
Febril nötropenik olan hastaların hepsi infeksiyon
ve mortalite açısından aynı şiddette risk taşıma-

maktadırlar. Bu nedenle risk grupları tedavi seçenek-
leri, tedavi maliyeti, ilaç toksisitesi yaşam kalitesi yö-
nünden çok önemlidir. 

Tablo 1’de verilen durumlara ilaveten endikas-
yonsuz profilaktik antibiyotik kullanımı, oral alım ye-

tersizliği ve dehidratasyon gibi durumların eşlik et-
mesi de yüksek risk lehine yorumlanmalıdır[1-12].

Febril Nötropeni Tedavisi Prensipleri

Febril nötropeni tanısı alan hastalarda zaman ge-
çirmeden, hızla ampirik tedavi başlanmalıdır (Şekil
1,2). Ampirik tedavide seçilecek antibiyotikler bak-
terisidal, geniş spektrumlu, düşük toksisiteli
ve kolay uygulanabilir olmalıdır. 

Tedavi uygulanırken, infeksiyonun tipi, antimik-
robiyal duyarlılık, altta yatan nötropeninin nedeni ve
iyileşme için beklenen süre dikkate alınmalıdır. Diğer
hastalardan üreyen ve daha önceki dönemlerde has-
tanın kendisinden üreyen patojenlerin antibiyotik
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Tablo 1. Yüksek riskli kabul edilen durumlar

• MNS < 100/mm3 olması  

• Beklenen nötropeni süresinin (> 10 gün) uzun olması

• Primer hastalığın lösemi olması (özellikle indüksiyon
tedavisi sırasında)

• Hastalığın remisyonda olmaması

• Yüksek doz kemoterapi alan hastalar

• Ağır mukozit varlığı

• Renal, kardiyak ve hepatik fonksiyon bozuklukları

• Şok, hipotansiyon, solunum sıkıntısı ve mental du-
rum değişikliği 

• Pnömoni 

• Tiflitis

MNS: Mutlak nötrofil sayısı. 
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Neutropenia
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Şekil 1. Febril nötropenide ampirik tedavi.

Başlangıç Antibiyotik Tedavisi

Oral

(düşük riskli)*

Parenteral

Monoterapi Kombine tedavi

Glikopeptid
içeren

* Çocuklarda endikasyonu sınırlıdır. Ayrıntı için metne bakınız.

Glikopeptid
içermeyen



duyarlılıkları da önemlidir. Tedavinin düzenlenmesin-
de ilaç allerjisi ve organ disfonksiyonları da göz önü-
ne alınmalıdır[13-19]. 

Oral Tedavi

Sistemik infeksiyon bulguları olmayan ve bakteri-
yel bir odak saptanmayan düşük riskli erişkin hasta-
larda kullanılabilir. En sık amoksisilin-klavulanik asit
+ siprofloksasin kullanılmaktadır. Çocuklarda bazı
çalışmalar bulunmakla birlikte standart kullanımı
önerilmemektedir. Ancak bazı düşük risklilerde pa-
renteral tedavinin üçüncü gününde afebril hale gel-
diklerinde tedavi evde oral sefiksim ile tamamlanabi-
lir. Ülkemiz koşullarında hasta ailesinin tedaviye
uyumluluğu, ulaşım mesafesi gibi faktörler göz önün-
de tutulmalıdır[17,20-31]. 

Monoterapi

Üçüncü veya dördüncü kuşak sefalosporinler (se-
fepim, seftazidim, seftriakson vb.), karbapenem (imi-
penem veya meropenem) ve piperasilin-tazobaktam
monoterapide kullanılabilecek antibiyotiklerdir. Anti-
biyotik seçimi yapılırken merkezin kendi hastane flo-
rası ve direnç durumu mutlaka dikkate alınmalıdır.
Koagülaz-negatif stafilokok, metisiline dirençli
Staphylococcus aureus (MRSA), vankomisine di-
rençli enterokok (VRE), penisiline dirençli pnömo-
kok ve viridans streptokoklara karşı dikkat edilmeli-
dir. Streptococcus viridans ve pnömokoklara sefta-
zidim etkin değildir. 

Bunların dışında monoterapide kinolonlar öneril-
memektedir. Pseudomonas açısından risk taşıyan
hastalarda monoterapi kullanılmamalıdır[17,32-43]. 

