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Olgu 

• 50 yaş, erkek hasta 

• Soğuk terleme, baş  ağrısı şikayetleriyle acil servise başvuruyor 

• Bisitopeni 

– WBC:1500mm3  

– Nötrofil:190 

– Hb:7.3 g/dl 

– Plt: 151000 mm3 

• Öz geçmiş ve soy geçmiş: Özellik yok 

• Hematoloji polikliniğine yönlendiriliyor 

• Kİ biyopsisi: Akut Myeloid Lösemi (AML) M0 

• Hematoloji servise yatış (09.05.2016) 



Olgu 

• Antiviral (valasiklovir), antifungal (posakonazol 3x200 mg/gün süsp) 

profilaksi başlandı 

– Posakonazolu yağlı yiyecek veya asitli içeceklerle alması önerildi. 

• Sağ internal juguler vene kalıcı kateter takıldı. 

• PA AC grafi doğal 

• TT EKO doğal 

• 3+7 (citozin+arabinozid+idarubicin) indüksiyon KT başlandı (1 hafta) 

• Hasta tarafımızca günlük visitlerle değerlendirilmekte. 

 

 

 



19.05.2016 (KT sonrası 3. gün) 

• Fizik Muayene 

– A: 38,5 Co, Nb: 98/dk, SS:18/dk, TA: 

120/85 mmHg 

– Sistem muayeneleri doğal  

• Laboratuvar 

– WBC: 200/mm3 

– Nötrofil: 10 

– Plt: 18800/mm3 

– CRP: 9,3mg/dl 

– Biyokimyasal testler normal 

• Periferik ve kateter kan, idrar 

kültürleri alındı 

 



• Febril nötropeni tanısıyla empirik pip/taz 4x4.5gr/gün iv tedavi 

başlandı. 

• Posakonazol profilaksisi devam ediyor. 

• 2. günden itibaren ateşsiz ve stabil takip edilmekte 

• Kan ve idrar kültürlerinde üreme yok 

 



24.05.2016 (KT sonrası 7. gün) 

• Fizik Muayene 
– Genel durum iyi-orta,  

– A: 39 Co, KTA: 106/dk, SS:17/dk, TA: 110/80 mmHg 

– Kateter giriş yerinde hafif kızarıklık, diğer sistem muayeneleri doğal 

• Laboratuvar 
– WBC: 300/mm3 

– Nötrofil: 20 

– Plt: 5200 mm3 

– CRP: 10,7 mg/dl 

– PCT: 0.23 ng/ml 

– Biyokimyasal testler normal 

• Kan kültürleri (kateter ve perifer) alındı 

 



• Pip/taz kesildi, empirik teikoplanin 2x400 mg iv yükleme 

sonrası 1x400 mg/gün iv idame + meropenem 3x2gr /gün iv 

tedaviye geçildi. 

• Posakonazol profilaksisi devam. 

• Batın USG: Splenomegali dışında normal. 

• Galaktomannan negatif. 

 



HRCT: Doğal 
 



• 2 kan kültürü MR S. haemoliticus (teikoplanin hassas) 

• Ateşsiz ve stabil meropenem ve teikoplanin 10. günde 

kesildi. 

• Laboratuvar 

– WBC: 300 mm3  

– Nötrofil: 20  

– CRP: 1,9 mg/dl 

– PCT:0,14 ng/ml 

 



13.06.2016 
(KT sonrası 27. gün) 

• Sol gözde ağrı şikayeti mevcut 

• FM: A: 36,7 Co, gözde şişlik ve kızarıklık yok, burun akıntısı 
ve konjesyon tarif etmiyor, diğer sistem muayeneleri doğal 

 

• Laboratuvar 

– WBC: 700 mm3 

– Nötrofil: 20 

– Plt: 18800 mm3 

– CRP: 9,8 mg/dl 

– PCT: 0,12 ng/ml 

 
 



