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«Birkaç durum haricinde, hastalar enfeksiyondan ziyade, 
vücudun enfeksiyona cevabından dolayı ölürler.»

Sir William Osler-1904



«Çürümüş 
dokuların 

oluşturduğu 
kötü ortam 

sonucu yaranın 
iltihaplanması»

Tanımlar?
Sepsis

Ağır sepsis
Septik şok
Septisemi

Bakteriyemi

Sepsis Tanımları Tarihçesi:
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Herhangi bir enfeksiyona karşı konağın oluşturduğu anormal ve aşırı
immün yanıta bağlı oluşan hayatı tehdit edici organ fonksiyon bozukluğu.



Mortalite :

Sağ Kalım Mortalite



Sepsis olgu sayıları neden artmakta

 Yaşlı nüfus sayısında artış (Tüm sepsis epizodlarının çoğunluğunu (yüzde 60 ila 85), 
65 yaş ve üstü yaşlı hastalar)

 Erken dönemde sepsisin tanınması (sepsis eğitimi, farkındalık 
kampanyaları)

 Prematürite
 İnvaziv cerrahi girişimlerde artış
 Dirençli bakteri ve bunlara bağlı gelişen enfeksiyonlarda artış
 Etkenlerin virulansında artış
 Sosyoekonomik eşitsizlik
 Malnutrisyon
 Aşılara ulaşımın kısıtlılığı

Kaukonen KM, Bailey M, Suzuki S, et al. Mortality related to severe sepsis and septic shock among critically ill patients in Australia and New 
Zealand, 2000-2012. JAMA 2014; 311:1308.

Esper AM, Martin GS. Extending international sepsis epidemiology: the impact of organ dysfunction. Crit Care 2009; 13:120.
Blanco J, Muriel-Bombín A, Sagredo V, et al. Incidence, organ dysfunction and mortality in severe sepsis: a Spanish multicentre study. Crit Care

2008; 12:R158.
Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, et al. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated

costs of care. Crit Care Med 2001; 29:1303.
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Bağışık yetmezlikli olgu sayısında artış



Hematolojik malignite ve sepsis:

• Kanserli hastalarda sepsis prevalansı kanserli olmayan popülasyona 
göre daha yüksektir.

• Hematolojik malignitesi olan hastaların yaklaşık %15'i yoğun bakıma 
yatış gerektirir.

• Yoğun bakıma yatışların yaklaşık %20'sini malignitesi olan hastalar 
oluşturmaktadır.

Soares M, Bozza FA, Angus DC, et al: Organizational characteristics, outcomes, and resource use in 78 Brazilian intensive care units: The ORCHESTRA study. Intensive
Care Med 2015; 41:2149–2160

Puxty K, McLoone P, Quasim T, et al: Risk of critical illness among patients with solid cancers: A population-based observational study. JAMA Oncol 2015; 1:1078–1085
Schellongowski P, Staudinger T, Kundi M, et al: Prognostic factors for intensive care unit admission, intensive care outcome, and post-intensive care survival in patients

with de novo acute myeloid leukemia: A single center experience. Haematologica 2011; 96:231–237
Taccone FS, Artigas AA, Sprung CL, et al: Characteristics and outcomes of cancer patients in European ICUs. Crit Care 2009; 13:R15

Vincent JL, Rello J, Marshall J, et al; EPIC II Group of Investigators:International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. JAMA 2009; 
302:2323–2329



Hematolojik malignite ve sepsis

• Çoklu organ yetmezliği riski altındadır, 
• Hastanede kalış süreleri uzar,
• Morbidite ve mortalite daha yüksektir.

Torres VB, Azevedo LC, Silva UV, et al: Sepsis-associated outcomes in critically ill patients with malignancies. Ann Am Thorac Soc 2015; 12:1185–1192
Williams MD, Braun LA, Cooper LM, et al: Hospitalized cancer patients with severe sepsis: Analysis of incidence, mortality, and associated costs of care. Crit Care 2004; 

8:R291–R298



Patogenez:

• Nötrofillerin sepsis ve ilgili organ disfonksiyonunun patogenezinde
merkezi bir rolü olduğuna inanıldığından, sepsisli nötropenik
hastalarda farklı klinik veya moleküler özelliklerin araştırma konusu 
olmuştur.

• Birçok prospektif ve retrospektif çalışma, nötropenik ve nötropenik
olmayan hastalar arasında önemli bir patofizyolojik fark 
tanımlanamadı.



Patogenez

• Nötropenik ateşi olan hastalarda, sepsis hastalarında sepsis olmayan hastalara 
kıyasla TLR2 ve TLR4'ün mRNA ekspresyon seviyeleri anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu,

• Ayrıca, TLR2 ve TLR4 polimorfizmleri, kemoterapi gören akut miyeloid lösemili 
hastalarda enfeksiyöz komplikasyon riskini etkilediği gösterilmiştir.

• Ancak, TLR ekspresyonundaki ve polimorfizmdeki değişikliklerin nötropenik
olmayan hastalarda da immün yanıtın değişmesine neden olduğu 
vurgulanmalıdır.

