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ÖZET

 
KANSERLİ FEBRİL NÖTROPENİK ÇOCUKLARDA SERUM PROİNFLAMATUAR 

SİTOKİN,  C-REAKTİF  PROTEİN  VE  PROKALSİTONİN  DÜZEYLERİNİN 

BAKTERİYEL SEPSİS İLE İLİŞKİSİ

Giriş ve amaçlar: Maligniteli nötropenik hastalar, hayatı tehdit eden infeksiyonlar açısından 

yüksek riskli oldukları için FN’de sepsis açısından tanısal spesifik belirteçlere ihtiyaç vardır. 

Bu  çalışmada  CRP,  PCT,  IL-6  ve  IL-8’in  FN’nin  alt  tipleri  (klinik  infeksiyon,  nedeni 

bilinmeyen  ateş,  sepsis  ve  mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış  infeksiyon)  için  tanısal  değerleri 

araştırıldı.  İnfeksiyon  belirteçlerinin  özellikle  sepsis  ve  diğer  FN  tiplerinden  ayrımındaki 

rolleri incelendi. 

Hastalar ve yöntem: Yaşları 15-191 ay arasında değişen 30 kanserli çocuğun, 54 nötropenik 

döneminde alınan kan örneklerinde CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 çalışıldı. Hastalardan nötropenik 

ve ateşsiz iken ve FN’de olmak üzere iki kan örneği alındı. Hastalar klinik infeksiyon, nedeni 

bilinmeyen  ateş,  sepsis  ve  mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış  infeksiyon  olarak  dört  alt  gruba 

ayrıldı. Bu gruplar arasındaki CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri incelendi. Ayrıca hastaların 

nötropenik  ve  ateşsiz  iken  ve  FN’de  alınan  örneklerindeki  CRP,  PCT,  IL-6  ve  IL-8 

değişimleri  araştırıldı.  FN  atakları  sepsis  ve  diğer  grup  olarak  ayrıldığında,  belirteçlerin 

tanısal rolleri incelendi. İnflamatuar belirteçlerin belirli eşik değerlerine göre negatif/pozitif 

oluşlarının sepsis açısından anlamlılığı, duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer ve negatif 

prediktif  değerleri  araştırıldı.  Ayrıca  MBP  düzeyleri  ile  sepsis  gelişimi  arasındaki  ilişki 

irdelendi.

     

Sonuçlar: FN ataklarında 24’ü (%44,5) klinik infeksiyon, 17’si (%31,5) nedeni bilinmeyen 

ateş, 10’u (%18,5) sepsis ve üçü (%5,5) mikrobiyoloji ile kanıtlanmış infeksiyon idi. IL-6 ve 

IL-8’in bazal  değerleri  FN döneminde  alınan  kendi  değerlerinden  belirgin  olarak  düşüktü 

(p<0,05). Nedeni bilinmeyen ateş hariç diğer tüm FN tiplerinde hastalardaki IL-6 ve IL-8 

düzeyi  farklı  iken;  nedeni  bilinmeyen  ateşte  hastaların  bazal  ve  FN’deki  IL-8  düzeyleri 

arasında  fark  saptanmadı.  PCT,  IL-6  ve  IL-8  düzeyi,  sepsisi  olanlarda  FN’nin  diğer  alt 

tiplerine  (klinik  infeksiyon,  sepsis,  nedeni  bilinmeyen  ateş,  mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış 

infeksiyon)  göre daha yüksek  olmakla  birlikte,  bu fark istatistiksel  açıdan anlamlı  değildi 
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(p>0,05).  Sadece  IL-8  açısından,  sepsis  ile  nedeni  bilinmeyen  ateş  ve  klinik  infeksiyon 

arasında  istatistiksel  açıdan  sınırda  bir  anlamlılık  vardı.  FN atakları  sepsis  ve  diğer  grup 

olarak  ayrıldığında;  CRP  iki  grupta  benzer  iken,  PCT,  IL-6  ve  IL-8  düzeylerinin  sepsis 

grubunda  belirgin  olarak  yüksek  olduğu  gözlendi  (p<0,05).  CRP ve  IL-6’nın  hiçbir  eşik 

değeri,  sepsis  açısından  anlamlı  değildi.  Ancak  PCT değerinin  >5 ng/ml  oluşunun sepsis 

açısından sınırlı bir anlamlılığı (p=0,05) mevcuttu ve PCT’nin >10 ng/ml ve IL-8’in >200 

ng/ml olduğu durumlar ile sepsis arasında anlamlı bir ilişki vardı (p<0,05). CRP, PCT, IL-6 

ve IL-8 düzeylerinin belirli eşik değerlere göre sepsis tanısı için duyarlılıkları yüksek olmakla 

beraber  özgüllükleri  oldukça  düşük  idi.  Ayrıca  inflamatuar  belirteçlerin  pozitif  prediktif 

değerlerinden ziyade negatif prediktif değerleri daha anlamlı bulundu. 

MBP ile ilgili olarak da FN ataklarının 50’sinde hastalarımız (%90,8) düşük değerlere (100-

999 ng/ml) ve 4’ünde (%9,2) çok düşük (<100 ng/ml) değerlere sahiplerdi. Normal değere 

sahip hastamız yoktu. Sepsisi olan gruptaki MBP düzeyi, sepsis olmayan gruptaki hastaların 

düzeylerinden daha düşüktü. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,5).  

Tartışma: Sepsisin öngörülmesinde PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyi CRP’den daha değerlidir. PCT, 

IL-6 ve IL-8 düzeyleri  ile FN alt tiplerinin tam ayrımına gidilemez, ancak sepsisi olanları 

olmayanlardan ayırt edebilir. Bu belirteçlerin negatif oluşları, sepsisin dışlanması konusunda 

daha yol gösterici olacaktır. IL-8 düzeyi, nedeni bilinmeyen ateş tanısında bir belirteç olarak 

kullanılabilir.  MBP  düzeylerine  bakarak  hastaların  sepsis  eğilimini  belirlemek  mümkün 

değildir. Düşük ve çok düşük MBP düzeyleri yoğun miyelosupresyon ile ilgili olabilir. Ancak 

daha fazla hasta sayısı ile daha net sonuçlar elde edilebilir. 
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SUMMARY

THE  RELATIONSHIP  BETWEEN  LEVELS  OF  SERUM  PROINFLAMMATORY 

CYTOKIN,  C-REACTIVE  PROTEIN  AND PROCALCITONIN AND  BACTERIAL 

SEPSİS IN FEBRILE NEUTROPENIC CHILDREN WITH MALIGNANCIES

Introduction and aims: Since neutropenic patients with malignancies are at high risk of life-

threatening  infections,  specific  markers  of  infection  are  needed to  diagnose septicemia  in 

cases  of  febrile  neutropenia.  The  primary objective  of  the  our  study was to  compare  the 

diagnostic relevance of CRP, PCT, IL-6 and IL-8 in various type of febrile neutropenia (FN) 

such  as  clinically  documented  infections,  sepsis,  fever  of  unknown  origin  (FUO), 

microbiologically documented infections. Especially, we analysed the importance of infection 

markers in terms of distinguishing between sepsis and other type of FN. 

Patients and methods: We determined serum C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), 

interleukin-6  (IL-6)  and  interleukin-8  (IL-8)  in  54  febrile  neutropenic  epizodes  from 30 

pediatric  cancer  patients  whose  age  ranged  from  15  to  191  months  old.  Samples  were 

obtained  in  two  different  clinical  periods:  nonfebrile  and  neutropenic  period,  and  febrile 

neutropenic  period  after  chemotherapy.  The  patients  were  separated  into  four  groups: 

Clinically  documented  infections,  fever  of  unknown  origin  (FUO),  sepsis  and 

microbiologically  documented  infections.  The  levels  of  CRP,  PCT,  IL-6  and  IL-8  were 

studied in each group. In addition, we investigated the alteration of serum CRP, PCT, IL-6 

and IL-8 levels of patients in which both neutropenic and without fever, and FN. After the 

febrile episodes were classified as sepsis and the other cause of FN, diagnostic relevance of 

the  markers  were  examined.  According  to  the  various  of  cut-off  levels,  the  significance, 

specificity, sensitivity, the value of positive predictive and the value of negative predictive for 

diagnosis  of  sepsis  were  investigated.  In  addition,  relationship  between  serum  levels  of 

mannoz binding protein and sepsis were explored.

Results: Twenty four (44,5%) episodes were clinically  documented  infections,  17 (31,5%) 

episodes  were  FUO,  10  (18,5%)  episodes  were  sepsis  and  3  (5,5%)  episodes  were 

microbiologically  documented  infections. The  baseline  levels  of  IL-6  and  IL-8  were 

significantly lower than at the time of the febrile episodes in all patients (p <0,05). The levels 
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of IL-6 and IL-8 were different in all type of febrile episodes except in the group of FUO. IL-

8 levels were not different in FN from the baseline levels in the group of FUO. The levels of 

PCT,  IL-6  and  IL-8  were  higher  in  sepsis  group  than  the  other  type  of  FN  (clinically 

documented infections, FUO, microbiologically documented infections). But this differences 

were not significant statistically  (p >0,05). There was a borderline significant between the 

group of sepsis and the group of FUO and the group of clinically  documented  infections. 

After the febrile episodes were classified as sepsis and the other cause of FN, the levels of 

CRP were no different between in two groups. But the levels of PCT, IL-6 and IL-8 were 

markedly elevated in the group of sepsis than the other group (p <0,05). Non of the cut off 

levels of CRP and IL-6 were not important for diagnosis of sepsis. However, levels of PCT >5 

ng/ml had a borderline significant for diagnosis of sepsis (p=0,05). When levels of PCT >10 

ng/ml or the levels of IL-8 >200 ng/ml, the possibility of sepsis/bacteremia was considered 

very  high  (p<0,05).  According  to  the  various  of  cut-off  levels,  the  sensitivity  values  of 

markers  for  diagnosis  of  sepsis  were  high,  but  the  specificity  levels  were  low.  Negative 

predictive values of the markers were higher than the positive predictive values.

In relation to MBP, patients had low levels (100-999 ng/ml) in 50 (90,8%) of FN episodes and 

had very low levels (<100 ng/ml) in 4 (%9,2) of FN episodes. None of patient had normal 

levels of MBP. The levels of MBP were lower in the group of sepsis than the other group, but 

the differences was not significant statistically.  

Conclusions: The levels of PCT, IL-6 and IL-8 are more reliable than CRP for prediction of 

sepsis. According to these results, one may not discern subgroup of FN with levels of PCT, 

IL-6 ve IL-8, but can say whether sepsis exist. The negative values of these markers are more 

reliable for excluding the sepsis. The levels  of IL-8 may be useful marker for identifying 

FUO.   

It is not possible to determine the tendency of sepsis in patients according to levels of MBP. 

Low and very low levels of MBL may associate with intensive myelosuppressive therapy. 

Further studies with large series will be needed for more reliable results. 
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1. GİRİŞ ve AMAÇ

Tüm kanserlerde özellikle de lösemide sağkalım oranlarının artması, bu hastalardaki 

infeksiyon  insidansının  artışını  da  beraberinde  getirmiştir.  İnfeksiyöz  komplikasyonlar, 

kemoterapi  almakta  olan  kanserli  çocuklarda  önemli  bir  mortalite  ve  morbidite  nedenidir 

(1,2).  Nötrofil  sayısının  düşük  olduğu  dönemlerdeki  infeksiyonlarda,  mortalite  daha  da 

artmaktadır.  Malign  hastalık  ve  yoğun  kemoterapi,  konağın  infeksiyon  etkenlerine  karşı 

savunmasını bozar. Yoğun kemoterapi alan lösemi hastalarının yaklaşık %85’inde nötropenik 

dönemlerinde  ateşli  ve/veya  ateşsiz  infeksiyon  gelişir.  Akut  lösemideki  fatal 

komplikasyonların %70’inden yine infeksiyonlar sorumludur (2). Bu nedenle infeksiyonların 

tanı ve tedavisinin klinik ve prognostik önemi çok büyüktür. 

Kanserli  nötropenik  hastalarda  ateşin  nedenleri  ve  sonuçları  oldukça  değişkendir. 

İnfeksiyonu  olan  nötropenik  hastalarda  oluşan  ilk  semptom  genellikle  ateştir. 

Bakteriyemilerde  özellikle  de  gram  negatif  mikroorganizmalarla  gelişen 

bakteriyemilerde morbidite oldukça yüksektir. Septik şok ve erken ölüm gibi komplikasyonlar 

da  yine  bu  hasta  grubunda  fazladır.  İnfeksiyon  dışındaki  ateş  nedenleri  arasında  ilaç 

reaksiyonları,  kan ürünlerinin transfüzyonu, kansere bağlı ateş gibi durumlar da sayılabilir. 

Klinik bir odak veya mikrobiyolojik etkenin bulunmadığı durumlar ‘nedeni bilinmeyen ateş’ 

olarak adlandırılır. Bu durumlarda genellikle ateşin süresi daha kısadır ve komplikasyon oranı 

oldukça düşüktür. Nötropenik hastalarda bakteriyel infeksiyonlar hayatı tehdit edici nitelikte 

olduğu için ateş varlığında infeksiyonu kanıtlamadan önce acilen ampirik geniş spektrumlu 

antibiyotikler  başlanır.  Bu noktada bakteriyemi ya da sepsise hemen tanı koyduracak veya 

ekarte ettirecek güvenilir ve hızlı parametrelere ihtiyaç vardır (3-5).

En sık kullanılan parametre proinflamatuar sitokin salınımından sonra üretilen ve bir 

akut faz proteini  olan CRP’dir. İnfeksiyonu olan vakaların  hemen hemen tümünde 24 saat 

içinde CRP konsantrasyonu artar. Ancak infeksiyon belirteci olarak güvenilir olmakla birlikte, 

özgüllüğü düşüktür. Yakın zamanlarda serum interlökin-6 ve interlökin-8 gibi proinflamatuar 

sitokinlerin, endotoksin salınımını takiben infeksiyonlarda arttğı gösterilmiştir (3,4). IL-6'nın 

yarılanma  ömrü  CRP'den  kısadır.  Yapılan  birçok  çalışma  IL-6  ve  IL-8   düzeylerinin 

bakteriyeminin  özgül  ve  duyarlı  bir  göstergesi  olduğunu  ortaya  koymuştur. Sistemik 



bakteriyemilerde  çok  spesifik  bir  belirteç  olduğu  düşünülen  prokalsitonin  ile  ilgili  bu 

konudaki  çalışmalar  da  son  dönemlerde  artmıştır.  Kalsitonin  hormonunun  öncüsü  olan 

prokalsitoninin,  endotoksin  ve  proinflamatuar  sitokin  salınımından  sonra  monosit  ve 

hepatositlerin kontrolünde miktarı artar. Serum düzeyleri septik durumlarda oldukça yükselir. 

Yarılanma ömrü CRP’den daha kısadır ve   düşük serum düzeylerinin bakteriyemi açısından 

negatif prediktif değeri oldukça yüksektir. Nötropenik hastalarda normal bağışıklık sistemine 

sahip kişilere göre prokalsitonin düzeyleri daha düşük olmasına rağmen, güncel çalışmalarda 

prokalsitonin  düzeylerinin  nötropenik  hastalarda  da  sistemik  infeksiyonun  göstergesi 

olabileceği vurgulanmaktadır. 

Bu çalışmada febril nötropenik kanserli çocuklarda serum CRP, prokalsitonin (PCT) 

ve  proinflamatuar  sitokinlerin  (IL-6,  IL-8)  düzeyleri  incelenecek  ve  sistemik  bakteriyel 

infeksiyonun tahmininde veya ekarte edilmesindeki rolleri araştırılacaktır. 

Mannoz  bağlayıcı  protein  de  konak  savunmasında  fonksiyonu  olan  bir  proteindir. 

Eksikliği  durumunda  başta  bakteriyel  olmak  üzere  infeksiyonlara  eğilimin  arttığı 

bilinmektedir.  Çalışmamızda  ayrıca  hasta  grubundaki  mannoz  bağlayıcı  protein  düzeyi 

çalışılmış ve bakteriyel sepsis ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır.  
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. FEBRİL NÖTROPENİ

Nötrofil sayısı ile infeksiyon riski arasındaki ilişki otuz yıldan daha uzun zamandan 

beridir bilinmektedir (1). Nötropeni ciddi bakteriyel ve fungal infeksiyonlar için majör bir risk 

faktörüdür.  Nötropeniye  ateşin  eşlik  etmesi  durumu  “febril  nötropeni”  (FN)  olarak 

adlandırılır.   Nötropeninin derinliği  ve süresi ciddi infeksiyon gelişimi için esas faktördür. 

Ancak nötrofil fonksiyonlarındaki azalma ve doğal bariyerlerin bozulması da riski artırır.

