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● grzybice płuc
– CAPA
– PCP
– inne pleśnice
– kryptokokoza
– g. tropikalne

Czego możemy się spodziewać?
● grzybice uogólnione

– kandydoza
– kryptokokoza
– pleśnice
– g. tropikalne



  

● objawy zakażenia grzybiczego mogą być podobne 
do tych w COVID-19
– gorączka
– kaszel
– duszność

● należy wykonać badania laboratoryjne
● obecność COVID-19 nie wyklucza grzybicy...



  

CAPA
COVID ASSOSIATED PULMONARY ASPERGILLOSIS

● Zwykle występuje u pacjentów z ciężkim COVID-19 
(np. pacjenci korzystający z respiratorów na OIT)

● Może być trudne do zdiagnozowania, ponieważ 
pacjenci często mają niespecyficzne objawy, a 
badanie zazwyczaj wymaga bioptatów płuc

● Może powodować ciężką chorobę i śmierć



  
Intensive care unit survival in patients diagnosed with coronavirus disease 
2019-associated pulmonary aspergillosis and patients who were not. 
Landmark analysis after 14 days for 90-day survival.Clinical Microbiology and Infection 28 (2022) 580e587



  



  
Open Forum Infectious Diseases, Volume 8, Issue 12, December 2021, ofab510, https://doi.org/10.1093/ofid/ofab510 

● różna częstość rozpoznawania 
(strategie diag., klasyfikacja 
choroby)

● różna klasyfikacja aspergilozy
● wpływ choroby podstawowej
● ograniczona liczba potwierdzonych 

przypadków
● mała znajomość patogenezy 

zakażenia
● metodologia diagnostyki – 

zoptymalizowana dla pacjentów nie 
COVID

● postępowania oparte na wiedzy z 
przypadków aspergilozy u 
pacjentów nie COVID-owych 



  

https://covidandfungus.org/

https://covidandfungus.org/wp-content/uploads/2021/11/CSP-Final-Clean_v4.pdf



  



  

Algorytm postępowania przy podejrzeniu inwazyjnej 
infekcji grzybiczej płuc (IFI) u pacjenta z COVID-19 na OIT

KRYTERIA KLINICZNE

● podejrzewaj i diagnozuj IFI u pacjentów 
z COVID-19, którzy:
– wymagają mechanicznej wentylacji LUB
– są na OIT > 48h i wykazują pogorszenie stanu 

oddechowego i/lub klinicznego 
(hemodynamicznego) bez ustalonej przyczyny



  

Algorytm postępowania przy podejrzeniu inwazyjnej 
infekcji grzybiczej płuc (IFI) u pacjenta z COVID-19 na OIT

OCENA KLINICZNA

SKORELUJ W CZASIE:
– diagnozę COVID-19
– przyjęcie na OIT
– mechaniczną wentylację
– leczenie antybiotykami, kortykosteroidami, 

tocilizumabem (anty-IL6), baricytynibem (RZS)



  

Algorytm postępowania przy podejrzeniu inwazyjnej 
infekcji grzybiczej płuc (IFI) u pacjenta z COVID-19 na OIT

OCENA KLINICZNA

● OBRAZOWANIE: (RTG lub TK) obraz zgodny z ARDS lub z płucną IFI 
(rozlane nacieki/konsolidacja lub nowe zmiany jamiste lub guzkowe)

● POGORSZENIE WYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ 
pogorszenie wymagające wentylacji mechanicznej lub strategii 
ratunkowych, krwioplucie, szmer opłucnowy / ból w klatce piersiowej

● Inne oznaki pogorszenia stanu klinicznego (w tym 
hemodynamicznego): 
objawy sepsy, ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego (gorączka, 
tachykardia, zmieniony stan psychiczny, zwiększona częstość oddechów, 
niedociśnienie, utrata przytomności) 



  

Algorytm postępowania przy podejrzeniu inwazyjnej 
infekcji grzybiczej płuc (IFI) u pacjenta z COVID-19 na OIT

