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REZUMAT
Pacienţii cu leucemie acută, categoria cu riscul cel mai mare de a dezvolta infecţii fungice invazive, pre-

zintă rate înalte de morbiditate şi mortalitate cauzate de aceste complicaţii. Diagnosticul acestor infecţii 
trebuie să fie exact şi cât mai precoce. În acest sens, metode non-invazive, rapide, disponibile permanent şi 
cu cost redus sunt căutate. Diagnosticul imagistic are o importanţă majoră, examenul computer tomograf 
fiind standardul de aur. Ecografia transtoracică întruneşte multe dintre condiţiile necesare, oferă informaţii 
valoroase şi perfect superpozabile examenului computer tomograf toracic. Iniţierea tratamentului antifun-
gic are rezultate net superioare faţă de terapia empirică, ameliorând rata de supravieţuire a acestor pacienţi.

Cuvinte cheie: infecţie pulmonară invazivă, leucemie acută, ecografie transtoracică

ABSTRACT
Acute leukemia patients are the category of highest risk to develop invasive fungal infections, have high 

morbidity and mortality rates related to these complications. The diagnosis of these infections must be accu-
rate and early. That is the main reason for searching non-invasive, fast, available and low cost diagnostic 
methods. Imagistic diagnosis is essential, computer tomography is the gold standard. Chest ultrasound has 
most of these characteristics, offers valuable informations and they are accurate when compared to the chest 
tomography results. The decision to initiate antifungal therapy is significantly better than the empirical 
therapy, having lower mortality rate among these patients.
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INTRODUCERE 

Din întreaga patologie onco-hematologică, 
pacienţii cu leucemie acută reprezintă catego-
ria cu cel mai înalt risc de apariţie a infecţiilor 
fungice invazive, iar incidenţa maximă este în 
rândul pacienţilor cu leucemie acută mieloblas-
tică. Infecţiile fungice invazive (IFI) sunt princi-
pala cauză de morbiditate și mortalitate în cazul 
acestor pacienţi. Incidenţa în creștere din ulti-
mii ani se datorează cel mai probabil ameliorării 
ratei de supravieţuire a pacientului cu leucemie 
acută, în paralel cu progresele în terapia supor-
tivă, abordarea mai eficientă a infecţiilor bacte-
riene, protocoalele intensive de chimioterapie și 
accesibilitatea mai mare la transplantul de celu-
le stem hematopoietice (1,2).

EPIDEMIOLOGIE

Rata probabilităţii de a dezvolta o IFI era în 
2010 aproximată la 11,1% în primele 100 de 
zile după stabilirea diagnosticului de leucemie 
acută. (3)

Pacienţii care efectuează tratament specific 
pentru neoplazii hematologice au o mortalitate 
de aproximativ 35% atribuită IFI. (4) Este cunos-
cut faptul că aceste infecţii sunt subdiagnosti-
cate. Se apreciază că numai 25% din IFI apărute 
la pacienţii cu neoplazii hematologice sunt iden-
tificate antemortem, restul fiind diagnosticate 
postmortem prin efectuarea autopsiei. (5) 

Scăderea mortalităţii secundare IFI pare a fi 
datorată diagnosticului mai precoce, utilizând 
biomarkerii serologici și biopsia ghidată prin 
intermediul examenului computer tomografic, 
profilaxiei antifungice, precum și tratamentului 
prompt cu antifungice cu spectru larg și cu toxi-
citate mai redusă. (6)

Majoritatea infecţiilor cu mucegaiuri, res-
pec tiv 90% dintre ele, sunt infecţii cu specii 
de Aspergillus, precum A. fumigatus și A. fla-
vus. Mucormicozele se situează pe locul trei ca 
frecvenţă între IFI la pacienţii cu neoplazii he-
matologice și la primitorii de transplant de celule 
stem hematopoietice. Speciile de Zycomycetes 
și Fusarium sunt implicate fiecare în aproximativ 
4% dintre cazuri, iar restul se datorează speciilor 
de Scedosporium, Acremonium, Penicilium și 
Cladosporium. În privinţa candidozelor, 50% din-
tre cazuri sunt infecţii cu specii de Candida non-
albicans. Restul infecţiilor au drept agenţi etiolo-
gici specii de Cryptococcus 4%, Trichosporon 4%, 
Rhodotorula și Hansenula 1%. (7)

