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1. PRESENTACIÓ CAS CLÍNIC



 Pacient de 69a, sense AMC, no hàbits tòxics

 Leucèmia aguda mielomonocítica 2017
◦ CTLAM12 (citarabina + idarrubicina : 1 inducció + 3

consolidacions) → RC

◦ Recaiguda mol·lecular 2018 → al·lotrasplant de
donant emparentat (acondicionat
fudarabina/busulfán)

◦ Recaiguda mol·lecular 2019 → infusió limfòctis del
donant → resposta complerta fins actualitat

 EICH cutani crònic en ttm sirolimus

 Miocardiopatia dilatada FEVI 30% secundari a
antraciclina



 Ingrés procedent de H.Trueta 7.11.2021 per
shock sèptic urinari per E.coli sensible
cefalosporines.

 Analítica: 2900leucòcis totals (82.2%N, 8.1%L,
7.7%M), Hb 11 g/dL, plaquetes 42000, cr
1.19 mg/dL ,Na 130.7 mmol/L, K 6.2
mmol/L, PCR 78.4 mg/L





 TC abdomen:
◦ signes suggestius PNA esquerra.

◦ Ectàsia pielocalicial esquerra sense imatges de
litiasi. No col·leccions.

◦ Lleu augment múscul psoas que podria
correspondre a hematoma, no signes abscessos.



Febre persistent al 5è dia tot i tractament 
antibiòtic dirigit.

HEMOCULTIUS POSITIUS PER 
Saccharomyces cerevisiae



2. REVISIÓ LITERATURA





 Primer cas descrit a la literatura de fungemia
per Saccharomyces cerevisiae

 Endocarditis mitral sobre vàlvula protèsica

 Bona evolució amfotericina B

 Antecedents de tandes antibiòtic diferents i 
de llarga durada

Stein, Paul D.; Folkens, Alan T.; Hruska, Keith A. (1970). Saccharomyces
Fungemia. Chest, 58(2), 173–175. doi:10.1378/chest.58.2.173
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Esofagitis

Pneumònia

Pericarditis

Endocarditis

Abscessos hepàtics

Infeccions tracte urinari

Peritonitis

Cel·lulitis

Infecció pròtesi aòrtica

Balanitis/vaginitis

...

Fungèmia → shock sèptic



Mortalitat 29.5%, però no sempre atribuïda a 
fungèmia.

En alguns casos on s’ha realitzat AP,

s’observen granulomes necrotitzants



 Situació immunològica del pacient: neoplàsies,

tractament quimioteràpia, trasplantats, malalts hematològics,
neutropènies, VIH, corticoides, malalts crítics, grans cremats...

 Tractament farmacològic: antibioteràpia prèvia, ús de

probiòtics, formulacions de nutrició enteral/parenteral...

 Tractament no farmacològic: contaminació de catèter

venós (central), personal sanitari

 Alteració de barrera mucosa: que afavoreixi traslocació:

malaltia inflamatoria intestinal, Behçet, realització de biòpsies

UCI



 S.cerevisiae present en formulacions
probiòtiques que s’utilitzen àmpliament en
tractament i prevenció diarrea C.difficile

 Espores fúngiques
◦ 1 METRE

◦ 2 HORES

◦ En mans de personal sanitari

Hennequin C, Kauffmann-Lacroix C, Jobert A, Viard JP, Ricour C, Jacquemin JL, Berche P.
Possible role of catheters in Saccharomyces boulardii fungemia. Eur J Clin Microbiol Infect
Dis. 2000 Jan;19(1):16-20.



Muñoz P, Bouza E, Cuenca-Estrella M, Eiros JM, Pérez MJ, Sánchez-Somolinos M, Rincón C,
Hortal J, Peláez T. Saccharomyces cerevisiae fungemia: an emerging infectious disease. Clin
Infect Dis. 2005 Jun 1;40(11):1625-34

3 pacients fungèmia per Saccharomyces
cerevisiae

◦ Tots 3 en tractament amb probiòtics
◦ Infecció prèvia per C.difficile
◦ Antibioteràpia ampli espectre previ.



 No hi ha tractament antifúngic d’elecció

 Generalment sensible a AMFOTERICINA B 

 Major activitat in vitro VORICONAZOL/ 
FLUCITOSINA



3. EVOLUCIÓ I DISCUSSIÓ CAS 
CLÍNIC



 Inici amfotericina B 5mg/kg/dia

 Hemocultius a les 48h i 96h positius,
posteriorment negatius

 Urocultiu: positiu S.cerevisiae

 ETT i ETE no evidencien vegetacions.

 Factors de risc: Pacient hematològic que ha rebut
antibioteràpia previa. No vies centrals, no
tractament amb probiòtic ni ell ni pacients de la
infermera responsable.



FUNGUS BALL PER S.cerevisiae



 Donada febre + lesió ureteral obstructiva →
col·locació catèter doble J.

 Instil·lacions amfotericina B per catèter doble 
J.







 Revisió del tractament antifúngic



 Desaparició de febre

 TC de control amb millora de col·leccions

 Reaparició de febre



 Trasllat a UCRI amb CNAF

 Inicialment millora clínica

 TC de control amb resolució col·leccions 
psoas, no dilatació via urinària sense 
evidència fungus ball.





 Empitjorament respiratori → ÉXITUS LETALIS



 S.cerevisiae pot provocar infecció, especialment en 
pacients immunocompromesos.

 Augment progressiu de casos al llarg dels anys

 Probiòtics com a factor de risc més important

 No és un microorganisme amb alta letalitat. 
Mortalitat més aviat relacionada amb patologia de 
base.




