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ÖZET

 İnvazif fungal infeksiyonlar (İFİ) febril nötropenik hastalarda en önemli mortalite nedenidir. Diagnostik tanı yöntem-
lerinin etkinliğinin kısıtlı kalması nedeni ile erken tedavi çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Bu nedenle alternatif tedavi 
stratejilerinin geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İFİ gelişme riski yüksek hasta gruplarında profilaksi uygulanması 
giderek artan bir uygulamadır. Profilakside verilen antifungalin hastadaki risk durumuna göre sadece kandidaları ya da ek 
olarak küf mantarlarını kapsaması önemlidir. Diğer yandan küf mantarlarına etkili antifungal profilaksi varlığında galakto-
mannan antijen testi gibi diagnostik testlerin duyarlılığında azalma olduğu unutulmamalıdır. Ampirik antifungal tedavi 
uzun yıllardır uygulanmakta olan bir tedavi stratejisi olup temelde ampirik antibiyotiklere yanıt vermeyen uzamış ateş üze-
rine kurulmuştur. Pre-emtif tedavi ise sadece ateş değil aynı zamanda radyolojik ve ve/veya galaktomannan antijen testi gibi 
serodiagnostik yöntemlerle desteklenen bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yöntemin antifungal kullanımını azalttığı gösterilse de 
ampirik yönteme göre mortalitede azalma sağladığı gösterilememiştir, bu konuda çalışmalara ihtiyaç vardır.
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SUMMARY

Treatment Strategies for Invasive Fungal Infections: Prophylaxis, Empirical Therapy, Pre-Emptive Therapy

  Invasive fungal infections (IFI) are the leading cause of mortality in febrile neutropenic patients. Alternative treatment 
modalities are developed because of the difficulty in early diagnosis and treatment of IFI in febrile neutropenic patients. 
Antifungal prophylaxis is increasingly used in high risk patients. Antifungal prophylaxis may be used to cover Candida 
infections or molds according to the risk factors of the patients. On the other hand, use of antifungal prophylaxis decreases the 
diagnostic power of the galactomannan antigen test. Empirical antifungal therapy has been widely used and it is based on 
prolonged fever not responding to empirical antibacterial agents in febrile neutropenic patients. Pre-emptive antifungal the-
rapy is based on not only fever but also the radiologic and/or serodiagnostic methods such as galactomannan antigen test. 
Although it was shown that use of antifungal agents is decreased with pre-emptive method, it has not been shown that pre-
emptive antifungal therapy is superior to empirical therapy for decreasing mortality and further studies are needed.
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 Profilaksi: Febril nötropenik hastalarda 
yüksek riskli dönemde invazif fungal enfeksi-
yonların (İFİ) önlenmesi amacı ile antifungal 
verilmesidir.
 İmmün sistemi baskılanmış hastalarda 
invazif fungal infeksiyon (İFİ) gelişme riski açı-
sından değerlendirildiğinde akut miyeloid löse-
mi (AML) grubu hastalarda % 12.3, allojenik 
kemik iliği transplantı (KİT) yapılmış hastalarda 
% 7.8 ve akut lenfoblastik lösemi (ALL) grubu 
hastalarda % 6.5 İFİ geliştiği gösterilmiştir(13,14). 

