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Factorii de risc pentru apariția infecțiilor fungice invazive la 

pacienții cu leucemie acută 

- REZUMAT- 

 

Lucrarea de față își propune să analizeze prinicpalii factori de care duc la apariția 

infecțiilor fungice invazive la pacienții cu leucemie acută mieloblastică și limfoblastică. 

Leucemiile acute sunt boli neoplazice hematologice afectând celulele stem 

hematopoietice, cu agresivitate înaltă, care în lipsa unui tratament adecvat sunt fatale și care 

expun pacientul la complicații severe, de natură infecțioasă și neinfecțioasă. Dintre 

complicațiile infecțioase, cele mai severe sunt cele cu germeni oportuniști, iar între acestea 

infecțiile fungice invazive ocupă un loc important prin faptul că sunt adesea diagnosticate 

tardiv, dificil de tratat, de monitorizat și au risc vital, adesea ducând la insuficiența unui organ 

vital, precum plămânul, și deces rapid prin insuficiență respiratorie acută hipoxemică. Riscul 

vital crește dacă se asociază și alte complicații, infecțioase – bacteriene, virale sau non-

infecțioase precum cele hemoragice, insuficiențe de organ, ischemii, determinări 

extramedulare de boală. 

Prin prisma acestor date din literatura de specialitate, în partea generală sunt redate 

principalele caracteristici legate de leucemiile acute – mieloblastică, limfoblastică, pornind de 

la epidemiologice, patogeneză, criterii de diagnostic și clasificări, complicații și tratament 

specific, trăsăturile definitorii ale infecțiilor fungice invazive – candidoze invazive și 

aspergiloze invazive, dar și particularitățile legate de asocierea infecțiilor fungice invazive la 

pacienți cu leucemie acută, cu accent pe particularități epidemiologice, de diagnostic, factori 

de risc, management, factori predictivi ai mortalității legate de asocierea acestora. 

 

Material și metodă 

Studiul prezentat este de tip observațional analitic prospectiv și a inclus 100 de 

pacienți adulți, divizați în subloturi, astfel: 

1. Din punct de vedere hematologic: 

- Pacienți cu leucemie acută mieloblastică, cuprinzând 76 de cazuri 

- Pacienți cu leucemie acută limfoblastică, cuprinzând 24 de pacienți 

2. Din punctul de vedere al complicațiilor infecțioase: 

- Pacienți cu infecție fungică invazivă – 50 de cazuri 

- Pacienți fără infecție fungică invazivă – 50 de cazuri. 



 

 
 

Pacienții au provenit din Clinica de Hematologie a Spitalului Universitar de Urgență 

București, au fost informați de participarea la studiu, cu obținerea acordului pacientului și a 

medicului curant hematolog, datele fiind preluate din fișele de observație ale acestora și fără 

a interveni în conduita de diagnostic sau terapeutică a medicului currant, făcîndu-se doar o 

analiză asupra datelor obținute. 

Pentru fiecare sublot s-au analizat parametrii demografici, clinici, paraclinici, de 

diagnostic, prognostic, tratament specific atât separat, cât și comparativ, cu un interes 

deosebit în privința factorilor de risc ce au condus la apariția infecțiilor fungice și date 

privind supraviețuirea globală și cauzele decesului la acești pacienți. 

Datele prelucrate pentru fiecare pacient s-au preluat din foaia de observație – istoricul 

medical al pacientului, cu accent pe antecedentele neoplazice, caracteristicile clinice, 

parametrii hematologici, biochimici și de coagulare, caracteristicile imunofenotipice, 

genetice, moleculare, investigațiile paraclinice privind determinări extramedulare – 

ecografii, examinări computer tomograf sau examene bioptice. 

Au fost studiate și datele privind tipul de răspuns la tratament, statusul bolii hematologice 

la sfârșitul perioadei de urmărire, data decesului sau a pierderii din evidență. Răspunsul a fost 

apreciat prin evaluarea medulară morfologică și imunofenotipică, răspunsul hematologic 

complet fiind definit prin scăderea procentului de blaști sub pragul de 5% în măduva osoasă. 

De asemenea, au fost evaluate și datele privind infecțiile fungice invazive – tabloul clinic, 

paraclinic, criteria de diagnostic, tipul de răspuns la tratamentul antifungic, reacțiile adverse, 

profilaxia antifungică secundară, decesul datorat acestora. 

La final, s-au abordat factorii de risc pentru apariția infecțiilor fungice invazive. 

 

Prelucrarea statistică a datelor 

Toate datele clinice și paraclinice introduse în baza de date și prelucrate statistic cu 

ajutorul: Microsoft Office Excel pentru Windows 2007, SPSS versiunea 16.0 pentru 

Windows și EpiInfo 3.5.1. 

Au fost utilizate teste statistice non-parametrice întrucât populațiile studiate nu au 

distribuție normală. Datele sunt prezentate sub formă de medii și mediane, valori minime și 

maxime, precum și percentila 25 /75. 

Indicii de corelație utilizați au fost de tip Spearman’s rho (SPSS 16.0).  

Au fost calculate rate de risc relativ utilizând Odds Ratio (OR), precum și intervalele 

de siguranță 95%.  



 

 
 

Semnificația statistică a fost interpretată folosind teste diferite, în funcție de tipul 

variabilelor studiate. Testul Mann-Whitney/Wilcoxon Two-Sample sau Kruskal-Wallis 

(pentru mai mult de două grupuri) s–a utilizat pentru compararea datelor cantitative 

neîmperecheate, loturile nefiind egale ca număr de subiecți. Testul χ
2
 (2-tailed p) sau testul 

Fisher (dacă valoarea așteptată a unei celule a fost sub 5) s-a aplicat în cazul variabilelor 

categorice. 