Glikopeptid İçermeyen Kombine Tedavi

Aminoglikozid + antipsödomonal etkili karboksi-
penisilin/üreidopenisilin (tikarsilin-klavulanik asit/pi-
perasilin-tazobaktam); aminoglikozid + antipsödo-
monal etkili sefalosporin (sefepim/seftazidim); ami-
noglikozid + karbapenem kombinasyonları en sık
kullanılabilecek kombinasyonlardır. Kombinasyon
tedavisinin sinerjik etki, direnç gelişiminin önlenme-
si gibi üstünlüklere karşın, sisplatin, siklosporin, am-
foterisin B gibi nefrotoksik ilaç kullananlarda ami-
noglikozidlere bağlı nefrotoksisite, ototoksisite gibi
yan etkilerin artması gibi önemli sakıncaları vardır[16-

18,44,45].

Glikopeptid İçeren Kombine Tedavi

Spesifik endikasyonlarla sınırlandırılmalıdır, bu
endikasyonlar Tablo 2’de verilmiştir.

Vankomisin yaygın kullanımı dirençli suşların ge-
lişmesine yol açacağından endikasyonsuz kullanım-
dan kaçınılmalıdır. 

En sık kullanılan glikopeptid vankomisindir. Te-
ikoplanin ile de sınırlı sayıda çalışma vardır. Gliko-
peptidler, sefepim/seftazidim ± aminoglikozid; kar-
bapenem ± aminoglikozid; antipsödomonal penisi-
lin ± aminoglikozid kombinasyonları en sık kullanıla-
bilecek kombinasyonlardır[16-18,46,47]. 

Tedavi Değişiklikleri

Başlangıç rejimi en az üç gün uygulanmalıdır.
Devam kararı hastanın durumunun sürekli değerlen-
dirilmesine göre verilir, üç günden önce genel duru-
mu bozulur ise ampirik rejim gözden geçirilerek de-
ğişiklik yapılabilir. Stabil olan ve kültür sonuçlarına
göre tedavi değişikliği gerekmeyen hastalarda, febril
kalmalarına rağmen antimikrobiyal tedavi değişikliği
için beş gün beklenebilir. Etyoloji saptanmış hasta-
larda kullanılmakta olan tedavinin spektrumu göz-
den geçirilerek gerekliyse uygun değişiklikler yapılır
(Şekil 3) [16-18,48,49]. 

Tedavinin ilk üç-beşinci gününde ateş devam edi-
yorsa Tablo 3’te gösterilen nedenler düşünülmelidir.
Bu durumda hasta tekrar değerlendirilmeli ve hasta-
ya göre tabloda belirtilen yaklaşımlar yapılmalıdır.
Tanısal görüntüleme için de baştan akciğer grafisi
çekilmemişse akciğer grafisi çekilmelidir. Ateşi 10.
günde devam eden hastalarda derin mantar infeksi-
yonu tanısı için tomografi endikasyonu gözden geçi-
rilmelidir.

Başlangıç tedavisinin ilk üç-beşinci gününde ate-
şi düşmeyen hastalarda, ateş sebebi bulunamamışsa
Şekil 4’teki şema uygulanır. Başlangıç tedavisinde
vankomisin bulunan hastalarda ateş devam etmesine
rağmen, kültür sonuçları negatif, genel durumu bo-
zulmamış ve düşük riskli grupta ise vankomisin kesil-
mesini düşününüz. 

Ateşi devam ederken, durumu bozulan hastalar-
da antibiyotik değişikliği yapılmalıdır. Başlangıç teda-
visi olarak monoterapi alıyor ise, aminoglikozid ek-
lenmesi ve endikasyonları oluşmuş ise vankomisin
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Tablo 2. Glikopeptid içeren kombine tedavinin
kullanılması gerekli durumlar

• Kateter ilişkili infeksiyonlar

• MRSA veya penisilin dirençli pnömokok kolonizasyonu

• Gram-pozitif bakterilerin kan kültüründe üremesi

• Hipotansiyon, kardiyovasküler bozukluk

• Yoğun kemoterapi (örneğin; belirgin mukozal hasar
yapan yüksek doz Ara-C)

• Ağır mukozit varlığı 
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Şekil 3. Başlangıç tedavisiyle üç-beş günde ateşi düşen hastaya yaklaşım.

Tedavinin ilk üç-beş gününde düşen ateş

Etyoloji saptanmış

Uygun tedavi

Etyoloji saptanmamış

Yüksek riskDüşük risk*

Aynı antibiyotiğe
devam edilir

Taburcu

Siprofloksasin
+

amoksisilin-klavulanik asit
VEYA

sefiksim

* Oral tedavi çocuklarda sınırlıdır, aynı tedaviye devam edilebilir. 