OCENA KLINICZNA
● OBECNE CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE i 

czynniki ryzyka IFI np.
– POChP,
– niekontrolowana cukrzyca [w tym współistniejąca lub 

niedawna KWASICA KETONOWA], 
– HIV, 
– nowotwory hematologiczne, 
– neutropenia, 
– allogeniczne przeszczep szpiku (allo-HSCT),
– przeszczepy organów litych (SOT), 
– stany takie jak choroby reumatologiczne wymagające 

leków biologicznych/wysokich dawek 
kortykosteroidów), 

– limfopenia

● Niedawna historia stosowania 
kortykosteroidów

● grzybice endemiczne: podróż do obszaru z 
grzybicami endemicznymi lub wcześniejszą 
infekcją endemiczną



  

Czynniki sprzyjające rozwojowi CAPA
w ciągu 90 dni

Clinical Microbiology and Infection 28 (2022) 580e587



  

Badania przesiewowe w kierunku aspergilozy płucnej 
związanej z COVID-19 (CAPA) 

U PACJENTÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA KLINICZNE

● Ustal wyjściowy obraz CT; 
rozważ wykonanie powtórnego obrazowania w przypadku pogorszenia 
stanu klinicznego w celu znalezienia zmian

● W zależności od dostępnych zasobów zaplanuj co najmniej 
cotygodniowe badania, gdy pacjent przebywa na OIOM-ie (wg priorytetu):
– 1) hodowla, mikroskopia bezpośrednia, cytologia lub histopatologia z próbek 

oddechowych (preferowane materiały w kolejności to BAL > ND-BAL > ETA)
– 2) biomarkery specyficzne -> GM (EIA lub LFA) i/lub testy molekularne 

(Aspergillus PCR) w próbkach z dróg oddechowych lub surowicy
– 3) rozważ BDG w próbkach surowicy
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POTWIERDZONA CAPA
spełnione kryteria kliniczne + twarde dowody mikrobiologiczne

● Kryteria kliniczne: jak omówiono wyżej
● Kryteria radiologiczne: nie są wymagane
● Kryteria mikrobiologiczne:

– dowody histopatologiczne lub z mikroskopii bezpośredniej obecności 
Aspergillus sp. w tkance (dychotomicznie rozgałęziające się 
poprzegradzane strzępki) ze wpsółitniejącym uszkodzeniem 
tkanek/inwazją I/LUB

– wykazanie wzrostu Aspergillus z właściwych próbek klinicznych, które 
fizjologicznie są jałowe  



  
fot. P. Krzyściak 



  

PRAWDOPODOBNA CAPA
spełnione kryteria kliniczne + radiologiczne + miękkie dowody 

mikrobiologiczne
● Kryteria kliniczne: jak omówiono poprzednio
● Kryteria radiologiczne: jak omówiono 

poprzednio
● Kryteria mikrobiologiczne „miękkie” -->



  

● 1. Dodatnia hodowla z BAL lub ND-BAL* LUB
Dodatnia hodowla z ETA (najlepiej potwierdzona GM lub powtórnym 
wynikiem hodowli)

● 2. Obecność strzępek/elementów grzybni widoczne w BAL lub ND-BAL w 
mikroskopii bezpośredniej, cytologii, barwieniu Grama lub specyficznych 
barwień dla grzybów LUB
obecność strzępek/elementów grzybni bezpośredniej mikroskopii. cytologii, 
Gram lub innym barwieniu w ETA potwierdzone wynikiem GM 

● 3. W próbkach płuc/dróg oddechowych wskaźnik GMI ≥1.0 (dla pacjentów 
bez aktywnej profilaktyki przeciwpleśnicowej [np. worykonazol, izawukonazol] 
przez >3 dni

● 4. Dwie następujące po sobie próbki z płuc/dróg oddechowych dodatnie w 
teście Aspergillus PCR

