
Akciğer kanserli 
hastalarda 

gelişen 
pnömoniler 

Prof. Dr. Abdullah Sayıner 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları A.D. 



Hangi hastalarla karşılaşıyoruz ? 

• Cerrahi, RT ve/veya KT uygulanmış ve üzerinden en az 90 
gün geçmiş. Bu süre içinde önemli bir sağlık sorunu 
olmamış. 

  Toplumda gelişen pnömoni 

• Halen RT ve/veya KT uygulanıyor ama nötropenisi yok. 

  Sağlık hizmeti ile ilişkili pnömoni / bağışıklığı       
    baskılanmış hastalarda gelişen pnömoni 

• Nötropenisi var 

  Febril nötropeni / nötropeni zemininde gelişen pnömoni 



Nötropenik ateş 

• Tek ölçümde (oral) >38.3C 

• En az bir saat süreyle > 38.0 C 

• Nötrofil sayısı < 500/ mm3 (nötrofil sayısında en düşük düzey, 
genellikle KT’yi izleyen 12-14. günlerde) 

• Son 6 hafta içinde KT alan ve SIRS bulguları ile gelen tüm 
hastalarda, aksi kanıtlanana dek, nötropenik sepsis sendromu 
düşünülmelidir. En az iki koşul:  

 - Ateş > 38 C ya da < 36 C  

 - Kalp atım sayısı > 90/dk  

 - Solunum sayısı > 20/dk  

 - PaCO2 < 32 mmHg) 



Nötropenik ateş için risk grupları 

• Düşük riskli hastalar: 
 Yedi gün ya da daha kısa süre boyunca nötrofil sayısının 

<500/mm3 olması beklenen (solid tümörler nedeniyle 
KT alan hastaların büyük bölümü), 

 Komorbiditesi olmayan  
  (Mortalite, 1 komorbidite olanlarda %10.3,    

  2 komorbidite olanlarda %21.4,        
  3 komorbidite olanlarda %38.6…) 

 Anlamlı hepatik (ALT/AST > 5xN) ya da renal 
disfonksiyonu (kreatinin klirensi < 30 mL/dk) olmayan 

  

Kuderer NM. Cancer 2006;106:2258 



Yüksek riskli hastalar 

• Yedi günden daha uzun süre nötrofil sayısının <100/mm3 
olması beklenen, 

• Nötropenisi AML ya da allogeneik hematopoetik hücre 
transplantasyonu nedeniyle indüksiyon kemoterapisi 
uygulanan, 

• Hemodinamik olarak stabil olmayan, 

• Ciddi mukozit / GİS sorunları olan,  

• Pnömonisi ya da hipoksisi bulunan, 

• Yeni ortaya çıkan bilinç bozukluğu olan, 

• Anlamlı hepatik ya da renal yetmezliği olan,  

• Altta yatan önemli kronik akciğer hastalığı olan hastalar 

 
Freifeld AG. Clin Infect Dis 2011;52:e56 



MASCC İndeksi 

• Genel klinik durum: 

   Semptomlar hafif ya da yok.       5 

   Orta             3 

   Ağır ya da ölümcül semptomlar      0 

• Hipotansiyon (sistolik>90mmHg) yok      5 

• KOAH yok             4 

• Fungal enfeksiyon öyküsü yok        4 

• PE sıvı gerektiren dehidratasyon yok      3 

• Nötropenik ateş ortaya çıktığında hastanede yatmıyor 3 

• Yaş < 60 y             2 

(maksimum skor: 29) 
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Nötropenik ateşte etkenler 

Bakteremi: 

  Gram (+) koklar (%49) 

   Koagülaz (-) stafilokoklar 

   S. aureus 

  Gram (-) basiller (%36) 

   Enterik Gram (-) basiller (%19) 

   Non-fermentatif Gram (-) basiller (%17) 

Diğer enfeksiyonlar (pnömoni vb): 

   Gram (-) basiller daha sık 

   Karma enfeksiyon: %31 
Kamana M. Cancer 2005;104:422 
Viscoli C. Clin Infect Dis 2005:40(suppl 4): S240 
Yadegarynia D. Clin Infect Dis 2003;37:1144 



Febril nötropeni tedavisi 

• Acil durum. Antibiyotik tedavisi başvuruyu 
izleyen 60 dk içinde başlanmalı.   

• Geniş spektrumlu tedavi 

• Klinisyenler, kurumlarındaki mikrobiyoloji 
sürveyans verilerinden haberdar olmalı. 