IFI pot fi localizate la nivelul unui organ sau 
diseminate. Cele mai frecvente sedii ale infec-

ţiilor sunt pulmonar și la nivelul sinusurilor. 
Candidozele invazive sunt frecvent identificate 
în sânge prin hemoculturi pozitive, aspergilo-
za invazivă este adesea la nivel pulmonar sau 
sinusal, în timp ce mucormicozele sunt cere-
brale, pulmonare, cutanate, gastrointestinale și 
diseminate. Mortalitatea cea mai ridicată este 
atribuită mucormicozelor cerebrale, gastroin-
testinale și diseminate, respectiv 80-100%, în 
timp ce aspergilozele și candidozele au o rată de 
20-50%. (3,8)

DIAGNOSTIC

În funcţie de gradul de certitudine al diag-
nosticului de IFI, aceste infecţii sunt împărţite 
în: dovedite, probabile sau posibile. Această cla-
sificare se bazează pe trei elemente – factorii de 
risc legaţi de gazdă, dovezile microbiologice și 
elementele de diagnostic imagistic. (9) 

1. Factorii de risc

Printre factorii de risc legaţi de gazdă, cei mai 
frecvent implicaţi sunt: internarea în Unităţi de 
Terapie Intensivă, imobilizarea prelungită, malnu-
triţia, antibioterapia prelungită, tratamen tul 
imunosupresor intens, prezenţa mucozitei, radi-
oterapia, primitorii de transplant de celule stem 
hematopoietice. (10) 

2. Diagnosticul microbiologic

Diagnosticul IFI presupune identificarea fun-
gilor prin culturi pozitive, asociat cu semnele 
leziunii tisulare – clinice, imagistice, bioptice. 
Prezenţa fungilor la nivelul mucoaselor, sinu-
surilor sau urinei poate semnifica contaminare 
sau colonizare. Totuși, două uroculturi pozitive 
în absenţa unui cateter vezical reprezintă ele-
ment de diagnostic pentru candidoză invazivă 
la nivelul tractului urinar. Dacă aceasta asociază 
prezenţa de semne clinice, ea este clasificată ca 
infecţie dovedită, în timp ce absenţa acestora o 
clasifică drept infecţie probabilă. (9)

Dovezile microbiologice sunt extrem de utile, 
însă acestea necesită proceduri invazive pentru 
obţinerea de probe de la pacienţi cu leucemie 
acută, care au multiple comorbidităţi sau coa-
gulopatii asociate. (1) În plus, izolarea speciilor 
fungice necesită mult timp, apar frecvent erori 
legate de recoltarea probelor, apar interferenţe 
cu antifungicele administrate profilactic sau em-
piric și culturile pot fi fals negative. (11) 

Markerii serologici sunt reprezentaţi de 
1,3-Beta-D-Glucan (BG) și Galactomanann. 
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Testul pentru 1,3-Beta-D-Glucan are pentru 
diagnosticul IFI o sensibilitate de 95% și o speci-
ficitate de 85% la o valoare de cut-off de 30 pg/
ml. (12) Utilitatea acestui test este limitată de 
faptul că nu identifică o specie anume de fungi 
și de faptul că speciile de Zygomycetes produc 
nivele scăzute de BG. (13) Rezultate fals pozitive 
apar datorită tratamentului antibiotic concomi-
tent cu cefalosporine, carbapenemi, Ampicilină-
Sulbactam, dializă, infecţia cu Pseudomonas 
aeruginosa sau terapie antifungică. (14,15)

Galactomanannul (GM) este o parte compo-
nentă a peretelui celular al Aspergillus. Detecţia 
acestuia în serul pacienţilor imunocompromiși 
este folosit pe scară largă pentru diagnosti cul 
precoce al aspergilozei invazive, cu aplicaţie 
prac tică în terapia antifungică preemptivă la pa-
cientul cu neutropenie febrilă. (16) Sensibilitatea 
testului variază între 30-100%, iar specificitatea 
sa este de peste 75%. (17) Determinarea seriată 
este utilă pentru monitorizarea răspunsului la 
tratament, cu condiţia ca infecţia să fie dovedi-
tă. (18) Se cunosc reacţii încrucișate cu specii de 
Fusarium, Penicilliuman și Cladosporium. (19) 

3. Diagnosticul imagistic

Diagnosticul imagistic cuprinde elemente 
de ecografie (US), computer tomografie (CT) și 
rezonanţă magnetică nucleară (RMN).