Pragul semnificației statistice p este riscul sau probabilitatea de a respinge ipoteza 

nulă când aceasta este adevărată. A fost considerat ca având valoare statistică p < 0.05. 

 

Infecțiile fungice invazive la pacienții cu leucemie acută 

Pacienții cu leucemii acute dezvoltă cel mai adesea în perioada de aplazie medulară 

postchimioterapie infecții fungice invazive, iar pentru jumătate dintre aceștia infecția este 

fatală în ciuda terapiei antifungice inițiate prompt. Mai mult, întrucât aceste complicații 

infecțioase întârzie adesea continuarea chimioterapiei, profilaxia secundară este absolut 

necesară pe toată perioada în care pacientul se află într-o grupă de risc înalt. 

Atât obținerea culturilor, cât mai ales a biopsiilor care să confirme diagnosticul de infecție 

fungică invazivă sunt extrem de dificil de obținut la pacientul cu leucemie acută, care este 

adesea instabil hemodinamic, hipoxemic, trombocitopenic și/sau cu coagulopatie 

necontrolată. Tabloul clinic este nespecific și apare tardiv. Testele serologice sunt sensibile și 

specific, însă rezultatul acestora este adesea discutabil prin prezența interferențelor și a 

efectuării lor sub tratament profilactic. 

În practică, medicul curant trebuie să utilizeze criterii de diagnostic clinic, de laborator și 

imagistică întrucât probele bioptice și microbiologice sunt extrem de dificil de obținut și 

tratamentul antifungic trebuie inițiat fără întarziere. Din acest motiv, European Organization 

for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group și the 

National Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses Study Group (EORTC/MSG) a 

definit 3 tipuri de infecție fungică invazivă, în funcție de certitudinea diagnosticului – infecție 

fungică posibilă, probabilă sau dovedită, utilizate și în studiul de față. 

Infecția fungică dovedită presupune demonstrarea invaziei fungice tisulare prin biopsie. 

Speciile de fungi sunt adesea dificil de diferențiat. Mucegaiurile care prezintă la examinarea 

anatomopatologică septuri, sunt de regulă specii de Aspergillus. 

Infecție fungică probabilă cuprinde infecții fungice invazive care întrunesc prezența a 3 

condiții - factori de risc înalt pentru apariția infecțiilor fungice legați de gazdă, tablou clinic 



 

 
 

sugestiv, inclusiv febră sub antibioterapie cu spectru larg și probe micologice indirecte 

pozitive, dar la care nu se poate demonstra existența leziunilor tisulare imagistic sau bioptic. 

Infecție fungică posibilă întrunește cazurile în care pacientul se află într-o categorie 

înaltă de risc pentru apariția infecțiilor fungice invazive, dar nu are fie tablou clinic sugestiv, 

fie probe micologice indirecte pozitive, este încadrat ca infecție posibilă și tratamentul 

antifungic empiric este inițiat. 

Factorii de risc pentru apariția infecțiilor fungice invazive care țin de gazdă sunt: 

neutropenia severă sub 500 neutrofile/mm
3
 pentru minim 10 zile, febră de mai mult de 96 ore 

care nu cedează sub antibioterapie cu spectru larg, febră peste 38° C însoțită de istoric de IFI 

dovedită sau probabilă în timpul episoadelor anterioare de neutropenia, prezența bolii grefă-

contra-gazdă, în special forme severe și corticoterapia prelungită pentru mai mult de 3 

săptămâni în ultimele 60 zile. 

Dovezile micologice indirecte sunt: determinarea (1,3)-β-D-glucan (BG), la o valoare cut-

off de 30 pg/ml, are o sensibilitate de 95% și specificitate 85% și testul Galactomanann. 

Diagnosticul imagistic joacă un rol crucial pentru diagnostic și pot fi utilizate ecografia, 

computer tomografia (CT) și rezonanța magnetică nucleară (RMN), examinarea CT fiind 

standardul de aur. Modificările CT apar timpuriu în infecțiile fungice invazive, iar 

principalele leziuni sugestive sunt: semnul haloului, nodulii pulmonari, leziunile cavitare și 

semnul „air-crescent” sau infiltrate nespecifice. 

Factorii de risc care țin de boală se referă la subtipul de leucemie, pacienții cu leucemie 

acută mieloblastică fiind mai predispuși la infecții fungice invazive decât cei cu leucemie 

acută limfoblastică, probabil datorită unui defect la nivelul neutrofilelor. 

 

Rezultatele studiului 

Cunoscând faptul că incidența leucemiilor acute crește cu vârsta, vârsta medie a 

pacienților din lotul studiat a fost de 56.5 ani, pacienții cu leucemie acută limfoblastică fiind 

majoritatea tineri, în categoria de vârstă 19-50 ani, în timp ce pacienții cu leucemie acută 

mieloblastică au fost în mare parte vârstnici, peste 51 ani, date comparabile cu incidențele 

cunoscute. Distribuția în funcție de sex a avut ușoară predominanță a sexului masculin și 

60% dintre pacienți proveneau din mediul urban, fapt explicabil prin adresabilitatea mai 

mare a pacienților din mediul urban și a accesibilității mai crescute a acestora la servicii 

medicale comparativ cu cei din mediul rural. 

