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REZUMAT
Aspergiloza Invazivă (AI) este cea mai frecventă Infecţie Fungică Invazivă (IFI) ameninţătoare de viaţă a pacienţilor 
imunocompromişi, iar un diagnostic precoce este esenţial în prognosticul de viaţă al acestor pacienţi. Introducerea 
tehnicii de testare a antigenului galactomanan (Platelia Aspergillus EIA: Bio Rad) în Institutul Clinic Fundeni a 
permis evaluarea incidenţei Aspergilozei Invazive la pacienţii cu hemopatii maligne şi transplant de celule stem 
hematopoietice. Începând cu ianuarie 2011, am testat 230 de probe de GM la 162 de pacienţi, cu 16 probe 
pozitive; 6 pacienţi au fost diagnosticaţi cu AI probabilă (risc crescut, criterii imagistice, galactomanan pozitiv). 
Incidenţa AI (dovedită) în perioada 2006-2010, a fost mult mai mică comparativ cu anul 2011, când s-a introdus 
testarea antigenului galactomanan, ca test micologic direct (3 cazuri/68.343 hemopatii maligne vs 7 cazuri/13.796 
hemopatii maligne). Până acum, diagnosticul de AI a fost bazat numai pe tehnicile convenţionale, care sunt de 
obicei tardive pentru a asigura un tratament cu succes. Testarea antigenului GM poate ajuta clinicianul în 
elaborarea unui diagnostic precoce al AI şi adoptarea unei strategii de terapie preemptivă. Aceste rezultate 
reprezintă primele date despre valoarea testării GM în diagnosticul AI la pacienţii hematologici, în România.

Cuvinte cheie: aspergiloză invazivă, galactomanan, malignităţi hematologice, transplant de 
celule stem hematopoietice

ABSTRACT
Invasive aspergillosis (IA) is the most common life threatening, invasive fungal infection (IFI) in immunocompromised 
patients and an early diagnosis is essential in the life prognosis of these patients. Introducing galactomannan 
antigen test (Platelia Aspergillus EIA: Bio Rad) in Institute Fundeni allowed us an evaluation of the incidence of IA 
in patients with hematologic malignancies and hematopoietic stem cell transplant. Starting Jan 2011, we tested 
230 samples from 162 patients GM, with 16 positive samples; 6 patients were diagnosed with probable IA (high 
risk, imaging criteria, positive galactomannan test). The incidence of proven AI between 2006-2010, was much 
lower than in 2011, when he introduced galactomannan antigen testing as direct mycological tests (3 cases / 68 
343 hematologic malignancy vs 7 cases / 13,796 hematologic malignancies). So far, the diagnosis of AI was 
based only on conventional techniques, which are usually too late to ensure a successful treatment. GM antigen 
testing may help clinicians in developing an early diagnosis of IA and starting a pre-emptive therapy. These results 
represent the fi rst data on GM testing in the diagnosis of IA in hematological patients in Romania.
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INTRODUCERE

Aspergiloza invazivă (AI) este o infecţie amenin-
ţătoare de viaţă, cauzată de fungi care aparţin 
genului Aspergillus. Aspergillus spp. se numără 
printre cei mai cunoscuţi fungi fi lamentoşi, adesea 
fi ind prezenţi în legumele stricate, în materialele 
izolatoare, în instalaţiile de aer condiţionat şi de 
încălzire, în blocurile operatorii şi în saloanele de 
spital, precum şi în praful din aer. Infecţiile invazive 
sunt contractate, de obicei, prin inhalarea sporilor. 
Aspergillus. spp invadează vasele sangvine şi de-
termină necroza hemoragică şi infarctizarea ţesu-
turilor, simptomele putând fi  cele de astm, pneu-
monie, sinuzită sau de boală sistemică rapid 
pro  gresivă. 

AI are o mortalitate foarte înaltă, 80-90% la 
pacienţii cu risc crescut, în special la cei cu ma-
lignităţi hematologice şi transplant de celule stem 
hematopoietice (TCSH) (1,2). Diagnosticul AI este 
de obicei tardiv, din cauza lipsei până nu demult a 
unor tehnici specifi ce, de mare acurateţe. 

