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Sunu Planı 

• Olgu sunumu 

• Tartışma 

• Sonuç 



Olgu 

• 26 yaşında, ♂ 

• 18 ay önce akut lenfoblastik lösemi (Ph 
pozitif) nedeniyle allojenik periferik kök 
hücre nakli uygulandı 

–Akraba dışı 1 uyumsuz donörden 

 

 



Olgu 
Nakil sonrası takipler-1: 

• Remisyonda 

• Kronik greft versus host hastalığı (GVH) 

• CMV reaktivasyonu 

• Depresyon 

 

 



Olgu  
Nakil sonrası takipler-2: 

• Psikoz (steroid ilişkili) 

• Hiperglisemi (steroid ilişkili) 

• Başvurudan 6 hafta önce E.coli bakteriyemisi 
nedeniyle 14 gün sefepim tedavisi aldı 

 

 



Olgu  
Başvuru: 

• Nakil sonrası 18. ayda 
– ateş,  

– sağ gözde şişlik ve göz kapağının kapanması 

– genel durum bozukluğu 

     şikayetleri ile başvurdu 

• Öykü: 
– Ateş: 10 gündür 

–  Göz şikayetleri 1 hafta önce başlamakla birlikte son 
birkaç gün içinde hızlı bir şekilde artmış 

– Görme kaybı tariflemiyor 



 
 Olgu  
Başvuru: Fizik muayene 
 
• Genel durum orta, bitkin görünümlü, koopere, 

oryante 

• Ateş: 38.2 °C Ta: 142/90 mm/hg, N: 102/dak, PaO2: 
%97 

• Kalıcı CVP kateteri mevcut, giriş yerinde kızarıklık-
hassasiyet yok 



Olgu  
Başvuru: Fizik muayene-2 
 • Sağ göz:  

– ptozis mevcut, 

– belirgin ve yaygın periorbital ödem var, 

– hiperemi minimal,  

– Isı artışı minimal, 

– akıntı yok, 

– nekroz yok, 

• Cilt: tüm vücutta kronik GVH bağlı döküntüler var 

• Diğer sistemler: özellik yok 

Ödem ön 
planda 



 
 Olgu 
Başvuru: Kullanmakta olduğu ilaçlar: 

• Valgansiklovir  
– CMV reaktivasyon nedeniyle  

– 1x900 mg 

• Vorikanozol  
– Profilaksi: kronik GVH, immun baskılayıcı ilaçların 

devamı  

– 200 mg bid po, 8 aydır  

 

• TMP-SMX (1 forte tablet x3/hafta) 

 

 



Olgu 
Başvuru: Kullanmakta olduğu ilaçlar-2: 

• İmmün baskılayıcı ilaçlar: 

– Mikofenolat 2x1000 mg 

– Siklosporin  2x50 mg 

– Prednizolon 2x16 mg (idame, başlangıç 250 
mg/gün, azaltarak devam edildi) 

• Cipralex 20 mg 

 

 



Olgu 
Başvuru: Laboratuvar sonuçları: 

• Hemogram: 
– Wbc: 5600 /µL(mutlak 

nötrofil sayısı: 3200) /µL 

– Hgb: 7.8 g/dl 

– Platelet: 55.000 /µL 

• Sedimantasyon: 116 
mm/h 

• CRP: 3 mg/dl 

• INR: 0.8 

• APTT: 35 sn 

 

• Kan şekeri: 241mg/dl 

• Fibrinojen: 615 gr/L 

• Albumin: 2.3 gr/dl 

• ALT: 14 U/L 

• T.bil: 4 mg/dl 

• D.bil: 3.2 mg/dl 

• Kreatin: 0.9 mg/dl 

• LDH: 789 U/L 

 



Olgu 
 Başvuru: 

• Başvurudan 10 gün önce yapılan kemik iliği 
biyopsi: 

– Remisyonda hiposelüler kemik iliği 

 



Olgu 

Ön tanılar: 

• Periorbital selülit/yumuşak doku enfeksiyonu 

– Bakteriyel /fungal 

 

• Sinüzit (frontal) 

 



Olgu 

• Bakteriyel periorbital selülit/yumuşak doku 
enfeksiyonu ön tanısı ile: 

– Sefepim (2 gr tid) + Vankomisin (1 gr bid, 30 
mg/kg/gün)  

• Vorikanozol 2x200 mg iv formunda devam 
edildi  

• TMP-SMX ve valgansiklovir profilaksisi devam 

 