Miękkie kryteria mikrobiologiczne drogi oddechowe
(przynajmniej jeden z poniższych)

* niekierowane płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (głębokie odsysanie inline, inaczej „mini-BAL”)



  
fot. P. Krzyściak

barwienie bielą Calco-Fluor



  

Miękkie kryteria mikrobiologiczne surowica
(przynajmniej jeden z poniższych)

● 5. sGMI >0.7, potwierdź jednym z testów dodatkowych
● w próbkach z płuc/dróg oddechowych GMI >0.8 LUB
● ponowne sGMI > 0.7 LUB
● dodatni wynik PCR w surowicy lub w próbkach z płuc/dróg odechowych

● 6. sBDG dodatni (przy GM ujemnym)
● powtórz BDG, sGM, GM z próbek oddechowych, potwierdź jednym z testów:

– GMI >0.8 w próbkach z układu oddechowego
– sGMI >0.7
– dodatni PCR w surowicy lub w próbkach z układu oddechowego



  

DYGRESJA

Przydatność procedur diagnostyczne 
i pozyskanych próbek



  

Przydatność procedur diagnostyczne 
i pozyskanych próbek

● biopsja płuca
– (+) dostarcza potwierdzenia IPA 
– (-) ryzyko błędu pobrania, duże ryzyko powikłań
– biopsje post mortem pod nadzorem TK są alternatywą do autopsji

● bronchoskopia z płukaniem oskrzelowo-pęcherzykowym
– (+) umożliwia wizualizację zmian (np. blaszek);  dobrze zwalidowana do 

diagnozy IPA i IAPA; zwalidowana próbka do testu na obecność antygenu 
aspergillus (np. EIA i LFA) i PCR; możliwe ukierunkowane pobieranie próbek

– (-) generowany jest aerozol i zanieczyszczenie powierzchni
– zakaźność SARS-CoV-2 koreluje z siłą sygnału PCR, która może służyć jako 

wskazówka, kiedy można bezpiecznie wykonać bronchoskopię



  

Przydatność procedur diagnostyczne 
i pozyskanych próbek

● popłuczyny „nie bronchoskopowe”
– (+) pozyskiwany jest materiał z dolnych dróg oddechowych; technika zwalidowana 

do diagnozowania zapalenia płuc związanego z respiratorem; pobieranie próbek w 
układzie zamkniętym

– (-) nie w pełni zwalidowane do diagnozy IPA; nie w pełni zwalidowany pod kątem 
wykrywania antygenu aspergillus i PCR; nieukierunkowane pobieranie próbek

– alternatywa do BAL jednak zbyt mała liczba badań
● aspirat tchawiczy

– (+) Łatwy do uzyskania u pacjentów zaintubowanych
– (-) Mniej reprezentatywne dla dolnych dróg oddechowych niż płukanie oskrzelowo-

pęcherzykowe; nie zwalidowany pod kątem wykrywania biomarkerów
– Często dodatni u pacjentów z COVID-19, którzy są w stanie krytycznym, ale mogą 

stanowić kolonizację górnych dróg oddechowych



  

● Aparat do płukania niebronchoskopowego. 

● Składa się z dwóch cewników ssących (a, b) i jednego 
próbnika śluzu (c). 

● Cewniki ssące mają różne długości i średnice światła. 

● Górny cewnik ssący (a) jest krótszy (około 47–48 cm) i 
ma szerszy prześwit (16 Fr). 