Rybka J, Butrym A, Wrobel Tet al (2014) The expression of Tolllike receptors and development of severe sepsis in patients with acute myeloid leukemias after induction chemotherapy. 
Med Oncol Northwood Lond Engl 31:319. 

Schnetzke U, Spies-Weisshart B, Yomade O, Fischer M, Rachow T, Schrenk K, Glaser A, von Lilienfeld-Toal M, Hochhaus A, Scholl S (2015) Polymorphisms of Toll-like receptors (TLR2 and
TLR4) are associated with the risk of infectious complications in acute myeloid leukemia. Genes Immun 16:83–88.

Gay NJ, Symmons MF, Gangloff M, Bryant CE (2014) Assembly and localization of Toll-like receptor signalling complexes. Nat Rev Immunol 14:546–558



From: The Third International Consensus Definitions for Sepsis 
and Septic Shock (Sepsis-3)

JAMA. 2016;315(8):801-810. 

SOFA skoru 
Tanı:
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Aşağıdaki 3 kriterden 2’sinin olması durumunda hasta SEPSİS açısından taranmalıdır.
(qSOFA)

Solunum sayısı ≥22/dk
Bilinç değişikliği (GKS 2 puan ↓)
SAB ≤100 mmHg
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Klinik uygulama :



Tanı:

• Nötropeni sırasında görülen infeksiyonların yönetimiyle ilgili ulusal ve 
uluslararası tedavi algoritmaları ve rehberler mevcuttur. 

• Bu rehberlerden en yaygın kullanılanları:
• “Infectious Diseases Society of America (IDSA)”nın “Kanserli 

Nötropenik Hastalarda Antimikrobiyal Ajanların Kullanımına İlişkin 
Klinik Uygulama Kılavuzu” ve 

• “European Conference on Infections in Leukemia (ECIL)” Uzman 
Grubunun geliştirdiği “Artan Direnç Çağında Febril Nötropenik
Hastaların Ampirik Antibakteriyel Tedavisi İçin Kurallar” 



• Nötropenik kanser hastalarında sepsisin yönetimi: Alman Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji 
Derneği'nin (DGHO) Enfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu (AGIHO) ve Yoğun Bakım 
Çalışma Grubu'ndan (iCHOP) 2018 kılavuzu

• Nötropenik hastalarda tanı kriterlerinin farklı tanımlanması gerektiğine dair kanıt 
olmaması nedeniyle, Sepsis-3 tanı kriterlerine benzer şekilde bir diyagram 
oluşturulmuştur.

• Yeni terapötik seçenekler göz önüne alındığında, yalnızca nötrofil sayısını değil, 
nötrofillerin işlevine müdahale eden tedavilerin de dikkate alınması gerektiği rehberde 
belirtilmektedir.

Tanı:



Tavsiye gücü 

Grade A Kullanım önerisini kuvvetle destekler

Grade B Kullanım önerisini orta derecede destekler

Grade C Marjinal olarak kullanım önerisini destekler

Grade D Kullanımına karşı öneriyi destekler

Kanıt kalitesi 

Seviye I En az bir uygun şekilde tasarlanmış randomize, kontrollü çalışmadan 
elde edilen kanıtlar

Seviye II Randomizasyon olmaksızın iyi tasarlanmış en az bir klinik 
araştırmadan elde edilen kanıtlar; kohort veya vaka kontrollü analitik 
çalışmalardan (tercihen > 1 merkezden); çoklu zaman 
serilerinden; veya kontrolsüz deneylerin dramatik sonuçlarından

Seviye II için endeks eklendi:
r: randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi veya sistematik 
incelemesi
t: aktarılan kanıt, yani, farklı hasta gruplarından elde edilen sonuçlar 
veya benzer bağışıklık durumu durumu
h: karşılaştırma grubu geçmişteki bir gruptur kontrol
u: kontrolsüz deneme
a: yayınlanmış özet (uluslararası bir sempozyum veya toplantıda 
sunulmuştur)

Seviye III Klinik deneyime, tanımlayıcı vaka çalışmalarına veya uzman 
komitelerinin raporlarına dayalı olarak saygın yetkililerin 
görüşlerinden elde edilen kanıtlar



Sepsis defination

Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious Diseases 
Working Party (AGIHO) and Intensive Care Working Party (iCHOP) of the German Society of Hematology 

and Medical Oncology (DGHO)

Neutropenic patient
(ANC<500/µl or <1000µl with 

predicted decline to 500/µl within 
next 2 days)

+
Fever/FUO ± infection symptoms

qSOFA score ≥2
- GSC score <15
- SBP≤ 100 mmHg
- Respiratory rate ≥22/min

Assess for organ dysfunction SOFA 
score ≥2

Sepsis
Despite adequate fluid

resuscitation
1.Vasopressors required to maintain
MAP ≥ 65 mmHg

AND
2. Serum lactate level > 2 mmol/L

Septic
shock



• Hem hızlı «Sepsis İlişkili Organ Yetmezliği Değerlendirmesi» (qSOFA) skoru 
hem de özellikle «Sepsis ile İlişkili Organ Yetmezliği Değerlendirmesi» 
(SOFA) skoru nötropenik hastalarda bazı kısıtlamalara sahiptir.