Ayrıntı için “Oral tedavi” ve Tablo 4’e bakınız.

Şekil 2. Febril nötropenide başlangıç ampirik tedavi yaklaşımı.

Febril nötropeni

Düşük risk

Vankomisin gereksiz Vankomisin gerekli

Üç gün sonra yeniden değerlendir

Sefepim
veya 

Seftazidim
veya 

Karbapenem

Aminoglikozid
+

Antipsödomonal
penisilin,
Sefepim,

Seftazidim,
Karbapenem

Vankomisin
+

Antipsödomonal 
penisilin,

Sefepim, Seftazidim,
Karbapenem

±
Aminoglikozid

Oral
Endikasyonu sınırlıdır.

Ayrıntı için metne bakınız.

Yüksek risk

IV



ilavesi düşünülmelidir. Başlangıçtan beri ikili tedavi
alanlarda ise yine vankomisin endikasyonları gözden
geçirilmelidir. 

Beşinci-yedinci günlerde ateşi hala devam eden,
nötropeni düzelmesi beklenmeyen yüksek riskli has-
talarda tedaviye beşinci günde antifungal ilaçlar ek-
lenebilir. Düşük riskli hastalarda ise antifungal eklen-
mesi için yedinci güne kadar beklenebilir[16-18,48,49].

Antibiyotik tedavisinin süresi ateş varlığına, be-
yaz küre sayısına, risk gruplarına göre farklılık gös-
termektedir. Önerilen şema Şekil 5’te verilmiştir. 

Ampirik Amfoterisin B Kullanımı

Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ve uzun
süren nötropeninin fungal infeksiyona zemin hazır-
laması, invaziv fungal infeksiyonları saptayacak test-
lerin yetersizliği, antifungal tedavide gecikmenin

mortaliteyi arttırması, ampirik amfoterisin B alma-
mış hasta otopsilerinde sık invaziv fungal infeksiyon
görülmesi gibi nedenlerle febril nötropenik hastalar-
da ampirik amfoterisin B kullanma endikasyonu bu-
lunmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi  beşinci-
yedinci günlerde ateşi hala devam eden, nötropeni
düzelmesi beklenmeyen yüksek riskli hastalarda te-
daviye beşinci günde antifungal ilaçlar eklenebilir.
Düşük riskli hastalarda ise antifungal eklenmesi için
yedinci güne kadar beklenebilir. Özellikle yenilenme
çabası içinde olan hastanelerde inşaat varlığı fungal
infeksiyon için bir risk faktörüdür. 

Ampirik tedavi için önerilen antifungal amfoteri-
sin B’dir. Flukonazol ancak Aspergillus gibi küf
mantarlarının bulunmadığı, ayrıca ilaç dirençli Can-
dida (albicans dışı) suşlarının olmadığı merkezlerde
seçenek olabilir. Ayrıca, ampirik tedavide flukonazol

Flora 2004;9(2):73-10584

Taçyıldız N, Kutluk T.
Pediatrik Febril Nötropeni Kılavuzu:

Risk Grupları ve Ampirik Tedavi Seçenekleri

Şekil 4. Başlangıç tedavisiyle üç-beş gün içinde ateşi düşmeyen ve ateş sebebi bilinmeyen hastaya yaklaşım.

Tedavinin ilk üç-beşinci gününde devam eden ateş: Etyoloji bilinmiyor

Üç-beşinci günde hasta yeniden değerlendirilir

Klinik kötüleşme

yoksa başlangıç 

antibiyotiklerine 

devam

Vankomisin varsa
kesilmesini gözden 

geçiriniz

Antibiyotikleri
değiştirilir

Antifungal ekle
± antibiyotik değişimi

• Hastalık ilerliyorsa

• Vankomisin başlama
kriterleri varsa

Beş-yedi güne kadar
ateş devam ediyorsa

ve nötropenide
düzelme 

beklenmiyorsa

Tablo 3. Tedavinin ilk üç-beşinci gününde devam eden ateş

• Bakteriyel olmayan infeksiyon • Yeniden değerlendirme

• Antibiyotiklere direnç Fizik muayene

• İlaca yavaş cevap Akciğer grafisi

• İkinci infeksiyon varlığı Vasküler kateter

• Yetersiz doku ve serum düzeyi Ek kan kültürü

• İlaç ateşi İnfeksiyon odaklarından örneklemeler

• Avasküler odak infeksiyonu Tanısal görüntüleme



kullanabilmek için hastanın sinüzit ya da pulmoner
infeksiyon gibi kanıtlanmış bir odağının bulunmama-
sı gereklidir. Bu nedenlerle ampirik tedavide antifun-
gal ajan olarak amfoterisin B kullanılmalıdır. Lipozo-
mal ve lipid amfoterisin B formülasyonlarının kon-
vansiyonel amfoterisin B kadar etkili olduğu, yan et-
kilerinin daha az olduğu bilinmektedir. Yüksek mali-
yeti nedeniyle bu ilaçlar özellikle nefrotoksisite ve
hepatotoksisitenin söz konusu olduğu durumlarda
kullanılmalıdır[17,50-54]. 