Bu infeksiyonların da çoğunluğu Aspergillus 
veya Candida infeksiyonlarıdır. İnvaziv aspergil-
loz gelişme riskinin altta yatan nedenlere göre 
dağılımı Tablo 1 ve Tablo 2’de özetlenmiştir(1,3). 
Özellikle AML grubu hastalarda indüksiyon 
kemoterapisi alıyor olmak ve allojenik KİT hasta-
larında “graft versus host” hastalığı (GVHH) 
maksimum düzeyde (% 15-30) İFİ gelişme riski 
taşımaktadır. Riskin bu kadar yüksek olduğu 
hasta gruplarında doğal olarak antifungal profi-
laksi kullanımı gündeme gelmektedir. 
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 Matematiksel modellere göre % 2 insidan-
sında görülen bir hastalığı % 50 engellemek için 
100 hastada profilaksi vermek gerekirken, % 10 
sıklıkla görülen bir hastalığı % 50 azaltmak için 
20 hastaya profilaksi vermek gerekmektedir. Bu 
matematik verilere baktığımızda % 10 ve üze-
rinde infeksiyon riski taşıyan durumlarda profi-
laksi vermenin mantıklı olduğu görülmektedir.
 Infectious Disease Society of America 
(IDSA) rehberinde allojenik KİT hastaları ve 
indüksiyon kemoterapisi alan hastalarda 
Candida infeksiyonlarına karşı profilaksi veril-
mesi önerilmektedir(7). Aynı rehberde küf man-
tarlarını da kapsayan profilaksi daha önceki 
kemoterapilerinde Aspergillus infeksiyonu 
geçirmiş hastalarda önerilmektedir.
 İndüksiyon kemoterapisi alan hastalarda 
ve allojenik KİT yapılıp GVHH gelişmiş hasta-
larda flukonazol ile posakonazolün karşılaştırıl-
dıkları iki çalışmada posakonazol daha etkili 
bulunmuştur(5,16). Bu iki çalışma baz alınarak 
indüksiyon kemoterapisi alan yüksek riskli AML 
hastalarında ve GVHH gelişmiş allojenik KİT 
hastalarında posakonazol kullanımı ilk sırada 
önerilmeye başlanmıştır(10). GVHH olmayan allo-
jenik KİT hastaları ve otolog KİT hastaları için 
flukonazol profilaksisi yeterli görülmektedir.
 Antifungal profilaksinin muhtemel deza-
vantajları maliyet artışı, ilaç yan etkilerine maru-
ziyet, direnç gelişimi ve de özellikle galakto-
mannan antijen testi gibi serodiagnostik yön-
temlerin duyarlılıklarında azalmaya neden 
olmasıdır.
 Ampirik Tedavi: Febril nötropenik hasta-
larda ampirik antibakteriyel tedaviye rağmen en 
az 4-7 gün süren sebebi bilinmeyen ateş olması 
ve fungal infeksiyonların dışlanamaması duru-
munda antibiyotiklerin yanına antifungal bir 
ajan eklenmesidir (tercihen küf ve maya türleri-
ni kapsayan).
 Ampirik yöntem uzun yıllardır kullanıl-
makta olan tedavi yaklaşımı olup, üzerine bir-
çok çalışma yapılmıştır(18,19,20). Tarihte önem arz 
eden ampirik antifungal tedavi çalışmaları Tablo 
3’te özetlenmiştir. Ampirik tedavi yönteminin 
sıkıntısı hastaların sadece ateş belirtisi üzerin-
den tedavi edilmeye çalışılmasıdır. Nötropenik 
bir hastada ampirik antibiyotik altında ateşe 
neden olabilecek onlarca neden vardır. Başka bir 