• Mental durum sepsisin başlangıcından bağımsız olarak değişiklik 
gösterebilir.

• Tümörle ilişkili semptomlar veya komplikasyonlar nörolojik defisitlere yol 
açabilir. 

• Kemoterapiyle ilişkili veya tümörle ilişkili trombositopeni nedeniyle 
trombosit sayısı kullanılamaz.

• Kemoterapinin neden olduğu bilirubin ve kreatinin yükselmesi SOFA skoru 
hesaplamasını etkileyebilir.

Tanı:



• qSOFA skoru, basit ve hızlı hesaplama ile sepsis için yatak başı 
taramasını kesinlikle kolaylaştırır. 

• Ancak, yüksek riskli nötropenik hasta popülasyonunda klinik şüphe 
varsa, negatif qSOFA skoru (< 2) sepsis tedavisine başlamada 
herhangi bir gecikmeye neden olmamalıdır.

Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious Diseases 
Working Party (AGIHO) and Intensive Care Working Party (iCHOP) of the German Society of Hematology 

and Medical Oncology (DGHO)



• Sepsis tanısı ve hastane içi mortalitenin tahminine ilişkin SOFA, qSOFA ve SIRS kriterlerinin 
geçerliliğinin değerlendirildiği bir çalışma,

• Hematolojik malignitesi olan 450 hasta,

• SOFA skorunda ≥ 2'lik bir artışın sepsisi ayırt etmede ve hastane içi mortaliteyi tahmin etmede 
daha üstün prognostik doğruluğa sahip olduğu,

• Yoğun bakımda, sepsisli ve yüksek ölüm riski taşıyan hematolojik hastaları belirlemede SIRS ve 
qSOFA'nın sınırlı geçerliliği,

• Negatif skorlu hematolojik kanser hastalarında klinik sepsis tanısının gerekliliğinin altını 
çizmektedir.



İnsidans: 

• Sepsis ve septik şokun genel insidansı hakkında güvenilir veri yoktur.
• Çalışmaların çoğu sepsis için tek tip tanımlar kullanmamış ve sıklıkla 

nötropenik olmayan hastaları içermiş veya farklı hasta alt gruplarına 
odaklanmıştır.

• Nötropenili hastalarda sepsis veya septik şok oranı %7 ile %45 
arasında değişmektedir.



Risk faktörleri:

Bakteriyemi/enfeksiyon faktörleri
• Nötropeninin kendisinin enfeksiyon ve/veya bakteriyemi için bağımsız bir risk 

faktörüdür: Ciddi nötropenisi olan hastalarda (mutlak nötrofil sayısı < 500/μL) ve 
nötropeni süresi 7 günden uzun olan hastalarda, potansiyel olarak sepsis ile 
sonuçlanan bakteriyemi ve enfeksiyon oranı önemli ölçüde yüksektir.

• Akut lösemi, 
• Uzun süreli hastanede kalış, 
• Önceki ameliyat, 
• İlerlemiş hastalık, 
• Yoğun bakım ünitesine kabulün gecikmesi, 
• Hickman kateteri varlığı 
• Antibiyotik veya kemoterapi ile ön tedavi,

Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious Diseases 
Working Party (AGIHO) and Intensive Care Working Party (iCHOP) of the German Society of Hematology 

and Medical Oncology (DGHO)



Risk faktörleri:

Sepsis ve septik şok gelişimi için faktörler
• Pnömoni, 
• Takipne, 
• Serum prokalsitonin (PCT) seviyelerinde artış (≥ 1.5 ng/mL), 
• Yüksek laktat seviyeleri (> 3 mmol/L), 
• Düşük serum Bikarbonat (< 17 mmol/L), antitrombin (< %70) veya faktör VIIa (< 0.8 ng/mL) 

seviyeleri,
• Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) (MASCC) <21 risk indeksi puanı

Jeddi R, et al. Factors associated with severe sepsis: prospective study of 94 neutropenic febrile episodes. Hematology. 2013;15:28–32.
Ahn S, et al. Adding procalcitonin to the MASCC risk-index score could improve risk stratification of patients with febrile neutropenia. Support Care 

Cancer. 2013;21:2303–2308.
Ahn S, Lee Y-S. Predictive factors for poor prognosis febrile neutropenia. Curr Opin Oncol. 2012;24:376–380.

Mato AR, et al. Elevation in serum lactate at the time of febrile neutropenia (FN) in hemodynamically-stable patients with hematologic malignancies (HM) is 
associated with the development of septic shock within 48 hours. Cancer Biol Ther. 2010;9:585–589.

Ramzi J, et al. Predictive factors of septic shock and mortality in neutropenic patients. Hematology. 2013;12:543–548.
Marín M, et al. Factors influencing mortality in neutropenic patients with haematologic malignancies or solid tumours with bloodstream infection. Clin Microbiol

Infect. 2015;21:583–590.
de Montmollin E, et al. Outcomes in critically ill cancer patients with septic shock of pulmonary origin. Shock. 2013;39:250–258.



Etyoloji:

• Ateşli nötropenik hastalardan elde edilen kan 
dolaşımı izolatlarının epidemiyolojik 
spektrumunda son 40 yılda önemli dalgalanmalar 
meydana gelmiştir.

