• Anaeroblar - 1 1 (2)

• Polimikrobiyal etkenler 2 3 5 (11)

• Toplam 21 26 47 (100)
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Tablo 5. Bakteremi ve fungemi ile birlikteliği olan durumlar

Özellikler Bakteremi veya fungemi Bakteremi veya fungemi p
tespit edilenler (n= 22) tespit edilmeyenler (n= 82)

• Yaş (ortalama ± standart sapma) 39.72 ± 15.66 44.00 ± 16.18 > 0.05

• Cins

E/K 14/8 47/35 > 0.05

• Granülosit sayısı (n/µL)

500 ↑ 10 40 > 0.05 Ψ
100-500 7 27

100 ↓ 5 15

• Etken

Gram-pozitif bakteriler 9 9

Gram-negatif bakteriler 11 9 > 0.05

Diğer etkenler* 2 7

• Altta yatan hastalık

Hematolojik maligniteler 19 64 > 0.05

Solid tümörler 3 18

• Odak

Bulunamayan 12 39

Baş-boyun 2 11

İdrar yolları 1 9

Alt solunum yolu 2 11 > 0.05

Deri-yumuşak doku 2 5

Kateter** + trombofilebit 3 1

Diğer*** - 6

• Diyare 

Var 2 10 > 0.05

Yok 20 72

• Mukozit 

Var & 10 19 0.04

Yok 12 63

• Böbrek fonksiyon bozukluğu

Var 3 8 > 0.05

Yok 19 74

• Karaciğer fonksiyon bozukluğu

Var 4 19 > 0.05

Yok 18 63

• Santral venöz kateter

Var & 9 7 0.001

Yok 13 75

• Trombosit sayısı

≤ 20 000/mm3 & 14 28 0.01

> 20 000/mm3 8 54

Kısaltmalar: Ψ Her üç grup ayrı ayrı karşılaştırıldığında (ayrıca nötropenik olan ve olmayan hastalar karşılaştırıldığında da) aralarında an-
lamlı fark bulunmadığı görüldü. * Mikst infeksiyon, mantar, anaerobik infeksiyon, ** Damar içi kateter, *** Gastrointestinal sistem, mer-
kezi sinir sistemi, birden çok odak bulunanlar. & Mukozit tespit edilenlerde, santral venöz kateteri olanlarda ve trombosit sayısı ≤ 20
000/mm3 olan hastalarda bakteremi veya fungemi tespit edilme olasılığının yüksek olduğu görüldü.
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fazla etken (birinde S. aureus + kandida, diğerinde
koagülaz negatif stafilokok + kandida + E. coli) izole
edildi. Febril epizotlarda; yaş, cinsiyet, nötrofil sayısı,
altta yatan hastalık (solid tümör, hematolojik maligni-
te), böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu, izo-
le edilen mikroorganizma ve infeksiyon odağı ile bak-
teremi ve fungemi mevcudiyeti arasında bağlantı bu-
lunamadı. Santral venöz kateteri olanlarda, mukozit
tespit edilenlerde ve trombosit sayısı 20 000/mm3’
ten az olan hastalarda bakteremi veya fungemi tespit
edilme olasılığı yüksek bulundu (Tablo 5). 

Mortalite

Yüzdört febril epizot gözlenen 71 vakanın 12
(%16.9)’si öldü. Dokuz vakada ölüm infeksiyonla
ilişkili nedenlere, üç vakada ise kanama ya da primer
hastalığın diğer komplikasyonlarına bağlıydı (infeksi-
yona bağlı ölüm oranı %8.7). Beş hasta gram-nega-
tif bakteriyel infeksiyona, bir hasta kandida, bir has-
ta da polimikrobiyal infeksiyona bağlı olarak öldü.
Ölümün infeksiyon nedeniyle oluştuğu dokuz vaka-
nın beşi nötropenikti. 

TARTIŞMA

Kanserli hastalarda infeksiyonlar mortalite açı-
sından en önemli nedeni oluştururlar. İnfeksiyonlar
içinde de bakteremi ve fungemi önemli bir yer tutar.
Febril epizotlarda bakteremi oranı yaklaşık %10 ile
%25 arasında değişmektedir[8,9]. Fungal infeksiyon-
lar da giderek artan oranlarda karşımıza çıkmakta-
dır[10-12]. Bizim çalışmamızda da 22 (%21) febril epi-
zotta bakteremi ve fungemi gözlendi. Bunların ço-
ğunluğunda bakteremi tespit edilirken fungemi tek et-
ken olarak tespit edilmedi, sadece polimikrobiyal izo-
lasyonlar içinde tespit edildi.