Kanserli  hastalarda  ateş,  ciddi  infeksiyonların  erken göstergesi  olabilir.  Nötropenik 

hastalarda infeksiyonun hızlı ilerlemesi ve fatal seyredebilmesi nedeniyle FN’de infeksiyon 

etkeninin  laboratuarda  kanıtlanmadan  önce,  ampirik  antibiyotik  tedavisinin  zaman 

kaybedilmeden  başlanmasının  hayat  kurtarıcı  olacağı,  uzun  zamandır  bilinmektedir  (2). 

Kemoterapi  ile  ilişkili  nötropenisi  ve ateşi  olan hastalar,  ateşleri  kontrol  altına  alınıp,  kan 

kültürü negatif sonuçlanıp, mutlak nötrofil sayısı 500 µL’nin üstüne çıkana kadar hastanede 

yatırılarak tedavi edilirler (3).

1970’lerden  itibaren  nötropenik  hastalardaki  infeksiyonların  tedavisi  ile  çok  sayıda 

çalışma  yapılmıştır.  Bu  çalışmalar  incelendiğinde  yoğun  tanısal  tetkiklere  rağmen,  tüm 

hastaların ancak %50’sinde klinik, mikrobiyolojik veya klinik ve mikrobiyolojik infeksiyon 

bulgusunun  tespit  edildiği  görülmüştür.  Bu  çalışmaların  çoğu  nedeni  bilinmeyen  ateşin 

tedavisine  yöneliktir  (4).  Remisyonda  olmayan  ileri  evre  kanserin,  uygulanan  kan 

komponentlerinin (eritrosit süspansiyonu gibi), ilaçların (granülosit koloni uyarıcı faktör gibi) 

ve  sitarabin  gibi  bazı  kemoterapötiklerin  de  nötropenik  hastalarda  ateş  etkeni  olabileceği 

akıldan çıkarılmamalıdır (5,6).
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2.1.1. FEBRİL NÖTROPENİDE TANIMLAR: 

Nötropeni: 

Mutlak nötrofil sayısı (MNS) <500/mm3 olan veya MNS 500-1000/mm3 arasında olup, 

24-48 saat içinde 500/mm3’ün altına inmesi beklenen hastalar nötropenik kabul edilir (7-11). 

Ateş:

FN’de ateş  sınırı  farklı  çalışmalarda  farklılık  göstermektedir.  Bazı  çalışmalar  ateşi, 

vücut sıcaklığının bir kez aksiller  yoldan 38.5°C veya dört saat arayla  iki veya daha fazla 

sayıda  38°C’nin  üstüne  çıkması  olarak  tanımlamaktadır  (7,8,9,12).  Amerikan  İnfeksiyon 

Hastalıkları  Derneği   (IDSA)  FN’yi,  nötropeni  eşliğinde,  bir  kez  oral  yoldan  38.3°C’nin 

üstüne  çıkması  veya  bir  saatten  uzun  süren  38°C  ateş  olarak  tanımlamaktadır.  Ülkemiz 

koşullarında  en  sık  aksiller  ölçüm  yapıldığı  göz  önüne  alınarak  ve  IDSA  2002  gibi 

uluslararası kılavuz kriterlerine uygunluk göstermesi bakımından, “Pediatrik Febril Nötropeni 

Kılavuzu”nda FN’de ateşin aksiller yoldan bir kez >38°C veya en az bir saat süreyle >37.5°C 

olması şeklinde tanımlanmıştır (12).

Ateşli ve nötropenik çocuklarda ciddi ve önemsiz infeksiyonların ayrımı başlangıçta 

zordur.  Bu  amaçla  birçok  grup  klinik  testlere  dayanan  risk  sınıflamaları  önermektedir. 

Bununla birlikte  nötropenik ateşli  bir  çocuğun ciddi  infeksiyonlar  açısından yüksek  ya  da 

düşük  riskli  oluşunu  belirlemek,  o  hastada  gelişebilecek  spesifik  infeksiyon  olasılığını 

öngördürmez (13). 

FN’de yüksek riskli kabul edilen durumlar:

• MNS <100/mm3 olması

• Beklenen nötropeni süresinin uzun olması (>10 gün)

• Primer hastalığın lösemi olması (özellikle indüksiyonda)

• Hastalığın remisyonda olmaması

• Hastanın yüksek doz kemoterapi alması
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• Ağır mukozit varlığı

• Renal, kardiyak ve hepatik fonksiyon bozuklukları

• Şok, hipotansiyon, solunum sıkıntısı ve mental durum değişikliği

• Pnömoni

• Tiflitis sayılabilir (14-23).

Bunların yanı sıra, endikasyonsuz profilaktik antibiyotik kullanımı, oral alım yetersizliği 

ve dehidratasyon da yüksek risk lehine yorumlanabilir. Lösemili olgularda 

akut miyeloblastik lösemi (AML) tüm tedavi süresince, akut lenfoblastik lösemi (ALL) ise 

indüksiyon  ve  konsolidasyonda  yüksek  riskli  sayılır.  Mutlak  monosit  sayısının  <100/mm3 

olması da yüksek risk olarak kabul edilmelidir (24).

FN’de düşük riskli kabul edilen durumlar:

• Eşlik eden hastalığı olmayan,

• FN başlangıcından itibaren en geç 7 gün içinde kemik iliği rejenerasyonunun olması 

beklenen, 

• Kan kültürlerinde üreme olmayan, 

• AML ve relaps kanser hastası dışındaki hastalar düşük riskli grubu oluşturmaktadır 

(25).

Kateter ile ilişkili infeksiyonlar: 

• Çıkış yeri infeksiyonu: 

 Kateter  çıkış  yerinin  <2  cm  çevresindeki  ciltte  infeksiyon  bulgusu  -kızarıklık,  şişlik, 

hassasiyet, pürülan akıntı- olması.

• Cep infeksiyonu:

Port kateteri haznesi üzerindeki ciltte veya port çevresinde infeksiyon bulgusu olması. 

• Tünel infeksiyonu: 

Kateter çıkış yerinden >2 cm uzaklıkta veya kateter üzerindeki dokularda infeksiyon bulgusu 

olması kateter ile ilişkili infeksiyonlar olarak kabul edilir (12). 

Kolonize kateter denildiğinde, klinik bulgu olmadan kateter kültürlerinde üreme; 
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kateter ile ilişkili sistemik infeksiyon denildiğinde de, 

sepsis  bulguları  olan  ve başka klinik  infeksiyon  kaynağı  saptanmayan  hastada,  kateter  ve 

periferik venden aynı etkenin saptanması anlaşılır (12).

Ateş olmadığı halde FN tanımına giren durumlar: 

Ateş  olmadığı  halde,  fokal  veya  sistemik  infeksiyon  bulgu ve belirtilerinin  olduğu 

(şiddetli karın ağrısı, ciddi mukozit, rektal apse, klinik sepsis, şok, kateter tünel infeksiyonu) 

durumlarda hasta febril nötropeni kapsamında ele alınır (12, 26).

2.1.2. FEBRİL NÖTROPENİDE ALT TİPLER:

 

Nötropenik  hastalardaki  infeksiyonlar  “Uluslararası  İmmünkompromize  Konak 

Cemiyeti”  (International  Immunocompromised  Host  Society)  ve  “Amerikan  İnfeksiyon 

Hastalıkları Cemiyeti” (Infectious Diseases Society of America) tarafından önerilen tanımlar 

doğrultusunda aşağıda sunulmuştur (4).

 

2.1.2. A. Nedeni Bilinmeyen Ateş:

 Belirgin klinik veya mikrobiyolojik bulgu olmaksızın yeni başlayan ateş; ateşin ≥38,3° 

olması veya ≥38,0°C’nin üzerinde en az 1 saat sürmesi veya belirgin bir neden olmaksızın 12 

saatte en az 2 kez tekrarlaması

2.1.2. B. Klinik İnfeksiyon:

Ateşle beraber lokalize infeksiyona ait tanısal işaretlerin bulunması, özellikle pnömoni 

veya mikrobiyolojik kanıtı olmaksızın deri/yumuşak doku inflamasyonu varlığı

2.1.2. C. Mikrobiyoloji ile Kanıtlanmış İnfeksiyon:

Ateşle birlikte patojen mikroorganizmaya ait laboratuvar bulgusunun olması. Ayrıca 

tanımlanmış lokalize infeksiyon varlığı veya lokalize infeksiyon olmaksızın kan kültüründe 

patojenik ajanın üremesi.
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Bakteriyemi insidansı dışında, doğrulanmış infeksiyonlarla ilgili epidemiyolojik veri 

nadirdir. Paul Ehrlich Cemiyeti (PEG Study I) Hematoloji Çalışma Grubu’nun 1573 hastanın 

dahil edildiği bir çalışmasında FN’nin alt tipleri ve oranları şöyle bulunmuştur: 

1. Nedeni bilinmeyen ateş %50,9 

2. Dökümante  edilmiş  infeksiyonlar  %49,1  (alt  solunum  yolu  infeksiyonu  %17,1, 

bakteriyemi/fungemi  %14,1,  diğer  klinik  olarak  dökümante  edilmiş  infeksiyonlar 

%12,6 ve klinik ve mikrobiyolojik olarak dökümante edilmiş infeksiyonlar  %5,3) (4). 

Klinik  infeksiyon  açısından  odağı  olmayan  ve  herhangi  bir  mikroorganizmanın 

dökümante edilmediği  durumlarda,  genellikle  ateşin  süresi  kısadır  ve klinik komplikasyon 

gelişme riski düşüktür. Ne yazık ki kültür sonuçları en erken 2-3 gün sonra elde edilebilir ve 

ateş  başlangıcındaki  klinik  bulguların  ateşin  etiyolojisi  ile  ilgili  duyarlılık  ve  özgüllüğü 

düşüktür.  Çeşitli  çalışmalarda  hastalardaki  FN’nin  alt  tipini  belirlemek  için  çeşitli 

inflamasyon belirteçleri değerlendirilmiştir (3). 

2.1.2. D.  Bakteriyemi ve Sepsis:

2.1.2. D. 1. Bakteriyemi :

Bakterilerin  veya  bakteri  toksinlerinin  kana  geçmesiyle  oluşan  ateş,  titreme  ile 

seyreden  klinik  tablonun  adıdır.  Virüs,  parazit  ve  fungus  varlığı  da  benzer  şekilde 

tanımlanabilir. (Fungemi, parazitemi, viremi). Sepsis tablosundan farklıdır. 

Etiyoloji, Patojenler, İnsidans: 

Bakteriyemi genellikle gastrointestinal sistemdeki aerob Gram negatif basillerin kan 

dolaşımına geçişi ile olur (27). Ancak yoğun kemoterapi uygulanan hastalarda antibakteriyel 

proflaksi  ile  Gram  negatif  aerobik  intestinal  flora  baskılanmış  ise  daha  az  virülan  olan 

mukozal saprofitler (orofaringeal ve intestinal) de etiyolojide rol oynayabilir. Santral venöz 

kateterlerin kullanımının artışı Gram pozitif bakterilerin önemini artırmıştır (28-30). 

Nötropenik hastalardaki infeksiyon etkenleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, bakteriyel 

paternin  son  20  yılda  belirgin  olarak  değiştiği  görülmüştür.  European  Organization  for 

Research  and  Treatment  of  Cancer  (EORTC)’in  verilerine  göre,  1970’li  yıllarda 
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bakteriyemilerin  %80’inden Gram negatif  bakteriler  sorumlu iken,   1990’lı  yıllarda  Gram 

negatif bakterilerin payı %30-40’lara inmiş ve Gram pozitifler  %60-70’lere çıkmıştır (31). 

Nitekim ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalarda da son yıllarda Gram pozitif etkenlerde artış 

olduğu belirlenmiştir (31). 

Febril nötropenide sıklıkla infeksiyon etkeni olan patojenler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Nötropenik hastalardaki bakterilerin insidansı ve patojen spektrumu üç faktöre bağlıdır: 

1. Kemoterapinin yoğunluğuna bağlı olarak değişen nötropeninin derinliği ve süresi

2. Antibakteriyel profilaksi

3. Santral venöz kateter kullanımı (kateterin tipi, bakımı/hijyeni, kullanım süresi)

Antibiyotik  profilaksisi  almayan  febril  nötropenik  hastalarda  bakteriyemi  insidansı 

%5-35  arasındadır  (31).  Antibakteriyel  proflaksinin  bakteriyemi  insidansı  ve  patojenik 

spektrumu üzerine önemli etkileri vardır (32). 

MNS  <100/mm3 olan  hastaların  %20’sinde  bakteriyemi  saptanır.  Nötropenik 

hastalarda infeksiyon etkeni olan mikrooragnizmaların başında bakteriler gelmekle birlikte, 

virüsler, mantarlar ve parazitler de febril nötropeni nedeni olabilirler (12). 

Epidemiyolojik  çalışmalar  1-9  yaş  arasındaki  çocuk  kanser  hastalarında  sepsis 

prevalansının %12.8, 10-19 yaş grubunda ise %17.4 olduğunu göstermiştir.  Ayrıca normal 

popülasyonda  sepsise  bağlı  ölüm  oranı  %10  civarındayken  bu  oran  kanser  hastalarında 

%16’ları  bulmaktadır.  Sepsise  bağlı  ölümler  kemik  iliği  nakli  yapılan  grupta  daha  da 

yüksektir (5,33). Daha yoğun kemoterapi almaları nedeniyle lösemi/lenfoma grubunda sepsis 

gelişme riski solid tümörlere göre daha fazladır. 

Yüksek mortalite nedeniyle FN’de geniş spektrumlu ampirik antibiyoterapinin amacı, 

olası  bakteriyemi  ya  da sepsisi  tedavi  etmektir.  Nötropenik ateş ataklarının ancak ¼’ünde 

(%8-  36)  bakteriyemi  saptanmakla  beraber,  antibiyoterapisi  geç  başlanan  hastalar  ağır 

bakteriyel infeksiyonlar açısından çok yüksek riskli durumdadırlar (34, 35). 

Tablo 1. Nötropenik hastalarda infeksiyon etkeni mikroorganizmalar
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Bakteriler
     Sık rastlanan      Seyrek rastlanan
     Gram-pozitif bakteriler
          Staphylococcus aureus
          Koagülaz negatif stafilokoklar
          Streptokoklar (alfa-hemolitik ve grup D)
          Enterokoklar 

     Anaerop bakteriler
          Peptostreptokoklar
          Clostridium spp.
          Bacteriodes spp.

     Corynebacterium spp.
     Bacillus spp.
     Clostridium difficile
     Streptococcus bovis
     Aeromonas, Pleisimonas, Salmonella
     Camplylobacter
     Capnocytophaga
     Haemophilus influenza
     Pseudomonas spp. (P. aeruginosa dışı)
     Listeria monocytogenes
     Acinebacter spp.
     Mycobacterium spp.

Virüsler
     RNA virüsleri

    
 DNA virüsleri

     İnfluenza
     Parainfluenza
     Enterovirüsler
     Kızamık
     Hepatit A
     Respiratuar sinsityal virüs

     Herpes virüs grubu
     Herpes simpleks
     Herpes simpleks
     Sitomegalovirus
     Epstein-Barr virüs
     Adenovirus
     Papovirus
     Hepatit B

Mantar ve Parazitler
     Mantar      Parazitler
     Candida spp.
          C. albicans
          C. krusei
          C. tropicalis
          C. glabrata
     Aspergillus spp.
          A. fumigatus
          A. flavus
     Cryptococcus neoformans
     Histoplasma capsulatum
     Alternia
     Fusarium
     Trichosporon
     Pneumocystis jiroveci

     Toxoplasma gondii
     Strongyloides stercoralis
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Eğer bir venden alındıysa en az 2 şişeye ekim yapılmalıdır. 

Alınan kan miktarı arttıkça, etkenin üretilme şansı artar. Büyük çocuklarda 8-10 ml, küçük 

çocuklarda en az 1-2 ml kan alınmalıdır. 

Antibiyotik  kullanan  hastalarda  reçineli  besiyerleri  kullanılmalıdır.  Antibiyotik  dozundan 

hemen önce alınınca üreme şansı artar. Ateş çıkmadan önceki yarım saatte alınan kültürde 

üreme şansı en yüksektir. 

Ateş  devam ederse ve bir  etken üretilemezse  ilk  3 gün kültür  almaya  devam edilmelidir. 

Koagülaz negatif stafilokoklar ve Corynebacteria ya da Propionibacterium türleri gibi diğer 

deri  saprofitleri,  en  az  iki  kültürde  ürediğinde  anlamlıdır.  Ancak  tek  kültürde  ürese  bile, 

hastanın kliniği  ile  birlikte  dikkatle  değerlendirilmelidir.  Kültür şişeleri  laboratuara hemen 

ulaştırılamayacaksa, oda sıcaklığında (25°C) bekletilmelidir (26, 36, 37, 38, 39, 40).

Kateteri olan hastalarda kateterin tüm lümenlerinden kan kültürü

 alınmalı ve kateter çıkarılacaksa kateter kültürü (kateter ucunun ekimi) yapılmalı

dır (bkz sayfa 10) (41, 42, 43). 