Konsultasyonlar 
14-15.06.2016 

• Göz Hast. Konsultasyonu: Nazolakrimal kanalda darlık 

ve blokaj 

– Dekongestan, NSAİD damla 

• Ertesi gün ağrı devam ediyor 

• Göz Hast. ve Nöroloji kons: Patoloji tespit edilmedi. Ek 

öneri yok 

• Kranial MR: Özellik yok 

 



Klinik Takip 

• Hastanın gözdeki ağrı şikayeti kısmen azaldı ancak aralıklı 

olarak göze vuran ağrı tarif ediyor  

• Ateş yüksekliği olmadı 

• Derin nötropeni devam ediyor 

• Aralıklı bakılan galaktomannan testleri negatif 

• CMV PCR (kan) negatif 

• Kİ biyopsisi yapıldı 



23.06.2016 
(KT sonrası 37. gün)  

• Yüzün sol yarısında gelişen hafif şişlik ve kızarıklık 

• Fizik muayene: 
– Ateş: 39Co, Nabız: 107/dk, SS: 19/dk, TA: 115/75 mmHg 

– Yüzün sol yarısında hafif şişlik ve kızarıklık 

– Diğer sistem muayeneleri doğal 

• Laboratuvar 
– WBC:600 mm3 

– Nötrofil: 20 

– Plt: 19700 mm3 

– CRP: 21 mg/dl 

– PCT:0,7 ng/ml 

• Araya giren fungal enfeksiyon (Mukormikoz  ???), mixt enfeksiyon ?? 

• Posakonazol profilaksisi kesildi. Empirik L-AmB 1X5 mg/kg iv + 
meropenem 3x2 gr iv + daptomisin 1x6mg/kg iv ilave edildi 

 



Paranazal Sinüs BT 
24.06.2016 

• Tüm paranazal sinüslerde sol tarafta daha 

belirgin yaygın inflamatuar mukozal 

kalınlaşmalar mevcut.  

• Paranazal sinüs kemik duvarları intact. 

 



HRCT 



25.06.2016  
 

• Cumartesi sabahı  

• Ateş yüksekliği yok. Yüzün sol yarısında şişlik ve 

kızarıklıkta belirgin artış mevcut.  

• Operasyon açısından değerlendirmek üzere acil KBB 

konsultasyonu önerildi 

• Galaktomannan testi için kan alındı 

 



KBB Konsultasyonu   

• Endoskopik muayenede sol burun pasajında pürülan 

drenaj. Tavanda polipoid yapılar görüldü. Nekrotik 

görünüm izlenmedi. Ancak enfeksiyon hastalıkları 

tarafından ön planda mukormikoz düşünülen 

hastanın opere edilmesine karar verildi. 



Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi 
(26 haziran Pazar) 

• Osteomeatal komplex bölgesinde orta konkayı içine alan 

mantar debrisi görüldü. Mantarla invaze olan orta konka tama 

yakın rezeke edildi. Etmoid kavitedeki mantar debrisleri 

temizlendi. Maxiller, frontal ve etmoid alan temizlendi bu 

alanlarda mantar gözlenmedi. 

 



3. gün operasyon materyalinde  
Rhizopus spp. üredi 



30.06.2016 
KT sonrası 43, Post op. 4. gün) 

• Genel durumu iyi, yüzde ödem gerilemiş, diğer muayene bulguları 

normal 

• L-AmB 1x9 mg/kg/gün doza çıkıldı. 

• Laboratuvar: 

– WBC: 200 mm3 

– Nötrofil:10 

– Plt: 37900 mm3 

– PCT:0,11 ng/ml 

– CRP: 8,2 mg/dl  

– K: 2.9 mEq/L (3,5-5,2) 

– Galaktomannan: Negatif 

 



Kranial ve orbital MR 
29.06.2016 

 

Tüm paranazal sinüslerde multifokal mukozal kalınlaşmalar 
izlenmekte. İntrakranial ve orbital uzanım izlenmedi 



Klinik Takip 
01.07.2016 

• Yüzdeki ödem belirgin geriledi 

• Operasyon materyali patolojisi: inflamatuar nazal polip 

ile uyumlu ??? 

