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Girifl: ‹nvaziv pulmoner aspergilloz, transplantasyon al›c›lar› ve uzam›fl nötropenisi olan hastalar-
da önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Aspergillus fumigatus ve Aspergillus flavus en s›k gö-
rülen Aspergillus türleri aras›nda yer almaktad›r. Son y›llarda ise, s›kl›kla amfoterisin B dirençli
olan A. terreus’a ba¤l› infeksiyonlar bildirilmektedir. 

Olgu: Aral›k 2006 tarihinde akut miyeloid lösemi (AML) tan›s› alan, 22 yafl›ndaki erkek hastada
remisyon indüksiyon tedavisi s›ras›nda febril nötropeni ata¤› geliflti. Hastaya piperasilin/tazobak-
tam ve siprofloksasin kombinasyon tedavisi baflland›. Ancak tedavinin 72. saatinde hastan›n ate-
flinin devam etmesi üzerine imipenem tedavisine geçildi. Toplam antibakteriyel tedavinin yedinci
gününde ateflin devam etmesi ve akci¤er tomografisinde mantar infeksiyonuyla uyumlu yayg›n
nodüller saptanmas› nedeniyle hastaya kaspofungin tedavisi baflland›. Akci¤erde fizik muayene
bulgular› ve genel durumu kötüleflen hastaya akci¤erin yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl› tomogra-
fisi (YRBT) çekildi. Her iki akci¤erde bulunan nodüllerin say›s›nda art›fl saptand›. Bronkoskopi ya-
p›lan hastan›n korunmufl f›rçalama yöntemi ile al›nan örne¤in mantar kültüründe Rhodotorula mu-
cilaginosa üredi. Kan mantar kültürlerinde üreme olmad›. Kaspofungin tedavisi 10. gününde son-
land›r›larak, lipozomal amfoterisin B ve levofloksasin tedavileri eklendi. Bu tedavinin 5-10. gün-
lerinde atefli subfebril seyretti ve imipenem tedavisi bu dönemde sonland›r›ld›. Klinikte takip edi-
len hastan›n ateflinin tekrar yükselmesi nedeniyle hastaya ikinci kez bronkoskopi yap›ld›. Korun-
mufl f›rçalama yöntemi ile al›nan kültürde Esherichia coli üredi. Tedaviye tekrar imipenem eklen-
di. Hastan›n 7-10 gün aral›klarla çekilen akci¤er YRBT bulgular›nda gerileme saptanmamas› ve es-
ki nodüllerde kaviteleflme ve hilal iflareti saptanmas› üzerine, lipozomal amfoterisin B tedavisi de
sonland›r›larak, kaspofungin ve vorikonazol kombinasyon tedavisi baflland›. Tedavi de¤iflikli¤i ön-
cesinde al›nan balgam kültüründe Aspergillus terreus üredi. ‹kili antifungal tedavisine devam edi-
len hastaya, hematoloji klini¤i taraf›ndan tekrar kemik ili¤i yap›ld›. Kemik ili¤inin blastlarla infilt-
re olmas› nedeniyle dirençli AML kabul edilerek, hastaya kurtarma kemoterapisi baflland›. Hasta
kombine antifungal tedavinin 14. gününde öldü.

Sonuç: Hematolojik kanserlerden en s›k AML’de invaziv fungal infeksiyon geliflmektedir. AML’de
kemoterapiyi takiben oluflan nötropenin derin ve uzun süreli olmas›, hücresel immünitenin uzun
süre bask›lanmas› ve altta yatan hastal›¤›n remisyonda olmamas› fungal infeksiyon geliflimi için
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yüksek risk oluflturmaktad›r. Hematolojik kanserli hastalar›n tedavi rejimlerinde meydana gelen
geliflmeler, hematopoietik kök hücre transplantasyonun artan oranda uygulanmas› ve yayg›n fun-
gal profilaksi ve tedavi kullan›lmas› ile bu hastalar›n yaflam süreleri uzamaktad›r. Ancak bu gelifl-
melerin yan›nda dirençli fungal infeksiyonlar›n görülme s›kl›¤› artmaktad›r. Olgumuzda da lipozo-
mal amfoterisin B kullan›m› s›ras›nda, A. terreus’un etken oldu¤u invaziv pulmoner aspergilloz gö-
rüldü. A. terreus, s›kl›kla amfoterisin B dirençli olmas›n›n yan› s›ra, di¤er Aspergillus türleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha a¤›r klinik tablo ve daha yüksek mortalite oranlar› ile seyretmektedir.
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