Bakteriyemide Klinik: 

Nötropenik  hastalardaki  bakteriyemilerde,  hastaların  kliniği  oldukça  sessiz  olabilir. 

Ateş dışında herhangi bir belirti olmaksızın bakteriyemi gelişebilir. Bununla birlikte hızlı bir 

şekilde septik şok ve ölümle sonlanabilir. Nötropenik hastalardaki bakteriyemilerde mortalite 

oranı  kabaca  %10-15’tir.  Çoklu  mikroorganizmanın  neden  olduğu  bakteriyemilerde  ve 

Pseudomonas türlerinin neden olduğu bakteriyemilerde,  şok tablosuna sokan etkenlerde ve 

pnömoniye eşlik eden bakteriyemilerde mortalite daha yüksektir (44).  

Gram pozitif  bakteriyemilerde mortalite  değişkendir.  Koagülaz negatif  stafilokoklar 

hemen hemen hiç ciddi sepsise yol  açmaz ve nadiren fatal seyrederken (başlangıç ampirik 

antibiyotik  tedavisinin  genellikle  yeterli  olmamasına  rağmen);   Streptococcus  viridans’ın 

neden olduğu bakteriyemiler, genellikle hayatı tehdit eden akciğer yetersizliği ile komplike 

olabilirler (4). Bakteriyemilerde, akciğerlerde infiltrasyon varlığı çok önemlidir. Bu durumda 

primer bakteriyel  pnömoniler dışında, septik pulmoner emboli  ve bakteriyemiden bağımsız 

gelişen  invazif  fungal  infeksiyonları  gibi  sekonder  infeksiyonların  da  ayırıcı  tanısı 

yapılmalıdır. 
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Kateteri olan hastalarda kateter giriş yeri ve tünel infeksiyonuna bağlı klinik bulgular 

saptanabilir (45). 

Ampirik antibakteriyel tedavi ile ateşi kontrol altına alınan, kliniği düzelen ancak nötropenisi 

devam eden hastalarda, süperinfeksiyon şeklinde de bakteriyemi görülebilir. Bu nedenle ateşi 

düşen hastalarda ateş tekrar yükseldiğinde kan kültürü tekrarlanmalıdır (46,47). 

2.1.2.D.2. SEPSİS

Septisemi ifadesi, geçmişte mikroorganizmaların veya toksinlerin kanda bulunması olarak 

tanımlanmıştır.  Tüm  patojen  organizmaların  tamamını  yeterli  tarif  etmediğinden  bugün 

kullanımı elimine edilmiştir.  Sepsis ise organizmanın,  patojenlerin kendisi veya  salgıladığı 

maddelere karşı verdiği sistemik inflamatuar yanıttır.  Vücut sıcaklığının >38°C veya <36°C 

olması  ile  birlikte  aşağıdaki  özelliklerden  bir  veya  daha  fazlasının  olması  sepsis  olarak 

tamamlanır:

• Taşikardi (kalp hızının yaşa göre 95. persantilin üzerinde olması)

• Taşipne (solunum hızının yaşa göre 95. persantilin üzerinde olması)

• Hipokapni (PaCO2 <32 mm Hg)

• İlave olarak doku perfüzyonunda azalma bulguları (oligoüri-anüri, hipoksemi, bilinç 

değişikliği), metabolik asidoz ve hiperlaktatemi varlığında ağır sepsisten bahsedilir. 

Sıvı replasmanına rağmen hipotansiyonun devam etmesi ve vazoaktif aminler (dopamin, 

dobutamin, adrenalin, noradrenalin) ile inotropik destek ihtiyacının olması durumunda septik 

şok gelişmiş olur. Sonuçta oksijen tedavisi-mekanik ventilasyon, diyaliz, inotropik destek ve 

kan  ürünlerinin  transfüzyonu  gibi  organ  disfonksiyonlarını  giderecek  tedavi  yöntemlerine 

gereksinim duyulur. Dolaşımsal şok, kanserli çocuklarda kötü seyreden klinik bir tablodur. 

Pozitif kan kültürü, ateşin >38°C olması, kapiller doluş zamanında uzama gibi diğer klinik 

bulgular da yoğun bakım ihtiyacının olabileceğinin göstergeleridir (46). 

Yapılan çalışmalar, nötropeni derinliği ve süresinin, infeksiyöz komplikasyonlar ve sepsis 

gelişimi ile direkt bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

Bundan  birkaç  yıl  önce,  kanserli  çocukların  yoğun  bakım  tedavileri  gereksinimi 

konusunda,  özellikle  de  böyle  pahalı  ve  mortalitesi  %85 gibi  yüksek  bir  mortalitesi  olan 
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tedavinin  doğruluğu ve yasaya  uygunluğu konusunda,  şüphecilik  ve kötümserlik  hakimdi. 

Hemen hemen bir  dekat  önce kanserli  çocuklarda  sepsis  sağkalımının  iyileştiği  gösterildi. 

Fisher  ve  ark.  tarafından  yapılan  çalışmada,  dokuz  yıllık  dönemdeki  206  yoğun  bakım 

gereksiniminde, mortalite %29 bulunmuştur. Mekanik ventilasyon ve vazoaktif ilaç ihtiyacı 

olan hasta grubunda sağkalım %54 olarak saptanmıştır. Septik şokta mortalite %43, iki-üç ve 

dört organ disfonksiyonu oranları sırasıyla  %36, %66, %83 olarak bulunmuştur. Mortalite, 

hematopoetik  kök  hücre  nakli  yapılan  grupta  %46  olarak  saptanmıştır  (p<0,05).  Yoğun 

bakımda  kalmış  kanserli  hastaların  3,5  yıllık  izleminin  ardından  %40’ında  malignite  ve 

herhangi bir nörolojik bulgunun olmadığı, %2’sinde kanserin hala devam ettiği ve %4’ünün 

kansersiz ancak nörolojik bulgulara sahip olarak yaşadığı saptanmıştır. Onkologlar ve yoğun 

bakım uzmanları, henüz organ disfonksiyonu oluşmadan yoğun bakım desteğine başlanması 

gerektiği konusunda ortak görüş belirtmişlerdir (46). 

2.4. FEBRİL NÖTROPENİNİN ÖNEMİ

Febril nötropeninin en korkulan sonucu sepsisten ölümdür. Erken ölümler bakteriyel 

etkenlerden  kaynaklanan  sepsisten  ve  özellikle  de  Gram  negatif  mikroorganizmalar  ile 

olurken;  geç  mortalite  bakteriyel,  mantar  veya  viral  infeksiyonlardan  olmaktadır.  Diğer 

olumsuz durumlar hipotansiyon, bilinç değişiklikleri, solunum yetersizliği, böbrek fonksiyon 

bozukluğu  gibi  hayatı  tehdit  eden  tıbbi  komplikasyonlar  ve  yoğun  bakım  gereksinimidir 

(Şekil 1).   

Bakteriyemi veya ciddi bakteriyel infeksiyon (kan veya idrar gibi normalde steril olan 

bölgelerde infeksiyon veya akciğer grafisinde infiltrasyon olması)  febril nötropeninin seyri 

açısından  önemlidir.  Ancak  tıbbi  komplikasyon  gelişmeden  veya  santral  venöz  kateterin 

çıkarılmasına  gerek  kalmadan  başarıyla  tedavi  edilip  sorunsuz  sonuçlanabilir.  Destek 

tedavilerindeki ilerlemeler ile FN’deki mortalite oranı giderek azalmaktadır (48). 

Çocuklardaki ve erişkinlerdeki febril nötropeni sonuçları karşılaştırıldığında mortalite 

oranı 1980-90’larda erişkinlerde %4, çocuklarda %1 olarak bulunmuştur  (7). 2006 yılında 

yayınlanan ve 55,000’in üzerinde hastaneye yatan erişkin FN’li hastaların değerlendirildiği 

makalede ortalama mortalite riski %2,8 bulunmuştur (49). 
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Ciddi infeksiyonların erken tanısı ve uygun antimikrobiyal tedavinin erken başlanması 

FN’nin başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için önemlidir. Ayrıca FN’nin düzenli takibi, 

yüksek riskli hastadaki kötüleşme veya sekonder infeksiyöz komplikasyonların erken tanısı ve 

komplikasyonlar açısından düşük riskli hastaların tanınması riske dayalı antimikrobiyal tedavi 

seçimi ve hastaneye yatış kararı ve yatış süresi için önemli faktörlerdir (50). 

Olay  yüksek  tedavi  maliyeti,  aile  hayatının  kesintiye  uğraması  ile  sonuçlanır. 

Mikrobiyolojik tanının kesinleştirilmesinin uzun süre alması ve güçlüğü nedeniyle hastanede 

yatış süresi ve antibiyotik kullanım süresi uzar. Bu da dirençli mikroorganizmaların ortaya 

çıkışı ile sonuçlanır. 

Günümüzde tüm dikkatler immünolojik yanıta ait serumdaki belirteçlerinin tespiti ve 

tedavinin buna göre yönlendirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

13

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ciddi FN’nin klinik aşamaları. 

Ciddi bakteriyel infeksiyon 
 

Pozitif kan kültürü 
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Yüksek riskli dönem 
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2.5. FEBRİL NÖTROPENİNİN ALT TİPLERİNİN TANISI VE LABORATUVAR

Daha önce de belirtildiği gibi FN’yi tedavi etmenin en önemli amacı, yüksek mortalite 

ve morbiditesi  nedeniyle  olası  bakteriyemi  ve/veya  sepsisin tedavisidir.  O halde amacımız 

bakteriyemi ve/veya sepsisi diğer FN nedenlerinden ayırt etmek ve erken tanımak olmalıdır. 

Tanı veya dışlama aşamasında hastaların kliniği çok ciddi olayların başlangıcında bile silik 

olabilir  veya  noninfeksiyöz  nedenle  oluşan  FN’de  bile,  ateş  hastanın  özellikle  de  çocuk 

hastaların  kliniğini  bozabilir.  Bu aşamada laboratuvar  tetkiklerine ihtiyacımız  vardır.  Altın 

standart, hastadan alınan kan kültüründe etkenin üretilmesidir. Ancak sonuca ulaşma zaman 

alacağı  için,  nötropenik  kanserli  hastalarda  lökosit  sayısından  ve  altta  yatan  hastalığın 

aktivitesinden  bağımsız  olarak  düzenlenen  ve  salgılanan  erken  tanısal  belirteçlere  ihtiyaç 

vardır. Bu belirteçler infeksiyonun şiddetini yansıtmalı ve septik komplikasyonlar açısından 

FN ataklarının düşük ve yüksek riskli olarak ayırt etmelidir. 

2.5.1.  FEBRİL  NÖTROPENİNİN  ALT  TİPLERİNİN  TANISINDA  KULLANILAN 

BELİRTEÇLER: 

2.5.1. A.  C-Reaktif Protein (CRP): 

Akut faz reaktanı olan CRP, karaciğerde üretilen ve kanserli hastalarda en iyi bilinen 

inflamatuar  biyokimyasal  bir  belirteçtir.  Ancak bu alanda kullanımının  bazı  dezavantajları 

vardır. İnflamasyonun başlangıcından 24-48 saat sonrasına kadar ciddi bir yükselme olmaz. 

Bu nedenle nötropenik hastalardaki hayatı tehdit eden infeksiyonların erken tanısı için tanısal 

değeri sınırlıdır. Çalışmalarda CRP’nin negatif prediktif değerinin daha anlamlı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca serum konsantrasyonu, organ hasarının düzeyi ve altta yatan malignitenin 

aktivitesi ile yakından ilişkilidir. 

2.5.1. B.  İnterlökin-6 (İL-6) ve İnterlökin-8 (İL-8):

İnflamatuar uyarıya yanıt olarak monosit/makrofaj kaynaklı bir takım sitokinler, akut 

faz reaksiyonları  olarak  bilinen  bir  takım metabolik  değişikliklere  neden olurlar.  Bunların 

içinde en önemli mediatörlerden iki tanesi interlökin-6 (IL-6) ve interlökin-8 (IL-8)’dir. Hem 

sitokinlerin hem de solübl IL-2 reseptörlerinin (sIL-2R), solübl tümör nekrozis faktör reseptör 
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I  (STNFR  I),   (sTNFR-p55)  ve  STNFR  II  (STNFR-p75)’nin  viral  ve/veya  bakteriyel 

infeksiyonlarda arttığı bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda IL-6, IL-8, TNF-α, sTNFR’nin hem 

nötropenik olmayan hem de immünkompromize hastalarda ciddi infeksiyonların tanısı  için 

erken ve duyarlı belirteçler olduğu rapor edilmektedir (51-55). 

IL-6  ve  IL-8  FN’li  hastalarda  ciddi  bakteriyel  infeksiyonların  erken  tanısında 

kullanılan iki molekül olmakla beraber tanısal değerleri sınırlıdır. IL-6 için G-174C ve IL-8 

için  A-251T  promoter  polimorfizmleri  serum  sitokin  düzeylerini  etkilemekle  birlikte  bu 

polimorfizmlerin  genotiplerine  bakılması  bu sitokin düzeylerinin  tanısal  değerini  arttırmaz 

(56). 

Altta yatan malign hastalığın aktivitesinin, kemoterapiye bağlı doku hasarının (ciddi 

mukozit  gibi),  nötropeni,  lenfopeni  ve  monositopeninin  ağırlığının,  serum  IL-6  ve  IL-8 

düzeylerinde belirgin bir artışa neden olmadığı gösterilmiştir.  

2.5.1. C.  Prokalsitonin:

Kalsitoninin  en  önemli  prekürsör  proteini  olan  PCT,  normalde  tiroid  bezinin 

parafoliküler  C  hücrelerinde  üretilir.  Ancak  endotoksin  veya  proinflamatuar  sitokinler 

tarafından  uyarılmış   monosit  ve  hepatositlerde  upregüle  edilir.  PCT’nin  yarılanma  ömrü 

CRP’den kısadır ve düşük serum düzeyleri bakteriyeminin yokluğu açısından anlamlıdır (57). 

PCT  ile  ilgili  ilk  rapor  1993’te  yayınlanmış  ve  bakteriyel  infeksiyonlarda 

inflamasyonu gösteren bir belirteç olduğu belirtilmiştir (58). Günümüze kadar bir çok yazar 

da PCT’nin  immün sistemi normal olan hastalarda ciddi bakteriyel infeksiyonlar için duyarlı 

ve özgül bir belirteç olduğunu göstermiştir. Bu hastalarda PCT’nin serum ve plazma düzeyi, 

ciddi  infeksiyonların  hem  tanınması,  hem  de  takibi  açısından  yardımcıdır.  Nötropenik 

hastalarda serum PCT’si, immün sistemi normal olan hastalara oranla daha düşük düzeyde 

olmakla  birlikte,  bu hastaların  sistemik  infeksiyonlarının  tanısında  önemli  bir  yeri  olduğu 

gösterilmiştir. 

PCT  ile  ilgili  olarak  yoğun  kemoterapi  alan  nötropenik  kanserli  hastalar  ve 

transplantasyon  yapılan  hastalarda  yapılan  erişkin  çalışmaları  mevcuttur.  Günümüzde 

nötropenik  çocuklarda  seri  ölçümler  yapılarak  PCT’nin  inflamatuar  sitokinlerle 
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karşılaştırıldığı  çok  az  sayıda  çalışma  mevcuttur.  İmmün  baskılanmış  hastalarda  yapılan 

çalışmalarda,  bu  hastalardaki  ciddi  sistemik  bakteriyel  ve  fungal  infeksiyonlarda  yüksek 

prokalsitonin  düzeylerine  ulaşılabildiği  gösterilmiştir.  İnfekte  olan  ve  infekte  olmayan 

nötropenik hastalardaki  PCT düzeyleri  ile  ilgili  az sayıda çalışma mevcuttur.  Yine çok az 

sayıdaki  çalışmada  altta  yatan  malign  hastalığın  aktivitesinin,  ciddi  mukozit  gibi 

kemoterapiye bağlı doku hasarının, nötropeni, lenfopeni ve monositopeninin ağırlığının serum 

PCT düzeylerinde belirgin bir artışa neden olmadığı gösterilmiştir (50, 59). 

Sonuçta  sepsis  tanısında  altın  standart  kan  kültüründe  etkenin  üretilmesidir. 

Unutulmamalıdır ki, infeksiyon belirteçlerine bakarak sepsisnin tanısı veya ekarte edilmesi, 

kültür sonuçları çıkıncaya kadar bize zaman kazandıracaktır. 

2.6. Mannoz Bağlayıcı Protein (MBP): 

Hayvan  lektinlerinin,  konak  savunmasında  fonksiyonlarının  olduğu  bilinmektedir. 

Mannoz bağlayıcı protein (MBP), immüniteye has önemli bir rolü olduğu düşünülen plazma 

kollektinidir (kollajen benzer içeriği olan C-tip lektin). Birçok mikroorganizmada bulunmakla 

birlikte memeli hücrelerde bulunmayan bir plazma akut faz reaktanıdır (60,61). 