Olgu 

• Göz hastalıkları konsültasyonu: göz ile ilgili direkt bir 
patoloji düşünülmedi 

 

• Antibiyoterapinin 4. gününde: 
– hemodinami stabil, 

– ateş devam etti,  

– periorbital ödemde minimal progresyon  

 

• Hasta baş ağrısından yakınıyor 

• Hemogram ve biyokimya testlerinde farklılık 
görülmedi 



Olgu 
• Nöroloji ve KBB konsültasyonu 

 
 

 

• Kranial MRI  
– Bilateral frontal sinüsler: 

• havalanma kaybı, içinde hava sıvı seviyesi veren 
yoğun içerikli sıvı 

• Sağ frontal sinüsteki bulgular sola göre daha 
belirgin 

 
                              



Olgu  
Kranial MRI-2: 

• Sağ frontal lob orta ve inferior girusta 4.3 x 
3.8x4 cm lezyon/kitle 

• Sağ bulbus okillide: 

–  periorbital cilt cilt altı dokuda ödematöz 
değişiklikler 

–  anteriorda ekstrakonal alanda sıvı-ödem mevcut 
Bulgular selülit lehinedir 

Kranial MRI: 
1. Sağ frontal lobda lezyon 
2. Bilateral frontal sinüzit (sağda 

daha belirgin) 
3. Sağ periorbital selülit 



Heterojen 
Çevresel kontrastlanma 
Sınırları düzensiz 

Lezyon çevresinde belirgin ödem 
yok 
 

 T1: Hipointens T2: Hiperintens 



Beyin cerrahisi konsultasyonu: 

• Tümör? 

• Enfeksiyon? 

       

                       Kraniotomi kararı verildi 

 

                   



 
 

• Frontal lob apse?                   toraks BT  

 

• Toraks BT: bilateral plevral efüzyon dışında 
özellik yok 

• Tedavi:  

– Sefepim                                    meropenem (2 gr tid) 

– Vankomisin, vorikanozol, TMP-SMX ve 
valgansiklovir devam edildi 

 

 

Olgu 

Ateş ve                           
periorbital ödemde progresyon 



Olgu 
Beyin Cerrahisi Kraniotomi 

Ameliyat raporu: 

• Frontal lobda lezyona ulaşıldı, sarı gri renkli 
yumuşak kıvamda nekrotik doku çıkarıldı 

• Frontal sinüsten enfekte materyal eksize edildi 

 



 
Olgu 

Apsenin patoloji incelemesi : 

• Frontal sinüs mukozası:  

• akut nekrotizan sinüzit (fungal sinüzit) 

• Osseonekroz 

• Frontal lob apse: 

– Multifokal fungal mikroapseleri 



Olgu 
Patoloji:histokimyasal boyama: 

• Frontal sinüs ve frontal lob apse örneklerinde: 

– PAS + mantar hif/sporları saptandı 

– Morfolojik olarak saptanan fungal hiflerin 
özellikleri (dikotom; septumlu) Aspergillus ile 
uyumlu 

– Kok grubu veya basil tipinde mikroorganizma 
saptanmadı.  

 



Olgu  
Apse kültür:  

• Frontal lob ve sinüsten alınan örneklerde 
Aspergillus fumigatus ile uyumlu üreme oldu 

• Bakteri üremedi 

 

 

 

TANI: Aspergillus fumigatus beyin apsesi                            
                                       + 
                          frontal sinüzit 



Olgu  
Cerrahi sonrası 3. gün: 

• Ateşleri devam ediyor 

• Liposomal amfoterisin B 5 mg/kg/gün 
başlandı 

• Vorikanozol 2x300 mg iv çıkıldı (hasta 70 kg) 

• Meropenem, vankomisin, TMP-SMX devam 
edildi 



Olgu 

• Liposomal amfoterisin B  

– 5. günde ateş düştü 

– 10. günde periorbital ödem kayboldu 

 

 

 



• Liposomal amfoterisin B başlanmasından 10 
gün sonra tekrarlanan kranial MRI: 

lezyon boyutunda 
küçülme var 



Olgu 
 

• Vital bulgular ve hemodinami stabil  

• Depresif hali devam etti,   

• Oral beslenmeyi reddetmesi nedeniyle sürekli 
olarak parenteral beslenme desteği yapıldı 