Leucemiile acute mieloblastice (LAM) au fost majoritare, 76%, în timp ce 24% au 

fost leucemii acute limfoblastice (LAL). Dintre leucemiile acute mieloblastice, cel mai 



 

 
 

frecvent subtip conform clasificării FAB a fost LAM1, urmat ca frecvență de LAM4, 

leucemii acute promielocitare (LAM3), LAM2 și LAM5, cea mai rară formă fiind LAM6. O 

treime dintre LAM au fost secundare, 88% fiind LAM post sindrom mielodisplazic. 

Intervalul mediu dintre boala neoplazică și leucemia acută a fost de aproximativ 4 ani, mai 

scurt decât ar fi fost de așteptat. Pacienții cu antecedente neoplazice au primit majoritatea 

chimioterapie, dar și radioterapie, la unii dintre aceștia terapia fiind combinată. 

Leucemiile acute limfoblastice au fost împărțite în funcție de subtip conform 

clasificării EGIL, cele de linie B fiind de două ori mai frecvente decât cele de linie T, astfel: 

LAL-pre B subtipul cel mai frecvent, respectiv jumătate din cazuri, în timp ce de linie T au 

fost numai un sfert din pacienții cu LAL. 

O treime dintre pacienții din lot au avut la debutul bolii complicații, majoritatea 

infecțioase și o treime hemoragice. Dintre complicațiile infecțioase, cele mai multe au fost 

pneumonii bacteriene, infecții urinare, aspergiloză invazivă, tuberculoză pulmonară sau 

amgidalită pultacee. 

Mai mult de jumătate dintre pacienții lotului au avut modificări genetice și moleculare 

de prognostic nefavorabil, precum: t(15;17), cromozom Philadelphia, t(3;12), trisomia 11, 

respectiv PML-RARA, BCR-ABL și FLT3-ITD. Un procent de 25% dintre pacienți au avut 

modificări de prognostic bun: t(8;21), inversiunea 16, hiperdiploidie, respectiv AML1-ETO și 

CBFB-MYH11. Un alt procent de 15% au avut mutații cu prognostic intermediar, dat de: 

trisomia 8 și t(9;11). 

Pe lângă modificările genetice de prognostic intermediar și nefavorabil, sexul 

masculin și vârsta medie de 56.5 ani, au constituit factori de prognostic prost. 

Din punctul de vedere al indicației de tratament, chimioterapia de inducție urmată de 

allotransplant de celule stem hematopoietice, 44% dintre pacienți au fost eligibili, respectiv 

cu vârste între 18 și 50 ani, în timp ce pentru mai mult de jumătate dintre aceștia 

chimioterapia, agenții noi sau terapia suportivă au fost alternativele de tratament. 

Pacienții cu leucemie acută mieloblastică au efectuat mai multe cure, în medie 3 cure 

chimioterapie, față de cei cu LAL doar două. 

Mucozita, complicație frecventă postchimioterapie, a apărut la jumătate din pacienții 

lotului. fiind de 3.3 ori mai frecventă la pacienții cu LAL decât la cei cu LAM, iar riscul este 

înalt semnificativ statistic, p=0.007. 

La majoritatea pacienților s-a efectuat chimioterapie de inducție a remisiunii 

complete, majoritatea pacienților cu LAM primind cura de inducție „7+3”, iar cei cu LAL 

protocol UKALL XII, cu sau fără inhibitor de tirozin kinază. 



 

 
 

Pentru mai mult de jumătate dintre pacienți, a fost necesară administrarea unei cure 

de reinducție, cea mai frecvent utilizată fiind tot cea tip „7+3”, dar și tip S-HAM, MEC și 

cure cu Fludarabină. 

Ulterior, 28% dintre pacienții din lot nu au obținut răspuns complet și la aceștia s-a 

administrat chimioterapie de salvare, mai frecvent cură tip S-HAM, FLAM sau MEC. 

O treime din pacienți, au obținut răspuns hematologic complet și au urmat cure de 

consolidare, majoritatea dintre aceștia au efectuat cure cu Citarabină doză crescută 

(HiDAC), restul cure cu doză intermediară de Citarabină. 

Pacienții cu leucemie acută limfoblastică au urmat tratament paleativ cu 21% mai 

puțini comparativ cu cei cu LAM, date cu semnificație statistică – p=0.01, cel mai probabil 

pentru că majoritatea erau tineri. 

Timpul mediu de la data diagnosticului hematologic până la data infecției fungice 

invazive a fost de 3 luni. 

IFI a apărut în lotul pacienților cu LAL în cursul primelor două spitalizări, aceștia 

având un risc de 2.6 ori mai mare de apariție a IFI în decursul primelor două spitalizări, decât 

în următoarele 3-5, cu p=0.05, semnificativ statistic. 

Majoritatea pacienților au dezvoltat IFI după debutul bolii, numai 7% fiind 

diagnosticați concomitent cu LA și IFI. 

Pacienții cu LAL au obținut răspunsul hematologic complet de 3.6 ori mai mult 

decât pacienții cu LAM, cu înaltă semnificație statistică - p=0.008 și în concordanță cu datele 

din literatură. 

Leucemia acută a fost considerată refractară dacă nu s-a obținut răspuns 

hematologic complet după cura de inducție, reinducție și o cură de salvare în cazul 

leucemiilor acute mieloblastice și după efectuarea a două protocoale de inducție sau 

intensificare în cazul leucemiilor acute limfoblastice. Majoritatea au fost pacienți cu LAM. 