açıdan da, yapılan bir çalışmada nötropenik 
hastalarda aspergilloz geliştiğinde hastaların % 
75’inde ateş yaptığı, % 25 vakada ateş olmadığı 
gösterilmiştir(11). Febril nötropeni ampirik teda-
visinde uzun yıllar dünya genelinde konvansi-
yonel (deoksikolat) amfoterisin B (AmB-D) kul-
lanılmış ancak yan etkileri nedeni ile alternatif 
ajanlar bulunmak zorunda kalınmıştır. Bu ajan-
lardan birisi lipozomal amfoterisin B (AmB-L) 
olup AmB-D ile yapılan karşılaştırmalı çalışma-
da febril nötropenik hastada her iki ilaç eşdeğer 
bulunurken yan etki ve tolerabilite açısından 
lipozomal form üstün bulunmuştur(18). Bir başka 
çalışmada febril nötropenik hastaların ampirik 
antifungal tedavisinde L-AmB ile kaspofungin 
karşılaştırılmış ve ikisi de aynı oranda etkili 
bulunmuştur(20). Bu çalışmada, kaspofungin baş-
langıç İFİ tedavisi başarısında, yedi günlük sağ-
kalımda ve yan etki nedeni ile ilacı bırakmak 
zorunda kalınması gibi alt noktalarda L-AmB 
‘den üstün bulunmuştur. Vorikonazol ise L-AmB 
ile karşılaştırıldığında başlangıçta belirlenen 
“non-inferiority” kriterlerini sağlayamadığı için 
febril nötropenik hasta ampirik antifungal teda-
visinde onay alamamıştır, ancak alternatif ajan 
olarak kullanılabilmektedir(19).
 Preemptif Tedavi: Amaç muhtemel bir 
İFİ’nin erken tedavisidir. Radyoloji (örneğin 
akciğer tomografisinde halo ile çevrelenmiş 
nodül) ve fungal enfeksiyon tanısına yönelik 
serolojik özel laboratuvar testlerinin (galakto-
mannan veya beta-d-glukan testi) pozitifliği 
durumunda antifungal tedavi başlanmasıdır.
 Ampirik antifungal tedavi sadece ateş 
üzerine dayandırılırken pre-emptif yaklaşımda 
radyolojik ya da serolojik, moleküler tanı yön-
temlerinden de yararlanılarak daha hedefe 
yönelik ve erken tedavi amaçlanmaktadır. 
Öncelikle radyolojiden bahsedecek olursak akci-
ğer tomografisinde görülecek bir nodül ve etra-
fındaki buzlu cam (halo işareti) birçok hastalığa 
işaret edebilmesine rağmen nötropenik bir has-
tada öncelikle invazif aspergilloz düşündürmesi 
gerekmektedir(2,9). Halo varlığı zemininde başla-
nan antifungal tedavinin başarı oranının da 
yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mevcut-
tur(8). Geç dönemde ise kavitasyon oluşmasına 
bağlı hava-hilal işareti aspergillozu destekleyen 
bir başka bulgudur(2). Sonuçta ateşi olan ve 



146

ampirik antibiyotiklere yanıt alınamayan bir has-
tada ampirik antifungal vermek yerine akciğer 
tomografisi ve diğer klinik veriler eşliğinde asper-
gilloza yönelik antifungal başlanması görüşü 
ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda yapılan bir çalış-
mada nötropenik olduğu günden itibaren itrako-
nazol profilaksisi alan ve geniş spektrumlu anti-
biyotiğe rağmen üç gün ve üzerinde ateşi devam 
eden allojenik ilik nakli hastalarında çekilen 
toraks tomografisine göre antifungal verilmesi 
planlanmıştır(6). Tomografide fungal enfeksiyon 
düşündüren bulgu varsa kaspofungin verilmiş, 
yoksa itrakonazol ile devam edilmiştir. Çalışma 
sonunda, ampirik yaklaşımla gidilseydi % 54 
hastada antifungal başlanacakken tomografi bazlı 
pre-emptif yaklaşımla sadece % 17 hastaya anti-
fungal başlanmış ve sonuçta antifungal kullanı-
mında % 68 azalma sağlanmıştır.
 Galaktomannan antijen testi Aspergillus 
türlerince salgılanan bir yüzey antijeni olup 
invazif aspergillozda nötropenik hastaların 
gerek serumlarında gerekse de solunum sekres-
yonlarında (bronkoalveolar lavaj) yüksek oran-
da pozitif olduğu gösterilmiştir(12,17,21,22). Bu testin 
pre-emptif kullanımına yönelik yapılan bir çalış-
mada galaktomannan antijen testi ve akciğer 
tomografi bulguları kullanılarak hastalarda anti-
fungal verilip verilmemesine karar verilmiş: 
başlangıçtan itibaren flukonazol almakta olan 
nötropenik hastalarda günlük galaktomannan 
antijen testi takibi yapılıp pozitif olması duru-
munda (ardışık iki kez) hastalara kaspofungin 
başlanmıştır. Hastaların 16’sında ardışık galak-
tomannan pozitifliği nedeni ile antifungal baş-
lanmış, bu hastaların başlangıçta 13’ünde akci-
ğer tomografilerinde de bulgu varken diğer 
üçünde daha sonra bulgu ortaya çıkmıştır. 