MBP’nin kollajene benzeyen bölgesi mikroorganizmanın fagositik hücreler tarafından 

uptake’ini  hızlandırırken;  lektin  içeriği  mikrobiyal  yüzeylerin  tipik şeker  içeriğini  tanırlar. 

MBP, mikrobiyal  yüzeye  bağlanarak  lektin  yolağı  aracılığıyla  komplemanı  aktive  eder  ve 

opsonizasyon, direkt lizis  ve inflamatuar yanıtı  başlatır  (62,63). Ancak komplemanı aktive 

ederken C1r veya  C1s yerine MBP ilişkili  serin proteazları  (MASPr) kullanır.  MBP, aynı 

zamanda  immün  yanıtı  düzenleyen  sitokinlerin  regülasyonunda  da  görev  alır  (64).  Bazı 

çalışmalarda mannoz bağlayıcı lektin olarak geçmektedir.

İnsanlardaki  dolaşımdaki  serum  MBP  konsantrasyonu  1000  kat  kadar  farklılık 

gösterebilir.  Fonksiyonel  MBP  oligomerlerinin  serum  konsantrasyonu,  MBP2  geni  ve 

promoter  bölge polimorfizlerinden etkilenir  (65,  66,  67).  Büyük çoğunluğu genetik  olarak 

tanımlanmış  olan  düşük  MBP  konsantrasyonları,  yüzeyler  ve  opsonik  defektlerle  ilgili 

kompleman  aktivasyonu  yetersizliği  ile  birliktedir.  Bu  MBP  eksikliği  veya  yetersizliği 

hastalığın yaygınlaşması veya progresyonu ile ilişkilidir. MBP’nin bir hastalık düzenleyicisi 
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olduğu  düşünülmektedir.  MBP  replasmanının  bazı  klinik  durumlarda  faydalı  olabileceği 

düşüncesi ivme kazanmaktadır.   

Literatürde MBP düzeyleri;

• <100 (ng/ml) : “çok düşük değer”

• 100-999 (ng/ml): “düşük değer”

• ≥1000 (ng/ml) : “normal değer” olarak geçmektedir. 

Beyaz  ırkın  %30’unda  serum MBP  düzeyi  düşüktür  ve  %5-10’unda  ciddi  yetersizlik 

mevcuttur (66, 68,69). 

Sağlıklı erişkinlerde, MBP eksikliği meningokok infeksiyonları dışında infeksiyon riskini 

artırmaz. Ancak MBP eksikliği olan süt çocuklarında, beraberinde immün defekt varsa, yoğun 

bakım  ünitesinde  yatıyorsa,  immünsupresyonu  varsa  veya  kemoterapi  uygulanıyorsa 

infeksiyon riski artmaktadır. Neth ve ark. MBP eksikliği olan kanserli hastalarda nötropenik 

dönemde ateş  süresinin belirgin  uzadığını  belirtmişlerdir  (70).  Erişkinlerde  yapılan  benzer 

çalışmalarda zıt sonuçlar elde edilmiştir (71-75). Son zamanlarda kanserli çocuk hastalarda 

yapılan iki çalışmada da MBP eksikliği ile FN arasında ilişki bulunamamıştır (76,77). 

2006 yılında  ağır  MBP eksikliği  (<100 µg/L)  olan kanserli  hastalara  MBP replasmanı 

yapılması ile ilgili güvenirlik ve etkinlik konusunda faz II klinik çalışması başlatılmıştır (78). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmaya İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’nda 

tedavi  gören kanserli  çocuklar  dahil  edildi.  CRP, PCT, IL-6,  IL-8’in FN’nin alt  tiplerinin 

özellikle  de bakteriyel  sepsis  tanısındaki  rollerini  araştırmak ve MBP düzeyleri  ile  sepsis 

ilişkisini incelemek amacıyla yapılan çalışma, prospektif olarak planlandı. 

Yaşları 6 ay-18 yaş arasındaki hastalardan ailesi onay verenlerden, nötropeni (ateşsiz) 

döneminde bazal IL-6, IL-8 ve MBP düzeyleri için serum kan alındı.  Bu nötropenik hastalar 

ateşlendikleri  zaman  veya  ateş  olmasa  bile  infeksiyon  bulgusu  varlığında  yani  “febril 

nötropeni” geliştiğinde tanıya yönelik olarak kan kültürü (perifer ve kateter lümenlerinden) 

alınarak  sıvı  besiyerine  (aerop,  anaerop,  mantar)  ekim  yapıldı.  İdrar  kültürü,  yakınması 

olanlardan boğaz kültürü, ishali olanlardan gaita tetkikleri (lökosit, parazit, rotavirus antijeni, 

Clostridium difficile antijeni)   ve kültürü,  lezyon  varlığında  lezyon  kültürü alındı.  Ayrıca 

hastalardan CRP, PCT, IL-6, IL-8 düzeyleri için kan alındı. IL-6, IL-8 ve MBP için alınan kan 

örnekleri  santrifüj  edilerek  serum 1,5  cc’lik  eppendorflarda  -80°C’de  saklandı.  CRP için 

alınan örnek Roche Diagnostics Cobat Integra 800 cihazında ‘Particle enhanced tirbidimetric 

assay’ yöntemiyle; PCT için alınan örnek ise Kryptr cihazında ‘Trace teknolojisi’ ile aynı gün 

çalışıldı. 

Tanıya yönelik tetkikleri alınan hastalara ampirik olarak geniş spektrumlu antibiyotik 

başlandı. Ateşin devamı halinde kültürler ilk üç gün tekrar alındı ve akciğer grafisi çekildi. 

Üreme varlığında veya klinik duruma göre antibiyotik modifikasyonu yapıldı. 

Kit temini sonrası tüm örnekler ELİSA ile çalışıldı. Tüm sonuçlar retrospektif olarak 

değerlendirildi. İstatistik analizler yardımıyla CRP, PCT, IL-6 ve IL-8’in FN’nin alt tiplerinin 

özellikle de bakteriyel sepsis tanısında veya ekarte edilmesindeki rolleri araştırıldı. 

Ayrıca  düşük MBP düzeylerinin  infeksiyonlara  yatkınlığı  artırdığı  bilgisinden yola 

çıkarak hastalardaki MBP düzeyleri ile sepsis ilişkisi araştırıldı. 
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İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

Bilgiler  SPSS  programına  girildi  ve  SPSS  16.0  istatistik  programı  ile  gerekli 

istatistiksel  analizler  yapıldı.  Sayısal  değişkenler  arasındaki  ilişki  (CRP,  PCT,  IL-6,  IL-8) 

dağılımın  homojen  olmaması  nedeniyle  Spermann  korelasyon  testi  yapılarak  incelendi  ve 

sonuçlar rho ve p değerine göre yorumlandı. Hastaların bazal ve FN’deki IL-6, IL-8 değerleri 

arasındaki fark, farkın dağılımının homojen olmaması nedeniyle bağımlı gruplarda Wilcoxon 

eşleştirilmiş iki örnek testi ile yapıldı. Sonuç p değeri (<0,005 olması anlamlılık olarak kabul 

edildi)  ile  yorumlandı.  Ölçümsel  parametrelerde  gruplar  ortalaması  iki  grup  varlığında 

değişkenin  dağılımı  ve  varyansların  homojenliğine  bağlı  olarak  Mann  Whitney  U 

(nonparametrik)  veya  bağımsız  gruplarda  T testi  (parametrik)  ile  değerlendirildi.  Üç veya 

daha fazla grup varlığında ise yine değişkenin dağılımı ve varyansların homojenliğine bağlı 

olarak  Kruskal-Wallis  varyans  analizi  (nonparametrik)  veya  ANOVA  varyans  analizi 

(parametrik) ile yapıldı ve p değerine göre yorumlandı.  Niteliksel  (sayım) değişkenler için 

gruplar arasındaki fark bağımsız gruplar varlığında ki-kare testi, bağımlı gruplar varlığında ise 

bağımlı gruplarda ki-kare testi ile yapıldı ve sonuçlar p değerine göre yorumlandı. 

Verilerle ilgili grafikler yine SPSS 16.0 programı aracılığı ile yapıldı. 
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4. BULGULAR

Yaşları 15-191 ay (ortalama: 80 ay, ortanca: 62,5 ay) arasında değişen 30 hastanın 54 

febril  nötropeni  atağı  çalışmaya  dahil  edildi.  Hastaların  14’ü  kız  (%46,5)  ve  16’sı  erkek 

(%53,5) idi. Tanılar, tanılara göre hasta başına düşen atak sayıları Tablo 2’de özetlenmiştir. 

Tabloda  da  belirtildiği  gibi  çalışmamızdaki  hastaların  çoğu  ALL  (n:  16)  tanılı  hastalar 

olmakla  beraber,  yaşanan  FN  ataklarının  çoğu  AML  (n:24)  hastalarına  ait  idi.  Hastalık 

tanılarına göre hasta başına düşen atak sayısı, AML grubunda (n:2,4) en fazla idi.  

Tablo 2: Tanılar, tanılara göre FN atakları ve hasta başına düşen FN atak sayıları.

Tanı 

Hasta sayısı Atak sayısı

Hasta başına düşen 

atak sayısın % n %

ALL

AML

HDL

NRB

16

10

3

1

53,3

33,3

10

3,3

22

24

7

1

40,6

44,4

13

2

1,37

2,4

2,3

1
Toplam 30 54

Hastalarımızda ortalama nötropeni süresi 24 gün ve ortalama ateş süresi 3,5 gün olup 

nötropeninin 10. gününde (ortalama değer) ateş başlamıştı.  FN ataklarındaki nötrofil sayıları, 

nötropeni süreleri, ateşin nötropeninin kaçıncı günü geliştiği, ateşin süresi ve hastanın takip 

süresi ile tanımlıyıcı istatistik bilgileri (ortalama: mean, ortanca: median, mininum, maximum 

değerler) Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3: Nötrofil sayıları ve süreleri, ateşin süresi ve başlama günü, takip süreleri.

Ortalama Ortanca Min Maks
Nötrofil sayıları (mm3) 113,6 40 0 900
Nötropeni süreleri (gün) 24 19,5 4 180
Ateşin nötropeninin kaçıncı günü geliştiği 10 6 1 35
Ateş süresi (gün) 3,5 2 1 22
Takip süresi (gün) 95 62 1 365

FN  atakları  “Uluslararası  İmmünkompromize  Konak  Cemiyeti”  (International 

Immunocompromised  Host  Society)  ve  “Amerikan  İnfeksiyon  Hastalıkları  Cemiyeti” 

(Infectious Diseases Society of America) tarafından önerilen tanımlar doğrultusunda yapıldı. 
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Çalışmaya alınan FN ataklarında %44,5’i klinik infeksiyon, %31,5’ü nedeni bilinmeyen ateş, 

%18,5’i sepsis ve %5,5’i mikrobiyoloji ile kanıtlanmış infeksiyon idi. FN ataklarının alt tipi 

ile  ilgili  bilgiler  (sayılar,  klinik  infeksiyon  bölgeleri,  mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış 

infeksiyonda odak ve üreyen mikroorganizmalar, sepsis etkenleri) Tablo 4’de ve FN tiplerinin 

grafik şeklinde gösterimi Şekil 2’de sunulmuştur. 

Tablo 4: Hastalarımızın FN ataklarının alt tipi ile ilgili ayrıntılar.

FN tipi n:54 % İnfeksiyon bölgeleri 
Klinik infeksiyon 24 44,5 Mukozit:8,  akciğer:7,  ÜSYE:2,  GİS:2, 

göz:1, kombine:4 
Nedeni bilinmeyen ateş 17 31,5
Sepsis 10 18,5 Klebsiella:3,  tanımlanamamış  gram (-): 1, 

Enterobakter:1,  Candida:1,  Enterokok:1, 

MSKNS:1, MRSE:1, α-hem. strep.:1
Mikrobiyoloji  ile 

kanıtlanmış inf. 

3 5,5 İdrar:2   (stenotrophomonas:1, enterokok:1)

Kateter: 1    (Klebsiella:1)

            
Şekil 2: FN tiplerinin grafik şeklinde gösterimi (Sepsis ayrı parça olarak gösterilmiştir).
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4.1. CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 ile ilgili sonuçlar:

Sitokin  düzeylerinin  polimorfizmlerden  etkilenebilmesi  nedeniyle  hastaların  henüz 

ateşsiz  dönemlerinde  alınan  bazal  IL-6  ve  IL-8  düzeylerine  ait  ayrıntılı  bilgi  (ortalama, 

ortanca,  standart  sapma, minimum ve maksimum değerler) Tablo 5’te özetlenmiştir.  Bazal 

değerler arasındaki korelasyona bakıldığında pozitif yönde “iyi derecede ilişki” (Spearman’s 

rho: 0,53 ve p: 0,00) saptandı.

Tablo 5: Ateşsiz nötropeni dönemlerindeki bazal IL-6 ve IL-8 düzeyleri

Bazal  inflamatuar 

sitokin düzeyi

IL-6

(pg/ml)

IL-8

(pg/ml)
    Ortalama

    Ortanca 

    Standart sapma

    Minimum 

    Maksimum       

32

12

31

5

98

104,2

78,4

66,6

22,8

282
  

Hastaların FN geliştiğinde ateşin ilk 24 saati içerisinde alınan serum örneklerindeki 

CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeylerine ait ayrıntılı bilgi (ortalama, ortanca, standart deviasyon, 

minimum ve maksimum değerler) Tablo 6’te özetlenmiştir.

Tablo 6: FN dönemindeki serum CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri.

FN  dönemindeki 

belirteçler

CRP

(mg/l)

PCT

(ng/ml)

IL-6

(pg/ml)

IL-8

(pg/ml)
    Ortalama

    Ortanca 

    Standart dev.

    Minimum 

    Maksimum       

70

47,5

71

2

330

4,3

0,6

13,8

0

89,4

291

135

414

7

1509

292,6

193,8

240,6

21,8

823,5
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Hastalardaki bazal IL-6 ve IL-8 düzeylerinin, FN geliştiğindeki yine kendi IL-6 ve IL-

8  düzeylerinden  farklı  olup  olmadığı  araştırıldı.  Hastaların  FN’deki  değerleri  bazal 

değerlerinden anlamlı olarak farklı idi (p:0,00) (bağımlı gruplarda Wilcoxon testi). Hastaların 

bazal değerleri ile FN’deki değerleri ve arasındaki farkları Tablo 7’da özetlenmiştir.

Tablo 7: Hastaların bazal ve FN’deki IL-6 ve IL-8 değerleri ve farkları.

Bazal değer

(ortanca)

FN’deki değer

(ortanca)

Fark

(ortanca)

p

IL-6 12 135 106 0,00
IL-8 78,4 193,8 108,15 0,00

Febril  nötropeniyi  alt  gruplara  (sepsis,  nedeni  bilinmeyen  ateş,  mikrobiyoloji  ile 

kanıtlanmış infeksiyon, klinik infeksiyon) ayırıp CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeylerinin FN’nin 

alt tiplerinde birbirinden farklı olup olmadığı incelendi. Sonuçlar şöyle idi: 

• CRP düzeyinin FN’nin alt tiplerinde farklı olup olmadığını incelemek için Kruskal-

Wallis  varyans  analizi  uygulandı.  FN’nin  farklı  tiplerinde  CRP düzeyi  birbirinden 

farklı değildi (p:0,286). FN’nin alt tiplerindeki CRP düzeylerine ait ayrıntılı değerler 

(ortalama, ortanca) Tablo 8’de özetlenmiş ve Şekil 3’te grafik olarak gösterilmiştir.

• PCT düzeyinin FN’nin alt tiplerinde farklı olup olmadığını incelemek için Kruskal-

Wallis varyans analizi uygulandı. Sepsiste ortalama (16,5 ng/ml) ve ortanca PCT (4 

ng/ml) değerleri diğer gruplardan belirgin olarak yüksekti. Ancak istatistiksel olarak 

gruplar arasında belirgin fark yoktu (p:0,146). FN’nin alt tiplerindeki PCT düzeylerine 

ait  ayrıntılı  değerler  (ortalama,  ortanca) Tablo 8’de özetlenmiş  ve Şekil  4’te grafik 

olarak gösterilmiştir. 