La pacienții cu LAL recăderile au fost de 2.5 ori mai multe decît în cazul LAM, cu valoarea 

p-ului 0.03, semnificativă statistic. În același timp, pacienții cu LAL au supraviețuit de 1.7 

ori mai mult decât pacienții cu LAM, dar cu p=0.15, fără semnificație statistică.  

Profilaxia antifungică primară a fost administrată la mai mult de jumătate de 

pacienții din lotul studiat, cel mai adesea fiind utilizat Posaconazolul, în conformitate cu 

ghidurile internaționale. 

În ceea ce privește sublotul de infecție fungică invazivă (IFI), localizarea cea mai 

frecventă a fost pulmonară – 64%, urmată de cea orofaringiană, tub digestiv inferior, 



 

 
 

sinusuri, esofag și hepatosplenică. Mai mult de jumătate, respectiv 58%, au fost aspergiloze 

invazive, iar candidozele invazive au apărut la 42% dintre pacienții cu IFI. 

IFI a survenit în majoritatea cazurilor la pacienții aflați în perioada de aplazie 

medulară postchimioterapie, însă nu la momentul minim al parametrilor hematologici, având 

un număr mediu al leucocitelor de 2.500/mm
3
, de 10 ori mai mare decât numărul mediu al 

leucocitelor la cei fără infecție, care a fost 200/mm
3
, anemie de grad mediu, mai accentuată 

decât la cei fără infecție și trombocitopenie severă, în jur de 24.000/mm
3
, mai mare decât la 

cei fără infecție, care au avut 10.000/mm
3
, cei cu IFI au avut un procent mediu al blaștilor 

în măduva osoasă de 54%, cu 5 procente mai mare față de cei fără IFI, care au avut în medie 

49%, fără p semnificativ statistic. 

Tabloul clinic al IFI a cuprins la majoritatea pacienților tuse (96.4%) și dispnee 

(71.9%), iar junghiul toracic și ralurile pulmonare. Prezența febrei crește de 9.3 ori mai 

mult riscul de a fi prezentă o IFI, cu înaltă semnificație statistică - p=0.008. 

După cum era de așteptat, testele micologice indirecte au fost pozitive la mai mult de 

jumătate dintre pacienții cu IFI, respectiv la 61.5% testarea (1,3)-β-D-Glucan și la 53.8% 

testarea Galactomanann, modificări la examenul CT au avut toți cei cu infecție și radiologice 

94% dintre aceștia, iar pleurezia a apărut la numai 31.3% dintre pacienții cu IFI. 

Dintre modificările radiologice, opacități de tip nodular au fost cele mai des 

întâlnite modificări, urmate de desen interstițial accentuat și condensare pulmonară. 

Examenul CT fiind standardul de aur în investigarea IFI, a evidențiat mai frecvent 

semnul haloului, condensare pulmonară, opacități nodulare și leziuni cavitare. Conform 

literaturii, semnul constant prezent este al haloului. 

Conform citeriilor EORTC/MSG, s-au clasificat infecțiile fungice invazive din lot în 

categoriile: IFI dovedită 20%, IFI posibilă 25% și IFI probabilă 55%, cele mai multe fiind 

IFI probabile, cu p înalt semnificativ statistic – p=0.006. Candidozele invazive calsificate ca 

IFI probabile s-au confirmat de 1.8 ori mai frecvent, iar aspergilozele invazive probabile s-

au confirmat prin biopsie cu 21% mai mult, cu p înalt semnificativ statistic –p=0.007. 

Așadar, încadrarea acestora a fost corectă și semnle și simptomele bolii au fost concordante 

cu cele ale clasificării EORTC/MSG. 

Tratamentul antifungic s-a administrat în scop curativ și empiric, cu 63% mai mult 

la cei cu IFI decât la cei fără IFI, cu p înalt semnificativ statistic - 0.0000000165.  

Tratamentul antifungic folosit a inclus – Voriconazol pentru 80% dintre pacienți, 

Caspofungin și Fluconazol, probabil pentru că în lot au fost mai multe cazuri de aspergiloză 

invazivă, iar Fluconazolul este încă utilizat adesea ca tratament antifungic atunci când celalte 



 

 
 

clase de antifungice nu sunt disponibile sau sunt doar în formula orală și nu se pot administra 

pe această cale sau sunt cu toxicitate prea ridicată. 

Reacțiile adverse la tratamentul antifungic au fost de 3.18 ori mai multe la 

pacienții cu LAL decât la cei cu LAM, p=0.02. 

Majoritatea pacienților au avut răspuns complet după tratamentul antifungic, 

23.4% au prezentat IFI refractară, iar 14.9% au obținut doar răspuns parțial. Rezultatele nu au 

p semnificativ statistic. 

Dacă pacientul a devinit afebril după administrarea tratamentului antifungic (curativ 

sau empiric), riscul ca acesta să aibă o infecție fungică invazivă crește de 2.88 ori, cu o 

valoare p=0.01, înalt semnificativă statistic.  

În privința ajustării tratamentului antifungic, pentru 5% dintre pacienți a fost 

necesară creșterea dozei, pentru 6.7% schimbarea medicamentului antifungic folosit, iar în 

8.5% dintre cazuri s-au asociat două antifungice. 

La 70% dintre pacienții diagnosticați cu IFI s-a administrat profilaxie secundară 

antifungică. S-au utilizat: Voriconazolul în cazul a 88.6% dintre pacienți, întrucât majoritatea 

infecțiilor au fost aspegiloze invazive. S-a administrat în medie timp de 6 luni și sub această 

profilaxie a apărut un singur caz de candidoză invazivă și un altul de aspergiloză invazivă, 

ambele la pacienți cu LAM. 