• 1960'larda ve 1970'lerde sitotoksik
kemoterapinin gelişiminin başlarında, gram-
negatif patojenler baskındı.

• Daha sonra, 1980'ler ve 1990'lar boyunca, gram-
pozitif deri florası tarafından kolonizasyona ve 
bu floranın girişine izin verebilen kalıcı plastik 
venöz kateterlerin artan kullanımı nedeniyle 
gram-pozitif organizmalar daha yaygın hale 
geldi.



Başlangıç resusitasyon:

• 2016 sepsis kılavuzuna göre nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokun
nötropenik olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi gerektiğine
dair bir kanıt yoktur (AIII).

• Nötropeni artan mortalite için bağımsız bir risk faktörü olmasına rağmen,
nötropenik septik hastaların ilk resüsitasyonunda herhangi bir farklılığı
destekleyecek hiçbir kanıt yoktur.

Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious 
Diseases Working Party (AGIHO) and Intensive Care Working Party (iCHOP) of the German 

Society of Hematology and Medical Oncology (DGHO)



Tanı:

Hematolojik 
malignitede

SEPSİS

FİZİK 
MUAYENE

LABORATUVAR VE 
MİKROBİYOLOJİ

GÖRÜNTÜLEME 
YÖNTEMLERİ

ÖYKÜ

• Tam kan sayımı
Lökopeni/lökositoz
Anemi
Trombositopeni
• Biyokimyasal testler
Böbrek: Üre, Kreatinin, 
elektrolitler
Karaciğer: AST, ALT, GGT, 
LDH, bilurubin
• İdrar mikroskopisi
• Biyobelirteçler: CRP, 

Prokalsitonin, Presepsin
• Laktat
• Kan gazları

Mikrobiyolojik Tanı

• Kan, BOS, asit, idrar, 
plevra sıvısı, balgam 
vs.kültürü
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Sepsis kılavuzu 2016'ya göre septik nötropenik hastaların 
nötropenik olmayan septik hastalardan farklı olduğuna dair bir 
kanıt yoktur (AIII).

• İnflamasyon belirti ve 
semptomları silik olabilir/hiç 
bulunmamaktadır.

• Ateş çoğunlukla altta yatan 
ciddi bir enfeksiyonun tek 
belirtisidir

• Altta yatan komorbid
durumlar

Fizik muayene titiz bir araştırmayı gerektirir;
• Özellikle katater giriş ve çıkış bölgeleri, kemik iliği aspirasyon bölgeleri, eski işlem 

veya katater bölgeleri
• Orafarenks
• Gastrointestinal kanal
• Akciğerler
• Perine 



• Bir enfeksiyon şüphesi veya kanıtı olan nötropenik kanser hastaları, 
günlük olarak akut organ fonksiyon bozukluğu(lar)ı için taranmalıdır 
(AIII).

• Biyobelirteçler bakteriyel/mantar enfeksiyonlarının tanısını 
desteklemek için kullanılabilir, ancak enfeksiyon varlığını teyit edemez 
veya ekarte edemez (BIIu-BIII).

• Sepsise yol açan enfeksiyon tanısını desteklemek için modifiye
multipleks PCR protokolleri kullanılabilir (CIIu).

• Nötropenik hastalarda sepsis tanısının konulması oldukça zordur ve 
büyük ölçüde tedavi eden doktorun deneyimine bağlı olduğunu 
vurgulamak gerekir.

Tanı:



• PCT, CRP ve IL-6 gibi kanser veya nötropenik hastalarda farklı 
inflamatuar belirteçleri test eden çeşitli çalışmalar vardır.

• Bu inflamatuar belirteçler sepsis tanısında yardımcı olabilir, ancak 
normal değerler sepsisi dışlamaz.

Aimoto M, et al. Diagnostic performance of serum high-sensitivity procalcitonin and serum C-reactive protein tests for detecting bacterial infection in febrile
neutropenia. Infection. 2014;42:971–979.

Koizumi Y, et al. Plasma presepsin level is an early diagnostic marker of severe febrile neutropenia in hematologic malignancy patients. BMC Infect
Dis. 2017;17:2520.

Ratzinger F, et al. Sepsis biomarkers in neutropaenic systemic inflammatory response syndrome patients on standard care wards. Eur J Clin Investig. 2015;45:815–
823.

Stoma I, et al. Diagnostic value of sepsis biomarkers in hematopoietic stem cell transplant recipients in a condition of high prevalence of gram-negative
pathogens. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2017;10:15–21.

Sbrana A, et al. Italian Network for Supportive Care in Oncology (NICSO) Use of procalcitonin in clinical oncology: a literature review. New Microbiol. 2016;39:174–
180.

Wu C-W, et al. Does procalcitonin, C-reactive protein, or interleukin-6 test have a role in the diagnosis of severe infection in patients with febrile neutropenia? A 
systematic review and meta-analysis. Support Care Cancer Off J Multinatl Assoc Support Care Cancer. 2015;23:2863–2872.

von Lilienfeld-Toal M, et al. Markers of bacteremia in febrile neutropenic patients with hematological malignancies: procalcitonin and IL-6 are more reliable than C-
reactive protein. Eur J Clin Microbiol Infect Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol. 2004;23:539–544.