• Derin nötropeni süresi uzadıkça, invaziv fungal 
enfeksiyon olasılığı artar. 



Yüksek riskli hastalarda başlangıç 
tedavisi 

• Anti-Pseudomonas beta-laktam monoterapisi  

 - Sefepim 3 x 2g 

 - Meropenem 3 x 1g 

 - Imipenem-silastatin 4 x 500mg 

 - Piperasilin-tazobaktam 4 x 4.5g 

 - Seftazidim 3 x 2g 

 

Freifeld AG. Clin Infect Dis 2011;52:e56 

Paul M. Cochrane DSR 2003: CD003038 

Kim PW. Clin Infect Dis 2010;51:390   



Febril nötropenide beta-laktam tedavisi 

• 44 karşılaştırmalı çalışmanın meta-analizi 

• Sefepim, seftazidim, piperasilin-tazobaktam, imipenem, 
meropenem 

• Sefepim uygulanan hastalarda, mortalite daha yüksek (RR: 
1.39; GA=1.04-1.86), klinik ve bakteriyolojik başarı oranları 
benzer, süperenfeksiyon riski daha yüksek.  

• Mortalite, piperasilin-tazobaktam uygulanan hastalarda daha 
düşük (RR: 0.56; GA=0.34-0.92). 

• Karbapenem kullanılan olgularda, klinik başarısızlık olasılığı 
daha düşük, Clostridium difficile’ e bağlı diyare oranı daha 
yüksek. 

Yahav PM. Cochrane DSR 2010 



Monoterapi (beta-laktam) vs  
Kombinasyon tedavisi (BL+aminoglikozid) 

• 67 karşılaştırmalı çalışmanın meta-analizi 

• Monoterapi grubunda,  

Genel mortalite daha düşük (RR: 0.87) 

Enfeksiyona bağlı mortalite daha düşük (RR:0.80) 

Fungal süperenfeksiyon riski daha düşük 

Yan etki (öz. nefrotoksisite) sıklığı daha az. 

Schlesinger PM. Cochrane DSR 2010 



Kombine tedavi endikasyonları - IDSA 

• Bilinç bozukluğu ya da hemodinamik bozukluk 

• Pnömoni  

• Direnç olasılığı  

   - Önceden dirençli bir bakteri ile enfeksiyon    
  ya da kolonizasyon  

   - Kurumda yüksek dirençli bakterilerin varlığı 

   - Son 90 gün içinde antibiyotik kullanım öyküsü 

 Aminoglikozid / FQ  

 Freifeld AG. Clin Infect Dis 2011;52:e56 



Kombine tedaviler 

• Beta-laktam + aminoglikozid ile beta-laktam + siprofloksasin 
kombinasyonlarının etkinlikleri arasında klinik düzelme ve 
mortalite açısından fark yok. 

• Çift beta-laktam kombinasyonu, benzer toksisite özelliklerinin 
olması nedeniyle önerilmez. 

 

Bliziotis IA. Mayo Clin Proc 2005;80:1146 

Klinik  

başarı 
Mortalite 



Gram pozitif bakterilerin kapsanması 

• Tedaviye vankomisin (ya da linezolid) eklenmesi nötropenik 
ateşli olgularda ek yarar sağlamamaktadır, ancak  

 * Nötropenik pnömonilerde 

 * Ağır sepsis tablosu olanlarda 

 * Gram (+) bakteremi saptananlarda 

 * Son 90 gün içinde antibiyotik kullananlarda 

 * Hastanede 5 günden daha uzun süre yatanlarda 

 * Santral kateter enfeksiyonu düşünülen hastalarda 
eklenebilir. 

Aoun M. ACP J Club 2006; 144:3. 
Dompeling EC, Eur J Cancer 1996; 32A:1332 
Freifeld AG. Clin Infect Dis 2011;52:e56 
Kılınç O. TTD HGP Uzlaşı Raporu 2009 



Gram pozitif bakterilerin kapsanması 

• Akılda tutulması gerekenler: 

 * Toksisite riski 

 * Enterokok ve S. aureus’ a direnç gelişme riski. Gram (+) 
enfeksiyonu olmadığı kanıtlananlarda, tedavinin 2-3. gününde 
kesilebilir. 

 

Aoun M. ACP J Club 2006; 144:3. 
Dompeling EC, Eur J Cancer 1996; 32A:1332 
Freifeld AG. Clin Infect Dis 2011;52:e56 



Vankomisin / linezolid ? 