Sonuçta ampirik yaklaşımla hastaların % 35 
‘inde antifungal verme endikasyonu varken 
pre-emptif yaklaşımla sadece % 17’sinde anti-
fungal başlanmış, antifungal kullanımında 
% 78’lik bir azalma sağlanırken aspergilloz 
tedavisi de % 77 olarak tespit edilmiştir.
 Yukarıda bahsedilen iki çalışmada tomog-
rafi ya da galaktomannan antijen testi üzerinden 
yapılan antifungal tedavi stratejileri ile antifun-
gal kullanımında azalma sağlandığı gösteril-
mekle birlikte ampirik yaklaşıma göre mortalite 
farkı oluşturduğuna dair henüz bir çalışma yok-
tur. Üstelik, Fransa’da febril nötropenik hasta-
larda ampirik ve pre-emptif antifungal tedavi 
yaklaşımlarının karşılaştırıldığı çok merkezli 
randomize bir çalışmada iki grup açısında genel 
başarı ve mortalite açısından bir fark olmamakla 
birlite, ampirik kolda çok daha fazla İFİ geliştiği 
gösterilmiştir. Ayrıca özellikle indüksiyon kemo-
terapisi alan hastalarda subgrup analizi yapıldı-
ğında ampirik kolda daha fazla mortalite oldu-
ğu gösterilmiştir(4). İtalya’da yapılan bir başka 
çalışmada retrospektif olarak ampirik veya pre-
emptif antifungal alan hastalar karşılaştırıldı-
ğında pre-emptif kolda daha fazla İFİ geliştiği 
ve İFİ nedenli mortalitenin daha fazla olduğu 
gösterilmiştir(15). Yukarıda bahsettiğimiz iki 

Tablo 1. İnvazif aspergilloz risk faktörleri(3).

Yüksek (15-30 %)

Allojenik KİT
40 yaş ve üzeri
Graft yetmezliği
Steroid
“Graft versus host” hastalığı
Yaz dönemi
Laminer hava akımı olmaması
AML
55 yaş ve üzeri
Düşük performans
Yüksek doz sitozin arabinozid

Orta (5-15 %)

Allojenik KİT
19-40 yaş
“Mismatch” ilik nakli
“Mismatch” /akraba olmayan
İnşaat / yapım çalışması

AML

Düşük (1-5 %)

Allojenik KİT
19 yaş altı

Otolog KİT

Tablo 2. İnvazif fungal infeksiyon açısından kimler yüksek riskli(1).

Vaka Tanımı

1. Kontrol edilemeyen hematolojik hastalık: relaps akut 
lösemi, uzamış MDS 

2. Kematerapi alan hasta: AML de remisyon indüksiyonu, 
monoklonal antikor tedavisi, uzamış steroid tedavisi

3. Allojenik KİT yapılması 
4. Allojenik KİT sonrası “graft versus host” hastalığı ve 

steroid kullanımı
5. Önceden IFI öyküsü olması
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çalışmadan çıkan bir diğer önemli sonuç, ampi-
rik kola göre pre-emptif kolda tedavinin 3-4 gün 
daha geç başlandığıdır.
 Sonuç olarak antifungal tedavi stratejileri 
değerlendirildiğinde İFİ riski ve altta yatan has-
talığa göre farklı tedavi stratejilerinin uygulan-
ması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yüksek risk-
li hastalarda profilaksi ya da ampirik tedavi 
tercih edilirken daha düşük riskli hastalarda 
pre-emptif tedavi düşünülebilir.
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