Tanı:



• 60 akut lösemi, nötropeni: 40 sepsis, 20 sepsis olmayan hasta,
• Enfeksiyonlu hastalarda bu belirteçlerin değerlerinin olmayanlara göre daha yüksek olduğu,
• Enfeksiyon tanısında PCT ve PSPN, klinik uygulamada kullanılan CRP'den daha üstün olduğu,

• Nedeni bilinmeyen ateş
• Lokal enfeksiyon
• Bakteriyemi

• CRP ile SOFA puanı arasındaki korelasyon ihmal edilebilir düzeydeydi (r = 0.255, p = 0.05). 
• PCT ile SOFA skoru arasında düşük bir pozitif korelasyon gösterirken (r = 0.457, p = 0.001)
• PCT, akut lösemi hastalarında enfeksiyonu tanımlamada doğru bir biyobelirteçtir, konsantrasyonu 

bakteriyel sepsisin şiddeti ile ilişkilidir.
• PSPN, hastaların takibinde PCT'den üstündür.

PSPN ve PCT 
düzeyi bakteremi

grubunda en 
yüksek



• Lokal enfeksiyon ve bakteriyemi olmasına rağmen PCT ve PSPN 
değerleri düşüktü.

• PCT ve PSPN biyobelirteçleri enfeksiyonu tanımlamada yardımcı 
araçlardır.

• NBA'li bazı hastaların düşük PCT ve PSPN konsantrasyonu, 
antibiyotik tedavisinin durdurulması anlamına gelmez.

• Klinik iyileşme !!!



• 86 febril nötropenili hasta, 2001 sepsis tanımları
• CRP, PCT, IL-1Ra
• Ateşli nötropenisi olan hematolojik hastalarda IL-1Ra'nın hızlı bir 

biyobelirteç,
• Ciddi sepsis gelişimini CRP veya PCT'den daha erken tahmin eder.



Tanı algoritmi

Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious Diseases Working Party 
(AGIHO) and Intensive Care Working Party (iCHOP) of the German Society of Hematology and Medical Oncology (DGHO)

• ATEŞ
• KALP HIZI 
• TAKİPNE
• MENTAL 

DURUM

• HİPERLAKTEMİ

• SİSTOLİK ARTER 
BASINCI

• ORTALAMA 
ARTERYAL 
BASINÇ

• 0KSİJEN 
SATURASYONU

• OLİGÜRİ
• KREATİN DÜZEYİ
• İLEUS



Antimikrobiyal tedavi:

• Sepsisli nötropenik hastalarda anti-psödomonal geniş spektrumlu antibiyotikler 
kullanılarak ampirik antimikrobiyal tedavi hemen başlatılmalıdır.

• İlk tedavi piperasilin/tazobaktam veya meropenem veya imipenem/silastatin
önerilmektedir. Septik şoklu nötropenik hastalarda aminoglikozid ile kombinasyon 
tedavisi düşünülebilir.

• Klinik olarak stabilize olan hastalarda veya ß-laktama duyarlı patojenlerin 
saptanması durumunda aminoglikozitlerin kesilmesi önerilmektedir.

• İnvaziv mantar enfeksiyonları ve/veya kontrolsüz kardiyopulmoner instabilite için 
risk faktörleri varlığında, bir antifungal tedavi düşünülmelidir.

Yerel epidemiyolojik ve direnç durumu, antimikrobiyal ajanların seçimi 
için çok önemlidir. Ayrıca, dirençli bakterilerle kolonizasyon durumu da 

değerlendirilmelidir.

Management of sepsis in neutropenic cancer patients: 2018 guidelines from the Infectious Diseases Working Party (AGIHO) 

and Intensive Care Working Party (iCHOP) of the German Society of Hematology and Medical Oncology (DGHO)



Antifungal tedavi:
• Diyabetes mellitus, 
• Kronik karaciğer yetmezliği, 
• Kronik böbrek yetmezliği, 
• Uzun süreli invaziv vasküler cihazlar (hemodiyaliz kateterleri, santral venöz kateterler), 
• Total parenteral beslenme, 
• Yakın zamanda yapılan büyük cerrahi (özellikle abdominal), 
• Uzun süreli geniş spektrumlu antibiyotik uygulaması, 
• Uzun süreli hastaneye/YBÜ'ye yatış, 
• Yakın zamanda mantar enfeksiyonu, 
• Şiddetli cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları ve multipl mantar kolonizasyonu
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• Yüksek Riskli Hastalar:  Hastanede IV ampirik 
antibiyotik tedavi almalıdır.