Incidenţa AI variază între 0,3 şi 12%, în funcţie 
de boala hematologică de bază, ajungând până la 
15% din allotransplanturile de celule stem hema-
topoietice (alloTCSH), cu o incidenţă mai crescută 
la recipienţii cu transplant mismatch sau de la 
donator neînrudit (2,3,4). Remarcabil este faptul că 
AI rămâne cea mai frecventă cauză de mortalitate 
dată de infecţii la pacienţii cu TCSH, aşa cum o 
dovedesc studiile efectuate pe autopsii (5). 

Factorii de risc cei mai frecvent incriminaţi în 
apariţia AI, sunt reprezentaţi de neutropenia severă 
prelungită şi apariţia bolii de grefă contra gazdă în 
cazul TCSH. Alţi factori de risc recunoscuţi pentru 
AI, în cazul pacienţilor cu hemopatii maligne şi 
TCSH sunt: tratamentul cu corticoterapie, condi-
ţionarea nonmieloablativă, reactivarea infecţiei cu 
citomegalovirus, tratamentul cu inhibitori de TNF 
alfa/ anticorpi monoclonali, anumite caracteristici 
legate de receptor, ca polimorfi smul nucleotidelor 
receptorului TNF de tip 2 şi a IL10, dar şi creşterea 
depozitelor de fi er de la nivelul măduvei hematogene 
(6,7).

Criteriile de diagnostic ale unei infecţii fungice 
invazive (IFI) au fost elaborate în 2002 şi revizuite 
în 2008 de către European Organization for Re-
search and Treatment of Cancer/Invasive Fungal 
Infections Cooperative Group and the National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases Mycoses 
Study Group – EORTC/MSG (8,9). Diagnosticul 
IFI, în funcţie de nivelul de certitudine, poate fi  
încadrat în: IFI dovedită, probabilă sau posibilă. 
Această clasifi care depinde de 3 categorii de criterii, 

legate de: caracteristicile pacientului, trăsăturile 
clinice/imagistice şi rezultatele micologice. AI do-
vedită necesită un examen histopatologic sau 
citopatologic din puncţie-biopsie ce evidenţiază 
prezenţa de Aspergillus spp şi de leziuni tisulare 
asociate (evidenţiate microscopic) sau culturi po-
zitive obţinute dintr-un situs în mod normal steril. 
Diagnosticul unei IFI probabile necesită prezenţa 
unui factor de risc al gazdei, un criteriu clinic şi un 
criteriu micologic. Cazurile care întrunesc un 
criteriu de risc al gazdei şi un criteriu clinic fără 
prezenţa criteriului micologic reprezintă IFI po-
sibile. Important de subliniat faptul că decelarea 
unui test micologic indirect pozitiv (pentru AI – 
testul galactomanan) schimbă încadrarea infecţiei 
din posibilă în probabilă.

Deşi standardul de aur al diagnosticului rămâne 
punerea în evidenţă a fungului, printr-un examen 
histopatologic sau printr-o cultură pozitivă, dintr-o 
probă recoltată printr-o manevră sterilă dintr-un 
situs steril, totuşi aceasta este rareori posibilă în 
con diţiile unui pacient cu risc înalt (de obicei trom-
bocitopenic). Diagnosticul precoce al IFI rămâne o 
provocare pentru clinicieni, găsirea unui marker 
precoce de IFI fi ind foarte utilă. Metodele (non-
cultură) de laborator de detectare a infecţiilor 
fungice au devenit foarte importante în mana-
gementul unui pacient cu risc înalt de IFI. Noile 
me tode de detectare a AI includ: Polymerase Chain 
Reaction (PCR), care nu reprezintă o metodă stan-
dardizată la ora actuală, şi detectarea Antigenului 
Galactomanan, un constituent al peretelui celular 
as pergilar, criteriu recunoscut în clasifi carea 
EORTC.

OBIECTIVE

Până la ora actuală nu există date despre incidenţa 
IFI la pacienţii cu malignităţi hematologice în 
România. Am efectuat un studiu retrospectiv, care 
şi-a propus să evalueze incidenţa AI în Centrul 
pentru Transplant Medular din Institutul Clinic 
Fundeni. În perioada 2006-2010 a fost evaluată 
incidenţa AI dovedite, iar în anul 2011, odată cu in-
troducerea testării antigenului galactomanan, s-a 
evaluat incidenţa AI dovedite şi probabile.

