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‹nvaziv fungal infeksiyonlar (‹F‹) kanserli çocuklarda önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir
ve insidans›nda art›fl vard›r. Bu art›fl›n nedenleri; yüksek doz ve yo¤un kemoterapi protokollerinin
uygulanmas›, nötropenik dönemin uzamas›, genifl spektrumlu antibiyotiklerin uzun süreli verilme-
si ve santral venöz kataterlerin kullan›lmas›d›r. En s›k etken Candida spp. olmas›na karfl›n, non-
albicans ve Aspergillus türlerinin, s›kl›¤›nda da art›fl olmufltur. 

Çal›flmam›zda EORTC-2002 kriterlerine göre ‹F‹ tan›s› alan olgular›m›z de¤erlendirildi. 

Gereç ve Yöntem: Merkezimizde Ocak 2003-Aral›k 2006 tarihleri aras›nda lösemi ve kemik ili-
¤i yetmezli¤i tan›s› alan 87 olgunun verileri olarak de¤erlendirildi. Kolonizasyonu olanlar çal›flma
d›fl› b›rak›ld›. Atefl; aksiller ölçümde > 38°C veya bir saat boyunca > 37.5°C olmas›, nötropeni
ANS < 500/mm3 olarak tan›mland›. ‹F‹ tan›s› için idrar, kan kültürleri tedavi öncesi al›nd› ve hafta-
da iki kez serum galaktomannan düzeyi çal›fl›ld›. Ateflin dördüncü-yedinci gününde akci¤er yük-
sek rezolüsyonlu bilgisayarl› tomografi çekildi. Ek bulgu varsa di¤er radyolojik incelemeler, doku
biyopsisi ve bronkoalveolar lavaj yap›ld›. Tan› örneklerinde polimeraz zincir reaksiyonu yap›lama-
d›. EORTC/MSG-2002 ‹F‹ kriterlerine göre olas›, kuvvetli olas› ve kesin ‹F‹ tan›mland›. Empirik an-
tifungal tedavide amfoterisin B deoksikolat, lipozomal amfoterisin B ve vorikonazol ve/veya kas-
pofungin kullan›ld›. 

Bulgular ve Sonuç: Olgular›m›z›n 16 (%18)’s›nda ‹F‹ saptand›. Ortalama yafl 9.72 y›l (3-16 y›l).
E/K:12/4 idi. Altta yatan hematolojik hastal›klar de¤erlendirildi¤inde lösemi (yedi akut lenfoblas-
tik lösemi, dört akut miyeloid lösemi) %69, Aplastik anemi (AA) (n= 4; %25) ve hemofagositik
sendrom (HLH) (n= 1; %6) olarak saptand›. Santral venöz kateter kullan›lmad›. Konakç› faktörler-
den; tümünde uzam›fl nötropeni ve iki AA’li hasta d›fl›nda immünsüpresif tedavi kullan›m› vard›.
En s›k aspergillozis (n= 11) ve ikincil olarak kandidemi (n= 4) saptand›. Aspergillozisli olgularda;
kesin (n= 4), kuvvetli olas› (n= 6) ve bir olguda olas› ‹F‹ tan›mland›. Kandidemilerde en s›k etken
Candida albicans (n= 3) idi ve iki olguda hepatosplenik kandidiyazis geliflti. Tüm olgularda ilk ilaç
seçene¤i amfoterisin B deoksikloat idi. Ancak hepsinde oluflan yan etkiler nedeniyle lipozomal am-
foterisin B ile tedaviye devam edildi. Lipozomal amfoterisin B tek bafl›na 10 olguda kullan›ld› (as-
pergillozis= 7 ve kandidemia= 3). Bu olgulardan alt›s› (n= 6/10, %60) baflar› ile tedavi edildi an-
cak, dördü (%40) dirençli ‹F‹ nedeniyle kaybedildi. Di¤er alt› olguya lipozomal amfoterisin B’ye ya-
n›ts›zl›k nedeniyle vorikonazol ve/veya kaspofungin verildi. Bu olgulardan ikisi dirençli ‹F‹ ve efllik
eden gram-negatif sepsis ile kaybedildi. Sonuç olarak, grubumuzda toplam mortalite %44 (n=
7/16) bulundu. Kaybedilen olgular›n %85 (n= 6) ilerleyici ‹F‹ (n= iki olguda efl zamanl› gram-ne-
gatif sepsis), bir olgu ise dirençli lösemi nedeniyle kaybedildi. On alt› olgunun dokuzu (%56) ise
lipozomal amfoterisin B veya vorikonazol ve/veya kaspofungin ile baflar›l› bir flekilde tedavi edildi.
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