• KBB aralıklı debridman  ve günlük yıkamaya devam 

ediyor. 

• Göz Hast. Kons: Gözde enfeksiyoz tutulum izlenmedi. 

 



Klinik Takip 

3.07.2016 

• Yüz sol yarısında tekrar gelişen şişlik 

• Daptomisin kesildi. Meropenem tedavisine empirik tmp-sxt 15 mg/kg/gün 
4 eşit dozda eklendi (S. Maltophilia ???) 

11.07.2016  

• Yüzdeki şişlikte belirgin gerileme 

• KBB konsultasyonu: Sol nazal kavitede krutlar temizlendi. Müdahale 
gerektirecek KBB patolojisi düşünülmedi.  

Lab: 

• CRP: 9 mg/dl 

• K: 2,1mEq/L (3,5-5,2) 

• L-AmB dozu 1x6 mg/kg’a düşüldü. 



KI Biyopsi Sonucu 

• Hasta KT refrakter!!! 

• Hematoloji: Kurtarma (flag-ida) KT 

başlanmasına karar verdi 

KT: Immun supresyon 

Refrakter hastalık: immun supresyon 



Klinik Takip 

12.07.2016  

• Kurtarma KT başlanıyor!!! 

• Ertesi gün A: 38.5Co  

14.07.2016  

• Yüzde şişlik ve kızarıklık artışı tekrar gelişiyor 

• KT kesildi !!! 

• Kültürler 

• Tmp-sxt kesildi. Meropenem tedavisine empirik daptomicin 

1x6mg/kg tekrar ilave edildi 

• L-AmB dozu tekrar 9 mg/kg doza yükseltildi 

 



Kranial ve Orbital MR 
14.07.2016 

Tüm paranazal sinüslerde belirgin mukozal kalınlaşma. Sol etmoid sellulalar 
düzeyinde sol orbita medial duvarı boyunca yumuşak doku görünümü ve yoğun 
kontrast tutulumu. Sol orbital kaviteye bu düzeyde ince bant şeklinde uzanım 
mevcut. Radyolojik bulgular enflamatuar dokunun sol orbital kaviteye uzanımı 
lehinedir. 
İntrakranial uzanım lehine bulgu izlenmedi. 



HRCT  
14.07.2016 



Konsultasyonlar 

• KBB Kons : Endoskopik muayenede sağ nazal 

kavitede pürülan akıntı. Solda operasyona bağlı 

krutlar. Acil cerrahi müdahale düşünülmedi.  

 

• Göz Hast. Kons: Muayene doğal, orbital duvar ödemi 

sinüs drenajına bağlı olduğu düşünüldü. Mukormikoz 

göz tutulumu düşünülmedi  



18.07.2016 
(KT sonrası 62. gün, Post op. 22. gün) 

• Hastanın yüzde şişlik ve kızarıklık şikayeti gerilemiş 

• Görme ile ilgili şikayeti yok 

• Genel durumu orta 

• Laboratuvar 

– WBC: 0/mm3 

– Nötrofil:0 

– Plt: 14900/mm3 

– CRP: 5,4 mg/dl 

 

 



25.07.2016 (KT sonrası 69. gün) 

• Genel durumunda bozulma YBÜ sevk. 

 

29. 07.2016 (KT sonrası 73. gün) 

• Refrakter AML hastalık progresyonu exitus. 



Posakonazol 

• Geniş spektrumlu 2. kuşak lipofilik triazol 

– Candida spp.  

– Cryptococcus neoformans 

– Aspergillus spp. 