Özel Durumlar

Kateter ilişkili infeksiyonlarda kateter çıkartma
endikasyonları[17,55]:

• Deri altı tünel infeksiyonu,

• Persistan pozitif kan kültürü,

• Aynı patojenle tekrarlayan infeksiyon,

• Antibiyotiklere cevapsızlık,

• Septik emboli ve hipotansiyon,

• Kültürlerde P. aeruginosa, Stenotrophomo-
nas maltophilia, C. jeikeium, VRE, Candida spp.,
Acinetobacter üremesi.

Tiflitis[17]

• Ateş, sağ alt kadran ağrısı ve hassasiyet ile ka-
rakterize bir tablodur. 

• Gastrointestinal sistem (GİS) mukozasının mik-
roorganizmalarca invazyonu sonucu oluşur. Vakala-
rın 1/3’ü bakteremiktir ve çoğunlukla GİS florasın-
dan orjin alır.

• En sık etken Clostridium septicum’dur.

• Toksik görünümde olmayan ve afebril hastalar-
da yakından izlem ve gerekirse sıvı replasmanı yapıl-
malıdır.

• Toksik, difüz veya lokalize karın ağrısı olan ve
sağ alt kadranda kitle şüphesi olanlarda vankomisin
+ karbapenem + aminoglikozid kullanılmalıdır.

• Yetmişiki-doksanaltıncı saatte klinikte iyileşme
olmayanlarda amfoterisin B tedaviye eklenmelidir.
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Şekil 5. Çeşitli klinik durumlara göre antibiyotik tedavisinin süresi 

Antibiyotik tedavisinin süresi

Üç-beşinci günlerde ateşsiz

İki ardışık gün için

MNS ≥ 500/mm3

Ateşsiz +
MNS ≥ 500/mm3

olduktan 
48 saat sonra 

antibiyotikler kesilir

Yedinci günde
MNS < 500/mm3

• Düşük risk
• Kliniği iyi

Ateşsiz
beş-yedi gün-

den sonra
kesilir

Antibiyotikler
iki hafta 

devam edilir

Yüksek risk
• MNS <
100/mm3

• Mukozit
• Değişken
bulgular

MNS ≥
500/mm3

MNS >
500/mm3

olduktan 
sonraki 

dört-beşinci 
günlerde 

kesilir

Yeniden
değerlendir

Devam eden ateş

Yeniden
değerlendir

MNS <
500/mm3

Hastalık 
yoksa ve
durum 
stabilse 
kesilir

Tedaviye
iki hafta 
devam
edilir



Antiviral Ajanların Kullanımı[17]

Viral hastalığı düşündürecek kanıt olmadığı süre-
ce ampirik antiviral tedavi başlama endikasyonu yok-
tur. Ateş nedeni olmasalar bile Herpes Simpleks Vi-
rüs (HSV) ve Varicella Zoster Virüs (VZV)’e bağlı lez-
yonlar mutlaka asiklovir ile tedavi edilmelidir.

Koloni Stimüle Edici Faktörlerin 
Kullanımı[17,56]

Nötropeni süresini kısaltır, ama mortaliteye bir
etkileri yoktur. Rutin olarak önerilmemektedir. Ke-
mik iliğinin iyileşmesinde gecikme, derin ve uzun sü-
reli nötropeniye yol açan kemoterapi kullanımı,
pnömoni, sinüzit, hipotansiyon, sepsise sekonder
multiorgan yetmezliği, sistemik fungal infeksiyon du-
rumlarında kullanılabilirler.

Granülosit Transfüzyonu[17]

Rutin olarak kullanımları önerilmemektedir. Ajan
patojenin gösterildiği ve optimal antibiyotik tedavisi
ve/veya koloni stimüle edici faktörler verildiği halde
derin nötropenik hastalara ait infeksiyon ve kontrol
edilemeyen şiddetli fungal infeksiyonlarda kullanıl-
ması önerilmektedir.
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