 

Factorii de risc pentru apariția infecțiilor fungice invazive 

Diabetul zaharat a scăzut cu 18% riscul apariției infecției, însă cu p=0.15, 

nesemnificativ statistic,. rezultat discordant, în literatură fiind considerat factor de risc pentru 

apariția IFI. 

Prezența infecției cu virus hepatitic B a crescut de 3 ori riscul de apariție a IFI, 

respectiv cu 28% mai mare, iar infecția cu virus hepatitic C a crescut cu 61% riscul de 

apariție al IFI, corelații nesemnificative statistic. 

Boala hepatică severă a crescut cu 64% riscul de apariție al IFI, cu p semnificativ 

statistic - p=0.02, rezultat similar cu cele din literatură, insuficiența hepatică fiind un factor 

de risc cunoscut. 

Tuberculoza pulmonară în antecedente, a crescut de 2.3 ori riscul, prezența bolii 

obstructive cronice (BPOC) crește de 1.7 ori riscul, tratamentul anterior antineoplazic 

utilizând chimioterapia crește riscul de apariție al infecției fungice invazive cu 50%, iar 

radioterapia crește riscul cu 60%, fără p-uri semnificative statistic, dar concordant cu 

literatura. 



 

 
 

Boala renală cronică a fost în lotul studiat factor de protecție, scăzând rata de risc a 

apariției IFI cu 24%, fără p semnificativ statistic - 0.18, în contradicție cu datele cunoscute 

care o relevă ca factor de risc. 

 

Particularități ale sublotului cu IFI prezentă la debutul bolii hematologice 

Culturile (din spută, urocultură sau hemocultură) pozitive cresc cu 60% riscul ca 

infecția fungică invazivă să fie prezentă, corelație semnificativă statistic – p=0.05. 

Urocultura pozitivă crește de 1.8 ori, riscul ca infecția fungică invazivă cu punct de plecare 

urinar să fie prezentă, cu semnificație statistică - p=0.05. La toți pacienții cu infecție fungică 

la momentul diagnosticării bolii hematologice, chimioterapia de inducție a fost administrată 

după tratarea infecției.  

 

Factorii de risc legați de boala hematologică 

Pacienții cu leucemie acută cu modificări citogenetice au prezentat de 3.6 ori mai 

frecvent IFI decât cei cu cariotip normal, iar diferența a fost semnificativă statistic – p=0.03. 

Neutropenia febrilă mărește de 5.2 ori riscul de IFI, cu p înalt semnificativ statistic - 

p=0.01, iar numărul mediu de zile de neutropenie febrilă a fost în sublotul de IFI 7 zile, iar 

în sublotul fără IFI a fost de 5 zile, diferența de 2 zile fiind semnificativă statistic – p=0.05. 

Datele sunt similare cu cele din literatură, neutropenia persistentă mai mult de 10 zile fiind un 

factor de risc bine cunoscut, atât pentru apariția IFI, cât și pentru supraviețuirea pacienților. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezența mucozitei crește riscul de apariție a IFI de 1.8 ori, cu semnificație statistică - 

p=0.05. 

Pacienții la care au apărut infecții fungice invazive au efectuat un număr mediu de 3 

cure, față de 2 cure la cei fără infecție, cu p înalt semnificativ statistic – p=0.005. 

INFECȚIE FUNGICĂ 

Neutropenie febrilă DA NU TOTAL 

DA 
Row % 

Col % 

48 

53.9 

96.0 

41 

46.1 

82.0 

89 

100.0 

89.0 

NU 
Row % 

Col % 

2 

18.2 

4.0 

9 

81.8 

18.0 

11 

100.0 

11.0 

TOTAL 
Row % 

Col % 

50 

50.0 

100.0 

50 

50.0 

100.0 

100 

100.0 

100.0 



 

 
 

 

Factorii de risc care țin de gazdă 

Valorile medii ale fibrinogenului au fost peste limita superioară a normalului în 

ambele loturi, cu valori mai mari la pacienții din lotul cu IFI, respectiv 410.5 mg/dl, față de o 

valoare de 355.5 mg/dl în lotul martor, cu valoarea p-ului 0.05, semnificativ statistic.  

Am calculat valoarea medie a lactat dehidrogenazei (LDH) în timpul infecției 

fungice invazive, care a fost de 1.5 ori mai mare decât valoarea normală, dar mai mică față de 

valoarea medie înafara infecției, care a fost mai mare, de 1.8 ori normalul. Fiind cunoscut 

faptul că o valoare mai mare decât cea de cut-off a LDH de 350 U/l este predictivă pentru 

prezența IFI și că valoarea acestuia se corelează cu gradul de afectare pulmonară, datele sunt 

discordante. 

În lotul analizat, testele micologice indirecte au fost pozitive în majoritatea IFI, un 

rezultat pozitiv crescând de 10.4 ori riscul ca IFI să fie prezentă, față de testarea negativă, 

rezultat cu înaltă semnificație statistică – p=0.02 și în concordanță cu datele din literatura de 

specialitate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infecțiile fungice invazive au apărut în medie la un interval de 5 luni după 

chimioterapia de inducție a remisiunii complete, la 4 luni după reinducție sau la 2 luni după 

consolidare sau la 3 luni după chimioterapia de salvare. Este cunoscut din literatură faptul că 

orice tip de chimioterapie este un factor de risc important pentru apariția infecțiilor fungice 

invazive. 