• IL-6 düzeyinin FN’nin alt tiplerinde farklı olup olmadığını incelemek için Kruskal-

Wallis varyans analizi uygulandı. Sepsis grubunda ortalama (570 pg/ml) ve ortanca 

(330  pg/ml)  değerler  diğer  gruplardan  belirgin  olarak  yüksekti.  Ancak  bu  fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p:0,118). FN’nin alt tiplerindeki IL-6 düzeylerine 

ait  ayrıntılı  değerler  (ortalama,  ortanca) Tablo 8’de özetlenmiş  ve Şekil  3’te grafik 

olarak gösterilmiştir.
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• IL-8 düzeyinin FN’nin alt tiplerinde farklı olup olmadığını incelemek için Kruskal- 

Wallis  varyans  analizi  uygulandı.  Sepsiste  ortalama  (444  pg/ml)  ve  ortanca  (375 

pg/ml) değerler diğer gruplardan belirgin olarak yüksekti ve istatistiksel olarak sınırda 

bir anlamlılık bulundu (p:0,049). Ancak Mann-Whitney U testi ile alt grupların tekrar 

analizi yapıldığında bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü. FN’nin alt 

tiplerindeki  IL-8  düzeylerine  ait  ayrıntılı  değerler  (ortalama,  ortanca)  Tablo  8’de 

özetlenmiş ve Şekli 3’te grafik olarak gösterilmiştir.

Tablo 8: FN’nin farklı alt tiplerinde CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri ve p değerleri.

Klinik 

inf.

(n:24)

Nedeni 

bilinmeyen ateş

(n:17)

Sepsis

(n:10)

Mikrobiyolojik 

kanıtlanmış inf.

(n:3)

p

CRP

       Ortanca

       Ortalama 

57,5

86

57

58,2

37,3

67

17,7

17

0,286

PCT

       Ortanca

       Ortalama 

0,59

1,29

0,39

2

4

16,5

0,69

0,54

0,146

IL-6

       Ortanca

       Ortalama 

131

199

90

250

330

570

210

190

0,118

IL-8

       Ortanca

       Ortalama 

192

282

167

213

375

444

254

283

0,049
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Şekil 3: FN’nin farklı alt tiplerinde CRP, IL-6 ve IL-8 düzeyleri (CRP düzeyleri açısından 

fark yok iken, IL-6 ve IL-8 düzeyleri sepsis belirgin olarak yüksekti).

Şekil 4: FN’nin farklı alt tiplerinde serum PCT düzeyleri (Sepsis grubunda belirgin olarak 

yüksekti).
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Tüm hasta grubunda bazal IL-6 ve IL-8 düzeylerinin, FN geliştiğinde yine kendi serum 

IL-6 ve IL-8 düzeylerinden farklı olduğu daha önce belirtilmişti (Tablo 6). Ayrıca FN’nin alt 

grupları arasında hastaların önceki ve sonraki değerleri açısından farkın birbirinden farklı olup 

olmadığı araştırıldı. Sonuçlar:  

• FN’nin alt gruplarına baktığımızda klinik infeksiyon ve sepsisi olan hastaların bazal 

IL-6 ve IL-8 değerleri, yine kendi ateşlendiklerindeki IL-6 ve IL-8 değerlerinden farklı 

idi  (p<0,05).  Ancak  nedeni  bilinmeyen  ateşte  bazal  ve  ateşlendiklerindeki  IL-8 

düzeyleri farklı değilken (p:0,056); sadece IL-6 düzeyi  bazalde ve ateşlendiklerinde 

farklı  idi  (p:0,01).  Mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış  infeksiyon  sayısı  az  olduğundan 

değerlendirmeye alınmadı (Tablo 9).

Tablo  9:  Hastaların  bazal  değerleri  ile  FN’deki  değerlerinin  (kendi  değerleri  ile) 

karşılaştırılması.

IL-6

(bazal - FN farkı)

IL-8

(bazal - FN farkı)
Tüm hastalar (Tablo 6) p=0,00               p=0,00
Sepsis   p=0,007 p=0,005
Klinik infeksiyon p=0,00 p=0,007
Nedeni bilinmeyen ateş p = 0,01 p = 0,056

Asıl  amacımız  sepsisi  diğer  FN  tiplerinden  (klinik  infeksiyon,  mikrobiyoloji  ile 

kanıtlanmış  infeksiyon  ve  nedeni  bilinmeyen  ateş)  ayırt  etmek  olduğu  için,  sepsis 

dışındakileri tek grupta toplayıp (yani hastaları sepsis grubu ve diğer grup olarak ayırıp) bu 

belirteçlerin iki grup arasında farklı olup olmadığı araştırıldı. Sonuçlar: 

• CRP düzeyinin sepsiste, diğer FN tiplerinden farklı olup olmadığını incelemek için 

Mann-Whitney U testi yapıldı. Bu iki grup arasında CRP düzeyleri arasında fark yoktu 

(p:0,89). Sepsiste ve diğer gruptaki CRP düzeylerine ait ayrıntılı değerler (ortalama, 

ortanca) Tablo 10’da özetlenmiştir. CRP düzeylerini gösteren box plot grafiği Şekil 

5’te gösterilmiştir.   

• PCT düzeyinin sepsiste, diğer FN tiplerinden farklı olup olmadığını incelemek için 

Mann-Whitney U testi yapıldı. Sepsiste ortalama (16 ng/ml) ve ortanca (4 ng/ml) PCT 
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değerleri diğer gruptan belirgin olarak yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı 

idi (p:0,021). Sepsis ve diğer gruptaki PCT düzeylerine ait ayrıntılı değerler (ortalama, 

ortanca) Tablo 10’da özetlenmiştir.  PCT düzeylerini gösteren box plot grafiği Şekil 

6’te gösterilmiştir.   

• IL-6 düzeyinin sepsiste,  diğer FN tiplerinden farklı  olup olmadığını  incelemek için 

Mann-Whitney U testi yapıldı.  Sepsisteki IL-6 düzeylerinin ortanca (330 pg/ml) ve 

ortalama (570 pg/ml) değerleri belirgin olarak yüksekti ve bu fark istatistiksel olarak 

anlamlı idi (p = 0,047). Sepsis ve diğer gruptaki IL-6 düzeylerine ait ayrıntılı değerler 

(ortalama,  ortanca)  Tablo  10’da  özetlenmiştir.  IL-6  düzeylerini  gösteren  box  plot 

grafiği Şekil 7’te gösterilmiştir.  

• IL-8 düzeyinin sepsiste,  diğer FN tiplerinden farklı  olup olmadığını  incelemek için 

Mann-Whitney U testi yapıldı.  Sepsisteki IL-8 düzeylerinin ortanca (375 pg/ml) ve 

ortalama  (445  pg/ml)  değerleri  diğer  gruptan  belirgin  olarak  yüksekti  ve  bu  fark 

istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 0,012). Ayrıntılı değerler (ortalama, ortanca) Tablo 

10’da  özetlenmiştir.  IL-8  düzeylerini  gösteren  box  plot  grafiği  Şekil  8’de 

gösterilmiştir. 

FN dönemindeki  CRP,  PCT,  IL-6  ve  IL-8  düzeyleri  arasında  bağlantı  olup  olmadığı 

Spearman’s  korelasyon  analizi  ile  araştırıldı.  IL-6  ile  IL-8  arasında  pozitif  yönde  “iyi 

derecede ilişki” (rho: 0,6; p=0,00) mevcuttu  (Şekil 9). Yani IL-6 ve IL-8 artışı  birbirine 

paralel  oluyordu.  Diğer  inflamatuar  belirteçlerden  CRP ile  PCT arasında  “zayıf  derecede 

ilişki” (rho: 0,25; p = 0,04) ve PCT ile IL-6 arasında da “zayıf derecede ilişki” (rho: 0,33; p = 

0,01) mevcuttu.  
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Tablo 10: Sepsis grubu ve FN’nin diğer alt tiplerinde CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeylerine ait 

ortalama, ortanca ve p değerleri.

Sepsis

(n:10)

Diğer FN tipleri

(n: 44) p
CRP

       Ortanca

       Ortalama 

37

67

53

70,5

0,89

PCT

       Ortanca

       Ortalama 

4

16

0,59

1,53

0,021

IL-6

       Ortanca

       Ortalama 

330

570

130

220

0,047

IL-8

       Ortanca

       Ortalama 

375

445

187

254,5

0,012

Şekil 5: Sepsis grubu ve diğer FN grubundaki CRP düzeylerine ait box plot grafiği (p = 0,89).
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Şekil  6:  Sepsis  grubu ve diğer  FN grubundaki  PCT düzeylerine  ait  box plot  grafiği  (p  = 

0,021). 

Şekil  7:  Sepsis  grubu ve diğer  FN grubundaki  IL-6 düzeylerine  ait  box plot  grafiği  (p  = 

0,047). 
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Şekil  8:  Sepsis  grubu ve diğer  FN grubundaki  IL-8 düzeylerine  ait  box plot  grafiği  (p  = 

0,012). 

Şekil  9:  IL-6  ile  IL-8  arasındaki  pozitif  yönde  “iyi  derecede  ilişki”  (rho:  0,6;  p=0,00) 

(Spearman’s korelasyon analizi). 
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Bu sonuçlarla PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri ile FN alt tiplerinin (yani sepsis, klinik 

infeksiyon,  nedeni  bilinmeyen  ateş  ve  mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış  infeksiyon)  tam 

ayrımına gidilemeyeceği, ancak sepsisi olanları olmayanlardan ayırt edebileceği sonucu 

çıkarıldı.

Kullandığımız kitlerde eşik değer bulunmadığı için inflamatuar belirteçlerin literatürdeki 

çalışmalardan  alınan  belirli  eşik  değerlerinde  sepsisi  tahmin  ettirmedeki  duyarlılık  ve 

özgüllük değerleri Tablo 11’de özetlenmiştir. Ayrıca bu eşik değerlerine göre pozitif/negatif 

olarak sınıflandırılarak sepsis açısından anlamlılığı (ki-kare testi) da Tablo 11’de sunulmuştur. 

Sonuçlar: 

• CRP:  Sepsislerin  tümünde  CRP  >10  mg/dl  idi.  Ancak  testin  özgüllüğü  oldukça 

düşüktü. Sadece CRP’nin >100 mg/dl olduğu durumlarda özgüllük yüksekti  (%72). 

Ancak  alınan  hiçbir  eşik  değer  (10,  50,  100)  sepsis  tanısı  için  istatistiksel  açıdan 

anlamlı değildi (Tablo 11). 

• PCT: Sepsislerin %80’inde PCT değerinin >0,5 ng/ml olduğu ve PCT düzeyi arttıkça 

özgüllüğün arttığı görüldü. PCT değeri >5 ng/ml ve >10 ng/ml olduğunda özgüllük 

sırasıyla %88 ve %100 idi. PCT değerinin >5 ng/ml oluşunun, sepsis varlığıyla ilişkisi 

istatistiksel olarak sınırda bir anlam taşımakta idi (p = 0,05). PCT değerinin >10 ng/ml 

olması ise sepsis açısından istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 0,03) (Tablo 11).

• IL-6: Sepsislerin tümünde IL-6 değeri  >20 pg/ml ve %80’inde ise >100 pg/ml idi. 

Ancak  testin  özgüllüğünün  oldukça  düşük  olduğu  görüldü.  Belirlenen  eşik 

değerlerinde sepsis varlığı ile ilişkisi anlamlı değildi (p>0,05) (Tablo 11). 

• IL-8: Sepsislerin tümünde IL-8 değeri >100 pg/ml idi. Ancak 50 pg/ml ve 100 pg/ml 

eşik değerlerinin özgüllüğü düşüktü. Sepsislerin %80’inde IL-8 değeri >200 pg/ml ve 

bu  değerde  testin  özgüllüğü  artmakta  idi.  200  pg/ml  eşik  değeri  ile  sepsis  varlığı 

arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p = 0,01) (Tablo 11).  
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Tablo 11: İnflamatuar belirteçlerin belirli eşik değerlerinde, sepsisi öngördürmedeki duyarlılık 

ve özgüllük değerleri. 

Eşik değerler

Sepsis öngörüsünde belirteçlerin gücü (ki-kare)

pDuyarlılık (%) Özgüllük (%)
 CRP (mg /dl)

        10

        50

        100

100

40

30

14

47

72

0,58

0,48

0,57
PCT  (ng/ml)

       0,5

       1

       5

      10

80

70

40

20

47

65

88

100

0,1

0,07

0,05

0,03
IL-6 (pg/ml)

      20 

      50 

     100 

100

80

80

12

22

40

0,56

1

0,29
IL-8 (pg/ml)

     50 

     100 

     200

100

100

80

12

22

65

0,56

22

0,01

Not: Duyarlılık: Testin gerçekte hasta olanların ne kadarını saptadığıdır.

         Özgüllük: Testin gerçekte sağlam olanların ne kadarını yakalayabildiğidir.

Kullandığımız kitlerde eşik değer bulunmadığı için inflamatuar belirteçlerin literatürdeki 

çalışmalardan alınan belirli eşik değerlerinde sepsis öngörüsündeki pozitif ve negatif prediktif 

değerleri Tablo 12’de özetlenmiştir. Sonuçlar: 

• CRP:  Sepsis  tanısında  CRP’nin  pozitif  olmasından  ziyade  sepsisin  dışlanmasında 

CRP’nin negatif olması anlamlıdır. CRP değeri <10 mg/dl olan hastaların hiç birinde 

sepsis görülmemiştir (Tablo 12). 

32



• PCT:  Sepsis  tanısında  düzeyin  >  10  ng/ml  olması  dışında  pozitif  prediktif  değer 

düşüktü. Ancak düzeyin >10 ng/ml olduğu durumlarda pozitif prediktif değer de çok 

anlamlı (%100) idi. PCT’nin tüm eşik değerleri için, sepsisin dışlanmasında  negatif 

prediktif değer oldukça anlamlı idi (Tablo 12). 

• IL-6: Sepsis tanısında IL-6’nın pozitif olmasından ziyade sepsisin dışlanmasında IL-

6’nın negatif  olması  oldukça anlamlı  bulundu. Sepsis  olmayanların  hepsinde IL-  6 

düzeyi <20 pg/dl idi (Tablo 12).

• IL-8: Sepsislerin tümünde IL-8 değeri > 50 pg/dl idi ve pozitif prediktif değer %100 

idi. Ancak sepsis açısından negatif prediktif değerin oldukça yüksek olduğu saptandı 

(Tablo 12). 
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Tablo 12: İnflamatuar belirteçlerin literatürdeki çalışmalardan alınan belirli  eşik değerlerde 

sepsis açısından pozitif ve negatif prediktif değerleri. 

Eşik değerler

Sepsisin öngörüsünde belirteçlerin gücü

Pozitif prediktif değer (%) Negatif prediktif değer (%)
 CRP (mg /dl)

        10

        50

        100

20

14

20

100

77

82
PCT  (ng/ml)

       0,5

       1

       5

      10

25

31

44

100

91

90

86

84
IL-6 (pg/ml)

      20 

      50 

     100 

22

20

25

100

81

88
IL-8 (pg/ml)

     50 

     100 

     200

100

24

36

84

100

92
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4.2. MBP ile ilgili sonuçlar: 

Çalışma  kapsamındaki  54  FN  atağında  alınan  bazal  MBP  düzeyleri  ile  ilgili 

tanımlayıcı istatistik bilgileri tablo 13’de belirtilmiştir. 

Tablo 13: MBP düzeyleri ile ilgili tanımlayıcı istatistik bilgileri.

MBP

(ng/ml)
    Ortalama

    Ortanca 

    Standart sapma

    Minimum 

    Maksimum       

311,51

302,26

126,61

19,12

631,71

Sepsiste ve diğer FN tiplerinde MBP düzeyleri açısından fark olup olmadığını görmek 

için Mann-Whitney U testi yapıldı. Sepsisi olanlarda ortalama ve ortanca değerler düşük iken, 

diğer FN grubunda ortalama ve ortanca değerler daha yüksekti. Ancak aradaki fark anlamlı 

değildi (p = 0,5). Sonuçlar Tablo 14’de, box plot grafiği de Şekil 10’da gösterilmiştir.

Tablo 14: Sepsis ve FN’nin diğer alt tiplerinde MBP düzeylerine ait ortalama,  ortanca ve p 

değeri.

Sepsis

(n:10)

Diğer FN tipleri

(n: 43) p
MBP

       Ortanca

       Ortalama 

281,62

287,08

308,56

317,62

0,5

Literatürde MBP düzeyi ile ilgili olarak:

• <100 (ng/ml) : “çok düşük değer”

• 100-999 (ng/ml): “düşük değer”

• ≥1000 (ng/ml) : “normal değer” olarak geçmektedir. 
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Şekil 10: Sepsis grubunda ve diğer FN alt tipleri grubundaki MBP düzeylerine ait box plot 

grafiği.

Bizim FN ataklarının %90,8’inde (n:50) hastalarımız düşük değerlere (<100 ng/ml), 

%9,2’sinde (n:4) ise çok düşük değerlere (100-999 ng/ml) sahipti. Hiçbir FN atağında MBP 

düzeyi normal değildi. Bu şekilde düşük ve çok düşük değerler olarak gruplara ayırarak, MBP 

düzeyi ile sepsis gelişimi arasındaki ilişki ki-kare testi ile incelendi. Fark anlamlı değildi (p = 

1) (Tablo 15).

Tablo 15: MBP düzeyleri ile sepsis gelişimi arasındaki ilişki.