MATERIAL ŞI METODĂ

Au fost evaluate toate cazurile internate în 
Centrul pentru Transplant Medular în perioada 
2006-2010 pentru a pune în evidenţă diagnosticul 
de AI. Astfel, au fost evaluate toate examenele 
histopatologice sugestive de IFI pentru probele 
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obţinute printr-o manevră sterilă, cât şi toate cul-
turile de Aspergillus din probe obţinute printr-o 
manevră sterilă (se exclud urina şi mucoasele, sinu-
surile) la pacienţii internaţi în perioada 1.01.2006-
31.12.2011.

Testarea GM seric s-a efectuat conform in-
strucţiunilor producătorului (Platelia Aspergillus 
EIA: Bio Rad) începând cu ianuarie 2011.

Platelia ™ Aspergillus EIA este un test cu o 
singură fază imunoenzimatică („sandwich mono-
step“) care detectează galactomananul în serul 
uman. Testul utilizează anticorpi monoclonali de 
şoarece EBA2, care sunt îndreptaţi împotriva 
Galac tomananului aspergilar. Anticorpi monoclo-
nali sunt folosiţi pentru:

a acoperi godeurile din microplăci şi a lega • 
antigenul;
a detecta antigenul legat de micro plăcile • 
sensibilizate (reactiv conjugat: anti corpii 
monoclonali – peroxidase-linked). 

Probele de ser sunt tratate termic în prezenţa de 
EDTA cu scopul de a disocia complexele imune şi 
de a precipita proteinele serice, care ar putea 
interfera cu testul. Pr obele de ser tratate şi conjugate 
se adaugă în godeurile acoperite cu anticorpi 
monoclonali şi se incubează 90 de minute la 37oC. 
Se formează un complex: anticorp monoclonal – 
galactomanan – anticorp monoclonal/peroxidază, 
în prezenţa antigenului galactomanan. Godeurile 
plăcii sunt spălate pentru a elimina orice material 
neconsolidat. Apoi, se adaugă soluţia substrat, care 
va reacţiona cu complexele Antigen-anticorp, evi-
denţiate printr-o reacţie de culoare albastră. Reacţia 
enzimatică se opreşte prin adăugarea de acid, care 
schimbă culoarea albastru în galben. Absorbanţa 
probelor (densitatea optică) se determină cu un 
spectrofotometru, la două lungimi de undă: 450 şi 
620 nm. 

Un test GM pozitiv a fost defi nit ca două teste 
consecutive cu o densitate optică ≥ 0,5 sau un singur 
test cu o densitate optică ≥ 0,8. Data primului test 
GM pozitiv a fost considerată data diagnosticului 
de AI, la pacienţii cu risc crescut şi modifi cări 
imagistice caracteristice.

Ţinând cont de factorii de risc ai IFI pentru 
diversele categorii de pacienţi, strategia de testare a 
antigenului galactomanan a fost diferită în funcţie 
de grupa de risc. Astfel, protocolul de testare a 
antigenului galactomanan conţine 3 tipuri de 
testări:

testare screening, de două ori pe săptămână•  
pentru pacienţii cu risc crescut (leucemii 
acute mieloblastice la inducţie, transplant 
alogeneic de celule stem hematopoietice, 

tratament cu blocanţi ai TNF alfa, boala de 
grefă contra gazdă severă etc.); 
testare de confi rmare• , pentru pacienţii cu 
hemopatii maligne sau transplant autolog de 
celule stem, la care există suspiciune clinică 
sau radiologică de IFI;
testare de evaluare a răspunsului la tratament• , 
pentru a monitoriza efi cacitatea terapiei intro-
duse.

