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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Лечење акутних леукемија захтева примену јаких цитостатика. Постизањем аплазије костне
сржи болесници постају имунокомпромитовани и подложни бактеријским и инвазивним гљивич
ним инфекцијама, од којих је инфекција гљивицама из рода Candida једна од чешћих. Хепатоспле
нична кандидијаза је честа последица инвазивне кандидијазе, а клинички се испољава протрахо
ваном фебрилношћу која не реагује на антибиотике.
Приказ болесника Болесник стар 53 године с акутном мијелоидном леукемијом (АМЛ) подвргнут
је протоколу „3+7“ (даунобластин у дози од 80 mg i.v. од првог до трећег дана, цитарабин двапут
дневно у дози од 170 mg i.v. током седам дана) и уведен у комплетну ремисију болести. Међутим,
ремисија је била праћена фебрилношћу која није реаговала на антибиотике. Налаз компјутери
зоване томографије (CT) абдомена показао је бројне ситне хиподензне лезије у јетри и слезини.
Хемокултуре на гљивице биле су негативне, али је сероконверзија биомаркера за инвазивне гљи
вичне инфекције (Candida и Aspergillus антиген – Аг и антитела – Ат) указала на могућу инфекцију.
Тек, високопозитиван налаз анти-Candida IgG Ат, позитиван манан и налаз CT абдомена узели смо
као критеријуме довољне за постављање дијагнозе и одређивање антигљивичне терапије, која
је током тромесечног лечења болесника довела до потпуног повлачења клиничких симптома и
промена на CT слици.
Закључак Код болесника код којих се у периоду опоравка од неутропеније одржава фебрилност
која не реагује на антибиотике треба посумњати на инвазивне гљивичне инфекције. Мултипле
хиподензне лезије на CT у јетри и слезини указују на хепатоспленичну кандидијазу. Позитиван
налаз раних лабораторијских биом
 аркера за род Candida (манан и IgG Ат) има ниво дијагностичке
значајности „вероватне хепатоспленичне кандидијазе“, а антигљивична терапија мора трајати до
потпуног повлачења фебрилности и промена у јетри и слезини.
Кључне речи: акутна леукемија; хепатоспленична кандидијаза; лабораторијски биомаркери; ан
ти-Candida антитела; манан; компјутеризована томографија

УВОД
Хепатоспленична кандидијаза (ХСК) је ин
вазивна гљивична инфекција (ИГИ) јетре
и слезине, понекад и бубрега, узрокована
гљивама рода Candida [1]. Најчешће се ја
вља код болесника с акутним леукемијама
који се лече интензивним хемиотерапиј
ским протоколима. На ХСК треба посумња
ти у случајевима продужене тешке фебрил
не неу тропеније коју прати висока темпе
рат ура, те болесник не реагује повољно на
антибиотике. Дијагноза болести је отежана
јер су хемок улт ура и патохис толошки на
лази биопт ат а јет ре углавном нег ативни.
Због тога је компјутеризована томографи
ја (CT) абдомена веома важна, јер примена
ове методе може да укаже на микроапсцесе
у јетри и слезини, који су типични за ХСК
[2]. Напредак у постављању ране дијагнозе
и правовремене терапије ХСК данас омо
гућавају молекуларне и серолошке анализе
крви којима се доказује постојање гљивич
них структ ура, као што су β-D-глукан, ко
ји предс тавља компонент у ћелијског зида

плесни и квасница, манан, који је главни
сас тавни део ћелијског зида квасница ро
да гљива Candida, и/или специфична антиCandida антитела (Ат) [3]. Тада је могуће ра
но започињање одговарајућег лечења, пре
појаве симптома ХСК.
ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА
Болесник стар 53 године клинички је праћен
од 2009. године на Клиници за хематологију
Клиничког центра Србије (КЦС) због умере
не леукопеније и тромбоцитопеније које су
откривене током контролног прегледа крвне
слике. Средином јануара 2011. године упућен
је у хематолошку амбулант у КЦС, где су ла
бораторијски налази крвне слике показали
следеће вредности: хемоглобин 136 g/l, леу
коцити 2,2×109/l са 3% бласта у диференци
јалној леукоцитној формули и тромбоцити
91×109/l. У мијелограм у, у хиперћелијској
костној сржи (целуларност>III) утврђено је
65% бласта, од којих је 10% било POX+. Мор
фолошки налаз је одговарао акутној мије
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Графикон 1. Вредности лабораторијских биомаркера анти-Candida антитела (Can), анти-Aspergillus антитела (Asp), манан (MN) и
галактоманан (GM) пре и током хепатоспленичне кандидијазе
Graph 1. Laboratory biomarkers level of anti-Candida antibodies (Can), anti-Aspergillus antibodies (Asp), mannan (MN) and galactomannan
(GM) before and during the development of hepatosplenic candidiasis

лоидној леукемији (АМЛ) с мат урацијом, подтип М2
према француско-америчко-британској класификацији
(ФАБ). Имунофенотипске одлике ћелија костне сржи
биле су: HLA-DR+, CD34+, antiMPO+, CD117+, CD13+
и CD33+. Наведени налази су били индикатор за дијаг
нозу АМЛ. Молекуларне анализе на Flt3/ITD и NPM су
биле негативне, чиме је болесник, према класификацији
Европске мреже за леукемију (European Leukaemia Net –
ELN), сврстан у тзв. средњу (I) групу ризика. Резултати
испитивања хемостазе и функције јетре и бубрега били
су у границама референтних вредности. Биохемијски и
микробиолошки налаз мокраће и налаз копрокулт уре
били су нормални. Рендгенски преглед плућа и срца ни
је указао на постојање промена. Ехокардиографија срца
је указала на ејекциону фракцију од 63%, што је омо
гућило примену антрациклина током хемиотерапије.
Болесник је у март у 2011. године подвргнут хеми
отерапији према протоколу „3+7“: цитосар два пута
по 100 mg/m2 током седам дана и адриабластин у дози
од 45 mg/m2 током три дана. Хемиотерапија је довела
до аплазије костне сржи болесника и развоја дисеми
новане инфекције вирусом херпес зос тер (ХЗВ), ко
ја је потврђена анализом крви и ликвора применом
технике PCR. Такође се развило оштећење функција
јетре праћено повишеним вредностима трансаминаза,
алкалне фосфатазе, гама ГТ и билирубина. Болесник
је лечен антивиротиком ацикловиром у дози од 5×800
mg, а потом зовираксом у дози од 5×200 mg. Терапија
је примењивана 24 дана, након чега је санирана ХЗВ
инфекција. Излазак из аплазије костне сржи и потпу
doi: 10.2298/SARH1506341C

на ремисија болести су забележене 23. дана од почетка
примене хемиотерапије. Болесник је пуштен на кућно
лечење уз терапију ацикловиром у дози од 5×800 mg
током седам дана.
У мају 2012. године примењен је други циклус хеми
отерапије у истом саставу, а у јулу и септембру 2012.
уследиле су друга и трећа консолидација према про
токолу HiDAC (цитосар 2×3 g/m2 првог, трећег и петог
дана). Налаз мијелограма из јануара 2013. године ука
зао је на релапс болес ти. Након што је болесник од
био цитостатску терапију, примењена је трансфузија
концентрованих еритроцита и пулираних тромбоцита.
У новембру 2013. болесник је хоспитализован због по
горшања болести. Налаз мијелограма је показао 25%
бласта тип I. Болесник је поново подвргнут хемиотера
пији према протоколу „3+7“ са 60 mg/m2 даунобласти
на и 2×100 mg/m2 цитосара. Примењена хемиотерапија
је довела до аплазије костне сржи и развоја фебрилне
неу тропеније, која је лечена антибиотским лековима
широког спектра у јануару 2014. Фебрилност је перзи
стирала, па је урађен преглед абдомена вишеслојним CT
(енгл. multislice CT – MSCT) због сумње на ХСК. Налаз
је открио микроапсцесе у јетри и слезини. Хемокулт у
ра није открила постојање гљива ни бактерија, али су
серолошке анализе крви тестом ELISA (енгл. enzymelinked immunosorbent assay) на ране гљивичне лабора
торијске биомаркере за ИГИ показале позитиван налаз
анти-Candida IgG Ат (>500 U/ml) (Virion-Serion, Немач
ка) и галактоманана (ГМ) (I=1,05) (Bio-Rad, Француска)
(Графикон 1). Сероконверзија Candida IgG Ат је био ди
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Слика 1. А) CT налаз абдомена са расветљењима која су типична за
мултипле лезије јетре и слезине које одговарају хепатоспленичној
кандидијази. Б) ПЕТ скенер показује мултипле хиперметаболичке
лезије у јетри, слезини и бубрезима.