      MBP Sepsis

n                   (%)

Diğer FN

n            (%)

p

     Çok düşük (<100 ng/ml)    0        4             %7,7

1      Düşük   (100-999 ng/ml)   10                %18,8       39            %73,5

MBP düzeyinin sepsis açısından sensitivitesi (duyarlılık): %0

MBP düzeyinin sepsis açısından spesifitesi (özgüllük): %90

MBP düzeyinin sepsis açısından pozitif prediktif değeri: %0

MBP düzeyinin sepsis açısından negatif prediktif değeri: %79
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5. TARTIŞMA

Nötropenik kanserli hastalarda lökosit sayısından ve altta yatan hastalığın seyrinden 

etkilenmeyen başka erken tanısal belirteçlere ihtiyaç vardır. Bu belirteç infeksiyonun şiddetini 

yansıtmalı ve septik komplikasyonlar açısından FN ataklarını, düşük ve yüksek riskli olarak 

ayırt etmelidir (50).  

Akut  faz  belirteci  olan  CRP,  kanserli  hastalardaki  en  iyi  bilinen  inflamatuar 

biyokimyasal  belirteçtir.  Ancak  bu  alanda  kullanımının  bazı  dezavantajları  vardır: 

İnflamasyonun  başlangıcından  24-48  saat  sonrasına  kadar  ciddi  bir  yükselme  olmaz.  Bu 

nedenle nötropenik hastalardaki  hayatı  tehdit  eden infeksiyonların  erken tanısı  için  tanısal 

değeri  sınırlıdır.    Ayrıca  serum  konsantrasyonu  organ  hasarının  düzeyi  ve  altta  yatan 

malignitenin  aktivitesi  ile  yakından  ilişkili  olması  güvenirliliğini  kısıtlamaktadır. 

Çalışmalarda CRP’nin negatif prediktif değerinin daha anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Diğer  bir  akut  faz  belirteci  olan  PCT  normalde  tiroid  bezinin  parafoliküler  C 

hücrelerinde  üretilir.  Ancak  endotoksin  veya  proinflamatuar  sitokinlerin  uyarıları  sonrası 

monosit ve hepatositlerde upregülasyon olur. PCT’nin yarılanma ömrü CRP’den kısadır ve 

düşük serum düzeyleri bakteriyeminin yokluğu açısından anlamlıdır (57). PCT ile ilgili ilk 

rapor 1993’te yayınlanmış ve bakteriyel infeksiyonlarda inflamasyonu gösteren bir parametre 

olduğu belirtilmiştir (58). Günümüze kadar birçok yazar da PCT’nin immün sistemi normal 

olan  hastalarda  ciddi  bakteriyel  infeksiyonlar  için  duyarlı  ve  özgül  bir  belirteç  olduğunu 

göstermiştir.  Ayrıca nötropenik olmayan hastalarda sistemik bakteriyel  infeksiyonlara ilave 

olarak  sistemik  parazitik  infeksiyonlarda  da  PCT düzeyinin  yüksek  olduğu,  90’lı  yılların 

sonlarında rapor edilmiştir. Lokalize ve viral infeksiyonlarda, normal veya hafif yüksek serum 

düzeyleri  bildirilmiştir  (58,79).  Bu  hastalarda  PCT’nin  serum  ve  plazma  düzeyi,  ciddi 

infeksiyonların hem tanınması hem de takibi açısından yardımcıdır. 

Nötropenik  hastalarda  serum PCT düzeyinin  immün sistemi  normal  olan  hastalara 

oranla  daha  düşük düzeyde  olmasına  rağmen;  nötropenik  hastalarda  da  PCT’nin  sistemik 

infeksiyonlarda tanısal değerinin olduğu kesindir. 1990’lı yılların sonlarından itibaren immün 

baskılanmış  hastalarda  yapılan  çalışmalarda  bu  hastaların  da  ciddi  sistemik  bakteriyel  ve 

mantar infeksiyonlarında yüksek PCT düzeyleri üretebildikleri gösterilmiştir (80). 
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PCT  ile  ilgili  olarak  yoğun  kemoterapi  alan  nötropenik  kanserli  hastalar  ve 

transplantasyon yapılan hastalarlarda yapılan çalışmalar mevcuttur.  Günümüzde nötropenik 

çocuklarda seri ölçümler yapılarak PCT’nin inflamatuar sitokinlerle karşılaştırıldığı  çok az 

sayıda çalışma vardır. Çok az sayıdaki çalışmada altta yatan malign hastalığın aktivitesinin, 

kemoterapiye  bağlı  doku  hasarının  (ciddi  mukozit  gibi),  nötropeni,  lenfopeni  ve 

monositopeninin  ağırlığının  serum  PCT  düzeylerinde  belirgin  bir  artışa  neden  olmadığı 

gösterilmiştir (50,59). 

CRP  ve  PCT’ye  ilave  olarak  IL-6  ve  IL-8’in  nötropenik  olmayan  hastalardaki 

infeksiyonların  tanısında  ve  değerlendirilmesinde  kullanımı  son  dekatta  yapılan  klinik 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu parametrelerde bireyler arasında kayda değer farklılıklar 

olmasına  rağmen,  zamanlama  ve  serum  düzeyi  infeksiyonun  başlangıcını  ve  şiddetini 

göstermede  yardımcıdır.  İnflamatuar  uyarıya  cevap  olarak  monosit/makrofaj  kaynaklı  bir 

takım sitokinler, akut faz reaksiyonları olarak bilinen bir takım metabolik değişikliklere neden 

olurlar. Hem sitokinlerin hem de solübl IL-2 reseptörlerinin (sIL-2R), solübl tümör nekrozis 

faktör I (STNFR I),  (sTNFR-p55) ve STNFR II (sTNFR-p75)’nin viral ve/veya bakteriyel 

infeksiyonlarda  arttığı  rapor  edilmektedir.  Altta  yatan  malign  hastalığın  aktivitesinin, 

kemoterapiye  bağlı  doku  hasarının  (ciddi  mukozit  gibi  ),  nötropeni,  lenfopeni  ve 

monositopeninin  ağırlığının  serum  IL-6  ve  IL-8  düzeylerinde  belirgin  bir  artışa  neden 

olmadığı gösterilmiştir. Yapılan çalışmalarda IL-6, IL-8, TNF-α, sTNFR’nin hem nötropenik 

olmayan  hem de  immünkompromize  hastalarda  ciddi  infeksiyonların  tanısı  için  erken  ve 

duyarlı belirteçler olduğunu belirten çalışmalar mevcuttur (51-55).  

CRP,  PCT,  IL-6  ve  IL-8’nin  altta  yatan  hastalığın  aktivitesinden  veya  sitotoksik 

tedaviden de etkilenip etkilenmemesi ile ilgili olarak, kontrol grubunda (sağlıklı) hafif yüksek 

veya normal değerler saptanmıştır. Aksine sTNFR ve sIL2-R düzeyleri altta yatan kanserden 

ve sitotoksik kemoterapiden etkilendiği görülmüştür. Buna rağmen infeksiyon, etkenlerinin 

uyarıları  ile bu parametrelerde,  altta yatan kanserden daha yüksek düzeyde artışlara neden 

olmaktadır. Bu nedenle eğer bu parametreler inflamatuar belirteç olarak kullanılacaksa bazal 

değerleri bilinmeli ve febril nötropeni oluşumundan bağımsız olarak seri ölçümler yapılması 

gerektiği sonucuna varılmıştır (50). 

Elli  bir  kanserli  hastanın  122 febril  atağının,  12  afebril  hastanın  ve  23  yeni  tanılı 

hastanın dahil edildiği, CRP, PCT, IL-6, IL-8, sIL2-R, STNFR II’nin incelendiği çalışmada en 
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yüksek  inflamatuar  sitokin  değerlerine,  febril  grupta  saptanmıştır.  Febril  ve  afebril 

hastalardaki  CRP,  PCT,  IL-6,  IL-8,  sIL2-R,  STNFR  II’ye  ait  tüm  değerler  arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 değerleri febril grupta 

belirgin olarak yüksek iken, sIL2-R ve STNFR II değerleri yeni kanser tanısı almış grupta 

anlamlı  olarak  yüksek  bulunmuştur.  Bu  çalışmada  bazal  sitokin  düzeyleri  arasında,  IL-8 

dışında  güçlü  bir  bağlantı  bulunamamıştır.  IL-8  ile  nötrofil,  lenfosit  ve  monosit  sayıları 

arasında ilişki saptanmıştır (p=0,00) (50). Ciddi infeksiyonlarda (pnömoni, gram negatif ve 

gram pozitif  bakteriyemi),  PCT düzeyi  hafif  infeksiyonlara  (lokalize  infeksiyon ve nedeni 

bilinmeyen ateş) göre hem başvuru döneminde hemde FN esnasında belirgin olarak yüksek 

bulunmuş (p <0,05). Yazarlar PCT’nin tanısal gücünün CRP, IL-6, IL-8, sIL2-R ve STNFR 

II’ye göre daha güçlü olduğu yorumunu yapmışlardır. 

IL-6  ve  IL-8  FN’li  hastalarda  ciddi  bakteriyel  infeksiyonların  erken  tanısında 

kullanılan iki molekül olmakla beraber; tanısal değerleri sınırlıdır. IL-6 için G-174C ve IL-8 

için  A-251T  promoter  polimorfizmleri  serum  sitokin  düzeylerini  etkilemekle  birlikte  bu 

polimorfizmlerin  genotiplerine  bakılması,  bu  sitokin  düzeylerinin  tanısal  değerini 

artırmamaktadır (56). 

Otuz bir hastada 53 FN atağının incelendiği ve CRP, PCT, IL-6’nın bakteriyemi tanısı 

açısından  tanısal  değerlerinin  incelendiği  çalışmada,  FN  atakları  pnömoni,  bakteriyemi, 

nedeni bilinmeyen ateş ve mikrobik olmayan ateş olarak sınıflandırılmıştır. Tüm durumlarda 

serum CRP düzeyi normalden belirgin yüksek (ortanca değerler sırasıyla: 177 mg/l, 174 mg/l, 

144 mg/l,  83 mg/l)  bulunmuştur.  Ancak bakteriyemik  ve bakteriyemik  olmayan  durumlar 

arasında  CRP  değerleri  arasında  anlamlı  fark  bulunmamıştır  (p  =  0,098).  PCT  düzeyi 

açısından FN tiplerinde ortanca değerler sırasıyla 0,22 ng/ml, 1,8 ng/ml, 0,22 ng/ml ve 0,2 

ng/ml olarak bulunmuş ve bakteriyemik grup diğer tüm bakteriyemik olmayan gruptakilerden 

istatistiksel olarak belirgin yüksek saptanmıştır (p=0,003). IL-6 için farklı FN alt tiplerinde 

ortanca değerler sırasıyla 301 pg/ml, 942 pg/ml, 207 pg/ml ve 177 pg/ml olarak ölçülmüş ve 

bakteriyemik grup bakteriyemik olmayan gruptan yine anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

297 eşik değeri alındığında duyarlılık  %72, özgüllük %62, pozitif  prediktif  değer %50 ve 

negatif prediktif değer %70 olarak hesaplanmıştır. Yazarlar sonuçta PCT ve IL-6’nın CRP’ye 

göre  bakteriyemi  tanısı  için  daha  güvenilir  olduğu  sonucuna  varmışlardır  (81).  Ancak 

çalışmadaki vaka sayısının azlığı, kesin yorun yapmamıza engel teşkil etmektedir.
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Otuz iki pediatrik kanserli hastada 68 FN atağının incelendiği bir çalışmada hastalar 3 

gruba ayrılmıştır: Grup 1: Bakteriyemi ve klinik sepsis (kan kültürü negatif olup klinik olarak 

septik durumlu hastalar dahil); grup 2: Lokalize infeksiyon (mikrobiyolojik veya klinik olarak 

dökümante  edilmiş  lokalize  infeksiyon);  grup  3:  Nedeni  bilinmeyen  ateş.  CRP ölçümleri 

günlük  yapılırken,  PCT ve IL-6 için  ateşle  birlikte  3  gün üst  üste  serum örneği  alınarak 

gruplar arasındaki fark araştırılmıştır. PCT düzeyi grup 1 ve grup 3 arasında, ayrıca grup 1 ve 

grup 2 arasında belirgin olarak farklı bulunmuştur (p <0,05). IL-6 düzeyi, birinci günde grup 

1 ve grup 3 arasında, ayrıca grup 1 ve grup 2 arasında belirgin olarak farklı iken; ikinci ve 

üçüncü günde tüm gruplar arasında farklı bulunmuştur. Birinci günde alınan CRP düzeyi tüm 

gruplarda benzer iken ikinci günde grup 1 ve grup 2 arasında, üçüncü günde ise grup 1 ve 

grup 2 ayrıca grup 1 ve grup 3 arasında anlamlı derecede farklı imiş. Yazarlar sonuç olarak, 

CRP’nin diğer belirteçlere göre daha geç yükseldiğini ve başlangıçtaki tanısal gücünün zayıf 

olduğunu  belirtmişlerdir.  Ayrıca  IL-6  ve  PCT’nin  bakteriyemi/klinik  sepsisin  erken  tanısı 

açısından,  CRP’den daha  duyarlı  ve  özgül  belirteçler  oldukları  konusunda birleşmişlerdir. 

Ardışık  ölçümlerin  IL-6  için  değil,  PCT  için  tanısal  gücünü  artıracağı  düşüncesini 

vurgulamışlardır.  ROC  analizi  ile  bakteriyemi/klinik  sepsis  açısından  eşik  değerleri 

belirlenmeye çalışılmış ve CRP için (1., 2., ve 3. günde) 60 mg/dl, 124 mg/dl ve 111 mg/dl; 

PCT için  (1., 2., ve 3. günde) 0,55 μg/l, 1,04 μg/l ve 1,15 μg/l olarak tespit edilmiştir. IL-6 

için  ise  bu  değerler  (1.,  2.,  ve  3.  günde)  235,1  pg/ml,  85,8  pg/ml,  145,4  pg/ml  olarak 

bulunmuştur. Tüm bu eşik değerleri için özgüllük, duyarlılık ve pozitif prediktivite oranının 

istenilen düzeyden uzak olduğu, sadece negatif prediktivite değerinin %90-95’lerin üzerinde 

oluşu tablo halinde gösterilmiştir.  Ayrıca  yazarlar  sonuçları  değerlendirirken,  çocuklardaki 

FN’de PCT ve IL-6 ile ilgili yayınların rölatif olarak az olması ve literatürdeki örneklerin, 

FN’nin farklı alt gruplarını ve farklı mikroorganizmalara ait infeksiyonları içermesi nedeniyle 

için karşılaştırma yapmada zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir (82).   

Erişkin  kanserli  hastalarda  147  FN  atağının  incelendiği  ve  IL-8  düzeyi  ile  tıbbi 

komplikasyon  gelişimi  arasındaki  ilişkinin  incelendiği  çalışmada,  13  vaka  (%9)  oranında 

sepsis/septik  şok,  mekanik  ventilasyon  ihtiyacı  gelişmiş  ve/veya  ölümle  sonuçlandığı 

bildirilmiştir.  IL-8  için  1000  pg/dl  eşik  değerine  göre  analiz  yapıldığında  erken  septik 

komplikasyonları belirleme açısından duyarlılık %83, özgüllük %97, pozitif prediktif değer 

%50  ve  negatif  prediktif  değer  ise  %99  olarak  bulunmuştur.  Yazarlar  ateşli  dönemin 

başındaki  IL-8  düzeyinin  bakteriyemi  ile  birlikte  olabilen  erken  tıbbi  komplikasyonların 

öngörüsünde  ve  hastaların  yoğun  bakım  desteğine  ihtiyacının  belirlenmesinde  yardıncı 
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olabileceği yorumunu yapmışlardır (83). Aynı yazar grubunun bir önceki makalelerinde IL-8 

değeri  için 2000 pg/dl eşik değerinin aldıklarında gram negatif  bakteriyemi  için duyarlılık 

%53,  pozitif  prediktif  değer  %79  olarak  saptanmıştır.   Eşik  değeri  1000  pg/dl  kabul 

ettiklerinde duyarlılık %60 ve pozitif prediktif değer %54 olarak bulunmuştur (84).

Üç çocukluk çağı kanser merkezinden 146 çocuğun dahil edildiği bir başka çalışmada 

311 FN atağı (nedeni bilinmeyen ateş: 209, lokal infeksiyon: 48, pnömoni: 15, Gram negatif 

mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyemi: 18, Gram pozitif mikroorganizmaların neden 

olduğu  bakteriyemi:  21)  değerlendirilmiş  ve  IL-6  ve  IL-8  düzeyinin  tanısal  değeri 

araştırılmıştır.  Gram  negatif  mikroorganizmaların  neden  olduğu  bakteriyemilerdeki  IL-6 

düzeyi,  nedeni  bilinmeyen  ateş  ve  lokalize  infeksiyonlardaki  düzeyden  daha yüksek  iken; 

Gram pozitif mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyemiler ve pnömonilerdeki düzey ile 

benzer  bulunmuştur.  FN  tipleri  arasında  IL-8  düzeyleri  açısından  belirgin  farklılık 

saptanmamıştır (56).  