Evaluarea criteriilor clinice/imagistice s-a 
efectuat urmărind prezenţa oricăreia dintre urmă-
toarele infi ltrate la examenul computer tomografi c 
toracic (semnul haloului, „air crescent“, cavitate 
într-o arie de consolidare sau orice infi ltrat nou 
apărut) sau la nivelul sinusurilor anterioare ale feţei 
(eroziune la nivelul pereţilor sinuzalior extinderea 
infecţiei la structurile adiacente)

REZULTATE 

În Centrul pentru Transplant Medular, au fost 
internaţi, în anul 2011, 13.796 de pacienţi cu he-
mopatii maligne, din care 654 de cazuri nou diag-
nosticate. Dintre cazurile diagnosticate în 2011, 66 
de cazuri au fost leucemii acute (47 mieloblastice şi 
19 limfoblastice) şi 54 de cazuri sindroame mielo-
displazice. Au fost efectuate 85 de proceduri de 
auto şi allotransplant de celule stem hemato-
poietice.

În cursul anului 2011, am testat 230 de probe de 
GM la 162 de pacienţi: 173 de probe de screening, 
27 de probe de confi rmare şi 30 teste de evaluare a 
răspunsului. 47% dintre pacienţi au avut un singur 
test şi 53% au avut testări multiple.

Toate cele 30 de teste de evaluare a răspunsului 
au fost negative după începerea terapiei specifi ce 
cu Voriconazol injectabil. Din care 27 de probe de 
confi rmare (pacienţi fără risc major, dar cu semne 
clinice şi modifi cări imagistice sugestive) numai 
una a fost pozitivă. Din cele 173 de probe de 
screening 15 au fost pozitive.

Din totalul de 230 de probe am avut 16 probe 
pozitive, la 15 pacienţi. 6 probe pozitive au fost 
corelate cu celelalte criterii de diagnostic (criterii 
legate de gazdă şi modifi cări sugestive la examenul 
CT toracic) şi au pus diagnostic de AI probabilă. 
Un singur caz a fost diagnosticat AI dovedită, cu 
ajutorul examenului histopatologic posttoraco-
tomie. 

Nouă probe pozitive au fost considerate fals po-
zitive, deoarece nu s-au corelat cu modifi cări 
imagistice.

Incidenţa AI la pacienţii cu hemopatii maligne şi 
TCSH din Institutul Clinic Fundeni în 2011 a fost 
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de 7 cazuri/13.796 pacienţi internaţi. Este de re-
marcat faptul că toate cazurile cu AI probabilă au 
fost pacienţi postallotransplant medular, ceea ce 
înseamnă o incidenţă de 7 cazuri la 55 de cazuri de 
pacienţi allotransplantaţi, afl aţi în urmărire în I.C. 
Fundeni (12,7%). Din cele 7 cazuri postallo-
transplat, 3 au fost în perioada de neutropenie 
pregrefare şi 4 au perzentat boala de grefă contra 
gazdă în tratament cu corticosteroizi.

Pentru a evalua benefi ciul testării antigenului 
galactomanan, am studiat retroactiv incidenţa AI 
dovedite în I.C. Fundeni între anii 2006-2010. Au 
fost decelate 3 cazuri de aspergiloză la pacienţii cu 
malignităţi hematologice, împărţite pe ani în felul 
următor:

Anul 2008 – 1 caz de Aspergiloză Auriculară • 
(otită medie) – Aspergillus Niger la un pacient 
cu Metaplazie Mieloidă cu Mielofi broză
Anul 2009 – 1 caz de Aspergiloză Pulmonară, • 
la un pacient cu Leucemie Acută Limfo-
blastică, afl at la 1 an şi 8 luni postallotransplant 
de la donator compatibil familial (ex. histo-
patologic post-lobectomie pulmonară)
Anul 2010 – 1 caz de Aspergiloză sinusală • 
(cultură pozitivă pentru Aspergillus Flavus 
din puncţia sinusală), la un pacient cu 
Leucemie Mieloidă Cronică – puseu blastic

Astfel, incidenţa AI între anii 2006-2010 a fost 
de 3 cazuri/68.343 cazuri de hemopatii maligne 
internate în Centrul pentru Transplant Medular.

DISCUŢII

În mai 2003, FDA (US Food and Drug 
Administration) a aprobat un test ELISA de detecţie 
a galactomananului (GM), care reprezintă o 
glicoproteină a peretelui celular al Aspergilusului, 
testul GM ELISA pozitiv devenind un element 
important de diagnostic al infecţiei fungice opor-
tuniste la pacienţii cu cancer şi transplant de celule 
stem hematopoietice.