 7 günden uzun sürmesi beklenen derin nötropeni
(MNS ≤100 hücre/mm³)

 Aşağıdaki komorbid tıbbi sorunların herhangi birinin 
varlığı;

• Hemodinamik bozukluk
• Yutmayı etkileyen ve ağır diyareye neden olan oral 

veya gastrointestinal mukozit,
• Karın ağrısı, bulantı ve kusma veya diyare gibi 

gastrointestinal semptomlar
• Yeni başlayan nörolojik veya mental durum 

değişikliği
• Özellikle katater tüneli enfeksiyonu olmak üzere, 

intravasküler katater enfeksiyonu
• Yeni pulmoner infiltrat veya hipoksemi veya altta 

yatan kronik akciğer hastalığı
 Karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği 

Özellik Ağırlık 

Hiç semptom gözlenmeyen veya hafif 
semptomlar gösteren febril nötropeni
yükü

5

Hipotansiyon yok (SKB >90 mmHg) 5

Kronik obstruktif akciğer hastalığı yok 4

Geçmişte mantar enfeksiyonu olmayan 
solid tümör veya hematolojik malignite

4

Parenteral sıvılar gerektiren dehidratasyon
yok

3

Orta düzeyde semptomlar gösteren febril
nötropeni yükü

3

Ayaktan hasta durumu 3

Yaş <60 2

MASCC skoru <21





Tedavi yanıtının takibi:
Febril nötropenik hastarda IDSA ve ECIL kılavuz önerileri

Klavuz IDSA ECIL

Ateş düştü, hasta 
stabil

Düşük riskli hasta:
-MNS> 500 oluncaya kadar tedaviye devam et.
-Hasta düşük riskli ise kombine oral tedaviye geç.
Yüksek riskli hasta:
- MNS> 500 oluncaya kadar tedaviye devam et.

Eskalasyon yaklaşımı:
-Notrofil sayısına bakmaksızın >48 saat ateşsiz ve >72 saat antibiyotik alıyorsa tedaviyi kes(BII)
Deeskalasyon yaklaşımı:
-Notrofil sayısına bakmaksızın >48 saat ateşsiz ve >72 saat antibiyotik alıyorsa tedaviyi kes(BII)
-Kombinasyon ajanını kes Beta-laktam ajanı daralt (BIII)

Ateş devam ediyor, 
hasta stabil

Düşük riskli hasta:
-Yüksek riskli hasta grubuna dönüşür.
Yüksek riskli hasta:
-Kontrolsüz antibiyotik ilavesi veya değişimleri yapma.
-Bir ampirik monoterapiden diğerine geçiş veya tedavi rejimine bir aminoglikozidin eklenmesi yaralı 
değil
-Ampirik vankomisinin kanıtlanmış bir avantajı yok.
-Başlangıçta vankomisin başlandı ve gram(+) enfeksiyon bulgusu yoksa 2 gün sonra kes (AII)
-Ampirik antifungal düşün(AII)

Eskalasyon yaklaşımı(BII):
-Antibiyotik değişikliği yapma
-Tanısal test yap
Deeskalasyon yaklaşımı(BIII):
- Tanısal test yap hatta fungal ve diğer etyolojileri düşün
-Gr(+) ve Gr(-) ajanlara yönelik verilen kombinasyon tedavilerini  kes.
-Daha dar spekturumlu beta laktam ajanlara deeskale et.
-Ampirik antifungal düşün(AII)

Ateş devam ediyor, 
hasta kötüleşiyor.

Düşük riskli hasta:
-Yüksek riskli hasta grubuna dönüşür.
Yüksek riskli hasta:
-Dirençli Gr(-), Gr(+) ve aneorop ve mantarları kapsayan bir spektruma genişlet (AIII)
-Vankomisin+aminoglikozid/ siprofloksasin veya aztreonam eklenebilir
- Vankomisin+ birinci basamak rejimdeki sefalosporinden antipsödomonal karbepeneme geçilebilir.

Eskalasyon yaklaşımı(BII):
-Tanısal test yap
-Dirençli  Gr(-) düşün:Karbepenem+aminoglikozid/kinolon/kolistin
-Dirençli  Gr(+) düşün,  muhtemelse uygun ajan ekle
-Fungal, viral ve diğer etyolojileri düşün
Deeskalasyon yaklaşımı(BIII):
- Tanısal test yap 
- Dirençli  Gr(-) düşün: kolistin veya Gr(-) lere yönelik diğer ajanları ekle.
-Dirençli  Gr(+) düşün,  klinik dökümante enfeksiyonda uygun ajan ekle
-Fungal, viral ve diğer etyolojileri düşün

Belgelenmiş 
enfeksiyon

Düşük riskli hasta:
-Bölgeye ve izole edilen mikroorginazmanın duyarlılığına göre uygun antibiyotik ver. 
Yüksek riskli hasta:
-Bölgeye ve izole edilen mikroorginazmanın duyarlılığına göre uygun antibiyotik ver. 