• Febril nötropenik, kanıtlanmış ya da kuşkulanılan Gram (+) 
enfeksiyonu olan kanserli hastalarda RKÇ 

• Tedavi sonunda klinik başarı oranları: %85-87 

• Mortalite: %8-6 

• İlaca bağlı istenmeyen durum: %24-17 

• Gram (+) enfeksiyonu olanlarda, linezolid ile daha hızlı ateş 
yanıtı: 9.1 – 5.9 gün. Kanıtlanmış MRSA pnömonilerinde 
linezolid ile daha yüksek klinik başarı (%58 - %47) 

• Linezolid’in myelosüpresif etkisi unutulmamalı (genellikle 2-4 
haftada ortaya çıkıyor. Nötropeniklerde daha erken ?)  

Jaksic B. Clin Infect Dis 2006;42:597 
Wunderink RG. Clin Infect Dis 2012;54:621 



Düşük riskli hastalarda tedavi 

• Oral tedavi uygun 

• Siprofloksasin 2x750mg ya da  

 Levofloksasin 1x750mg 

+  Amoksisilin+klavulanik asid 2x1 g ya da 3x625mg 

 

• IV tedavilere benzer mortalite ve klinik sonuçlar 

• Hastaların 4-24 saat gözlenmesi öneriliyor. 

• Ayaktan tedavi edilen hastaların, sonradan hastaneye yatırılma 
oranı: %3-10 

 
Freifeld A. N Engl J Med 1999;341:305 

Kern WV. N Engl J Med 1999;341:312 

Teuffel O. Ann Oncol 2011;22:2358 

Vidal L. Cochrane DSR 2009  



Tedavi süresi 

• Düşük riskli hastalar: 

 Nötrofil sayısı>500/mm3 olduktan sonra en az 
iki ateşsiz gün 

 Nötrofil sayısı düşük kalan hastalarda, ateş 
düştükten sonra 5-7 gün 

• Yüksek riskli hastalar: 10-14 gün 

 



Antifungal tedavi 

• Solid tümörlü, febril nötropenik hastalarda, ateş yanıtı 
antibiyotik tedavisinin 48-72. saatlerinde (hematolojik 
maligniteli hastalarda, ortalama 5 günde) beklenir. 

• 4-7 gün içinde ateşi düşmeyen, etken saptanmamış, 
nötropenisi 7 günden uzun süren/sürmesi beklenen 
hastalarda antifungal tedavi düşünülmelidir. 

• Klinik olarak stabil olmayan ya da klinik bulgularla mantar 
enfeksiyonundan kuşkulanılan hastalarda, daha erken 
başlanabilir. 

Wingard JR. Oncology 2001;15:351 



Hangi antifungal ? 

• Olanak varsa BAL sıvısının kültürü, serum ve BAL sıvısında 
galaktomannan antijeni 

• Belirgin bir enfeksiyon odağı olmayan hastalarda kaspofungin 
(Birinci gün, 70 mg IV, sonra 50 mg/gün) 

• Pulmoner nodül / nodüler infiltrasyonları olan hastalarda, 
amfoterisin B lipid formülasyonu (5 mg/kg/gün) ya da 
vorikonazol (Birinci gün, 6 mg/kg x 2, sonra 4 mg/kg x 2) 

• Amfo B formülasyonlarının etkinliği arasında anlamlı fark yok 
ama lipozomal formülasyonlarla yan etkiler (infüzyonla ilişkili 
ateş, titreme, nefrotoksisiste) daha az. Fiyat farkı ! 

• Amfo B deoksikolat renal hastalığı olanlarda ya da eşzamanlı 
nefrotoksik ilaç alanlarda kullanılmamalı.  

Madureira A. Int J Antimicrob Agents 2007;30:551 
Walsh TJ. N Engl J Med 1999;340:764 



Hangi antifungal ? 

• Vorikonazol vs lipozomal amfo B; açık çalışma 

• Düşmeyen ateşi olan 847 nötropenik hasta 

• Genel yanıt oranı amfo B ile daha yüksek: %30.6 vs 
%26 

• Tedavi sırasında gelişen fungal enfeksiyon vorikonazol 
grubunda daha az: %1.9 vs %5 

• Vorikonazol ile infüzyonla ilişkili yan etkiler ve 
nefrotoksisite daha az, ama görme bozuklukları (%22 
vs %1) ve halüsinasyonlar (%4.3 vs %0.5) daha sık. 