Yazarlar  IL-6’nın duyarlılık,  özgüllük,  pozitif  ve negatif  prediktif  değer  olarak IL-

8’den daha güvenilir bulmasına rağmen, yine de tek tanısal test olarak sadece IL-6 düzeyi 

bakılmasının yetersiz olacağı görüşünde birleşmişlerdir.  IL-6 için eşik değeri 235 ve 1000 

pg/ml,  IL-8  için  320  ve  500  pg/ml  gibi  oldukça  yüksek  değerlere  göre  istatistiksel 

değerlendirme yapılmıştır. Yazarlar bu seçimlerinin, daha önce elde edilen sonuçlar nedeniyle 

olduğunu belirtmişlerdir. (Belirtilen eşik değerler için duyarlılıkları sırasıyla %89, %11, %56, 

%44 bulunurken; özgüllükleri %91, %99, %79 ve %89 bulunmuştur. Pozitif prediktif değer 

sırasıyla %38, %33, %14, %20 iken; negatif prediktif değer %99, %95, %97 ve %96 olarak 

saptanmıştır.  Pozitif  prediktif  değerlerin  çok düşük olduğu, negatif  prediktif  değerlerin  ise 

daha değerli olduğu dikkati çekmektedir (56). 

Yazarlar  FN gelişen  kanserli  çocuklarda  IL-6  ve  IL-8  çalışmanın  ciddi  bakteriyel 

infeksiyonların  tanısı  için  -  daha  önce  yayınlanmış  çalışmaların  aksine  -  kısıtlı  değeri 

olacağını savunmuşlardır. Kendi çalışmalarının çok merkezli ve vaka sayısının fazla olması 

nedeniyle, daha az vaka ile tek merkezde yapılan önceki çalışmalardan daha değerli olduğunu 

belirtmişlerdir (56).

Literatürde farklı sonuçlar içeren çok çeşitli çalışmalar olmakla birlikte Sakr ve ark. 

tarafından 2008 yılında yayımlanan bir derlemede Şubat 1990 ile Ekim 2006 tarihleri arasında 
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yayımlanan  30  makale  (9’u  çocuk,  20’si  erişkin  ve  biri  de  karışık)  incelenerek  FN’li 

hastalardaki  PCT  düzeyinin  rolü  belirlenmeye  çalışılmıştır.  Yazarlar,  PCT’nin  sistemik 

infeksiyonun  neden  olduğu  ateşi,  infeksiyöz  olmayan  ateşten  ayırt  edebileceği  sonucuna 

varmışlardır.  Ayrıca  mantar  infeksiyonlarında  da  gecikmiş  bir  PCT  artışı  olabileceği 

belirtilmiştir.  Ancak PCT düzeyinin  Gram negatif  veya  Gram pozitif  mikroorganizmalara 

bağlı infeksiyonları ayırmada minimal rolünün olabileceği ifade edilmiştir. Son olarak FN’li 

hastanın sonucunu tahmin etmede PCT’nin yol gösterici olabileceğini; ancak bu açıdan serum 

CRP ve IL-6’ya üstünlüğünün olmadığını saptamışlardır (85).

Çalışmamızda 30 hastanın 54 FN atağının incelendi ve sadece IL-6 ve IL-8’in bazal 

değeri (nötropenik ancak ateşsiz/infeksiyon bulgusunun olmadığı dönemdeki) çalışıldı. IL-6 

için bazal ortanca değer 12 pg/ml iken, FN dönemindeki ortanca değer 135 pg/ml bulundu 

(Tablo 4 ve 5). Tüm grubun bazal ve FN dönemindeki  değerleri  arası  farkları  anlamlı  idi 

(p=0,00).  Aynı  şekilde  IL-8  için  bazal  ortanca  değer  78,4  pg/ml  iken,  FN  dönemindeki 

ortanca değer 193,8 pg/ml bulundu (Tablo 4 ve 5). Aradaki fark yine anlamlı idi (p=0,00). 

Yani  FN nedeni  ne  olursa  olsun  IL-6  ve  IL-8  düzeyi  ateşsiz  döneme  göre  belirgin  artış 

gösteriyordu. Çalışmamızda bazal IL-6 ve IL-8 düzeyleri arasında pozitif yönde “iyi derecede 

ilişki” (Spearman’s rho: 0,53 ve p=0,00) saptandı. Ayrıca her bir hastanın bazal IL-6 ve IL-8 

düzeyi  FN geliştiği dönemdeki yine kendi IL-6 ve IL-8 düzeyi  ile karşılaştırıldığında yine 

anlamlı olarak artış gözlendi (Tablo 6).

FN’nin farklı  alt  tiplerinde  (sepsis,  klinik infeksiyon,  mikrobiyoloji  ile  kanıtlanmış 

infeksiyon,  nedeni  bilinmeyen  ateş)  CRP,  PCT,  IL-6  ve  IL-8  düzeylerine  bakıldığında, 

sepsiste  PCT,  IL-6  ve  IL-8  değerlerinin  ortalama  ve  ortanca  değerleri  diğer  gruplardan 

belirgin olarak yüksekti (Şekil 3 ve 4). IL-8 için sepsis bakteriyemi ile nedeni bilinmeyen ateş 

ve klinik infeksiyon arasında sınırda bir  anlamlılık  mevcut  iken,  PCT ve IL-6 için  sepsis 

grubundaki yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 7). FN atağı sayısının daha 

yüksek olacağı çalışmalarda bu anlamlılığın daha net ortaya çıkacağı kanısındayız. 

Asıl  amacımız  sepsisi  diğer  FN  tiplerinden  (klinik  infeksiyon,  mikrobiyoloji  ile 

kanıtlanmış  infeksiyon  ve  nedeni  bilinmeyen  ateş)  ayırt  etmek  olduğu  için,  sepsis 

dışındakileri tek grupta toplayıp (yani hastaları sepsis grubu ve diğer grup olarak ikiye ayırıp) 

bu  belirteçlerin  iki  grup  arasında  farklı  olup  olmadığı  araştırıldı.  Sepsisi  olan  ve 

olmayanlarda, CRP düzeyi açısından fark bulunmazken; PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri sepsis 

42



grubunda  (ortalama  ve  ortanca  değerleri)  belirgin  olarak  yüksekti  ve  bu  fark  istatistiksel 

açıdan anlamlı idi (Tablo 9).

Bu sonuçlarla PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri  ile FN alt tiplerinin (yani sepsis, klinik 

infeksiyon, nedeni bilinmeyen ateş ve mikrobiyoloji ile kanıtlanmış infeksiyon) tam ayrımına 

gidilemeyeceği; ancak sepsis olanları olmayanlardan ayırt edebileceği sonucu çıkarıldı.

Tüm hasta  grubunda  bazal  IL-6  ve  IL-8  düzeylerinin,  FN geliştiğinde  yine  kendi 

serum IL-6 ve IL-8 düzeylerinden farklı  olduğu daha önce belirtilmişti  (Tablo  6).  Ayrıca 

FN’nin  alt  grupları  arasında,  hastaların  önceki  ve  sonraki  değerleri  açısından  fark 

araştırıldığında,  klinik infeksiyon ve sepsisi  olanlarda  IL-6 ve IL-8 artışı  anlamlı  düzeyde 

iken;  nedeni  bilinmeyen  ateşi  olanlarda  IL-8  değerlerinde  artış  olmadığı,  sadece  IL-6 

düzeylerinde artış olduğu görüldü (Tablo 8). Nedeni bilinmeyen ateşin öngörülmesinde, IL-8 

düzeylerinde  bazal  değer  ile  fark  olmayışının,  yol  gösterici  olabileceğibileceği  kanısına 

varıldı. 

 

FN dönemindeki CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyleri arasında bağlantı olup olmadığı 

araştırıldığında IL-6 ile IL-8 arasında pozitif  yönde “iyi  derecede ilişki” (p=0,00) saptandı 

(Şekil 8). Yani IL-6 ve IL-8 artışı birbirine paralel oluyordu. Diğer inflamatuar belirteçlerden 

CRP ile PCT arasında “zayıf derecede ilişki”  ve PCT ile IL-6 arasında da “zayıf derecede 

ilişki” mevcuttu. 

Kullandığımız kitlerde eşik değer olmadığı için (IL-6 ve IL-8 için) literatürdeki benzer 

yayınlarda olduğu gibi, daha önceki çalışmalardan elde edilmiş belli eşik değerlerin, sepsis 

olan ve olmayan grupta farklı olup olmadığına bakıldı.  CRP’nin 10, 50 ve 100 mg/dl’lık eşik 

değerleri sepsis tanısı için yeterli değildi. PCT’nin 5 ng/ml’lik eşik değeri sepsis açısından 

sınırda bir anlam içerirken; 10 ng/ml’lik eşik değeri sepsis açısından oldukça anlamlı idi. IL-

6’nın 20, 50 ve 100 pg/ml’lik eşik değerlerinin sepsis tanısı için anlamlılığı saptanmazken; 

IL-8 düzeyinin >200 pg/ml oluşunun istatistiksel anlamlılığı mevcuttu (Tablo 10). 

Testlerin sepsis tanısı için duyarlılık ve özgüllüklerine bakıldığında; CRP’nin 10, 50, 

100 mg/dl’lık  eşik değerleri  için  duyarlılığı  sırasıyla  %100, %40 ve %30 iken; özgüllüğü 

%14,  %47,  %72  idi  (Tablo  10).  Pozitif  prediktif  değer  %20,  %14  ve  %20  iken  negatif 

prediktif değer %100, %77 ve %82 saptandı (Tablo 11). Bu sonuçlar, CRP pozitifliğinden 
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ziyade  CRP’nin  negatif  oluşunun,  sepsisin  dışlanmasında  yeri  olabileceği  şeklinde 

yorumlandı.

PCT değerinin 0,5,  1,  5 ve 10 ng/ml’lik eşik değerleri için duyarlılığı sırasıyla %80, 

%70, %40 ve %20 iken; özgüllüğü %47, %65, %88 ve %100 idi (Tablo 10). Pozitif prediktif 

değer  %25,  %31,  %44  ve  %100  iken;  negatif  prediktif  değer  %91,  %90,  %86  ve  %84 

saptandı  (Tablo  11).  Görüldüğü  gibi  değer  PCT  değeri  >5  ng/ml  olduğunda  özgüllüğü 

artmakta idi ve belirlenen tüm eşik değerlerinde negatif prediktif değerleri oldukça yüksekti. 

IL-6’nın 20, 50 ve 100 pg/ml eşik değerleri için sepsis tanısındaki duyarlılığı sırasıyla 

%100, %80 ve %80 iken; özgüllüğü %12, %22 ve %40 idi (Tablo 10). Pozitif prediktif değer 

%22, %20 ve %25 iken; negatif prediktif değer  %100, %81 ve %88 saptandı (Tablo 11). 

Rakamlardan  da görüldüğü gibi  sepsiste  düzey artmakla  birlikte,  özgüllük  düşüktü.  Diğer 

testlerde de olduğu gibi negatif prediktivite değeri oldukça yüksekti.

IL-8’in 50,  100 ve 200 pg/ml eşik değeri  için sepsis tanısında duyarlılığı  sırasıyla 

%100, %100 ve %80 iken; özgüllüğü %12, %22 ve %65 idi (Tablo 10). Pozitif prediktif değer 

%100, %24 ve %36 iken, negatif prediktif değer %80, %100 ve %92 olarak hesaplandı (Tablo 

11).  Sepsiste  duyarlılığı  yüksek,  ancak özgüllüğü düşüktü.  Diğer  testlerde  de olduğu gibi 

negatif prediktivite değeri daha yüksekti.

Bu sonuçlarla,  ilgili  testlerin  yüksek  oluşlarının  sepsis  açısından kısıtlı  anlamlılığa 

sahip iken, negatif oluşlarının sepsisin dışlanması bakımından daha anlamlı olduğu yorumu 

yapılabilir.  Güncel pratiğimizde,  CRP’yi rutinde çok sık kullanmakla beraber, literatürdeki 

sonuçlar  ve  kendi  verilerimiz  ışığında,  FN’yi  yönetirken  CRP’ye  gereğinden  fazla  değer 

verdiğimiz  düşünüldü.  CRP’nin  sadece  negatifliğine  anlam  yüklenmesi  daha  uygun  bir 

yaklaşım  olacaktır.  Sonuçlarımızda  sepsisin  tanısında  veya  dışlanmasında  daha  değerli 

olduğunu  gördüğümüz  PCT’nin  aynı  zamanda  birçok  laboratuvarda  yapılabiliyor  olması 

nedeniyle,  günlük  pratiğimize  kolayca  sokulabileceği  düşüncesindeyiz.  IL-6  ve  IL-8’in 

günlük uygulamada kullanılması günümüz için mümkün değildir. 

Çalışmamızda  yer  verdiğimiz  bir  başka  parametre  olan  MBP,  bakteri  klirensini 

opsonizasyon ve direkt lizis yoluyla artırmaktadır (61,62). Bu durum erişkinlerde yapılan bazı 

tutarlı  çalışmalarla  gösterilmiştir  (71,72,74).  Ancak  üç  çocuk çalışmasında  kısa  kümülatif 
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gözlem  süresi  ve  FN  atağı  sayısının  yetersiz  olması  nedeniyle  bu  birliktelik  yeterince 

belirlenememiştir (75,76,86). 

Dolaşımdaki serum MBP konsantrasyonu 1000 kat kadar farklılık gösterebilir. Büyük 

çoğunluğu  genetik  olarak  tanımlanmış  olan  düşük  MBP  konsantrasyonları,  yüzeyler  ve 

opsonik  defektlerle  ilgili  kompleman  aktivasyonu  yetersizliği  ile  birliktedir.  Beyaz  ırkın 

%30’unda  serum  MBP  düzeyi  düşüktür  ve  %5-10’unda  ciddi  yetersizlik  mevcuttur 

(66,68,69). 

Sağlıklı  erişkinlerde,  MBP  eksikliği  meningokok  infeksiyonları  dışında  infeksiyon 

riskini  artırmaz.  Ancak MBP eksikliği  olan  küçük çocuklarda,  beraberinde  immün defekt 

varsa,  yoğun  bakım  ünitesinde  yatıyorsa,   immünsupresyonu  varsa  veya  kemoterapi 

uygulanıyorsa infeksiyon riski artmaktadır.

Neth ve ark. çoğunlukla hematolojik malignitesi olan ve kemoterapi uygulanan 100 

kanserli çocukta FN epizotlarını MBP düzeyi ile ilişkilendirmişlerdir. Altı aylık takipte FN 

süresi  ile  MBP  düzeyi  arasında  negatif  ilişki  saptamışlardır.  Ayrıca  MBP  eksikliği  olan 

kanserli hastalarda nötropenik dönemde ateş süresinin belirgin uzadığını göstermişlerdir (86).

 

Peterslund ve ark. da erişkin kanserli  hastalar  üzerinde çalışmışlar  ve Neth ve ark. 

tarafından  yapılan  çalışmanın  sonucuna  benzer  sonuçlara  varmışlardır.  Farklı  hematolojik 

kanserler  nedeniyle  tedavi  edilen 54 erişkin hastada kemoterapiden  sonraki 3 hafta  içinde 

gelişen  infeksiyonların  şiddeti  ile  MBP  düzeyini  ilişkilendirmişlerdir.  16  hasta  ciddi 

infeksiyon yaşarken 38 hastada infeksiyon gözlenmemiştir.  Birinci  grubun çoğunda (%94) 

MBP düzeyi <0,55 µg/ml iken; ikinci grubun sadece %37’sinde bu düzeylerin altında MBP 

düzeyi saptanmıştır (71).  

Erişkinlerde yapılan benzer çalışmalarda zıt sonuçlar elde edilmiştir.  Schlapbach ve 

ark. tarafından yapılan çalışmada 94 yeni  tanılı  kanserli hastada MBP düzeyi  ölçülerek ve 

hastaların FN atağı sıklığı,  süresi ve nedenleri  ile ilişkisi araştırılmıştır.  Hastalarda median 

MBP düzeyi  2564 ng/ml bulunmuştur.  Hastaların 10’unda (%11) çok düşük (<100 ng/ml) 

değerler, 25’inde (%26) düşük (100-999 ng/ml) değerler ve 59’unda (%63) normal (>1000 

ng/ml) değerler saptanmıştır.  Çok düşük ve normal MBP düzeyine sahip hastalarda, düşük 

MBP düzeyine sahip hastalara göre daha sık FN atağı görülmüştür. Düşük düzeyli gruba göre, 
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risk oranı ve p değeri çok düşük düzeyli grupta 1,93 ve p=0,014 iken; normal grupta 1,64 ve 

p=0,011 bulunmuştur. Çok düşük düzeylere sahip grup, daha sık ciddi bakteriyel infeksiyon 

(bakteriyemi ve pnömoni) geçirirken (risk oranı: 4,49 ve p=0,003); normal düzeylere sahip 

grup herhangi bir mikroorganizmanın tespit edilemediği infeksiyonlar yaşamıştır (risk oranı: 

1,85 ve p=0,014).  Yazarlar, normal düzeylere sahip hastalarda görülen yüksek FN sıklığını 

sürpriz bir sonuç olarak değerlendirirken,  bu konuda prospektif çalışmalara  ihtiyaç olduğu 

yorumunu yapmışlardır (87). 