● Drugi cewnik (b) jest dłuższy (50 cm) i ma węższy 
prześwit (8 Fr)

●

Indian J Crit Care Med. 2011 Jan-Mar; 
15(1): 16–23. doi: 
10.4103/0972-5229.78218

10.5005/jp/books/13029_31



  

Przydatność procedur diagnostyczne 
i pozyskanych próbek

● plwocina
– (+) łatwa do uzyskania u większości pacjentów
– (-) mniej reprezentatywna dla dolnych dróg oddechowych niż płukanie 

oskrzelowo-pęcherzykowe; nie zwalidowany pod kątem wykrywania biomarkerów
– często wynik dodatni u pacjentów z COVID-19, którzy są w stanie krytycznym, 

ale może być rezultatem kolonizacji górnych dróg oddechowych
● surowica

– (+) badanie wysoce przydatne w IPA (GM, test LFA i PCR); zwalidowana próbka 
dla GM, test LFA, (1–3)-β-D-glukan i PCR; łatwa do pozyskania

– (-) zmienna  u pacjentów bez neutropenii; (1–3)-β-D-glukan nie jest specyficzny 
dla patogenów

– wyniki często negatywne w CAPA, w tym potwierdzonych przypadkach



  

Leczenie w CAPA
● worikonazol 6 mg/kg IV q12 h x 1 d, potem 4 mg/kg q12 h przez6-12 tyg. LUB
● izawukonazol 200 mg q8 h 6 dawek, potem 200 mg IV lub PO dziennie przez 6-12 

tyg.
● pozakonazol (jeśli dostępny, IV 300 mg dwa razy na dzień potem 300 mg raz 

dziennie przez 6-12 tyg.; alternatywnie tabletki z opóźnionym uwalnianiem w tych 
samych dawkach
---

● rozważ L-AmB (3-5 mg/kg/d) lub azole w połączeniu z echinokandynami
– przy podejrzeniu oporności (utrzymujący się lub wzrastający GMI, przełamanie w czasie 

leczenia), 
– potwierdzonej aspergilozie opornej na azole
– w rejonach z wysoką środowiskową opornością na azole



  

†Salvage therapy:

caspofungin 70 mg 
loading dose on the 
first day followed by 
50 mg/day. 

If body weight is more 
than 80 kg, then 70 
mg loading dose on 
the first day followed 
by 70 mg/day.

DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30847-1

CAPA oporność na azole



  

Leczenie w CAPA
● PK może ulec zmianie u ciężko chorych pacjentów z COVID-19 z powodu stanu 

zapalnego/zmian metabolicznych, dysfunkcji narządów i zwiększonego klirensu nerkowego
● ECMO może nawet dwukrotnie zwiększyć wymagania dotyczące dawkowania leków 

przeciwgrzybiczych, aby przezwyciężyć utratę leku w wyniku sekwestracji obwodu ECMO
– nefrotoksyczność i zaburzenia elektrolitowe związane z LAmB mogą stanowić wyzwanie w 

kontekście SARS-CoV-2 i innych leków na COVID; monitoruj BUN/sCr, potas i magnezu i wymieniaj 
elektrolity w razie potrzeby, a także unikaj jednoczesnego przyjmowania leków o nakładających się 
działaniach toksycznych, jeśli to możliwe

– hepatotoksyczność i wydłużenie odstępu QTc związane z niektórymi azolami mogą stanowić 
wyzwanie w kontekście SARS-CoV-2 i innych leków na COVID-19; monitorować LFT i EKG jak 
również unikaj jednoczesnego przyjmowania leków o nakładających się działaniach toksycznych, 
jeśli to możliwe

źródło: MedOnet

źródło: wikipedia



  

Leczenie w CAPA
● nefrotoksyczność i zaburzenia elektrolitowe związane z LAmB mogą 

stanowić wyzwanie w kontekście SARS-CoV-2 i innych leków na COVID;
– monitoruj BUN/sCr, potas i magnezu i wymieniaj elektrolity w razie potrzeby, a 

także, jeśli to możliwe, unikaj jednoczesnego przyjmowania leków o 
nakładających się działaniach toksycznych, 

● hepatotoksyczność i wydłużenie odstępu QTc związane z niektórymi 
azolami mogą stanowić wyzwanie w kontekście SARS-CoV-2 i innych 
leków na COVID-19; 
– monitoruj funkcję wątroby i EKG jak również unikaj, jeśli to możliwe, 

jednoczesnego przyjmowania leków o nakładających się działaniach toksycznych 



  