• Psikiatri konsültasyonları devam etti 



Olgu 

• Vankomisin ve meropenem 14. günlerde 
stoplandı 

• Vorikanozol ve liposomal amphoterisin B 
devam edildi 

• TMP-SMX ve valgansiklovir profilaksisi devam 
edildi 

• İmünsupresif ilaçları devam ediyor 



Olgu 

• Hastanın klinik seyri stabil seyretme iken 
başvurunun 29. gününde ateş (39 °C) meydana 
geldi 

• FM: Genel durum orta, bilinç açık, oryante-
koopere 
– Ta: 90/50 mm/hg, N: 85/dak, SS: 14/dak, Sa: %97 

– Cilt: kronik GVH ile uyumlu döküntü ve renk değişikliği 
(yeni bir bulgu yok) 

– Göz çevresi doğal 

– Sistemler doğal 



• Akciğer grafi: enfeksiyon bulgusu yok 
• Laboratuvar: 

– Hemogram: 
– Wbc: 3200 /µL (Mutlak nötrofil sayısı: 1900/µL) 
– Hgb: 8.1 g/dl 
– Pletalet: 45.000/µL 

• ALT: 32 U/L 
• T.bil: 3.9 mg/dl  
• D.bil: 3.1 mg/dl 
• Kreatin: 0.9 mg/dl 

 
 

 

Olgu 



• Meropenem (2 gr tid) + vankomisin 1 gr (bid) 
başlandı 

• Aynı gün içinde hipotansiyon derinleşti (70/40 
mm/hg): 

–Kolistin eklendi (400 mg yükleme 3x125 mg 
idame) 

• Hasta yoğun bakım ünitesine indirildi 

 

Olgu 



Olgu 

• 24 saat sonra: 

– entübe edildi 

– İnotroplar başlandı 

– İdrar çıkışı durdu 

• Toraks BT: sol akciğerde konsolidasyon 

• 72 saat sonra ex oldu 

 



Olgu 
Toraks BT: 



Olgu 
Toraks BT: 



Toraks BT: 

 



Olgu 

• Kan kültürleri + T.aspirat kültürü: 

 K.pneumoniae üredi 

   Antibiyogram: S: kolistin, R: diğer 

• K.pneumoniae pnömoni + sekonder 
bakteriyemi 



TARTIŞMA 

I. Periorbital ödem, selülit 

II. Aspergillus serebral apse 

III. Vorikanozol profilaksisi altında Aspergillus 
enfeksiyonu 

a. Tedaviye uyum sorunu 

b. Vorikanozol direnci 

c. Vorikanozol serum düzey yetersizliği 

 



I. Periorbital ödem/selülit 

• Hastamızda periorbital ödem/selülitin muhtemel 
nedeni:  

– Frontal ve ethmoid sinüsteki inflamasyona bağlı ödem      

– Sinüslerin drenajını sağlayan venöz dönüşün bozulması 

 

• Periorbital selülit enfeksiyon ilişkili değildi?  

– aradaki anatomik yapılar korunmuş 

– Belirgin hiperemi, ağrı yok idi 



II. Aspergillus serebral apse  
 

• Aspergillus santral sinir sistemine 3 yolla 
girebilir: 

1. Hematojen yol  
– Ekstrakranial odaktan 

2. Direkt invazyon  
– Komşu alandaki odaktan  

3. İatrojenik  
– Beyin cerrahisi op sırasında 

                Lee JC, et al. J Korean Neurosurg Soc. 2012 



 
II. Aspergillus serebral apse  

 
• Olgumuzda komşuluk yolu ile invazyon 

saptanmadı 
– Frontal ve ethmoid sinüs ile lezyonun olduğu 

frontal lob lezyonu arasındaki anatomik yapı 
korunmuş 

 

• Sinüslerden (frontal-ethmoid) hemotojen 
yayılım ile serebral apse gelişmis olmalı  

                      İzole serebral apse 



 
II. Aspergillus serebral apse  

 
• SSS aspergilloz prezentasyonu:  

–  menenjit, ensefalit, beyin apsesi, subdural apse, 
mikotik arterit veya sellar apse 

Haran RP, et al. Br J Neurosurg. 1993 

Lortholary O, et al. Clin Microbiol Infect 2011 

 

• Serebral aspergilloz klinik ve görüntüleme ile 
tümörlerden ayırtedilmesi zor 
Jain KC, et al. Br J Neurosurg. 1997 

Vates GE, et al. J Neurosurg. 2001 



 