– Mukorales takımına  

– Endemik mantarlar ve dermatofitlere etkili 

• Oral biyoyararlanımını arttırmak için 

– Yağlı yiyeceklerle veya asidik içeceklerle birlikte alınmalı 

– Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlarla birlikte kullanılmamalı 

 
Li, Yanjun, et al. Clinical pharmacokinetics.2010 



AML İndüksiyon Kemoterapisi 
 Profilaksi- ECİL 5 

Antifungal  ilaç 

Flukonazol (400mg q24) BI Sadece  küf inf. bazal sıklığı düşükse önerilir. 
Küflere yönelik tanısal bir yaklaşımla birlikte 

kullanılabilir. 

Itrakonazol oral solüsyon (2.5 
mg/kg q12h) 

BI Küf inf. bazal sıklığı yüksekse önerilir. 
İlaç etkileşimi veya hasta toleransı kullanımını 
kısıtlayabilir. 
Serum ilaç konsantrasyonu izlemi önerilir. 

 

Posakonazol (Oral solüsyon 200 
mg q8h veya  tablet 1 gün 300 mg 
q12h yükleme sonrası 300 mg 
q24h idame) 

AI Küf inf. bazal sıklığı yüksekse önerilir. 
Tabletin daha yüksek  emilimi  göze alındığında  
TDM ihtiyacı belirli bir hasta gurubuyla sınırlı 
olacaktır (ciddi mukozit veya GVHD gibi) 

 

Vorikonazol (200 mg q12h) BII Küf inf. bazal sıklığı yüksekse önerilir. 
Serum ilaç konsantrasyonu izlemi önerilir. 

 



 
Allojeneik HKHN Alıcılarında 

Profilaksi- ECİL 5 

 Antifungal  profilaksi Pre-engrafman 
Küfler için  
düşük risk 

Pre-engrafman 
Küfler için 

 yüksek risk 

GVHD 

Fluconazol A-I A-III- Önerilmez A-III- Önerilmez 

Itrakonazol B-I B-I B-I 

Vorikonazol B-I B-I B-I 

Posakonazol OS/Tablet B-II B-II A-I 

Mikafungin B-I C-I C-II 

Caspofungin/anidulafungin Veri yok Veri yok Veri yok 

Liposomal amfoterisin B C-II C-II C-II 

Aerosolize Amfoterisin B 
 + flukonazol 

C-III B-II Veri yok 



Posakonazol Profilaksisi Etkinliği  

 

Bir hasta proven mukormikoz: L-AmB tedavisi altında sepsis ve refraktor AML 

nedeniyle kaybedilmiş 

 



Breakthrough Fungal İnfeksiyon Gelişimini Etkileyen 
Faktörler 

 

• Hastanın immunitesi 

– Nötropeninin derinliği ve süresi 

• Ortamın ve havanın temizliği 

– Klinik içi ve yakınında inşaat 

• Empirik antifungal tedavinin uygunsuzluğu ve yetersizliği 

– Yetersiz doz ve doz aralığı 

– Antifungal ajanın olası enfeksiyon odağı bölgesine geçememesi 

– İlaç etkileşimleri 

– GİS mukoziti 

– Kusma 

– İshal 



Mukormikozis 

• Kandidiyazis ve aspergillozis’den sonra en sık 3. IFI  

• Uygun tedaviye rağmen yüksek mortalite (24% - 

49% ) 

• Mucorales takımı içinde Rhizopus spp. en yaygın  

– Rhizopus oryzae  

 

 

 

 

Skiada A et al.  CMI  2011 
Rüping MJ et al.  JAC 2010 



Risk Faktörleri 

• Hematolojik malignite (AML) / HSCT 

• Uzamış/ciddi nötropeni 

• Kontrolsüz diabet 

• Solit organ malignitesi/transplatasyon 

• Aşırı demir yüklenmesi, deferoxamin tedavisi 

• Uzun süreli vorikonazol kullanımı 

• Major travma 
–  Yanık, penetran travma, cerrahi yara 

• Uzamış kortikosteroid kullanımı 

• Böbrek yetmezliği 

• HIV  

• İV ilaç alışkanlığı 

• Malnutrisyon 

Petrikkos et al. CID 2012 



Klinik Prezentasyon 

• Rino-orbito-serebral 

• Pulmoner 

• Kutanöz 

• Gastrointestinal 

• Dissemine 

• Diğer (Renal, hepatik, endokardit, peritonit) 

 



Tanı 

• Risk faktörleri  + klinik veya radyolojik şüphe 

• Kesin tanı için klinik örnek gerekli (Biyopsi, BAL, 

balgam, BOS) 

– Direk mikroskopi 

– Kültür 

– Histopatoloji 

 

 



Klinik Şüphe !!! 