Examenul CT reprezintă standardul de aur în 
diagnosticul imagistic al afecţiunilor pulmo na-
re. Principalele tipuri de leziuni sugestive pen-
tru IFI sunt: semnul haloului, nodulii pulmo nari, 
leziunile cavitare și semnul „air-crescent“. (20) 
Dezavantajele majore sunt disponibilitatea li-
mitată și necesitatea transportului unui pacient 
care este adesea în stare critică și cu neutrope-
nie severă. (21)

Ecografia transtoracică este utilizată tot mai 
des în diagnosticul patologiei pulmonare la pa-
cientul în stare critică, date fiind disponibilita-
tea investigaţiei, faptul că este noninvazivă, nu 
utilizează radiaţii X, timpul de examinare este 
redus, are cost scăzut și se poate efectua la pa-
tul pacientului. (22) Astfel, pot fi diagnosticate 
consolidări pulmonare, mase tumorale aflate în 
vecinătatea pleurei, revărsate pleurale și pneu-
motoraxul. (23)

ECOGRAFIA TRANSTORACICĂ

Examinarea ecografică transtoracică se ba-
zează pe câteva principii simple. Fiind de regu-
lă un pacient în stare critică, nu sunt necesare 
aparate sofisticate, cu rezoluţie înaltă, care ar 

putea să nu fie disponibile în orice moment. În 
torace, aerul și lichidul sunt în poziţii opuse, iar 
în situaţii patologice ele se amestecă, generând 
artifacte. (22) Din punct de vedere anatomic, 
plămânii se află în spatele coastelor, omoplaţi-
lor și vertebrelor. Parenchimul pulmonar conţi-
ne aer, care reflectă ultrasunetele. Toracele are 
o suprafaţă destul de întinsă, astfel încât se exa-
minează câteva zone de elecţie standardizate. 
(24) De aceea, utilitatea metodei se limitează la 
leziuni aflate în fereastra ecografică, denumite 
leziuni-ţintă. (25) 

Astfel, leziunile care pot fi decelate ecografic 
sunt cele care aparţin peretelui toracic, pleurei 
sau se află în contact direct cu aceasta, diafrag-
mului și cele ale parenchimului pulmonar acce-
sibile prin fereastra ecografică. (25-27)

Examinarea se poate efectua cu orice eco-
graf, utilizând modul M și sondele convexă și 
lineară. (27) Pacientul este examinat în poziţie 
declivă sau în șezut. Dacă pacientul este imobili-
zat la pat, poate fi examinat și în decubit lateral. 
Se efectuează un screening al întregului torace 
atât transversal, cât și longitudinal, de-a lungul 
spaţiilor intercostale, pentru identificarea unor 
potenţiale leziuni. Ele pot fi descrise din punct 
de vedere al localizării, ecogenităţii și vasculari-
zaţiei utilizând Dopplerul color. (28)

Aspectul ecografic normal al peretelui tora-
cic este reprezentat de multiple straturi de ţesut 
moale, format din mușchi și fascii. Stratul urmă-
tor este linia pleurei, cu cele două foiţe – parie-
tală și viscerală, separate printr-un spaţiu virtual 
de maximum 2 mm grosime. (22,29) În timpul 
mișcărilor respiratorii are loc o alunecare a ce-
lor două foiţe denumită „lung-sliding“. (27,30) 
Toate semnele patologice pornesc de la nivelul 
liniei pleurale. Semnele statice sunt în principal 
artefacte. (31,32) 

Ecografia transtoracică este standardizată 
prin protocolul BLUE, bazat pe 10 semne impor-
tante – semnul liliacului, liniile A, lung-sliding, 
semnul quad, semnul sinusoid, semnul tisular-
like, semnul liniei întrerupte, liniile B, semnul 
stratosferei și punctul pulmonar. Acestea permit 
de regulă investigarea sindroamelor de insufi-
cienţă respiratorie acută în secţiile de Terapie 
Intensivă. (24)

Prezenţa semnului liliacului, care rezultă din 
linia pleurală și imaginea coastelor superioară 
și inferioară, este principalul reper vizibil per-
manent pe parcursul examinării. El reprezintă 
pleura parietală. Suprafaţa pulmonară norma-
lă asociază lung-sliding, iar artefactele ce apar 
pe orizontală dinspre linia pleurei prin prezen-
ţa aerului se numesc liniile A. În modul M, linia 
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pleurală apare în două moduri diferite și de-
monstrează prezenţa semnului fiziologic lung-
sliding. (24,33) 

