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Mukormikozis nadir görülen, invaziv ve fulminan seyirli saprofitik bir fungal infeksiyondur. Mu-
kor cinsi mantarlar çevremizde yayg›n olarak bulunmas›na ra¤men genellikle diyabetik ve immün
düflkün hastalarda infeksiyona yol açar. Rinoserebral, akci¤er, cilt, gastrointestinal sistem ve de-
ri tutulumu olabilece¤i gibi yayg›n olarak da karfl›m›za ç›kabilir. Hastal›k vasküler invazyon, trom-
boz ve doku nekrozuyla karakterizedir. Biz de burada ön kolda mukora ba¤l› nekroz geliflen ve an-
tifungal tedaviye ra¤men debridman ve greft gereksinimi gösteren olgumuzu sunduk. K›rk dört ya-
fl›nda erkek hasta atefl, bulant› ve kusma flikayetleriyle baflvurdu. Trombositopeni ve beyaz küre
yüksekli¤i mevcut olan hastaya yap›lan tetkikler sonucu Philadelphia kromozomu (+) akut lenfob-
lastik lösemi tan›s› kondu. Hidroksiüre ve takiben vinkristin + metilprednizolon ile sitoredüksiyon,
daha sonra da imatinib + L-asparajinaz, metilprednizolon, vinkristin, siklofosfamid ve daunorubi-
sinli remisyon indüksiyon protokolü baflland›. Bu arada hastada steroide ba¤l› oldu¤u düflünülen
kan fleker yüksekli¤i de geliflti. Atefle yönelik piperasilin-tazobaktam ve amikasin alt›nda atefli
kontrolde olan hastan›n sol ön kolda intraket girifl bölgesine uyan yerde eritem, endürasyon taki-
ben nekrotik özellikte büllöz lezyon geliflti. Lokal mupirosin, serum fizyolojik ve elevasyon uygu-
lanan hastadan ektima gangrenosum ön tan›s›yla punch biyopsi al›nd›, Gram doku kültürü gönde-
rildi. Gram doku kültüründe Mucorales spp. izole edilen hastaya klasik amfoterisin B baflland› an-
cak azotemi geliflmesi üzerine kesildi. Minimum inhibitör konsantrasyonu de¤erleri amfoterisin B
için 0.25 mg/mL, flukonazol için 64 mg/mL, itrakonazol için 0.094 mg/mL, vorikonazol için 0.094
mg/mL olan hastan›n tedavisine vorikonazol ile devam edildi. Buna ra¤men lezyonda progresyon
gözlenen hastaya debridman + greft uyguland›. Antifungal tedaviyi etkin doz ve süre kullanan has-
taya cerrahi sonras› gerekli süre beklendikten sonra vorikonazol tedavisi alt›nda etoposid + vink-
ristinli birinci konsolidasyon tedavisi baflland›. Ancak bu tedavi sonras› lezyon bölgesinde oste-
omiyelit geliflti. Sonuç olarak mukormikozis erken tan› ve agresif tedavi gerektiren bir durumdur.
Özellikle multipl risk faktörü (malignite, immünsüpresif tedavi, diabetes mellitus vb.) olan hasta-
larda debridman ve yeterli sistemik antifungal tedaviye ra¤men sonuç yüz güldürücü olmayabilir.
‹mmün düflkün hastalarda geliflen nekrotik cilt lezyonlar›n›n ay›r›c› tan›s›nda mutlaka ak›lda bulun-
durulmal›d›r.

‹‹mmmmüünn  DDüüflflkküünn  BBiirr  HHaassttaaddaa  GGeelliiflfleenn  KKüüttaannöözz  MMuukkoorrmmiikkoozziiss::
OOllgguu  SSuunnuummuu

PP003366 Fungal ‹nfeksiyonlar

E. Gündüz1, O. M. Akay1, H. Ü. Teke1, N. Erben2, Z. Gülbaş1

1 Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji Bilim Dal›, Eskişehir
2 Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, İnfeksiyon Hastal›klar› ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Eskişehir


