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Fungal ‹nfeksiyonlar
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Eylül 2004 ile Ocak 2008 tarihleri aras›nda klini¤imizde toplam 16 hastaya invaziv mantar infeksiyonu tan›s› konuldu. Hastalar›n yaﬂlar› ortalama dokuz yaﬂ (3-16) idi. On üç hasta erkek, üç hasta k›z idi. Hastalar›n dokuzu lösemi, üçü santral sinir sistemi tümörü, üçü solid tümör ve biri de
miyelodisplastik sendrom tan›l› hastalard›. On iki (%75) hastan›n altta yatan malign hastal›¤› relaps idi ve 15 (%94) hasta yo¤un kemoterapi almaktayd› Tüm hastalarda invaziv mantar infeksiyonu febril nötropeni ata¤› s›randa geliﬂmiﬂti. Yedi (%44) hastada infeksiyon pulmoner lokalizasyonlu, beﬂ (%31) hastada rinosinüzit ﬂeklinde ve dört (%25) hastada sistemik formdayd›. Yedi
(%44) hastada tan› biyopsiyle, bir (%6.3) hastada kan kültürüyle, bir (%6.3) hastada direkt mikroskopiyle ve bir (%6.3) hastada da postmortem biyopsiyle tan› konuldu. Geri kalan alt› (%38)
hasta da tan› klinik ve radyolojik bulgulara göre konuldu. Saptanan etkenler, dört (%25) hastada
Aspergillus, üç (%19) hastada mukormikozis, iki (%12.5) hastada hem Aspergillus ve mukormikozis birlikte ve bir (%6.5) hastada da Candida ﬂeklindeydi. Tedavi de ilk seçenek olarak, yedi
(%44) hastaya lipozomal amfoterisin B, dört (%25) hastaya amfoterisin B lipid kompleks, dört
(%25) hastaya amfoterisin B deoksikolat ve bir (%6) hastaya flukonazol baﬂland›. Amfoterisin B
deoksikolat ile tedaviye baﬂlanan dört hastan›n üçünün tedavisi lipozomal amfoterisin B, birinin
tedavisi ise amfoterisin B lipid kompleks ile de¤iﬂtirildi. Flukonazol ile tedaviye baﬂlanan bir hastan›n tedavisi de daha sonra amfoterisin B deoksikolat ile de¤iﬂtirildi. Dört hastan›n tedavisine vorikonazol, üç hastan›n tedavisine kaspofungin ve bir hastan›n tedavisine de inhaler amfoterisin B
kombine edildi. Hastalar›n alt›s›na debridman yap›ld›. Beﬂ hastaya donör granülosit transfüzyonu
uyguland›. Hastalar›n dokuz (%56)’unda tam kür elde edildi. Yedi (% 44) hasta invaziv mantar infeksiyonu nedeniyle kaybedildi. Tam kür sa¤lanan dokuz hastan›n ikisinde daha sonra mantar
nüksü geliﬂti. Bunlardan biri mantar nedeniyle kaybedilirken di¤erinde ikinci kez kür sa¤land›.

8. Febril Nötropeni Simpozyumu
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