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STRESZCZENIE:
Inwazyjne zakażenia grzybicze są istotnymi przyczynami zachorowalności
i umieralności dzieci z chorobami hematologicznymi i nowotworami, a także
po przeszczepie komórek macierzystych. Celem tej pracy jest przedstawienie
aktualnie dostępnych leków oraz metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych.
SŁOWA KLUCZOWE: inwazyjne zakażenia grzybicze, diagnostyka, leczenie, terapia deeskalacyjna
ABSTRACT:
Invasive fungal diseases remain important causes of morbidity and mortality in
children with hematological disorders, haematological malignancies and in patients after stem cell transplantation. The objective of this review is the presentation of currently available drugs, and diagnostic and therapeutic recommendations including clinical examination, imaging methods and laboratory tests for
invasive fungal infections.
KEY WORDS: invasive fungal infection diagnostics, therapy, de-escalation
therapy

Inwazyjne zakażenia grzybicze od lat stanowią duży problem w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych, gdyż
szczególnie w tej grupie chorych skupia się większość czynników ryzyka zakażenia grzybiczego. Wpływają one negatywnie na przebieg leczenia choroby podstawowej, a także
są powodem wielu poważnych powikłań. Trudności w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych mają wielorakie
podłoże. Z jednej strony jest to niedoskonała diagnostyka,
a z drugiej niewielka liczba leków stosowanych w leczeniu
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grzybic i dodatkowo narastająca oporność grzybów na niektóre z nich [1–4].
Tym samym jednym z największych wyzwań w hematoonkologii wciąż jest ograniczenie występowania zakażeń
grzybiczych, ich wczesna diagnostyka i skuteczne, a także
możliwie jak najtańsze leczenie. Temu wszystkiemu służą
opracowywane cyklicznie różnego rodzaju wytyczne/rekomendacje/zalecenia, które choć same w sobie nie mają charakteru obligatoryjnego, jednak są niezwykle cenną wskazówką
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dla lekarzy, na ich podstawie bowiem i po uwzględnieniu
sytuacji epidemiologicznej swego oddziału mogą oni podejmować optymalne decyzje terapeutyczne.
Kamieniem milowym w ograniczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych było wprowadzenie profilaktycznego
podawania azoli, szczególnie pozakonazolu, chorym poddawanym leczeniu AML i MDS, a także poddawanym przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych [4–8].
Grono pacjentów, u których profilaktyka zakażeń grzybiczych byłaby wskazana, poszerzyło się ostatnio dzięki
wprowadzeniu do praktyki klinicznej nowych metod terapii
nowotworów [9–10].
Mówiąc o profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych,
myślimy zarówno o profilaktyce pierwotnej obejmującej
pacjentów z grup wysokiego ryzyka zakażenia grzybiczego (tab. 1), jak i o profilaktyce wtórnej ukierunkowanej
na wcześniej występujący czynnik etiologiczny.
Bezsprzecznym wyzwaniem w przypadku zakażeń grzybiczych u dzieci jest szybka i pewna diagnostyka. Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci mają odmienny przebieg
kliniczny oraz nieco inny niż u pacjentów dorosłych obraz
zmian w badaniach obrazowych [11]. Stwarza to dodatkowe
problemy diagnostyczne i lecznicze.
Inwazyjna kandydoza jest obserwowana częściej u noworodków niż u dzieci z innych grup wiekowych [11–14].
Wiek ciążowy i waga urodzeniowa wcześniaka są najważniejszymi czynnikami ryzyka krwiopochodnego zakażenia
grzybiczego opon i mózgu spowodowanego przez Candida,
co skutkuje następnie ciężkimi powikłaniami pod postacią krwawienia, drgawek czy trwałego opóźnienia rozwoju
dziecka [11, 15, 16].
Wśród zakażeń grzybiczych szczepami Candida non-albicans u dzieci dominuje Candida parapsilosis, natomiast
u osób dorosłych przeważają zakażenia Candida glabrata [11, 17]. Noworodki z inwazyjną grzybicą mają mniej
zaznaczone objawy kliniczne. Badania mikrobiologiczne
u nich w większości są ujemne, dotyczy to także wyników
posiewów płynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci z grzybiczym zakażeniem opon mózgowych i mózgu. Wzrost CRP
oraz obniżenie liczby płytek, a także dodatni wynik posiewu
moczu są uznawane za objawy sugerujące możliwość wystąpienia zakażenia grzybiczego u noworodków [11, 18, 19].
Objawy kliniczne inwazyjnej grzybicy u dzieci w sposób
istotny różnią się od objawów spotykanych u osób dorosłych. To samo dotyczy zmian stwierdzanych w badaniach
obrazowych. U dzieci zmiany radiologiczne w grzybicach