Semnul quad și semnul sinusoidei eviden ţi-
a ză întotdeauna prezenţa unui revărsat pleural 
și sunt utile pentru ghidarea puncţiei pleurale. 
(34) Consolidările pulmonare ating în 98% din-
tre cazuri peretele toracic. (35) Semnul care le 
evidenţiază este semnul tisular-like, reprezen-
tând faptul că ţesutul examinat are aspectul 
unui ţesut solid, precum cel hepatic sau splenic. 
De asemenea, apare semnul liniei întrerupte, 
care marchează graniţa între ţesutul sănătos, 
plin cu aer, și cel patologic prin prezenţa conso-
lidării. Aceste semne au o sensibilitate de 90% și 
o specificitate de 98% pentru diagnosticul pozi-
tiv al pneumoniilor. (33,35)

Liniile B facilitează diagnosticul extrem de 
dificil al sindroamelor interstiţiale. Ele sunt defi-
nite de șapte caracteristici – este un artifact sub 
forma unei cozi de cometă, încep întotdeauna 
din linia pleurală, sunt foarte bine definite, hi-
perecogene, lungi (nu pălesc pe lungime), nu 
respectă liniile A, se mișcă odată cu mișcările 
respiratorii evidenţiate prin lung-sliding. (36) 
Prin compararea rezultatelor obţinute ecogra-
fic cu cele ale examinării radiologice și examen 
CT, prezenţa a minimum 3 linii B într-un spaţiu 
intercostal relevă patologia interstiţiului cu o 
precizie de 93% și sunt superpozabile cu liniile 
Kerley-B (37,38). Dacă sunt prezente 6-8 linii B, 
se suprapun perfect zonelor cu imagine de sticlă 
mată obţinute la examenul CT. (37)

Diagnosticul de pneumotorax se bazează pe 
3 elemente – absenţa lung-slidingului asociat cu 
prezenţa liniilor A și a punctului pulmonar. Absenţa 
lung-slidingului are o sensibilitate de 95% și 100% 
valoare predictivă negativă. (30) Punctul pulmo-
nar este patognomonic, absolut necesar pentru 
diagnosticul pozitiv și este util pentru aprecierea 
volumului pneumotoraxului. (39) 

Protocolul BLUE efectuat pentru evalua-
rea rapidă, în doar 3 minute, a unui pacient 
dispneic, critic, care este internat într-un ser-
viciu de Terapie intensivă permite identificarea 
principalelor cauze de insuficienţă respiratorie 
acută cu o acurateţe a diagnosticului de 90,5%. 

Astfel, pneumonia, edemul pulmonar, tromb-
embolismul pulmonar sau pneumotoraxul pot fi 
diferenţiate printr-o metodă rapidă, disponibilă 
la patul pacientului, care nu aduce o doză de ira-
diere. (40)  

Diagnosticul infecţiilor pulmonare la paci en-
ţii imunocompromiși, în special cel diferenţial 
al infecţiilor invazive pulmonare – fungice sau 
bacteriene la pacienţii cu neoplazii hematologi-
ce trebuie efectuat precoce și cât mai precis. De 
acurateţea acestui diagnostic depinde adesea 
evoluţia pacientului. Schimbările efectuate în 
protocoalele din cadrul transplantului de celule 
stem hematopoietice (CSH), care au inclus profi-
laxie anti-Candida spp. și antivirală au indus mo-
dificările epidemiologice survenite la pacienţi 
în perioada post transplant. Cea mai frecventă 
IFI la acești pacienţi este aspergiloza invazivă. În 
Tabelul 1 sunt prezentate principalele elemente 
de diagnostic ale IFI pulmonare la pacientul cu 
neoplazie hematologică – fie neutropenic sau 
posttransplant CSH. În perioada de neutrope-
nie, semnele clinice sugestive sunt febra, tusea, 
durerea toracică de tip pleuritic. Examenul CT 
relevă semnul haloului, încă din stadiile inci-
piente ale infecţiei, iar testul Galactomanann 
negativ exclude de regulă infecţia, având sensi-
bilitate 70% și specificitate 92%. Dacă pacientul 
se află în perioada posttransplant CSH, febra 
apa re mai rar – în 30% dintre cazuri, aspectul 
CT apare în numai 40% dintre cazuri, iar testul 
Galactomanann are sensibilitate mai scăzută, 
fiind fals pozitiv în prezenţa bolii grefă-contra-
gazdă la nivelul tubului digestiv – Tabelul 1. (41) 