Numărul mediu de zile de spitalizare a fost de 30 atât pentru pacienții din sublotul 

cu IFI, cât și pentru sublotul martor; nefiind factor de risc. Totuși lipsa filtrelor speciale de 

aer (HEPA) reprezintă în sine un factor de risc bine cunoscut. 

INFECȚIE FUNGICĂ 

Teste micologice  

pozitive 
DA NU TOTAL 

DA 
Row % 

Col % 

13 

92.9 

72.2 

1 

7.1 

20.0 

14 

100.0 

60.9 

NU 
Row % 

Col % 

5 

55.6 

27.8 

4 

44.4 

80.0 

9 

100.0 

39.1 

TOTAL 
Row % 

Col % 

18 

78.3 

100.0 

5 

21.7 

100.0 

23 

100.0 

100.0 



 

 
 

Corelând numărul spitalizării cu apariția IFI, cele mai multe infecții fungice 

invazive au apărut în cursul celei de-a cincea deci riscul este cu 20% mai mic la primele 

două internări, cu p semnificativ statistic - p=0.04. 

Prezența neutropeniei severe s-a asociat de 3 ori mai mult cu IFI, cu p 

nesemnificativ statistic - p=0.18, dar concordă cu literatura. Valoarea medie a numărului 

minim de neutrofile nu a influențat apariția IFI, fiind zero (agranulocitoză) pentru ambele 

subloturi, fără p semnificativ statistic – p=0.3551. 

IFI a survenit la numai 5 pacienți (10%) dintre cei cu cateter venos central deci 

prezența acestuia nu a fost un factor de risc pentru apariția IFI, dar fără semnificație statistică 

– p=0.38, discordant față de literatură întrucât a fost montat la numai câțiva pacienți. 

Infecțiile pulmonare au crescut riscul de apariție al IFI de 2.33 ori, cu p înalt 

semnificativ statistic - p=0.022. 

Administrarea chmioterapiei de inducție a crescut riscul de apariție al infecției fungice 

invazive de 10.7 ori și cu înaltă semnificație statistică – p=0.004 și constituie tratamentul 

cu riscul cel mai mare. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrarea chimioterapiei de reinducție crește de 2.5 ori riscul, iar 

chimioterapia de salvare de 2.7 ori, cu înaltă semnificație statistică – p=0.01. 

Chimioterapia de consolidare de tip doză mare de Citarabină (HiDAC) crește riscul 

dezvoltării unei IFI de 4.5 ori, afirmație semnificativă statistic - p=0.03 și dependent de doză, 

întrucât la cei cu chimioterapia de consolidare cu doze intermediare de Citarabină a scăzut 

cu 17% riscul de apariție al IFI, cu p=0.21, fără semnificație statistică. 

 

INFECȚIE FUNGICĂ 

Inducție DA NU TOTAL 

DA 
Row % 

Col % 

49 

54.4 

98.0 

41 

45.6 

82.0 

90 

100.0 

90.0 

NU 
Row % 

Col % 

1 

10.0 

2.0 

9 

90.0 

18.0 

10 

100.0 

10.0 

TOTAL 
Row % 

Col % 

50 

50.0 

100.0 

50 

50.0 

100.0 

100 

100.0 

100.0 

INFECȚIE FUNGICĂ 

HiDAC DA NU TOTAL 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre pacienții care au efectuat chimioterapie cu Fludarabină, riscul a crescut de 

5.2683 ori, respectiv cu 36%, cu p înalt semnificativ statistic – p=0.01, fiind cunoscut riscul 

înalt al administrării chimioterapiei cu acest agent din literature. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Corticoterapia crește riscul de apariție al IFI de 1.5 ori și concordă cu cele din 

literatură, fiind atât factor de risc pentru apariția IFI, cât și pentru supraviețuirea pacienților 

după infecție. 

Utilizarea factorilor de creștere granulocitari a crescut de 3 ori riscul, cu p înalt 

semnificativ statistic - p=0.005, deși ar fi de așteptat să îl scadă, prin scurtarea perioadei de 

neutropenie. Datele sunt discordante probabil întrucât acești factori s-au folosit si la pacienții 

cu LAM care efectuau chimioterapie de salvare, cu riscuri mai mari 

Majoritatea infecțiilor fungice invazive au survenit la pacienți aflați în remisiune 

completă, cu risc de 1.9 ori mai mare și semnificație statistică - p=0.05, probabil întrucât 

chimioterapia de inducție a fost chimioterapia cu riscul cel mai mare în lotul studiat. Pacienții 

cu IFI au avut o durată medie a răspunsului complet mai scurtă cu 162 zile, respectiv 150 

zile (5 luni) pentru cei cu IFI față de 312 zile (10.4 luni), deci dublu, cu p nesemnificativ 

DA 
Row % 

Col % 

12 

80.0 

63.2 

3 

20.0 

27.3 

15 

100.0 

50.0 

NU 
Row % 

Col % 

7 

46.7 

36.8 

8 

53.3 

72.7 

15 

100.0 

50.0 

TOTAL 
Row % 

Col % 

19 

63.3 

100.0 

11 

36.7 

100.0 

30 

100.0 

100.0 

INFECȚIE FUNGICĂ 

Chimioterapie cu Fludarabină DA NU TOTAL 

DA 
Row % 

Col % 

9 

81.8 

18.0 

2 

18.2 

4.0 

11 

100.0 

11.0 

NU 
Row % 

Col % 

41 

46.1 

82.0 

48 

53.9 

96.0 

89 

100.0 

89.0 

TOTAL 
Row % 

Col % 

50 

50.0 

100.0 

50 

50.0 

100.0 

100 

100.0 

100.0 



 

 
 

statistic – p=0.39, iar recăderile au fost asociate cu apariția IFI de 2.7 ori mai mult, respectiv 

cu 24% mai mult, cu p semnificativ statistic – p=0.01, probabil pentru că după recădere s-a 

intensificat chimioterapia administrate, concordant cu literatura. Prezența leucemiei acute 

refractare nu a influențat apariția infecției fungice invazive, p=0.45, fără semnificație 

statistică, discordant față de literature, care arată leucemiile acute refractare sau în recădere ca 

factori de risc în literatură. 

