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Giriﬂ: ‹mmünsüpresif hastalarda fungal infeksiyonlar önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.
Aspergillus türleri toz, toprak, hava, bitkiler ve yiyeceklerde olmak üzere çevremizde yayg›n olarak
bulunurlar. Çevresinde inﬂaat alan› olan ve/veya içinde onar›m yap›lan hastanelerde nozokomiyal
aspergilloz önemli bir komplikasyondur ve fatal infeksiyonlara neden olabilmektedir.
Çal›ﬂmam›zda Hematoloji Klini¤i’nde izlenen ve febril nötropenik atak nedeniyle ‹nfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji Klini¤i taraf›ndan konsülte edilen, hastanedeki onar›m ve hastane
yak›n›nda yap›m›na baﬂlanan bina ve harfiyat ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen 14 invaziv aspergilloz
olgusu de¤erlendirildi.
Materyal ve Metod: Çal›ﬂmam›zda Mart 2003-Aral›k 2006 tarihleri aras›nda hematolojik maligniteli febril nötropenik hastalar de¤erlendirildi. Febril nötropenik hastalardan kan ve infeksiyon
düﬂünülen odaklardan kültürler al›nd›. Tan›sal amaçl› invaziv yöntemlerle (bronkoskopi, endoskopi, drenaj) materyaller al›narak histopatolojik inceleme ve kültür yap›ld›. ‹nvaziv aspergilloz tan›s›
EORTC/IFICG kriterlerine göre tan›mland›.
Bulgular: Mart 2003-Eylül 2005 tarihleri aras›nda Hematoloji Klini¤i’nde 115 hastada 196 febril
nötropeni (FEN) ata¤› izlendi. Bu dönemde bir atakta Aspergillus infeksiyonu (%0.51) tespit edildi. Ekim 2005-Aral›k 2006 tarihleri aras›nda izlenen 52 hastada 99 FEN ata¤› izlendi ve 14 atakta
Aspergillus infeksiyonu tespit edildi (%14.1). Her iki dönemde izlenen Aspergillus vakalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptand› (p< 0.005).
Mart 2003-Eylül 2005 döneminde Non-Hodking lenfoma tan›s›yla takip edilen 56 yaﬂ›ndaki erkek
hastan›n kulak ak›nt›s› kültüründen Aspergillus flavus izole edildi. Ekim 2005-Aral›k 2006 döneminde ise 14 atakta Aspergillus infeksiyonu tespit edildi. Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 39.71 ± 13.43
olup, K/E oran› 6/8 idi. Olgular›n özellikleri Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: ‹mmünsüpresif hastalar›n takip edildi¤i kliniklerin bulundu¤u hastanelerde onar›m
ve/veya çevredeki inﬂaat yap›m› s›ras›nda Aspergillus sporlar›n›n inhalasyonu mortal seyredebilen
infeksiyonlara neden olabilir. ‹nfeksiyon s›kl›¤›n› etkileyen en önemli faktör çevrenin Aspergillus
sporlar›yla kontaminasyon düzeyidir. Aspergillus türleri insanlarda akci¤er infeksiyonlar›n›n yan›
s›ra endokardit, paranazal sinüs granülomu, keratit, endoftalmit, otomikoz, menenjit, osteomiyelit
ve onikomikoz gibi çok çeﬂitli infeksiyonlara yol açabilir. ‹mmünsüpresif hastalar›n takip edildi¤i
klinikler ve ameliyathaneler gibi yüksek riskli alanlarda ortam kontrolü iyi sa¤lanmal›d›r.
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Hastanemizde onar›m ve inﬂaata ba¤l› oldu¤unu düﬂündü¤ümüz aspergilloz olgular›n›n 13’ünde
klinik ve radyolojik, birinde sadece cilt bulgular› ile fungal infeksiyon düﬂünüldü ve cilt bulgular›
olan hastada mikrobiyolojik dokümantasyon da yap›ld›. On dört hastan›n alt›s›nda histopatolojik,
beﬂinde ise mikrobiyolojik olarak Aspergillus tespit edildi.
Hastanemizdeki onar›m ve inﬂaat s›ras›nda inﬂaat alan› negatif bas›nçl› hale getirilmemiﬂ ve izole
edilmemiﬂtir. Hastanenin ortak kullan›m alanlar› bu hastalar taraf›ndan da kullan›lm›ﬂt›r. Aspergillus infeksiyonlar›ndaki art›ﬂ›n sebebinin bu durum oldu¤u düﬂünülmektedir.
Gerekli infeksiyon kontrol önlemleri al›nmas›n›n riskli hasta gruplar›nda Aspergillus infeksiyonlar›n› azaltaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
Tablo 1. Olgular›n özellikleri
Tan›

‹nfeksiyon

Klinik

Radyolojik

Histopatolojik

Mikrobiyolojik

ALL
ALL
AA
ALL
AML
AML
ALL
NHL
AML
AML
ALL
ALL
AML
NHL

Kan›tlanm›ﬂ
Kan›tlanm›ﬂ
Kan›tlanm›ﬂ
Olas›
Olas›
Kan›tlanm›ﬂ
Kan›tlanm›ﬂ
Kan›tlanm›ﬂ
Olas›
Kan›tlanm›ﬂ
Olas›
Olas›
Kan›tlanm›ﬂ
Olas›

Pozitif (sinopulmoner)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (sinopulmoner)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (pulmoner + fungemi)
Pozitif (cilt)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (serebral)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (pulmoner)
Pozitif (pulmoner)

Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Negatif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif
Pozitif

Pozitif
Pozitif
Pozitif
Negatif
Negatif
Pozitif
Negatif
Negatif
Negatif
Pozitif
Negatif
Negatif
Pozitif
Negatif

Aspergillus flavus
Aspergillus terreus
Aspergillus flavus
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi
Aspergillus flavus
Aspergillus flavus
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi
‹zole edilmedi

ALL: Akut lenfoblastik lösemi, AA: Aplastik anemi, AML: Akut miyeloid lösemi, NHL: Non-Hodking lenfoma

8. Febril Nötropeni Simpozyumu
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