În acest diagnostic, ecografia transtoraci-
că își găsește un rol crucial. Astfel, principale-
le e lemente de diagnostic – clinic, serologic, 
imagistic pot fi corelate și integrate, determi-
nând decizia terapeutică. În 2014 s-a ajuns la 
un consens european (EUROSON 2014) privind 
principalele semne ecografice ale pneumoni-
ilor – bacteriene sau fungice. Dacă etiologia 
pneumoniei este fungică, există câteva indicii, 
precum marginile anfractuoase, greu vizibile ale 
leziunii pulmonare, ecostructura neomogenă, 
diminuată faţă de cea a organelor solide precum 

TABELUL 1. Diagnosticul infecţiei fungice invazive (IFI) pulmonare

IFI pulmonară Pacient neutropenic Pacient post transplant CSH

Tablou clinic Febră, tuse, durere toracică pleuriti că Febră în aprox. 30% dintre cazuri, tuse, dispnee

Modifi cări imagisti ce Angioinvazie, aspect de infecţie 
pulmonară Angioinvazie, aspect de bronhopneumonie

Semnul haolului Prezent de regulă, apare precoce Prezent în 40% dintre cazuri

Testul Galactomanann Sensibilitate 70%, specifi citate 92% Fals poziti v la pacienţii cu boală-grefă-contra-
gazdă la nivelul tubului digesti v
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ficatul, linia pleurală nu poate fi vizualizată, exis-
tă adesea revărsat pleural, bronhogramă aeri că 
și modificări ale interstiţiului din jurul leziunii. 
Acestea sunt rezumate în Tabelul 2.

TRATAMENTUL IFI INVAZIV

Terapia antifungică empirică se instituie la 
pacientul cu neutropenie febrilă după 3-5 zile 
de antibioterapie cu spectrul larg, dacă febra 
persistă. (42) 

Terapia antifungică preemptivă este bazată 
pe rezultatul examenelor paraclinice – teste se-
rologice, modificări imagistice tipice, spre exem-
plu semnul haloului. (43,44) Terapia antifungi-
că este ţintită împotriva principalelor specii de 
fungi implicate în etiologia IFI la pacientul cu 
neoplazie hematologică – Aspergillus, Candida, 
Cryptococcus, Scedosporium, Fusarium, Zygo-
my ce tes și Trichosporon. Tratamentul poate fi 
completat la nevoie cu tratament chirurgical 
(45), instilaţii cu antifungice (46), embolizări 
(47), factori de creștere granulocitari (48), imu-

noterapie cu limfocite T (49) sau transfuzia de 
concentrate leucocitare (50). 

DISCUŢII

Ecografia transtoracică, utilizată în proto-
coalele referitoare la diagnosticul insuficienţei 
respiratorii acute la pacientul internat în Clinica 
de Terapie Intensivă necesită implementare și în 
protocolul de diagnostic al IFI la pacientul he-
matologic aflat în categoria de risc înalt.

CONCLUZII

Un diagnostic rapid, prin metode noninvazi-
ve, repetabile, necostisitoare poate determina 
rate mai mari de răspuns complet la terapia an-
tifungică, pot fi utile în monitorizarea, precum 
și în individualizarea terapiei, cu scopul final al 
unei rate de supravieţuire superioară a pacien-
ţilor cu leucemii acute, atât pe perioada chimio-
terapiei, cât și în perioada efectuării transplan-
tului de celule stem hematopoietice. 

TABELUL 2. Modificările ecografice în cazul infecţiilor pulmonare bacteriene sau fungice

Modifi cări ecografi ce Pneumonie bacteriană Pneumonie fungică
Marginile leziunii Clar vizibile, neregulate Adesea greu vizibile

Ecostructură Similară organelor solide, omogenă Mai scăzută decât a organelor solide, 
neomogenă

Linia pleurală Absentă Absentă
Lung sliding la nivelul consolidării Absent Absent

Bronhogramă aerică Rar prezentă Frecvent prezentă
Revărsat pleural Poate fi  prezent Frecvent prezent

Modifi cări în zonele adiacente 
consolidării De regulă, nici una Frecvent modifi cări ale intersti ţiului
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