Walsh TJ. N Engl J Med 2002;346:225 



Walsh TJ. N Engl J Med 2002;346:225 





EÜTF deneyimi 

• 1732 akciğer kanserli hasta 

• 220 hastada alt solunum yolu enfeksiyonu 

 %42: izlem sırasında 

 %31: KT sırasında (nötropeni: %5.5) 

 %16: Herhangi bir tedaviden önce 

 %11: RT sırasında 

Atasever A. Toraks Dergisi 2006;7:79 



Etkenler 

• Olguların %20 sinde etken saptanmış. 

 MSSA: %18.2 

 M. catarrhalis: %13.6 

 H. influenzae: %11.4 

 P. aeruginosa: %11.4 

 Enterik Gram (-) basiller: %11.4 

 S. pneumoniae: %6.8 

 Mantarlar: %2.3 

 Polimikrobiyal: %9.2 

Atasever A. Toraks Dergisi 2006;7:79 



Sağlık bakımı/hizmeti ile 
ilişkili pnömoni: Tanım 

• Hastane dışında gelişen ancak evde ya da bakım 
evlerinde sağlık bakımı alan kişilerde gelişen 
pnömonilere denir. 

• Tanı kriterleri 
• 90 gün içinde 2 günden uzun hastanede yatış 

• Son 30 gün içinde IV tedavi ya da IV kemoterapi 

• Son 30 gün içinde hemodiyaliz uygulanması 

• Bakımevinde yaşama 

• Evde yara bakımı yapılması 

 

ATS Statement. AJRCCM 2005;171:388 



Etken mikroorganizmalar 

Kollef et al Chest 2005;128:3854-3862 
Carratala et al Arch Intern Med 2007;167:1393-1399 
Micek et al Antimicrobiol Agent Chemother 2007;51:3568-3573 



DEÜ Çalışması - Etkenler 

Üreyen m.o. Sıklık (%) 

P.aeruginosa 28.6 

MRSA 14.3 

Acinetobacter spp 10.2 

Klebsiella 
pneumoniae 

10.2 

Enterokok 10.2 

MSSA 8.2 

E.coli 4.1 

O. Kılınç ve E.S. Uçan’ a teşekkürler 



  

  

SBİP 

(n=39)  

TGP 

(n=8)  

   Pseudomonas aeruginosa 

   Acinetobacter baumannii  

   MRSA 

   MSSA  

   Klebsiella pneumoniae  

   Escherichia coli 

   Streptococcus pneumoniae  

   Enterobacter türleri 

   Hemophilus influenzae  

   Legionella pneumophila  

   12 (30.8) 

8 (20.5) 

5 (12.8) 

4 (10.3) 

4 (10.3) 

4 (10.3) 

3 (7.6) 

1 (2.6) 

1 (2.6) 

1 (2.6) 

     1 (12.5) 

- 

- 

1 (12.5) 

- 

- 

3 (27.5) 

- 

2 (25.0) 

1 (12.5) 

Ege çalışması - Etkenler 

Taşbakan MS ve ark. Tüberk Toraks 2011 



Ege - yatış süreleri 

Taşbakan MS ve ark. Tüberk Toraks 2011 



Ege – SBİP ağırlığı ve prognoz 

Taşbakan MS ve ark. Tüberk Toraks 2011 



DEÜ 

O. Kılınç ve E.S. Uçan’ a teşekkürler 



Dokuz Eylül ve Ege: Klinik sonuçlar 

Parametre DE Oran (%) EGE  Oran (%) 

Uygunsuz tedavi  47 25.7 

Uygun tedavi 53 74.3 

Başlangıçta 

uygunsuz sonra 

değiştirilmiş 

32.7 - 

Toplam ölüm oranı 28.6 34.7 





Tartışmalı konu 

• SBİP’ in tüm kriterleri aynı değerde mi ? 

• SBİP kriterleri aşırı bir genellemeye yol açıyor olabilir mi ? 

• Retrospektif değerlendirmeler, son 90 gün içinde 
hospitalizasyon ve bakımevinde yaşamanın daha yüksek risk 
getirdiğini gösteriyor. 

• Prospektif çalışmalar bekleniyor. 

• Bu aşamada, temel yaklaşım, kriterlere uyan hastalara geniş 
spektrumlu tedavi başlayıp, mikrobiyoloji sonuçlarından 
sonra spektrumu daraltma olmalı. 