Profilaxia primară antifungică a fost administrată la jumătate dintre pacienții din 

sublotul cu IFI, față de 46.2% dintre pacienții fără IFI. Profilaxia primară antifungică a 

crescut riscul de apariție a IFI de 1.3 ori, dar fără p semnificativ statistic - p=0.21, date 

discordante cu literature, întrucât nu toți pacienții din lot au primit profilaxie așa cum 

recomandă ghidurile. Totuși, Posaconazolul ca profilaxie primară a fost factor de protecție, 

scăzând riscul de apariție al IFI cu 5.5%, cu p=0.38 nesemnificativ statistic, în 

concordanță cu datele din literatură.  

Pacienții cu alte complicații au un risc de 1.3 ori mai mare să asocieze și infecție 

fungică invazivă, dar valoarea p-ului a fost nesemnificativă statistic - 0.33. 

acienții care au primit antibioterapie cu spectru ultralarg au crescut riscul de 

apariție al infecției fungice invazive cu 53% și p semnificativ statistic - 0.003. 

Antibioterapia cu cefalosporine nu a influențat apariția IFI, dat concordante cu literature de 

specialitate.Pacienții la care au survenit complicații infecțioase de natură bacteriană au un 

risc de 2.1 ori mai mare de a avea și o infecție fungică invazivă la un moment dat, cu p=0.04, 

semnificativ statistic. Pacienții subponderali au avut un risc de 2.5 ori mai mare de a 

dezvolta infecții fungice invazive, cu p nesemnificativ statistic - p=0.07 și în contradicție cu 

literatura de specialitate, conform cărei obezitatea este factor de risc pentru apariția IFI. 

 

Date privind supraviețuirea 

Durata medie de supraviețuire a fost mai mare în sublotul cu IFI, respectiv 270 

zile (9 luni), față de 180 zile (6 luni) pentru pacienții fără infecție, cu înaltă semnificație 

statistică – p=0.0246. Acest rezultat este surprinzător, însă ținînd cont de faptul că 

majoritatea infecțiilor fungice invazive au fost probabile, deci terapia antifungică a fost 

inițiată prompt, așa cum este recomandat de ghidurile internaționale, cu răspuns complet la 

antifungic în 61% din cazuri, cu eficacitate crescută a profilaxiei secundare, care le-a scăzut 

pacienților riscul pentru o infecție fungică invazivă ulterioară și ameliorarea supraviețuirii 

acestor pacienți. Datele privind supraviețuirea surprind și mai mult dacă ținem cont de faptul 

că multe dintre infecțiile fungice din lot au avut 6 din cei 9 factori de risc predictivi pentru 



 

 
 

supraviețuire – sex masculin, trombocitopenie, revărsat pleural, corticoterapie, neutropenia și 

infecție fungică diseminată. 

 

 

Pacienții cu infecție fungică invazivă au avut o rată de supraviețuire globală 

superioară față de cei la care infecția nu a survenit, cu valori medii de 270 zile (9 luni) și 

respectiv 180 zile (6 luni), cu valoare semnificativă statistic – p=0.04. Niciun pacient nu a 

fost pierdut din evidență. 

 



 

 
 

 

Majoritatea deceselor la pacienții cu LAM și LAL s-au datorat complicațiilor legate 

de boala hematologică, în principal boala refractară, fiind de 1.6 ori mai multe decât cele 

nelegate de progresia leucemiei acute, p=0.3, nesemnificativ statistic. 

LAL a fost factor de protecție, întrucât a scăzut rata decesului cu 10% față de 

pacienții cu LAM, cu p nesemnificativ statistic, însă în concordanță cu datele de specialitate, 

care arată faptul că pacienții cu LAM au supraviețuire mai scăzută decăt cei cu LAL, având 

prognostic mai prost. 

Similar, durata medie de supraviețuire fără semne de boală a fost mai mare, 

respectiv 90 de zile (3 luni) în cazul celor cu IFI, față de cei fără infecție și p 

nesemnificativ statistic – p=0.1930, discordant față de literatură. 

 

CONCLUZII 

 

1. Vârsta medie a pacienților din lot a fost 56.5 ani, făcând dificilă efectuarea unui 

allotransplant de celule stem hematopoietice și impunând polichimioterapia, important factor 

de risc pentru apariția complicațiilor infecțioase. 

2. Sexul masculin a avut o ușoară predominanță, conferind pacienților cu leucemie acută 

limfoblastică din lot prognostic nefavorabil, alături de vârsta medie. 

3. Majoritatea leucemiilor acute din lot au avut factori genetici de prognostic nefavorabil. 



 

 
 

4. Majoritatea pacienților au efectuat chimioterapie de inducție, tratament ce a crescut cel mai 

mult riscul de apariție al infecțiilor fungice invazive, de 10.7 ori. 