Eskalasyon yaklaşımı(BIII):
-Antibiyotik tedavisinin uygunluğunu gözden geçir
Deeskalasyon yaklaşımı(BIII):
Febril hasta:
-Antibiyotik tedavisinin uygunluğunu gözden geçir
Afebril hasta:
-Antibiyotik tedavisinin uygunluğunu gözden geçir
-Kombinasyon ajanları kesmeyi düşün

MNS: Mutlak nötrofil sayısı



• Her iki klavuzda da vankomisin veya diğer gram-pozitif koklara etkili 
ajanlar birinci basamak antibiyotik tedavisinin bir parçası olarak 
önerilmez.
Hemodinamik instabilite veya ağır sepsis kanıtları
Pnömoni
MRSA veya VRE kolonizasyonu
Katater ilişkili enfeksiyon şüphesi
Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonu
Eğer florokinolon profilaksisi verilmişse ve seftazidim ampirik tedavi 

olarak kullanılıyorsa, ağır mukozit varlığı



Kaynak kontrolü:
• Sepsis kılavuzu 2016'ya göre septik nötropenik hastalarda kaynak kontrolünün 

nötropenik olmayan hastalardan farklı olduğuna dair bir kanıt yoktur (AIII) .
• Mümkün olan en kısa sürede bir kaynak kontrolü (örn. cerrahi veya BT kontrollü 

ponksiyon) yapılmalıdır (AIIt).

• Mümkünse, enfeksiyon şüphesi durumunda tüm damar içi cihazlar çıkarılmalıdır 
(AIIt) .

• Diğer enfeksiyonlar, konumlarına veya erişilebilirliklerine göre ele alınmalıdır.
• Mümkünse en az invaziv prosedürün kullanılmasını sağlamak önemlidir.
• Eşlik eden pansitopeni nedeniyle cerrahi müdahaleler ertelenmemelidir. Bunun 

yerine, gerektiğinde kan ürünleri transfüzyonu yapılmalıdır.
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Sıvı tedavisi-Vazoaktif tedavi, Kortikosteroidler :

• Sepsis kılavuzu 2016'ya göre septik nötropenik hastaların nötropenik
olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi gerektiğine dair bir 
kanıt yoktur (AIII) .

• Nötropenik septik hastalarda çalışma eksikliği nedeniyle 2016 sepsis
kılavuzunun önerileri benimsenmelidir.

• Kortizon tedavisi bireysel olarak değerlendirilmelidir (AIII).
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Kan ürünleri:

• 2016 sepsis kılavuzuna göre nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokun nötropenik olmayan hastalardan 
farklı tedavi gerektirdiğine dair bir kanıt yoktur.

• Eritrosit Replasmanı: Miyokard iskemisi, şiddetli hipoksemi veya akut kanama gibi belirli durumların 
yokluğunda yetişkinlerde yalnızca hemoglobin konsantrasyonu < 7,0 g/dL'ye (4,3 mmol/L) düştüğünde 
yapılmasını öneririz. Risk faktörlerinin yokluğunda ≥ 7 g/dL (4,3 mmol/L) hemoglobin konsantrasyonları için 
eritrosit transfüzyonu yapılmamalıdır.

• Granülosit transfüzyonu: Hastaların enfeksiyonun klinik çözümü açısından terapötik granülosit
transfüzyonlarından fayda görmediğine dair düşük dereceli kanıtlar vardır.

• Trombosit transfüzyonu: Kanama profilaksisine yönelik diğer risk faktörlerinin yokluğunda, trombosit
transfüzyonları standart tetik seviyesi (≤ 10 × 109 /L) kullanılarak yapılmalıdır.

• Nötropenik septik hastalar için veya yüksek kanama riski olan bir müdahaleden önce trombosit
transfüzyonları bireysel olarak değerlendirilmelidir.
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Hematopoetik büyüme faktörleri:

• Nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokun standart tedavisine G-
CSF veya GM-CSF'nin rutin ek kullanımı önerilmemektedir (DI-IIr).

• G-CSF'nin neden olduğu nötropeni iyileşmesi, akut akciğer hasarı 
veya akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) neden olabilir (DIII) .

• Bu iki büyüme faktörünün enfeksiyonu olmayan hastalarda rutin 
kullanımı genel olarak iyi tolere edilse de, G-CSF/GM-CSF ile 
indüklenen nötropeni iyileşmesi sırasında ARDS ile solunum 
bozulması hakkında çok sayıda yayın vardır.
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İmmünglobulinler:
• Nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokta intravenöz

immünoglobulinlerin (IVIG) kullanımını destekleyen çok az kanıt 
vardır (CIIRt).

• Randomize kontrollü ve meta-analiz çalışmaları nötropenik olmayan 
sepsisli hastalarda IVIG alan ve almayan hastalar arasında önemli bir 
farklılığın olmadığı gösterilmiştir. IVIG kullanımıyla mortalitede genel 
bir azalma olduğu gösterilmiştir.

• İlgili (ve bilinen) antikor eksikliği olan hastalarda IVIG ile tedavi 
önerilir.
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Sitokin adsorbsiyonu:

• Nötropenili hastalarda sepsis ve septik şok için sitokin adsorpsiyonu
şu anda önerilmemektedir (DIIt-III).

• Bugüne kadar, ciddi septik hastalar için bir tedavi seçeneği olarak kan
saflaştırma konusunu ele alan artan sayıda yayın bulunmaktadır.
Ancak çalışmalara dahil edilen hasta sayısının azlığı, farklı kan
saflaştırma sistemleri ve farklı çalışma protokolleri nedeniyle kesin
sonuçlara varılamamıştır.
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Antikoagulanlar: 

• Nötropeni hastalarında sepsis ve septik şokta heparin kullanımını
destekleyen çalışma bulunmamaktadır (DIII).