płuc są mniej charakterystyczne niż u osób dorosłych [11,
20]. Jest to szczególnie widoczne w badaniu z zastosowaniem tomografii komputerowej klatki piersiowej u dzieci
z aspergillozą płucną, u nich bowiem obserwujemy występowanie niespecyficznych zmian odbiegających od obserwowanych u osób dorosłych guzków z cechami rozpadu,
zacienień miąższowych płuc z charakterystyczną otoczką
(tzw. objaw halo) czy ognisk niedodmy i zwłóknienia lub
plamistych okołownękowych nacieków [21].
W diagnostyce obrazowej inwazyjnej grzybicy tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości (HSCT) jest bardziej przydatna niż badanie radiologiczne klatki piersiowej,
rezonans magnetyczny czy też pozytonowa tomografia emisyjna (PET) [11, 22, 23].
Spośród markerów zakażenia grzybiczego jedynym markerem użytecznym obecnie w polskich warunkach w diagnostyce grzybic u dzieci jest galaktomannan (GM) badany
metodą immunoenzymatyczną w surowicy i ewentualnie
w płynach ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn
z opłucnej, płyn stawowy itp.) [11, 24–27]. Dodatni wynik
GM w krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym oznacza miano ≥0,5 w dwóch kolejnych badaniach lub ≥0,7 w jednym
badaniu. W BAL wynikiem dodatnim jest miano >1,0. Wynik GM może być fałszywie dodatni przy stosowaniu piperacyliny/tazobaktamu, chociaż niektóre dane nie potwierdzają tego zjawiska [28]. GM może być fałszywie ujemny
u pacjentów otrzymujących profilaktykę przeciw grzybom
pleśniowym. U tych chorych wynik ujemny GM nie wyklucza zakażenia grzybiczego [11, 24–27].
Wartość mannanu w diagnostyce IFD jest niewielka
ze względu na wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza przy
braku jednoczesnego oznaczenia obecności przeciwciał anty-mannan [27, 29]. Wartościowym markerem, niestety niedostępnym w Polsce, jest beta-D-glukan (BDG), który choć
nie różnicuje różnych postaci grzybicy (aspergillozy, kandydozy, fuzariozy), jednoznacznie jednak wskazuje na inwazyjne zakażenie grzybicze [27, 30–32].
Wiele nadziei wiąże się z badaniem PCR, które z uwagi
na brak standaryzacji wciąż nie jest rekomendowane. Ostatnio opracowywane komercyjne zestawy do oznaczenia PCR
stwarzają natomiast nadzieję na przyszłość [11, 27, 33–36].
Jednym z wyzwań terapeutycznych jest opracowanie leku
przeciwgrzybiczego o szerokim spektrum, wolnego od objawów ubocznych, łatwego w podawaniu pacjentowi, niewymagającego długotrwałego stosowania i do tego taniego.
Obecnie dysponujemy czterema grupami leków, którymi
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Tab. 1. Grupy ryzyka rozwoju inwazyjnej choroby grzybiczej wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii
Dziecięcej [27].
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Ryzyko inwazyjnego zakażenia grzybiczego