Çalışmada kemoterapi  yoğunluğu ve süresi  de dikkate  alınmış  ve çok düşük MBP 

düzeylerini  yoğun  miyelosupressif  tedavi  ile  ilişkilendirilmiştir.  Özellikle  solid  tümörlerin 

kemoterapilerinde  ve  indüksiyon/konsolidasyon  dönemindeki  ALL  hastalarındaki  duruma 

dikkat  çekilmiştir.  Bu  durum  adaptif  immünitenin  bozulduğu  fakat  opsonize  bakterilerin 

fagositozu  için  hala  yeterli  nötrofil  sayısına  sahip  olunduğu durumlarda  MBP’nin  önemli 

olduğu  şeklindeki  güncel  görüşü  desteklemektedir  (63,69).  Yoğun  miyelosupressif  ve 

miyeloablatif  kemoterapi  altındaki  hastalarda,  beraberinde  hemen  hemen  fagositik 

fonksiyonun  yokluğu  ile  birlikte  uzamış  ciddi  nötropeni  varlığında  MBP’nin  azaldığı 

görüşünü savunmuşlardır.  Bu nedenle sonraki çalışmalarında özellikle  kanser tanısını  yeni 

almış hastalardaki MBP düzeylerini -MBP fenotipini incelemeden- araştırmayı planladıklarını 

belirtmişlerdir (87).    

Kanser  tanısını  yeni  alan  hastalardaki  MBP ölçümü  ve  buna  göre  risk  sınıflaması 

yapmanın,  MBP’nin  maligniteden  veya  beraberindeki  inflamasyondan  etkilenebileceği 

düşüncesi ile hatalı  olacağı düşünülebilir.  Ancak MBP yetersizliği olan hastalar infeksiyon 

stresi altında bile MBP düzeyinde ciddi artış yapamadıkları için MBP ölçümü ile ilişkili hata 

olası değildir (76,86,88).

Son zamanlarda kanserli çocuk hastalarda yapılan iki çalışmada da MBP eksikliği ile 

FN arasında ilişki bulunamamıştır (76,77). 

Kilpatrick  ve ark.  tarafından hematolojik  maligniteli  128 hasta ve 566 sağlıklı  kan 

donörlerinde MBP, L-ficolin ve H-ficolin düzeyi çalışmışlardır. Maligniteli hastalardan tedavi 

öncesinde, nötropeninin yaklaştığı dönemde ve nötropeninin düzelme dönemi olmak üzere en 

az 3 ayrı kan örneği almışlardır. Kemoterapi alan grupta MBP düzeyi sağlıklı kan donörlerine 

göre belirgin olarak yüksek bulunmuştur (p<0,0001). Yazarlar bu durumun sürpriz olmadığını 
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belirterek ve daha önceki yayınlarına atıfta bulunmuşlardır. MBP düzeylerinin genetik olarak 

belirlenmekle beraber,  genetik dışı  faktörlerden de etkilenmesi  ile  ilişkilendirmişlerdir.  Bu 

çalışmada median değer sırasıyla  2,85  µg/ml ve 1,3  µg/ml’dir.  Ateşli  gün sayısı  ile MBP 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p: 0,15). Kontrol grubundaki sağlıklı kan 

donörlerinin %10’unda MBP düzeyi < 0,1 µg/ml bulunmuştur. MBP düzeyi < 0,1 µg/ml olan 

grupta  majör  infeksiyon  oranı  diğer  gruba  göre  daha  yüksek  oranda  görülmekle  birlikte; 

aralarında  istatistiksel  fark  gözlenmemiştir  (p=0,16).  MBP  düzeyi  ne  olursa  olsun  tüm 

hastalarda  minör  infeksiyon  bulgusuna  rastlanmıştır.  MBP düzeylerinin  tedavi  öncesinde, 

nötropeninin  yaklaştığı  dönemde  ve  nötropeninin  düzelme  döneminde  stabil  bir  seyir 

gösterdiği kaydedilmiştir.  Yazarlar çalışmanın sonuçlarının Neth ve ark. tarafından yapılan 

çalışma ile ters düştüğünü, Neth ve ark.’nın çalışma grubunun çocuk hastalardan oluşması ve 

transplantasyon  hastalarının  dahil  edilmemesi  nedeniyle  hasta  popülasyonunun  farklı 

olduğunu belirtmişlerdir (89). 

Bizim  çalışmamızda,  54  FN  atağında  bazal  (nötropenik  ancak  ateşsiz  iken)  MBP 

düzeylerine  bakıldı.  Ortalama  değer  311,51  ng/ml  ve  ortanca  değer  302,26  ng/ml  idi. 

Literatürde belirtilen normal değerlere göre sınıflandırıldığında hastalarımızın 50’si (%90,8) 

düşük ve 4’ü (%9,2) çok düşük değere sahipti. Normal değere sahip hastamız yoktu. MBP 

düzeyinin  genetik  olarak  belirlendiğini  ancak  genetik  dışı  faktörlerden  de  etkilendiğinin 

belirtmiştik.  Çok  düşük  ve  düşük  MBP  düzeylerini  yoğun  miyelosupressif  tedavi  ile 

ilişkilendiren  yazarlar,  özellikle  solid  tümörlerin  kemoterapilerinde  ve 

indüksiyon/konsolidasyon  dönemindeki  ALL  hastalarındaki  duruma  dikkat  çekmişlerdir. 

Bizim hasta grubumuzun hepsi yoğun miyelosupressif tedavi alan hastalardan oluşmakta idi. 

Hastalarımızın 16’sı (%53,3) ALL,  10’u (%33,3) AML, üçü (%10) HDL ve biri (%3,3) NRB 

idi. Ayrıca serum örnekleri hastalığın tanı aşamasında değil de, yoğun kemoterapinin ilerleyen 

dönemlerinde alınmıştı. Ancak yine de literatürdeki diğer çalışmaların da kanserli hastalarda 

yapıldığı  göz önüne alınırsa,  bizim hastalarımızın MBP düzeylerinin belirgin olarak düşük 

olduğunu belirtebiliriz.  Sepsisi  olan  gruptaki  MBP düzeyi  (median:  281,62 ng/ml),  sepsis 

olmayan  gruptaki  hastaların  düzeylerinden  (308,56  ng/ml)  daha  düşüktü.  Ancak  bu  fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,5) (Tablo 13). 

Bu  durum  bir  takım  çalışmalarla  uyuşmakta,  bazıları  ile  ise  uyuşmamaktadır. 

Literatürlerle de sunulduğu gibi MBP düzeyleri ve sepsis ilişkisi konusunda çok net veriler 

bulunmamaktadır. 
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER

Farklı  maligniteler  nedeniyle  kemoterapi  almakta  olan  15-191  aylık  30  çocuktan 

nötropenik dönemin başında (bazal) ve FN geliştiğinde kan örnekleri alındı. Bazal kanlardan 

IL-6, IL-8 ve MBP, FN dönemindeki kanlardan ise CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 çalışıldı. CRP, 

PCT, IL-6 ve IL-8’nin FN’nin alt tipleri için tanısal değeri araştırıldı. Ayrıca MBP düzeyleri 

ile sepsis gelişimi arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlar:

1. Hastalarımızın 16’sı ALL, 10’u AML, 3’ü HDL ve 1’i NRB idi (Tablo 2).

2. FN  ataklarının  22’si  ALL’li  hastalara,  24’ü  AML’li  hastalara,  yedisi  HDL’li 

hastalara ve biri de NRB’li hastaya aitti (Tablo 2).

3. FN ataklarından 24’ü (%44,5) klinik infeksiyon, 17’si (%31,5) nedeni bilinmeyen 

ateş, 10’u (%18,5) sepsis ve 3’ü (%5,5) mikrobiyoloji ile kanıtlanmış infeksiyon idi 

(Tablo 4 ve Şekil 2).

4. Ortanca değerler bazal IL-6 için 12 pg/ml, bazal IL-8 için 78,4 pg/ml idi. FN’deki 

değerler ise CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 için sırasıyla 47,5 mg/dl, 0,6 ng/ml, 135 pg/ml 

ve 193,8 pg/ml idi (Tablo 5 ve 6).

5. Bağlantı  analizlerinde  bazal  IL-6  ve  IL-8  arasında,  pozitif  yönde  “iyi  derecede 

ilişki” (Spearman’s rho: 0,53 ve p=0,00) saptandı (Şekil 9).

6. Bazal IL-6 ve IL-8 düzeyleri, FN’deki IL-6 ve IL-8 düzeylerinden (hastaların yine 

kendi değerlerinden) anlamlı olarak farklı idi (p=0,00) (Tablo 7).

7. FN’yi dört alt gruba (sepsis, nedeni bilinmeyen ateş, mikrobiyoloji ile kanıtlanmış 

infeksiyon, klinik infeksiyon) ayırıp CRP, PCT, IL-6 ve IL-8 düzeylerinin FN’nin 

alt tiplerinde birbirinden farklı olup olmadığı incelendi. PCT, IL-6 ve IL-8 düzeyi 

sepsis grubunda belirgin olarak yüksekti. Sepsis grubu ile, nedeni bilinmeyen ateş 

ve  klinik  infeksiyon  grubu arasında  IL-8 düzeyi  açısından sınırda  bir  anlamlılık 

mevcuttu. Olgu sayısının artırılması ile aradaki fark daha anlamlı hale gelebileceği 
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düşünüldü.  Bunun  dışında  PCT  ve  IL-6  düzeyleri  açısından  FN  alt  grupları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi (Tablo 8).

8. FN’nin alt grupları arasında hastaların önceki ve sonraki değerleri arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığı araştırıldı. Klinik infeksiyon ve sepsisi olan hastaların bazal 

IL-6 ve IL-8 değerleri,  yine kendi ateşlendiklerindeki IL-6 ve IL-8 değerlerinden 

farklı  idi  (p<0,05).  Nedeni  bilinmeyen  ateşte,  bazal  ve  FN’deki  IL-8  düzeyleri 

benzer iken (p=0,056); bazal ve FN’deki IL-6 düzeyleri farklı idi (p=0,01) (Tablo 

9). Nedeni bilinmeyen ateş tanısı için IL-8’den yararlanılabileceği sonucuna varıldı.

9. Asıl  amacımız  sepsisi  diğer  FN tiplerinden  (klinik  infeksiyon,  mikrobiyoloji  ile 

kanıtlanmış infeksiyon ve nedeni bilinmeyen ateş) ayırt etmek olduğu için, sepsis 

dışındakileri tek grupta toplayıp (yani hastaları sepsis grubu ve diğer grup olarak 

ayırıp) bu belirteçlerin iki  grup arasında farklı  olup olmadığı araştırıldı.  CRP iki 

grupta farklı değil iken; PCT, IL-6 ve IL-8 sepsis grubunda belirgin olarak yüksekti 

ve bu fark anlamlı idi (p<0,05) (Tablo 10, Şekil 5-8).

10. FN dönemindeki IL-6 ile IL-8 arasında pozitif yönde “iyi derecede ilişki” (rho: 0,6 

p=0,00) mevcuttu (Şekil 9). CRP ile PCT arasında “zayıf derecede ilişki” (rho: 0,25 

p=0,04) ve PCT ile  IL-6 arasında da “zayıf  derecede ilişki”  (rho: 0,33  p=0,01) 

mevcuttu. 

11. Kullandığımız  kitlerde  eşik  değerler  bulunmadığı  için,  inflamatuar  belirteçlerin 

literatürdeki  çalışmalardan  alınan  belirli  eşik  değerlerine  göre  negatif/pozitif 

oluşlarının sepsis açısından anlamlılığı araştırıldı (Tablo 11). 

• CRP  düzeyinin  10,  50  ve  100  mg/dl’lık  eşik  değerleri  sepsis  tanısı  için 

anlamlı değildi. 

• PCT düzeyinin  5 ng/ml’lik  eşik  değeri  sepsis  açısından sınırda  bir  anlam 

içerirken;  10  ng/ml’lik  eşik  değeri  sepsis  açısından  oldukça  anlamlı  idi 

(p<0,05). 

• IL-6 düzeyinin 20, 50 ve 100 pg/ml’lik eşik değerlerinde sepsis tanısı için 

istatistiksel anlamlılığı yoktu.
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• IL-8 düzeyinin >200 pg/ml oluşunun sepsis tanısı için istatistiksel anlamlılığı 

mevcuttu (p<0,05). 

12. İnflamatuar belirteçlerin literatürdeki çalışmalardan alınan belirli eşik değerlerinde 

sepsisyi öngörmedeki duyarlılık ve özgüllük değerleri araştırıldı (Tablo 10). 

• CRP düzeyinin 10, 50, 100 mg/dl’lik eşik değeri için duyarlılık sırasıyla %100, 

%40 ve %30 iken; özgüllük %14, %47, %72 idi. Pozitif prediktif değer %20, 

%14 ve %20 iken negatif prediktif değer %100, %77 ve %82 olarak saptandı 

(Tablo 11). Bu sonuçlar, CRP pozitifliğinden ziyade CRP’nin negatif oluşunun, 

sepsisin dışlanmasında yeri olabileceği şeklinde yorumlandı.

• PCT düzeyinin 0,5,  1,  5 ve 10 ng/ml’lik eşik değeri için duyarlılık sırasıyla 

%80, %70, %40 ve %20 iken; özgüllük %47, %65, %88 ve %100 idi (Tablo 

10).  Pozitif  prediktif  değer  %25,  %31,  %44 ve %100 iken;  negatif  prediktif 

değer %91, %90, %86 ve %84 saptandı. Görüldüğü gibi PCT düzeyi >5 ng/ml 

olduğunda  özgüllüğü  artıyordu  ve  belirlenen  tüm  eşik  değerlerinde  negatif 

prediktif değerleri oldukça iyi idi. 

• IL-6  düzeyinin  20,  50  ve  100  pg/ml’lik  eşik  değeri  için  duyarlılık  sırasıyla 

%100, %80 ve %80 iken; özgüllük %12, %22 ve %40 idi. Pozitif prediktif değer 

%22, %20 ve %25 iken, negatif prediktif değer  %100, %81 ve %88 saptandı. 

Rakamlardan  da  görüldüğü  gibi  sepsiste  düzey  artıyordu,  ancak  özgüllük 

oldukça  düşük  idi.  Diğer  testlerde  de  olduğu  gibi  negatif  prediktif  değeri 

hastalığın dışlanmasında yardımcı olacağı sonucuna varıldı.

• IL-8 düzeyinin 50,  100 ve 200 pg/ml’lik  eşik değeri  için  duyarlılık  sırasıyla 

%100, %100 ve %80 iken; özgüllük %12, %22 ve %65 idi.  Pozitif prediktif 

değer  %100, %24 ve %36 iken,  negatif  prediktif  değer  %80, %100 ve %92 

saptandı. Sepsiste duyarlılığı yüksek, ancak özgüllüğü düşüktü. Diğer testlerde 

de olduğu gibi negatif prediktivite değeri oldukça değerli idi.

13. Sonuçta  sepsis  tanısında  altın  standart  kan  kültüründe  etkenin  üretilmesidir. 

İnfeksiyon  belirteçlerine  bakarak  sepsisi  tanımak/dışlamak,  kültür  sonuçları 

çıkıncaya kadar bize zaman kazandıracaktır. 
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14. Elli  dört  FN atağındaki  bazal  MBP düzeyleri  bakıldı.  Sepsis  gelişimi  ile  ilişkisi 

araştırıldı. Ortalama 311,51 ng/ml ve ortanca değer 302,26 ng/ml idi.

15. Hastalarımızın  50’si  (%90,8)  düşük  (100-999  ng/ml)  ve  4’ü  (%9,2)  çok  düşük 

(<100 ng/ml)  değerlere  sahipti.  Normal  değere sahip hastamız  yoktu.  Bu durum 

MBP düzeylerinin yoğun miyelosupressif tedaviden etkilenmesi ile ilişkilendirildi.

16. Sepsisi  olan  gruptaki  MBP  düzeyi  (median:  281,62  ng/ml),  sepsisi  olmayan 

gruptaki  hastaların  düzeylerinden  (308,56  ng/ml)  daha  düşüktü.  Ancak  bu  fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,5) (Tablo 13).

17. MBP düzeyinin sepsis açısından duyarlılığı  %0, özgüllüğü %90, pozitif  prediktif 

değeri %0 ve negatif prediktif değeri %79 idi. 
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