Kanserli hastalarda bakteremi ve fungemi mev-
cudiyeti mortalite oranını arttırması nedeniyle önem
kazanmaktadır. Bakteremi ve fungemi gelişimi ile
birlikteliği olan faktörleri belirlemek amacıyla geniş
hasta grupları üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Rin-
tala’nın yaptığı retrospektif analizde hematolojik
malignitesi olan hastalarda yaş, cins, altta yatan has-
talık ve infeksiyon profilaksisinin bakteremi gelişimi-
ni etkilemediği görülmüştür. Yalnızca kateter infeksi-
yonu ile bakteremi gelişimi arasında ilişki saptanmış-
tır[6]. EORTC tarafından nötropenik hastalar üzerin-
de yapılan çalışmada ise yaş, cins, altta yatan hasta-
lık, infeksiyon odağı ve antibakteriyel profilaksi türü-
nün bakteremi gelişimine etkisi olmadığı, nötropeni
süre ve derinliğinin, antifungal profilaksi kullanımı-
nın, trombosit sayısının bakteremi gelişimi ile ilişkili
olduğu görülmüştür[5]. Peduzzi ve arkadaşları da dü-
şük trombosit sayısı ile bakteremi arasında bağlantı

olduğunu saptamışlardır[13]. Spanik ve arkadaşları-
nın çalışmasında ise enterokok ve streptokok bakte-
remisi ile vasküler kateter varlığı arasında ilişki oldu-
ğu tespit edilmiş, nötropeni varlığının ise sadece
Acinetobacter bakteremisi açısından risk oluşturabi-
leceği belirtilmiştir[14]. Gonzales ve arkadaşları da
oral mukozit ve intravasküler kateter varlığının
gram-pozitif bakteremi gelişimi ile ilişkili olduğunu
göstermişlerdir[15]. Fungemi açısından risk faktörleri
ise; santral venöz kateter mevcudiyeti, uzun süren
nötropeni varlığıdır. Karabinis ve arkadaşları bu fak-
törler dışında periferik kandida infeksiyonu bulun-
ması ve geçirilmiş cerrahi müdahale varlığının kandi-
demi riskini arttırdığını göstermişlerdir[16]. Bizim ça-
lışmamızda ise yaş, cins, infeksiyon odağı, böbrek
veya karaciğer fonksiyon bozukluğu ile bakteremi
veya fungemi tespit edilme olasılığı arasında ilişki bu-
lunamadı. Santral venöz kateteri olanlarda, mukozit
tespit edilenlerde ve trombosit sayısı 20
000/mm3’ten az olan hastalarda bakteremi veya
fungeminin yüksek oranda tespit edildiği görüldü. 

Çalışmamızdan çıkan bir sonuç da nötropeni var-
lığı ile bakteremi veya fungemi görülme olasılığı ara-
sında anlamlı bir ilişki bulunamamasıydı. Daha önce
Rintala’nın yaptığı retrospektif analizde de benzer
şekilde nötropeni varlığının bakteremi riskini etkile-
mediği görülmüştü. EORTC çalışmasında ise nötro-
peni süre ve derinliğinin bakteremi riskini arttırdığı
görülmüştür. Bununla birlikte bizim çalışmamızda ve
Rintala’nın analizinde başlangıç nötrofil sayısı değer-
lendirmeye alınmış, fakat nötropenide kalış süresi
hesaba katılmamıştır. Nötropeni süresi ve şiddeti ile
bakteremi ve fungemi gelişme riski arasında ilişki
olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla
daha geniş hasta grupları üzerinde yapılacak yeni
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Yakın zamanda yapılan çalışmalarda, kanserli ve
nötropenik hastalarda ampirik tedavi yaklaşımların-
daki gelişmelere rağmen febril epizotlarda gözlenen
ölüm oranları yaklaşık %4 ile %8 arasında rapor
edilmektedir[13-15]. Türkiye’de Akova ve arkadaşları-
nın yaptığı bir çalışmada febril nötropenik kanser
hastalarında toplam ölüm oranı %10.5 olarak bulun-
muştur. Aynı çalışmada infeksiyona bağlı mortalite
oranı ise %4 olarak tespit edilmiştir[16]. Bizim çalış-
mamızda ise 104 febril epizotta 12 ölüm gözlendi
(ölüm oranı %11.5). Vakaların dokuzunda ölüm in-
feksiyonla ilişkili nedenlere bağlıydı (infeksiyona bağ-
lı ölüm oranı %8.7). Ölen hastaların beşi nötrope-
nikti ve bunların tamamı infeksiyona bağlıydı. Nötro-
penik olmayan hastalardan ise dördünde infeksiyon
nedeniyle ölüm gözlendi.



Günümüze kadar yapılan çalışmaların büyük ço-
ğunluğunda kanserli hastalarda mortaliteye en fazla
yol açan nedenlerin başında gram-negatif bakteriyel
infeksiyonların geldiği görülmektedir[16-18]. Bizim ça-
lışmamızda da mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış in-
feksiyona bağlı ölüm gözlenen yedi hastadan beşin-
de gram-negatif bakteriyel etkenler sorumluydu, bir
hastada kandida, bir hastada ise polimikrobiyal in-
feksiyona bağlı olarak ölüm gözlendi. Gram-pozitif
bakteriyel infeksiyona bağlı ölüm olmadı.

Sonuç olarak; febril epizot başlangıcında muko-
zit tespit edilenlerde, santral venöz kateteri olanlar-
da ve trombosit sayısı 20 000/mm3’ten az olan has-
talarda bakteremi veya fungemi tespit edilme olasılı-
ğı yüksek bulundu. Nötropeni varlığının bakteremi
ve fungemi gelişme olasılığını arttırmadığı tespit edil-
di. Bununla birlikte nötropeni süre ve şiddeti ile bak-
teremi ve fungemi gelişimi arasında ilişki olup olma-
dığının belirlenmesi için geniş hasta gruplarında ya-
pılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna va-
rıldı. Diğer taraftan günümüzde halen gram-negatif
bakteriyel infeksiyonların kanserli hastalarda morta-
lite nedenleri arasında ilk sırayı almaya devam ettiği
görüldü.
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