Choroba

Wysokie

ALL, AML, SAA, MDS, CGD, SCID, allo-HSCT

Niskie

Auto-HSCT; chorzy poddawani chemioterapii z powodu pozostałych chorób nowotworowych
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są polieny (liposomalna forma amfoterycyny B, nystatyna),
azole I generacji (flukonazol ketokonazol), azole II generacji (itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, rawukonazol),
echinokandyny (kaspofungina, mykafungina, anidulofungina) i antymetabolity (flucytozyna).
Azole hamują syntezę ergosterolu w błonie komórkowej,
doprowadzając do wzrostu jej przepuszczalności, a echinokandyny działają przez blokadę syntezy glukanu ściany
komórkowej.
Antymetabolity zaburzają syntezę kwasów nukleinowych
komórek grzybów. Wszystkie jednak wykazują zróżnicowaną skuteczność wobec poszczególnych szczepów Candida i Aspergillus, co klinicznie może się przejawiać w postaci oporności grzybów na konkretny lek. Tym samym
choć w każdej grupie leków antymykotycznych znajduje
się po kilka z nich, jednak klinicznego znaczenia w terapii
inwazyjnych grzybic nie mają dziś nystatyna, ketokonazol,
a rola flucytozyny jest obecnie marginalna [27, 37].
Amfoterycynę B cechuje aktywność grzybobójcza nie
tylko wobec grzybów drożdżopodobnych, ale także i pleśniowych. Azole, takie jak worykonazol i pozakonazol,
znalazły swoje miejsce w leczeniu zakażeń spowodowanych
przez Aspergillus i Fusarium ze względu na aktywność grzybobójczą, natomiast wobec drożdżaków z rodzaju Candida
wykazują działanie grzybostatyczne. Flukonazol stosujemy
w terapii zakażeń o etiologii Candida, z wyjątkiem Candida
krusei, gdyż gatunek ten ma naturalną oporność na flukonazol. Także Candida glabrata cechuje się naturalnie obniżoną wrażliwością na flukonazol. Echinokandyny wykazują
aktywność grzybobójczą wobec szczepów o etiologii Candida spp. i w mniejszym stopniu szczepów Aspergillus [27,
37]. Żadna jednak grupa wymienionych leków nie spełnia
wszystkich przedstawionych powyżej założeń, dlatego poszukiwania nowych leków uważam za jedno z ważniejszych
wyzwań w terapii inwazyjnych grzybic.
Skoro nie ma idealnego leku antymykotycznego, a tendencja do narastania oporności grzybów zdaje się rozpowszechniać, może należy w inny sposób spojrzeć na prowadzenie terapii przeciwgrzybiczej, definiowanej obecnie jako
profilaktyka, terapia empiryczna i terapia celowana.
Dla każdej postaci inwazyjnego zakażenia grzybiczego, możliwej, prawdopodobnej czy potwierdzonej, opracowano odpowiednie zalecenia terapeutyczne, które sprawdzają się w znacznej liczbie przypadków.
Zgodnie ze standardami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w inwazyjnej chorobie grzybiczej u dzieci – rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej – powinno się u dzieci z grupy wysokiego
ryzyka stosować profilaktykę pierwotną za pomocą pozakonazolu [27]. Należy jednak pamiętać, by w czasie tego
leczenia nie podawać równolegle inhibitorów pompy protonowej, a w przypadku zastosowania w terapii alkaloidów
Vinca czasowo odstawić pozakonazol. Wtedy profilaktykę
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można kontynuować za pomocą mykaminy. Prowadzenie
profilaktyki za pomocą flukonazolu wiąże się z dwoma warunkami: pacjenci nie mogą być skolonizowani Candida
non-albicans (np. C. glabrata, C. kruzei) oraz konieczne jest
u nich monitorowanie galaktomannanu dwa razy w tygodniu z uwagi na brak aktywności flukonazolu wobec grzybów pleśniowych.
U pacjentów po uzyskaniu rekonstytucji hematologicznej po allo-HSCT, bez objawów GVHD, otrzymujących
standardową immunosupresję, zaleca się kontynuowanie
profilaktyki przeciwgrzybiczej do osiągnięcia rekonstytucji
immunologicznej. Przy zintensyfikowanym leczeniu immunosupresyjnym z powodu GVHD w profilaktyce pierwotnej
stosuje się pozakonazol i worykonazol [27].
Rekomendacje dotyczące stosowania pierwotnej profilaktyki przeciwgrzybiczej u dzieci poddawanych auto-HSCT mówią o możliwości leczenia za pomocą flukonazolu w odniesieniu do profilaktyki infekcji Candida albicans
lub mykafunginy lub kaspofunginy w przypadku kolonizacji C. glabrata/C. krusei [27]. Profilaktyka wtórna za pomocą pozakonazolu lub worykonazolu jest rekomendowana