Shorr AF. Clin Infect Dis 2012;54:193 
Aliberti S. Clin Infect Dis 2012;54:470 



Özet 

• Tüm pnömoniler “eşittir” ama bazı pnömoniler “daha 
eşittir”. 

• Nötropenisi olmayan ve son 90 gün içinde hastaneye 
yatış ya da KT öyküsü olmayan hastalar “olağan 
şüpheliler” kapsamında değerlendirilebilir. 

• Nötropeni zemininde gelişen pnömoniler yaşamı tehdit 
ederler ve “lethal weapon”ların kullanılması gerekir. 

• Sağlık hizmeti ile ilişkili pnömoni, akciğer 
enfeksiyonlarının “Brutus”üdür. Barındırdığı kötülükler 
erken fark edilmezse, affetmeyebilir. 



 



Koloni stimüle edici faktörler 
• Temel olarak, ağır nötropeni beklenen ya da önceden febril 

nötropeni gelişmiş olan ya da KT yoğunluğunun azaltılmaması 
gereken, tam iyileşme hedeflenen (lenfoma, meme kanseri, 
testis kanseri vb) hastalarda profilaktik olarak kullanılır. 

• Önceki bir KT küründe nötropenik ateş gelişen hastalarda, 
izleyen kürlerde de gelişme olasılığı %50-60 tır. KSF kullanımı 
bu riski %50 oranında azaltır. 

• Tam iyileşme hedeflenmeyen KT uygulamalarında, öncelikle 
KT dozu azaltılmalı ya da ertelenmelidir. ASCO ve EORTC, 
sekonder profilaksinin yalnızca, KT doz azaltılmasının tedavi 
sonucunu anlamlı etkileyeceği hastalarda uygulanmasını 
önermektedir.   

Timmer-Bonte JN. J Clin Oncol 2005;23:7974 

Haim N. Med Oncol 2005;22:229 

Smith TJ. J Clin Oncol 2006;24:3187 

Aapro MS. Eur J Cancer 2011;47:8 



Nötropenik ateş gelişmiş olan hastalarda 
KSF kullanımı 

• 13 RKÇ’ nin meta-analizi 

• Genel mortalitede anlamlı fark yok (OR:0.68; GA=0.43-1.08) 

• Enfeksiyona bağlı mortalite üzerindeki etki anlamlılık sınırında 
(OR: 0.51; GA=0.26-1.00), ama bu sonuç tek bir çalışmanın 
etkisinden etkileniyor. Bu çalışma dışarıda bırakıldığında, 
anlamlı etki kalmıyor (OR: 0.85; GA=0.33-2.20) 

• Hastanede kalış süresi daha kısa (HR: 0.63; GA=0.49-0.82) 

• Nötrofil sayısının toparlanması daha kısa sürede (HR: 0.32; 
GA=0.23-0.46). 

Clark OAC. Cochrane DSR, 2009 



Nötropenik ateş gelişmiş olan hastalarda 
KSF kullanımı 

• IDSA: Kullanılmamalı 

• ASCO/ESMO/NCCN: Enfeksiyona bağlı komplikasyon riski 
yüksek hastalarda düşünülebilir: 

  Beklenen nötropeni süresi > 10 gün 

  Beklenen nötropeni derinliği < 100/mm3 

  Yaş > 65 

  Primer hastalığın kontrol altında olmaması 

  Pnömoni 

  Hipotansiyon 

  Mültiorgan yetmezlik 

  İnvaziv fungal enfeksiyon  
Freifeld AG. Clin Infect Dis 2011;52:e56 

Smith TJ. J Clin Oncol 2006;24:3187 



Kateter enfeksiyonları 

• Kateter hangi durumlarda çıkarılmalı: 

 Kateterden alınan kan kültüründe, eşzamanlı olarak başka bir 
venden alınan kan kültüründen en az 120 dakika önce üreme 

 S. aureus 

 P. aeruginosa 

 Candida spp 

 Diğer mantar enfeksiyonları 

 Hızlı üreyen tb-dışı mikobakteri enfeksiyonları 

• Antibiyotiklere kateter çıkarıldıktan sonra en az 14 gün devam 
edilmeli. 

  

Legrand M. Crit Care Med 2012;40:43 



Yüksek risk (NCCN) 

IDSA kriterleri + 

• Hastanede gelişen enfeksiyon 

• Kontrol altında olmayan kanser 

• Kanserde Destek Tedavi için Çok Uluslu Birlik 
(MASCC) risk indeksi skoru < 21 