Risk faktörleri olan hastada  

– İmmun supresif veya kontrolsuz diyabet  

• Yüzde veya sino-orbital bölgede hızlı ilerleyen 

enfeksiyon 

•  Nekrotik skar 

•  Eşlik eden ani gelişen diplopi varlığında 

Rino-orbito-serebral tutulum düşünülmeli 



Görüntüleme  
BT ve MR 

• Rhino-orbita-cerebral tutulum 

– Kemik yıkımı 

– Mukozal kalınlaşma 

– İntrakranial yayılım 

• Akciğer tutulumu 

– Ters halo: Çoğunlukla mucor  (Fakat, tuberküloz, aspergillus…..) 

– >10 nodüler infiltrat 

– >3 cm nodül 

–  Plevral efüzyon 

– Halo: Çoğunlukla  aspergillus (Mucor, tuberculosis, CMV, 

nocardia……) 







Mikrobiyolojik İnceleme 

• Direk mikroskopi: Hızlı, yol gösterici, kültürle doğrulanmalı 

• KOH ile muamele, kalkoflor beyazı veya Gomori 

methamine- silver ile boyama  

– Hiyalen 

– Septasız, veya seyrek septalı 

– Serit benzeri  dik açı ile dallanan  

– Geniş (6-16 μm) çaplı  

– Düzensiz, hifler 



Kültür 

• 25-37Co de, genellikle 24-48 saatte ürer 

• 3-5 günde petri kutusunu dolduran yünümsü örgüde 

koloni  

• Biyopsi materyali ezilmemeli 

 



Histopatoloji 

• Nekrotik doku içinde Mucorales takımına ait fungal hifler 

• Perinöral invazyon 

•  İnfarkt (Hemorajik ) 

•  Damar invazyonu 

•  Nötrofilik infiltratlar 

• Granülom 



Diğer Tanısal Testler 

Serolojik Testler 

• Galaktomannan: Negatif 

• 1,3 Beta-D Glukan: Negatif 

 

Yeni Tanısal Yaklaşımlar 

• ELISPOT (Mucorales-specific T cells saptanması)  

• Moleculer testler (PCR) 

– Taze klinik materyal 

–  Parafinli örnek 

–  Serum  

–  Kültür 

• MALDI-TOF  
 

Henüz standardize edilememiştir 
 



Tedavi 

• Erken tanı  

• Altta yatan hastalığın tedavisi 

• Uygun ve erken cerrahi debritman  

• Antifungal tedavi  
Spellberg B. Clin Microbiol Rev 2005 



Clinical Microbiology and Infection, 2009,  

 
L-AmB ve ABLC tedavide ilk seçenekler 
 



Isavukonazol  

• İkinci kuşak triazol 

• Oral ve IV formları mevcut 

• Mart 2015 mukormikoz için FDA onayı 

• İsavukonazol ve AmB etkinlik açısından benzer bulunmuş 

 

 



Posakonazol 

• Kurtarma tedavisinde  

– L-AmB ile kombine olarak 

• İdame tedavide  

• Tedavi dozu 4X200 mg/gün oral 

 



Tedavi süresi 

Hasta bazında değerlendirilmeli 

– Klinik ve radyolojik tam iyileşme 

– Altta yatan risk faktörleri düzelene kadar tedaviye devam 

edilmeli 
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yasemin.cag@medeniyet.edu.tr 