Figure 1. A) Abdominal CT with multiple lesions in liver and spleen
corresponding to hepatosplenic candidiasis. B) PET scen shows multiple hypermetabolic lesions in liver, spleen and kidneys.

јагностички критеријум за вероватну ХСК, уз већ пози
тиван CT налаз. Започето је лечење конвенционалним
амфотерицином Б (AmB), а настављено применом ка
спофунгина у два циклуса: први циклус 19–28. децем
бра 2013. у дози од 70 mg првог дана и 50 mg следећих
дана, и други циклус 16. јануара – 3. фебруара 2014. у
истим дозама. Потврђена је комплетна ремисија боле
сти и болесник је отпуштен с клинике средином фебру
ара 2014. године уз терапију флуконазолом.
Почетком марта 2014. болесник је поново примљен
ради примене прве консолидационе хемиотерапије,
али је планирана терапија одложена због упорне фе
брилности, па је настављено лечење i.v. флуконазолом.
Упркос сталној повишеној температ ури, контролни
MSCT абдомена није показивао микроапсцесе јетре и
слезине. Због тога је урађен преглед јетре применом по
зитронске емисионе томографије (ПЕТ скенер) (Слика
1). Налаз је указао на постојање дифузно распростра
њених фокалних хиперметаболичких лезија. Следећи
серолошки тест крви (ELISA) на гљивичне биомаркере
открио је и позитиван МН у крви болесника (0,7 pg/ml)
(Virion-Serion, Немачка). Миколошким и патохистоло
шким анализама ткива узетог током биопсије јетре под
контролом ултразвука добијени су негативни налази.
Ипак, налаз ПЕТ скена и позитиван МН и анти-Candi
da Ат у крви болесника довели су до закључка да гљи
вична инфекција није потпуно излечена, због чега је
настављена антигљивична терапија итраконазолом до
повлачења фебрилности почетком јуна 2014. године.
Фебрилност, која је трајала укупно четири месеца,
престала је након две недеље лечења итраконазолом уз
повлачење клиничких тегоба, док је основно хематоло
шко обољење било у комплетној ремисији. Болесник је
још жив и без знакова гљивичне инфекције, али пот
пуна ремисија болести није постигнута.

Због примене све интензивнијих хемиотерапијских
протокола, након којих долази до развоја тешке неу
тропеније, последње две деценије, забележено је пове
ћање инциденције ХСК. Она је у акутним леукемијама
од 3% до 7% [4, 5]. Претпоставља се да током перио
да неу тропеније колонизација гас троинтес тиналног
тракта гљивама рода Candida, мукозитис и улцераци
је на слузници олакшавају дисеминацију гљива преко
портне и сис темске цирк улације [1]. Дијагноза ХСК
се не поставља лако, а критеријуми за доказану ИГИ
су постојање гљивица у биоптат у ткива, узорцима из
примарно стерилних регија или хемокулт ури.
Методе визуелизације, ултразвук, CT и нуклеарна
магнетна резонанција (NMR), од велике су корис ти
јер се њима доказују фокалне лезије у јетри и слезини,
евент уално и у бубрезима, које указују на могућу ИГИ.
Критеријум за вероватну ИГИ је испуњен када се уз
позитивне методе визуелизације докажу и рани лабо
раторијски биомаркери гљивица у серуму [5, 6]. Лезије
код ХСК на налазу ултразвука, CT и NMR имају спе
цифичан изглед и опис ују се као лезије у виду „мете“
[6]. Ултразвук има мању, док CT и NMR имају већу сен
зитивност и откривају фокусе у јетри и слезини, што
је веома значајно за дијагнозу ХСК [5, 6]. Савремена
метода визуелизације, ПЕТ скенер, има већу сензитив
ност и примењена је код приказаног болесника када
је, према налазу CT, дошло до повлачења промена, а
фебрилност и даље перзистирала [7].