5. Profilaxia primară antifungică utilizând Posaconazol sau Voriconazol a scăzut riscul de 

infecție cu numai 7%, deoarece nu s-a administrat tuturor pacienților aflați la risc și întrucât 

încă se utilizează și Fluconazolul ca profilaxie primară datorită costului redus, a 

disponibilității sale și a toxicității scăzute. 

6. Criteriile de diagnostic ale IFI au fost: clinice - prezența febrei și tusei, semne radiologice 

de tip opacități pulmonare, semnul haloului vizibil la examinarea CT a toracelui, valoarea 

LDH sub valoarea de 350 U/l, considerată cut-off, testele micologice indirecte, cu valoare 

predictivă pozitivă înaltă, culturile, utile în special pentru diagnosticul IFI la debutul 

leucemiei acute și rezultatele bioptice. 

7. Majoritatea IFI au fost aspergiloze invazive, de aceea ca și profilaxie secundară s-a 

menținut terapia cu Voriconazol timp de 6 luni, împiedicând cu succes reapariția IFI. 

8. Factorii de risc cu semnificație statistică legați de gazdă au fost: prezența neutropeniei 

febrile, care a crescut riscul de 5.2 ori, mai ales dacă persistă mai mult de 7 zile, prezența 

mucozitei de 1.8 ori, infecțiile pulmonare de 2.3 ori, infecțiile bacteriene de 2.1 ori și numărul 

de spitalizări mai mare de trei. 

9. Factorii de risc cu semnificație statistică legați de boala hematologică sunt: leucemia acută 

mieloblastică, administrarea a mai mult de trei cicluri de chimioterapie, chimioterapia de 

inducție, care crește riscul de 10.7 ori, chimioterapia de reinducție de 2.5 ori, chimioterapia 

de consolidare de 1.5 ori, consolidarea cu doze mari de Citarabină de 4.5 ori, chimioterapia 

de salvare utilizând Fludarabina de 5.2 ori, răspunsul hematologic complet de 1.9 ori, iar 

recăderile de 2.7 ori. 

10. Factori de risc legați de terapia adjuvantă, respectiv utilizarea factorilor de creștere 

granulocitari, care aduc risc suplimentar de 3 ori mai mare, mai ales dacă sunt utilizați timp 

de 5 zile, antibioterapia utilizând 3 sau 4 antibiotice, în special cele cu spectru ultralarg care 

cresc de 2 ori riscul de infecție fungică invazivă. 

11. Factorii care țin de tabloul infecției fungice cu valoare predictivă pozitivă sunt: valoarea 

fibrinogenului sub 410 mg/dl, valoarea LDH sub 350 U/l, care crește riscul de 1.5 ori și 

testele micologice indirecte, (1, 3)-β-D-Glucan și Galactomanann, care cresc riscul de 

confirmare a IFI de 10.4 ori, date cu p semnificativ statistic. 

12. Inițierea terapiei antifungice rapid, pe baza criteriilor infecției fungice invazive probabile, 

conform clasificării EORTC/MSG, a asigurat supraviețuirea foarte bună a pacienților cu 



 

 
 

infecții fungice invazive, mai mare chiar decât a pacienților fără infecție fungică, în ciuda 

prognosticului rezervat al acestei complicații. 

13. Majoritatea deceselor la pacienții cu leucemie acută mieloblastică și leucemia acută 

limfoblastică s-au datorat complicațiilor legate de boala hematologică, în principal boala 

refractară, fiind de 1.6 ori mai multe decât decesele de altă cauză. 

14. Pacienții cu leucemie acută mieloblastică au avut o rată a decesului mai mare cu 10% față 

de cei cu leucemie acută limfoblastică, prognosticul fiind dat de subtipul de leucemie acută și 

nu de prezența infecției fungice invazive. 

15. Perioada de supraviețuire globală a fost de 270 zile (9 luni) în cazul pacienților cu infecție 

fungică invazivă, față de cea a celor fără infecție, de 180 zile (6 luni), diferența de 3 luni fiind 

semnificativă statistic – p=0.04 și durata medie de supraviețuire fără semne de boală a avut 

aceleași valori și p semnificativ statistic – p=0.02. 

16. Factori de protecție, care au scăzut riscul de apariție al infecțiilor fungice invazive, au 

fost leucemia acută limfoblastică, pneumoniile bacteriene și profilaxia primară cu 

Posaconazol și Voriconazol, dar aceștia nu au avut semnificație statistică. 

17. Factorii de risc semnificativi statistic și cu impact major pe creșterea riscului de 

apariție al infecțiilor fungice invazive au fost testele micologice indirecte tip (1, 3)-β-D-

Glucan și Galactomanann, neutropenia febrilă prelungită pentru mai mult de 7 zile, elemente 

incluse deja în criteriile de diagnostic ale infecțiilor fungice invazive și chimioterapia de 

inducție, de salvare cu Fludarabină, de consolidare cu doze mari de Citarabină, deja 

cunoscute. La acestea, s-a putea adăuga leucemiile acute în recădere, asocierea de alte 

infecții pulmonare, utilizarea factorilor de creștere granulocitari pentru mai mult de 5 zile și 

mai puțin de 14 zile, efectuarea a mai mult de 3 cure de chimioterapie, mai mult de 3 

spitalizări, mucozita și utilizarea antibioterapiei care asociază mai mult de 3 antibiotice, mai 

ales dacă au spectru ultralarg, care au avut semnificație statistică în studiul de față și necesită 

confirmare prin studii clinice randomizate, pe loturi mai mari de pacienți. 

 

 

 

 

 

 


