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• Son 20 yılda IFH sıklığı arttı 

• Hematolojik maligniteler 

• Kompleks hastalar ve hastalıklar 

• Birden fazla bölümün takibi ve yorumu gerekli 

• Multidisipliner Takım (MDT) 

• İyi iletişim!!!!!!!!!! 

• Çoğu zaman takım lideri: Hemato-Onkolog 

 



• Hasta odaklı olmalı , hasta bilgilendirilmeli 

• Clinical guideline’lar baz alınmalı 

• Ancak lokal veriler göz önünde bulundurulmalı 

• Bölgesel ve ulusal oranlar 

• Anti-fungal duyarlılık paternleri 

• Ve diğer demografik ve epidemiyolojik veriler 





1- HEMATO-ONKOLOG 

• Akut lösemi ve KİT alıcıları!!! 

• Kanıta dayalı kılavuzlar ışığında, lokal verileri yorumlar 

• En önemli nokta; IFH’yi erken tespit etmek 

• IFH-MDT ile devam eden onkolojik tedaviyi harmanlar 

• Prosedürlerin(B/S, Bx) hastaya uygunluğu 

• Kanam diyatezi, ilaç etkileşimleri 

• Ve bilgileri hasta ile paylaşır!!! 



2- ENFEKSİYON UZMANI: 

• Enfeksiyon konsültasyonu mortaliteyi azaltır 

• Gereksiz antibiyotik kullanımını ve maliyeti azaltır 

• İmmünsuprese hastalar konusunda deneyimli olmalı 

• Kanser tedavisi ve hastaların immün durumları 

hakkında bilgi sahibi olmalı 

• KT ilaçları ve anti-mikrobiyal ilaçlar arası etkileşim 

• Mikrobiyoloji ve MDT arasındaki bağlantı 

 

 



• Uygun örnek alımı Transportu nu düzenler 

• Mikrobiyoloğa bilgi verir!!! 

• Uygun anti-fungal, uygun dozda, uygun zamanda!!! 

• Lokal ve ulusal epidemiyolojik veriler 

• Testler ve kültür sonuçlarına göre ampirik anti-fungal 

kesilmesi, ya da İV’den orale geçilmesi  

 



3- GÖĞÜS HASTALIKLARI 

• Akciğerde fungal enfeksiyon şüphesi olduğu anda 

• Esas rolü; alt solunum yollarındaki infiltrasyonlar için 

uygun örnekleme tekniğini belirler 

• Hangi teknikler; 

 FOB-BAL         

 BT ile transtorasik biyopsi(periferik lezyon, plt>50000,APTT, INR) 

 TBNA(trombositopeni!!) 

 Açık akciğer biyopsisi 

 





4- CERRAHI 

• Tanı koyma veya cerrahi debridman 

• İnvaziv aspergilloz için cerrahi endikasyonlar: 

 Kalp veya büyük damar tutulumları 

 Hemoptizi 

 Perikardiyal infeksiyonlar 

 Göğüs duvarı invazyonu 

 Fungal ampiyem ve endokardit 

 Osteomiyelit ve cilt enfeksiyonları? 

 



• Fungal beyin apselerinin cerrahi rezeksiyonu kesin 

endikasyon değil!!! 

• Fungal menenjite bağlı Hidrosefali drenaj 

• Mukormikoz için cerrahi endikasyonlar: 

 Rinoorbital 

 Serebral 

 Yumuşak dokular 

 Lokalize pulmoner tutulum 



5- HEMŞİRE 

• Hasta ve ailesi ile en sık temas halinde olan 

• İFH’nin erken belirti ve semptomlarını 

• Anti-fungallere bağlı yan etkileri erken fark edebilir 

• Hasta eğitiminde kilit rol: 

 Kişisel hijyen 

 Korunma 

 Hasta ve yakınlarının eğitimi 



• 6- MİKROBİYOLOG: 

• Örneklerin hızlı değerlendirilmesi, tanımlanması, 

duyarlılık testleri 

• Uygun örnek uygun transport 

• Pozitif sonuçlar Telefon!!! 

• PCR’a dayalı metotlar klasik yöntemlere göre daha 

standardize!! 

• Galaktomannan, kriptokok antijen 



7- RADYOLOJİ 

• Görüntüleme kritik rol oynar!! 

• Toraks BT bulguları tedaviyi yönlendirir 

• Multi dedektör tarama, ince kesit multislice, düşük doz 

• İnce kesit multislice CT, HRCT’ye üstün!!!!!! 

• İPA erken dönem BT bulgusu: Halo sign 

• İPA geç dönem BT bulgusu: Air crescent sign, 

kavitasyon  



• Anjiyo invaziv hastalıkta BT anjiyo BT’ye üstün!!!!! 

• Non spesifik dil kullanımının faydası yok  

 Bulgular enfektif etiyoloji ile uyumludur 

 Fungal enfeksiyon ekarte edilemez 

• Erken dönemde kontrol BT gereksiz; 

 Nötropeniden çıkış sürecindeki İlk 10 günde ilerleme!? 

 Hasta stabil oldukça ilk  3 haftada kontrole gerek yok   



KONTROL GÖRÜNTÜLEME ENDIKASYONLARı: 

1. Progresif veya tekrarlayan hastalık belirtisi (ateş, 

dispne, hemoptizi…) 

2. Antifungal tedasi kesilme olasılığı 

3. KT başlanma gerekliliği 

4. Allo-KİT yapılmadan önce 

 

• Hastaların transportu sırasında nozokomiyal enfeksiyon! 



8- PATOLOJI 

• Kültürde üremesi zor olan organizmaların tespitinde tek 

yol olabilir 

• Patoloji vaka serilerinin %20’sinde yanlış rapor!!! 

 Septalı, septasız, maya’nın yanlış tanımlanması 

 Uygun olmayan terminolji ile tanımlama 

 Mikoloji konusunda eksik deneyim 

 Mantar enfeksiyonunu taklit eden çeşitli morfolojiler   





9- KLİNİK FARMAKOLOG: 

• Terapötik ilaç doz ayarlaması 

• Yan etkiler 

• İlaç etkileşimleri 

• Maliyet 

• Flukonazol, vorikonazol, posakonazol’ün suboptimal 

dozları artmış mortalite ile ilişkilidir!!! 



10- YBÜ UZMANı 

• Defansın son basamağı 



 



 

 

 

TEŞEKKÜRLER… 