Leczenie w CAPA
Interakcje międzylekowe

● Oceń pod kątem DDI: na początku/zakończeniu leczenia przeciwgrzybiczego lub 
podczas modyfikacji stosowanych jednocześnie leków lub dawek
– Worykonazol: substrat i inhibitor dla CYP450 CYP2C19, 2C9, 3A4
– Izawukonazol: substrat CYP3A4 i 3A5 i umiarkowany inhibitor 3A4
– Pozakonazol: silny inhibitor CYP3A4, substrat i inhibitor PgP
– Deksametazon indukuje 2C9, może zmniejszać stężenie worikonazolu; Inhibitory 3A4 mogą 

zwiększać stężenie deksametazonu
– Remdesiwir: substrat CYP3A4, CYP2C8, 2D6, OATP1B1 i glikoproteiny P i słaby inhibitor 

CYP3A4/niektóre białka transportowe [ALT ≥5 x g.g.n.]
● Zdecydowanie rozważ TDM (w oparciu o wytyczne Twojej instytucji) w przypadku 

pacjentów otrzymujących azole aktywne wobec pleśni. 
– Należy zauważyć, że nie ma standardowego docelowego zakresu minimalnego dla 

izawukonazolu



  

Antifungal Interactions Database

https://antifungalinteractions.org/

Deksometazon



  

Inne IFI
● grzybice płuc o etiologii innej niż Aspergillus (np. mukormykozy, fuzariozy)

– podobnie do CAPA z tym że oznaczenie GM nie jest pomocne; 
– rozważ ogólnogrzybicze PCR lub Mucor PCR. 
– Hodowla krwi może być pozytywna w przypadku hialohyfomykozy lub 

feohyfomykozy
● pleśnice pozapłucne np. mukormykoza nosowo-twarzowa/oczna

– izolacja pleśni z fizjologicznie jałowych miejsc w połączeniu ze znanymi czynnikami 
ryzyka i przebiegiem klinicznym (niekontrolowana cukrzyca, kwasica ketonowa, 
zapalenie zatok/izolacja Mucorales

– oceń cytologię/histopatologię; rozważ Mucor PCR



  

● PCP
– dodatni wynik BDG z surwicy i PCP qRT-PCP w BAL, ND-BAL lub ETA wraz 

z wykluczeniem innej IFI, szczególnie przy czynnikach sprzyjających PCP.
– radiologicznie może wykazywać rozległe, głównie GGO na skanach TK z 

przewagą górnego płata i okolicy wnękowej z oszczędne obwodowe lub 
wzór mozaikowy (jednak odróżnienie od typowej radiologii klatki piersiowej 
COVID-19 może być trudne) 

● kryptokokoza
– ag w próbkach z dróg oddechowych, krwi lub PMR



  

Kandydoza
● Potwierdzona: dodatni posiew krwi Candida 

spp, posiew z miejsca jałowego lub posiew z 
cewnika otrzewnowego (w miejscu <24h)

● Prawdopodobna: test T2 Candida™ dodatni 
lub pozytywne kolejne wynik BDG w korelacji 
ze wskaźnikiem oceny kolonizacji Candida

https://covidandfungus.org/wp-content/uploads/2021/11/
CSP-Final-Clean_v4.pdf



  

Kandydoza
● W USA stwierdzono ogniska epidemiczne zakażeń C. auris.

– tłumaczy się je zmianami w rutynowych praktykach kontroli infekcji 
podczas pandemii COVID-19, 

– w tym ograniczoną dostępnością rękawiczek i fartuchów, ponownym 
użyciem lub przedłużonym używaniem tych przedmiotów 

– oraz zmianami w praktykach czyszczenia i dezynfekcji. 
● Zmniejszenie liczby lub ograniczenie badań przesiewowych w 

kierunku kolonizacji C. auris związane z koncentrowaniem się na  
COVID-19.