Antigenul GM este un constituent al peretelui 
celular fungic, care se eliberează în sânge şi se 
poate doza, fi ind corelat cu gradul de angioinvazie. 
Pacienţii cu risc crescut de AI, au un epiteliu lezat 
de dozele mari de citostatice şi radioterapie, astfel 
încât au un grad mare de angioinvazie a GM şi, 
astfel, o sensitivitate bună a testului (10). 

Testul devine pozitiv, în medie, cu 7-14 zile mai 
devreme decât alte mijloace de diagnostic; are o 
sensibilitate variabilă (între 64-96%) şi o speci-
fi citate de 81-95% (11). Numeroase alimente (paste, 
orez) ce conţin galactomanan, ca şi modifi cările 
peretului intestinal induse de chimioterapie, iradiere 

sau de reacţia grefă-contra gazdei (GVHD, pot fi  
responsabile parţial de rezultatele fals-pozitive ob-
ţinute la acest test. Antibioticele semisintetice cum 
ar fi  piperacilina, amoxicilina şi ticarcilina care se 
bazează pe compuşi naturali derivaţi din genul 
Penicillium, pot da reacţii încrucişate cu anticorpii 
monoclonali incluşi în test. Probele care conţin 
antigen Histoplasma pot da, de asemenea, reacţii 
încrucişate. Pe de altă parte, un rezultat negativ nu 
exclude o aspergiloză invazivă (10,12). 

Testarea GM îşi găseşte utilitatea în două situaţii: 
diagnostic precoce şi evaluarea răspunsului bolii la 
tratament. Testarea bisăptămânală a GM în vederea 
detectării AI este un instrument de diagnostic înalt 
specifi c, iar când este folosit cu regularitate, testul 
ELISA poate detecta precoce AI (11). 

Evaluarea cazurilor de Aspergiloză Invazivă 
dovedită şi probabilă, în I.C. Fundeni la pacienţii 
cu malignităţi hematologice arată o incidenţă 
extrem de mică, care nu se corelează cu incidenţa 
descrisă la aceeaşi categorie de pacienţi, în alte 
centre din Europa sau SUA. Se pot enunţa mai 
multe expli caţii:

pacienţii cu semne clinice de infecţie fungică • 
invazivă au fost transferaţi în Clinici de Boli 
Infecţioase pentru diagnostic şi tratament
nu s-au efectuat puncţii pentru a preleva • 
material pentru cultură din cauza condiţiilor 
medicale ale pacienţilor (în majoritate trom-
bocitopenici) şi astfel nu s-a putut pune diag-
nosticul de IFI dovedită
la pacienţii decedaţi nu s-au efectuat autopsii • 
şi asfel, s-au pierdut multe cazuri de IFI 

Evaluând însă incidenţa cazurilor de AI la 
pacienţii cu allotransplant de celule stem hema-
topoietice, cu risc înalt pentru infecţiile fungice 
invazive am evidenţiat o incidenţă de 12,7%, ceea 
ce concordă cu literatura de specialitate.

CONCLUZII

Incidenţa aspergilozei invazive în perioada 
2006-2010, la pacienţii cu malignităţi hematologice 
internaţi în Centrul pentru Transplant Medular – 
I.C. Fundeni a fost mult mai mică comparativ cu 
anul 2011, când s-a introdus testarea antigenului 
galactomanan, ca test micologic indirect (3 cazuri / 
68.343 hemopatii maligne vs. 7 cazuri /13.796 
hemopatii maligne). Incidenţa AI la pacienţii cu 
allotransplant de celule stem hematopoietice este 
de 12,7%.

Testarea antigenului GM (tehnica Platelia 
Aspergillus) poate ajuta clinicianul în elaborarea 
unui diagnostic precoce al AI, dacă este corelată cu 
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semnele clinice şi imagistice specifi ce, ceea ce se 
poate traduce într-o terapie ţintită precoce şi o şansă 
de supravieţuire mai bună pentru aceşti pacienţi.
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