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Sistemik aspergillozis, akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavi ve izlemi s›ras›nda geliflen a¤›r sistemik
bir infeksiyöz komplikasyondur. Bu yaz›da relaps ALL tan›s› konulan ve indüksiyon tedavisi s›ras›nda
a¤›r sistemik invaziv aspergillozis geliflen adölesan k›z çocu¤u ile ilgili deneyimimiz sunulmufltur. On
yafl›nda k›z hastan›n 2004 y›l›ndan beri ALL tan›s› ald›¤› sistemik kemoterapi ve kranial ›fl›nlamay› ta-
kiben son bir y›l içinde sorunsuz izlendi¤i ö¤renildi. Baflvurudan iki ay önce önce relaps ALL tan›s›
konulan hastan›n indüksiyon tedavisi s›ras›nda yüzünde mantar infeksiyonu oluflmas› üzerine sistemik
kemoterapisinin kesildi¤i ve tutulan bölgenin debridman› ile birlikte sistemik antifungal (amfoterisin
B) baflland›¤› ö¤renildi. Debridman yap›lan bölgeden al›nan ilk biyopsisinde Aspergillus ile uyumlu
mantar hifleri görüldü¤ü ö¤renildi. Hasta taraf›m›za lokal mantar infeksiyonunun tedavisi amac›yla
gönderildi. Baflvuru an›nda fizik muayenesinde sol yanakta burun kanad›n› kapsayan göz alt›na kadar
uzanan ve kemik dokuyu da destrükte eden lezyonu mevcuttu. Di¤er sistem bulgular› do¤ald›. Labo-
ratuvar incelemesinde: Hemoglobin: 10.3 g/dL, beyaz küre: 4.9 x 109/L, trombosit: 310 x 109/L ve pe-
riferik kan yaymas›nda blast görülmedi. Biyokimyasal testleri normal idi. Serolojik testleri normaldi.
Paranazal tomografisinde, sol nazal kavitede yumuflak doku defekti, sinüs taban› ve periferal düzeyde
mukozal kal›nlaflma görüldü. Sistemik tutulum aç›s›ndan çekilen toraks tomografisinde, en büyü¤ü sol
akci¤er üst lop apikoposterior segmentte yaklafl›k 5 x 2 cm boyutunda olan bilateral multipl kaviter lez-
yonlar saptand›. Adominal tomografisinde hepatosplenomegali ve löseminin renal tutulumu d›fl›nda
patoloji saptanmad›. Hastaya lokal Aspergillus infeksiyonunun tedavisi amac›yla genel anestezi alt›n-
da lezyonun debridman› ve günlük yara pansuman› yap›ld›. Sistemik invaziv aspergilozis için amfote-
risin B (5 mg/kg/gün) ile kaspofungin (75 mg/m2/gün yüklemeyi takiben 50 mg/m2/gün) tedavisi bafl-
land›. Bu tedavinin 15. gününde çekilen kontrol toraks tomografisinde akci¤erde bulunan kavitelerde
anlaml› bir küçülme olmamas› nedeniyle sedasyon alt›nda kaviter lezyonlardan mikrobiyolojik örnek
ve biyopsi al›narak almakta oldu¤u kaspofungin kesilerek vorikanazol tedavisi (4 mg/kg/gün) eklendi.
Antifungal tedavi alt›nda al›nan spesifik ve nonspesifik kültür ve biyopsi incelemesi normal bulundu.
Sistemik amfoterisin B ve vorikanazol tedavisi alt›nda hastan›n akci¤erde bulunan kavite lezyonlar›n›n
boyutlar›nda belirgin küçülme olmas› üzerine tedavisi alt› haftaya tamamlanan hastan›n tedavi bitimin-
de çekilen toraks tomografisinde kaviter lezyonlar›n tamamen düzeldi¤i görüldü. Tedavi süresince ila-
ca ba¤l› herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Tedavi bitiminde hastaya itrakonazol ile antifungal
profilaksisi alt›nda BFM ALL rez 2002 tedavi protokolü verilmesi planland›. Sonuç olarak, a¤›r
immünsüpresif hastalarda geliflen lokal mantar infeksiyonu hastalar›n›n sistemik tutulum aç›s›ndan in-
celenmesi gerekti¤ini, sistemik invaziv aspergillozis olgular›nda amfoterisin B ile vorikanazol birlikte-
li¤inin etkin ve güvenilir oldu¤unu ve bu hastalarda verilmesi planlanan a¤›r immünsüpresif tedavi re-
jimlerinin itrakonazol ile antifungal profilaksisi alt›nda yap›labilece¤ini vurgulamak isteriz.
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