i ukierunkowana na wcześniej występujący czynnik etiologiczny aż do czasu ustąpienia fazy neutropenicznej lub stosowania immunosupresji [27].
Jeżeli mimo prowadzenia profilaktyki przeciwgrzybiczej u chorych z grupy ryzyka zakażeń grzybiczych dojdzie
u nich do rozwoju inwazyjnej grzybicy, na obecnie uznane
postępowanie składają się terapia empiryczna i celowana [27]. Pod pojęciem terapii empirycznej rozumiemy włączenie po 96 godzinach od pojawienia się gorączki leczenia
antymikotycznego u chorych w neutropenii, jeśli pomimo
leczenia antybiotykami o szerokim spektrum stwierdza się
u nich przetrwałą lub nawrotową gorączkę przy jednoczesnym braku klinicznych i laboratoryjnych cech grzybicy.
Lekami stosowanymi w terapii empirycznej są kaspofungina i liposomalna postać amfoterycyny B lub worykonazol.
U pacjentów leczonych profilaktycznie za pomocą pozakonazolu lub worykonazolu lekiem z wyboru w terapii empirycznej pozostaje worykonazol [27].
Aby terapia empiryczna była maksymalnie skuteczna,
należy włączyć ją możliwie jak najszybciej, a więc już przy
podejrzeniu inwazyjnego zakażenia grzybiczego [27, 38].
Jednocześnie z powodu trudności diagnostycznych spotykanych w inwazyjnych zakażeniach grzybiczych terapia
empiryczna w założeniu powinna obejmować możliwie najszerszy zakres działania. Dlatego tak często sięgamy w niej
po liposomalną postać amfoterycyny B. Jeśli jednak brak
potwierdzenia czynnika etiologicznego zakażenia, to takie
postępowanie prowadzi w wielu wypadkach do kontynuowania terapii przeciwgrzybiczej bez realnego uzasadnienia
i na ogół przez dłuższy czas.
Czy zatem nie należałoby zastosować u nich terapii deeskalacyjnej, wzorem antybiotykoterapii zakażeń
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bakteryjnych? Termin terapia deeskalacyjna określa zmianę leku przeciwgrzybiczego o szerokim spektrum, w tym
przypadku echinokandyny lub amfoterycyny B na triazole (flukonazol, worykonazol), albo zakończenie terapii
przeciwgrzybiczej w ciągu 3–5 dni (ang. early switch) lub
po 10 dniach (ang. late switch) od jej rozpoczęcia [38–41].
W piśmiennictwie pojawiają się też głosy, iż w przypadku fungemii jest zalecana terapia przez 14 dni od ostatniego ujemnego posiewu krwi, a przerwanie terapii jest możliwe tylko w przypadku stwierdzenia u pacjenta poprawy
klinicznej [42].
Według zaleceń IDSA terapię deeskalacyjną można zastosować po 3–5 dniach od wdrożenia leczenia empirycznego IZG przy użyciu echinokandyn lub postaci liposomalnej amfoterycyny B [42]. Według wytycznych europejskich
ESCMID terapię deeskalacyjną można zastosować dopiero
po 10 dniach leczenia empirycznego inwazyjnego zakażenia
grzybiczego, drogą dożylną [42–46].
Celem takiego postępowania jest ograniczenie objawów
ubocznych leków przeciwgrzybiczych, ograniczenie możliwości narastania oporności na stosowane leki, a także obniżenie kosztów leczenia.
Czy zatem terapia deeskalacyjna jest kolejnym wyzwaniem w terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych?
Bezwarunkowo wyzwaniem w terapii inwazyjnych zakażeń grzybiczych jest określenie czasu leczenia. Jak widać
na przykładzie terapii deeskalacyjnej, brak jest jednolitego
stanowiska w tej sprawie, choć w większości prac mówi się
o terminie 14 dni. Dalsze badania pozwolą na rozwiązanie
także i tej kwestii.
W wyzwaniach diagnostyczno-terapeutycznych w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych widać wyraźnie,
że pomimo dokonanego w ostatnich latach ogromnego
postępu w zakresie diagnostyki i leczenia inwazyjnych
zakażeń grzybiczych u dzieci bez wątpienia czeka nas
jeszcze rozwiązanie wielu problemów, w tym szczególnie narastania oporności na leki przeciwgrzybicze, a także oczekiwanie na skuteczniejszą diagnostykę i marzenie
o nowych, skuteczniejszych, łatwych w podaniu i tańszych
lekach.

KONFLIKT INTERESÓW: Artykuł przygotowany we współpracy z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o., jednakże prezentowana
w nim treść ma charakter obiektywny.
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