Културе крви и/или ткива на гљивице су веома често
негативне, чак и када су на аспирационој или клина
стој биопсији јетре патохистолошким анализама по
казани микроапсцеси у јетри. С друге стране, ове ин
вазивне интервенције се не смеју примењивати у раној
фази болес ти, када је ризик од компликација висок
због тромбоцитопеније и леукопеније, пре свега због
крварења и развоја других инфекција. Лабораторијске
методе којима се доказује постојање анти-Candida Ат и
Candida Аг (β-D-глукана и МН) постају све значајнији
за рану дијагнозу ХСК. β-D-глукан се, према критери
јумима ECIL (European Conference on Infections in Leu
kemia) [3], препоручује за дијагнозу „вероватне ИГИ“,
међутим, он је панфунгални Аг и није специфичан са
мо за кваснице. МН је Аг ћелијског зида гљива рода
специфичан за гљиве рода Candida и његов а зас ту
пљеност у серуму указује на инвазивну кандидијазу
[3]. Међутим, тест има релативно ниску сензитивност
(58%), док је специфичност висока (93%). Сензитив
ност се може повећати када се тест ради у комбина
цији с анти-манан Ат, када се добија повећана кумула
тивна сензитивност, као и висока позитивна предик
тивна вредност (86%) [3]. Међутим, има саопштења
која оспоравају овако високу поузданост ових тестова.
Тако, Гирменија (Girmenia) и сарадници [8] наводе да
је МН био позитиван само код два од 15 болесника
(13%), док код преосталих 13 (87%) није откривен, али
од којих је седморо вероватно имало гљивичну ин
фекцију, док је код шесторо она чак била доказана у
www.srp-arh.rs
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узорку ткива. Код нашег болесника први узорци крви
узети у време фебрилнос ти и неу тропеније били су
негативни на Аг и Ат (Графикон 1), али је дошло до
сероконверзије анти-Candida IgG Ат, а касније и МН,
што је указало на вероватну ХСК. Позитиван налаз ГМ
у крви болесника са ХСК добијен серолошким метода
ма не треба одбацити као лажно позитивни резултат,
већ размотрити могућност истовремене инфекције с
плеснима. Значај раних лабораторијских биомарке
ра гљивица је веома висок, а уз истовремену потврду
ИГИ неком од метода визуелизације индикација је за
примену антигљивичне терапије [9]. Према критери
јумима EORTC/MSG (European Organization for Research
and Treatment of Cancer and Mycoses Study Group), ХСК
се може класификовати као доказана, вероватна и мо
гућа [6]. Могућом ХСК се сматра уколико је дијагно
за постављена само на основу позитивног CT налаза,
вероватном ХСК када су позитивни CT налаз и рани
лабораторијски биомаркери, а доказаном ХСК када је
показано прис уство гљивица у ткиву (миколошки и/
или патохистолошки) [6]. Међутим, доказана ХСК је
веома ретка у пракси, због чега се данас најчешће при
мењују критеријуми који задовољавају дијагностички
ниво „вероватна ХСК“ за доношење одлуке о почетку
антигљивичне терапије: позитиван налаз микроап
сцеса у јетри и слезини и позитиван налаз МН и/или
анти-Candida Ат [10]. У приказаном случају позитиван
налаз анти-Candida Ат у комбинацији с позитивним
CT налазом омогућио је постављање дијагнозе и пра
вовремену примену антигљивичне терапије.
