
1838. Febril Nötropeni Simpozyumu

Girifl: Kanser hastalar›nda infeksiyonlar mortalite ve morbiditenin en önde gelen nedenlerdir.
Fungal infeksiyonlar, özellikle de fungemiler, bakteriyel infeksiyonlara göre daha az s›kl›kta görül-
mekle birlikte mortalite oranlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle giderek önem kazanmaktad›r.

Metod: Eylül 2005-Aral›k 2007 tarihleri aras›nda Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ‹ç Hastal›kla-
r› servislerinde yatan hemato-onkoloji hastalar› fungemi geliflimi aç›s›ndan takip edildi.

Sonuçlar: Bu sürede izlenen toplam 1075 hastan›n %52 (561)’si hematolojik malignitesi olan
hastalard›. Hematolojik maligniteleri olan hastalar aras›nda birinci s›kl›kta lenfoma görülürken
(%49, n= 276), solid tümörlü hastalarda gastrointestinal sistem maligniteleri ilk s›rada görüldü
(%34, n= 174). Hastalar›n 13’ü allojeneik ve sekizi otolog kök hücre nakli olmak üzere 21’ine kök
hücre nakli yap›ld›. ‹zlenen hastalar›n %3.3’ünde (n= 36) fungemi tespit edildi. Fungemi geliflen
hastalar›n %69 (n= 25)’u solid tümörlü hastalard›. Hastalar›n yafl ortalamas› 54 ± 16 ve %63’ü ka-
d›nd›. Fungemi geliflen hastalar›n %60’› son 30 gün içinde genifl spektrumlu antibiyotik kullan-
m›flt›, %30’unun son 30 gün içindeki absolu nötrofil say›s› (ANC) < 500/mm3 idi ve fungemi an›n-
da %20’sinde ANC < 100/mm3 idi. Hastalar›n %70’inde santral venöz kateter, %70’inde parente-
ral beslenme öyküsü ve %30’unda geçirilmifl majör cerrahi öyküsü vard›. Hastalar›n yedisinde
(%1) organ tutulumu gösterildi ve bunlar›n alt›s› akci¤er tutulumu ile ortaya ç›kt›. Hastalar›n %50
(21)’sinde fungemi nedeni Candida albicans iken %10 (7)’u Candida tropicalis, %10 (5)’u Can-
dida parapsilosis idi. Dört hastada birden fazla kandida türü izole edildi. On iki hastada (%30)
santral venöz kateter, sekiz (%20) hastada idrar, bir hastada püy, bir hastada derin trakeal aspirat
ve bir hastada safra kültüründen fungemi etkenleri izole edildi. Tedavide %58 oran›nda flukona-
zol, %19’unda kaspofungin, %0.8’i amfoterisin B kullan›ld›. Hastalar›n %30’unda bafllang›çta uy-
gulanan antifungal tedaviler de¤iflitirildi. Fungemi hastalar›nda sa¤kal›m oran› %20 idi, %40’›nda
fungemiye ba¤l› mortalite görüldü.

Yorum: Fungemi solid tümörlü hastalarda ve nötropenik olmayan dönemde daha s›k görülmek-
tedir. Fungemi geliflimi aç›s›ndan risk grubu oluflturan hastalar›n iyi tan›mlan›p risk faktörlerinin
azalt›lmas›, h›zl› tan› ve erken tedavi bafllanmas›na önem verilmesi gerekmektedir.

KKaannsseerr  HHaassttaallaarr››nnddaa  FFuunnggeemmii  GGöörrüüllmmee  SS››kkll››¤¤››::
HHaacceetttteeppee  DDeenneeyyiimmii

PP003344 Fungal ‹nfeksiyonlar

A. Özveren, N. Çal›k Başaran, Ö. Uzun
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, İç Hastal›klar› Anabilim Dal›, İnfeksiyon Ünitesi, Ankara


