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Febril Nötropenik Atak S›ras›nda Akci¤erde Mantar ‹nfeksiyonu
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Aral›k 2006 tarihinde akut miyeloblastik lösemi (M1-M2 ) tan›s› konan 48 yaﬂ›nda erkek hastaya
(3 + 7 idarubisin + sitarabin) remisyon indüksiyon kemoterapisi baﬂland›. Febril nötropeni (FEN)
geliﬂen hastada piperasilin-tazobaktam ve amikasin tedavisi baﬂland›. Antibiyoterapi alan hastada
gö¤üs ve yan a¤r›s› yak›nmas› oldu. Elektrokardiyografide iskemik de¤iﬂiklikler saptanmakla beraber nötropenisi devam eden hastada olas› akci¤er infeksiyonunu atlamamak için toraks tomografisi çekildi ve normal olarak de¤erlendirildi. Hastan›n hem PA akci¤er grafisinin normal olmas›,
akci¤er tomografisiyle birlikte normal toraks muayenesinin olmas› akci¤er infeksiyonu olmad›¤›n› gösterdi. Fakat hastan›n lösemisi remisyona girmedi. Bu kez remisyon indüksiyon tedavisi
amac›yla IDA-FLAG kemoterapi rejimi uyguland›. Febril nötropenik atak geçiren hastada takiplerde FEN protokolüne göre s›rayla di¤er antibakteriyel ilaçlar ve antifungal tedavi baﬂland›. Akci¤er
grafisinde yayg›n retikülonodüler tarzda infiltrasyon saptan›nca toraks bilgisayarl› tomografi yap›ld›. Radyoloji Bilim Dal› taraf›ndan bulgular öncelikle fungal infeksiyonla uyumludur olarak rapor
edildi. Kaspofungin ve imipenem tedavisi alt›nda iken ateﬂsiz beﬂ gün geçirmiﬂken ve hastal›¤›n
remisyonda olup olmad›¤›n› anlamak için kemik ili¤i aspirasyonu yap›lan günde hasta kendi iste¤iyle taburcu oldu. Hasta en az›ndan oral antifungal tedaviye devam ve poliklinik kontrolüne gelmesi konusunda ikna edildi. Hasta hematolojik olarak remisyona girdi fakat hasta konsolidasyon
tedavisi için ça¤r›ld›¤›nda gece terlemelerinin oldu¤unu, balgam ç›kard›¤›n› ve arada bir kanl› geldi¤ini ifade etti. Hastada olas› bir tüberküloz infeksiyonu düﬂünüldü ve yap›lan bakteriyolojik incelemelerle tüberküloz tan›s› kondu. Hastaya antitüberküloz tedaviye baﬂland› ve bu tedaviyle hasta düzeldi.
Sonuç: Her febril nötropenik hastada akci¤erde görülen lezyonlar s›k görülen bakteriyel, viral ya
da mantar infeksiyonlar› de¤ildir. Ülkemiz ﬂartlar›nda tüberküloz halen akl›m›zda tutmam›z gereken önemli bir akci¤er infeksiyonu nedenidir.
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