• Sepsis ve yaygın damar içi pıhtılaşması olan hasta alt grubu da dahil
olmak üzere kritik hasta katılımcıların herhangi bir kategorisinde
antitrombin tedaviyi destekleyen yeterli kanıt yoktur (DIItr).

• Nötropenik septik hastalarda antikoagülan kullanımı önerilemez.
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Mekanik ventilasyon: 

• Sepsis kılavuzu 2016'ya göre septik nötropenik hastaların nötropenik
olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi gerektiğine dair bir 
kanıt yoktur.

• Entübasyonda gereksiz bir gecikme mortalite artışı ile ilişkilidir ve 
bundan kaçınılmalıdır.
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Sedasyon, analjezi ve fizyoterapötik profilaksi:
• 2016 sepsis kılavuzuna göre nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokun 

nötropenik olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi gerektiğine 
dair bir kanıt yoktur (AIII).

• Standartlaştırılmış «weaning» protokollerinin kullanılması önerilir (AIItr).
• Sedasyon ve analjezi mümkün olduğunca kısa ve küçük tutulmalıdır. 
• Nötropenik septik hastalarda «weaning» mümkün olan en kısa sürede ve 

etkin bir şekilde yapılması gereklidir.
• Kemoterapinin neden olduğu pansitopeni ve sıklıkla kortizon tedavisinin 

neden olduğu kas atrofisi, fizyoterapötik ve ergoterapötik önlemlerle 
tedavi edilmelidir.

• Tüm vücut fizyoterapisi önerilmektedir (AIII).
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Glukoz kontrolü:

• 2016 sepsis kılavuzuna göre nötropenili hastalarda sepsis ve septik 
şokun nötropenik olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi 
gerektiğine dair bir kanıt yoktur (AIII).

• Hematoonkolojik hastalıkların tedavisi için eş zamanlı kortizon 
tedavisinde kan glukoz seviyeleri yakından izlenmelidir.
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Renal disfonksiyonun yönetimi - renal replasman tedavisi

• Nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokun, 2016 sepsis kılavuzuna 
göre nötropenik olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi 
gerektiğine dair bir kanıt yoktur (AIII).

• Mümkün oldukça nefrotoksik ilaçlardan kaçınılmalıdır,
• Tüm ilaçlar için renal doz ayarlaması yapılmalıdır. 
• Tümör lizis sendromu erken tanınmalı ve tedavi edilmelidir.
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Bikarbonat tedavisi:

• Nötropenili hastalarda septik şokun, 2016 sepsis kılavuzuna göre 
nötropenik olmayan hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi 
gerektiğine dair bir kanıt yoktur (AIII).

• Tümör lizis sendromu için bikarbonatlarla tedaviden kaçınılmalıdır, 
bu da kalsiyum-fosfat kristallerinin birikmesi riskini artırabilir.
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Venöz tromboembolizm profilaksisi:

• Kontrendikasyon yoksa venöz tromboembolizm profilaksisi için 
fraksiyone olmayan heparin veya düşük moleküler ağırlıklı heparin ile 
farmakolojik profilaksi önerilmektedir (AIItr).

• Nötropenik YBÜ hastalarında trombositopeni varlığında  
tromboemboli profilaksisini araştıran çalışma mevcut değil.
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Stres ülseri profilaksisi-Beslenme:

• Nötropenili hastalarda sepsis ve septik şokun nötropenik olmayan 
hastalardan farklı şekilde tedavi edilmesi gerektiğine dair bir kanıt yoktur 
(AIII).

• Enteral beslenme, daha düşük enfeksiyon oranı ile ilişkili olduğu için 
parenteral beslenmeye tercih edilir (BIIt).

• Şiddetli nötropenik enterokolit, şiddetli viral veya bakteriyel 
gastrointestinal enfeksiyonlar veya şiddetli gastrointestinal graft-versus-
host hastalığı  olan hastalarda enteral beslenmeye ara verilmeli veya en 
azından dikkatli olunmalıdır (AIII).

• Septik nötropenik hastalarda probiyotik kullanımına ilişkin yeterli kanıt 
olmadığı için  kullanımı önerilmemektedir.
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Aklımızda Kalsın
• Hematolojik maligniteli hastalarda sepsis, artmış morbidite ve mortalite

nedenidir.
• Nötropenik hastalarda tanı kriterlerinin farklı tanımlanması gerektiğine dair 

kanıt olmaması nedeniyle, Sepsis-3 tanı kriterlerini kullanabiliriz.
• Skor hesaplamalarını etkileyebilecek sınırlamalara dikkat…
• Negatif skor, hematolojik kanser hastalarında sepsis tanısını dışlamaz. 

Klinik sepsis: tanı ve tedavi yönetiminde daha önemli…
• Sepsisli nötropenik hastalarda anti-psödomonal geniş spektrumlu 

antibiyotikler kullanılarak ampirik antimikrobiyal tedavi hemen 
başlatılmalıdır.

• İnflamatuar belirteçler sepsis tanısında yardımcı olabilir, ancak normal 
değerler sepsisi dışlamaz.





Teşekkür ederim…
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