Према смерницама Америчког друштва за инфек
тивне болести (Infectious Disease Society of America – ID
SA), флуконазол у дози од 6 mg/kg дневно примењује
се код клинички стабилних болесника, а AmB-деок
сихолат у дози 0,6–0,7 mg/kg дневно или липозомални
AmB у дози 3–5 mg/kg дневно код болесника с тешким
обољењем или код болесника са ХСК која не реагује
на стандардне антимикотике [11]. У новије време код
ових болесника се примењује каспофунгин у иници
јалној дози од 70 mg првог дана, а затим 50 mg днев
но. Према иск ус твима неких аутора, хемиотерапију
не треба прекидати код болесника са ХСК уколико

се истовремено примењује и антигљивична терапи
ја, иако је код нашег болесника хемиотерапија била
одложена због упорне фебрилности. Сматра се и да је
профилактичка примена флуконазола у дози од 400 mg
на дан током неу тропеније корисна за смањење уче
сталости ХСК [11].
Прогноза ХСК у великој мери зависи од подтипа и
тежине леукемије и коморбидитета. Према наводима
IDSA, ХСК је хронична болест. Мада није потпуно утвр
ђен њен прогностички значај, ипак је јасно да болесни
ци с акутном леукемијом и ХСК имају висок мортали
тет за који је, пре свега, одговорна сама леукемија, више
него ХСК [12]. Каспофунгин се досад показао као врло
ефикасан у лечењу инвазивне кандидијазе. Међутим,
искуства с овим леком су још недовољна јер је терапија
најчешће дуготрајна (неколико месеци), тако да се ком
бинује с другим антигљивичним лековима, најчешће
флуконазолом [13]. У приказаном случају успешног из
лечења ХСК болесника са АМЛ, у лечењу је примењено
неколико антигљивичних лекова: AmB, каспофунгин
током појаве рецидива, флуконазол и итраконазол.
Када се код болесника с акутном леукемијом који је
примио хемиотерапију јави перзистентна фебрилност
која не реагује на антибиотике, треба пос умњати на
ХСК, начинити налаз ултразвука и CT и по потреби
NMR преглед јетре, као и серолошке анализе за дока
зивање раних гљивичних лабораторијских биомаркера
(анти-Candida IgG и IgM Ат и МН). Сероконверзија и
позитиван налаз указују с великом вероватноћом на
ХСК. На основу ових критеријума неопходно је уве
сти антигљивичну терапију. Престанак фебрилности,
уз повлачење промена на ултразвуку, CT и/или NMR
треба тумачити као доказ ХСК и поред чињенице да су
миколошки налази хемокулт ура или патохистолошки
налази ткива бојењем на гљиве негативни.
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SUMMARY
Introduction Acute leukemias treatment requires strong chemotherapy. Patients that develop bone marrow aplasia become
immunocompromised, thus becoming liable to bacterial and
fungal infections. Fungal infections caused by Candida are
frequent. Hepatosplenic candidiasis (HSC) is a frequent consequence of invasive candidiasis which is clinically presented with
prolonged febrility unresponsive to antibiotics.
Case Outline A 53-year-old patient with acute myeloid leukemia was submitted to standard chemotherapy “3+7” regimen
(daunoblastine 80 mg i.v. on days 1 to 3, cytarabine 2×170 mg
i.v. during 7 days) and achieved complete remission. However,
during remission he developed febrility unresponsive to antibiotics. Computerised tomography (CT) of the abdomen showed
multiple hypodense lesions within the liver and spleen. Haemocultures on fungi were negative. However, seroconversion
of biomarkers for invasive fungal infection (IFI) (Candida and
Aspergillus antigen/Ag and antibody/Ab) indicated possible
Примљен • Received: 26/06/2014

HSC. Only high positivity of anti-Candida IgG antibodies, positivity of mannan and CT finding we regarded sufficient for the
diagnosis and antimycotic therapy. Three months of treatment
with different antimycotics were necessary for complete disappearance of both clinical symptoms and CT findings.
Conclusion In patients with prolonged febrile neutropenia IFI
has to be strongly suspected. If imaging techniques show multiple hypodense lesions within liver and spleen, HSC has to be
taken seriously into consideration. We believe that, along with
CT finding, positive laboratory Candida biomarkers (mannan
and IgG antibodies) should be considered sufficient for “probable HSC” and commencement of antifungal therapy, which
must be long enough, i.e. until complete disappearance of clinical symptoms and CT findings are achieved.
Keywords: acute leukemia; hepatosplenic candidiasis; laboratory biomarkers; anti-Candida antibody; mannan; computed
tomography
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