II. Aspergillus serebral apse:       
     Hematoloji hastalarında 

 • KLL (n=2)*, ALL (n=1)**, AML (n=1)***  
hastasında izole serebral aspergilloz (A.fumigatus) 
vakası 

• Kök hücre nakilli hasta yok 

• Geliş şikayetleri: ateş (3 hasta), hemiparezi ve 
denge kaybı (1 hasta) 

   *Gaye E, et al. Médecine et maladies infectieuses ,2017 

              **Turki et al. BMC Infectious Diseases, 2017  

              *** Matis GK, et al.  Neurosci Rural Pract, 2013 

 



 

II. Aspergillus serebral apse:       
     Literatür: hematoloji hastalarında 

 • Primer kaynaklar: akciğer (3 hasta), 1 hastada 
kaynak belirlenmemiş 

• Risk faktörleri: immün baskılayıcı ilaç 
(prednizolon, T hücre inhibitörü), nötropeni, 
kemik iliği supresyonu 

   *Gaye E, et al. Médecine et maladies infectieuses ,2017 

              **Turki et al. BMC Infectious Diseases, 2017                            

              *** Matis GK, et al. J Neurosci Rural Pract, 2013 

 



 *Gaye E, et al. Médecine et maladies infectieuses ,2017 
              **Turki et al. BMC Infectious Diseases, 2017  

              ***Matis GK, et al. Neurosci Rural Pract, 2013 

 
 

Tedavi: 
• 2 hasta vorikanozol ile kür (biri 2x500 mg- hedef düzey 

1-6 µg/ml/ diğer 2x200 mg) 

 

• 1 hastada serebral aspergilloz akciğer aspergilloz için 
uygulanan vorikanozol (200 mg bid) altında gelişmiş, 
doz 2x400 mg (düzey bakılarak) artırılmasına rağmen 
yanıtsız ve liposomal amhoterisin B eklenmesi ile kür 

 

• 1 hastaya konvansiyonel amphoterisin B başlanmış, ex 

   



 
II. Aspergillus serebral apse: 

8 serebral aspergilloz vaka  
• Retrospektif analiz 
• Altta yatan hastalık ile ilgili veri sunulmamış 
• En sık başvuru şikayetleri: kranial sinir tutulumu ve baş 

ağrısı 
• Lezyon lokasyonları:  

– kavernöz sinüs (5 hasta),  
– frontal (1 hasta),  
– temporal lob (1 hasta)  
– serebellum (1 hasta) 

• Sonuç: 3 hasta kür, 5 hasta ex (% 62,5) 
                                                            Wang Rx, et al. Int J Neurosci, 2016. 



 
II. Aspergillus serebral apse: 
İmünkompetan hastalarda       

 
 İmmün sağlıklı hastalarda da vaka bildirimleri var 

• Pankreatit sürecinde sepsis ve prednizolon 
uygulanmasını takiben serebral apse gelişen 
bir olgu 

– Kaynak belli değil 

– Vorikanozol (4 hafta) ile kür  
 Shaoyang Zhang, et al. Medicine, 2017. 

 



 
II. Aspergillus serebral apse                   
İmünkompetan hastalarda  

Bir İmmün sağlıklı hasta 

• Başvuru şikayeti: Sağ gözde ptozis ve görme kaybı  

• Sağ kavernöz sinüste kitle, anterior kranial fossa ve 
süperior orbital fissüre invaze 

• Cerrahi dekompresyon /vorikanozol + amphoterisin B  

• Sonuç: ex (serebral iskemik problemler ve beyin 
ödemi) 

                                                     Lee JC, et al. J Korean Neurosurg Soc. 2012 

 



II. Aspergillus serebral apse:       

   Aspergillus sino-orbito-serebral apse 

• İnvaziv fungal sinüzit direkt yayılım yolu ile orbita ve 
serebral yayılım 

• Daha çok debil hastalarda görülür:  
– DM, siroz, HIV,  
– lösemi, uzun süreli steroid tedavisi alanlar,  
– madde bağımlıları, alkolikler, yaşlılar 

 Breen DJ, et al. Neuroradiology. 1993; Nenoff P, et al. Mycoses. 2001; Sparano 
JA, et al. Neurooncol. 1992; Yoon JS, et al. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2007 

 

• İmmün sağlıklı kişilerde de görülebilir 
                                   Akhaddar A, et al. Surg Neurol. 2008;  Iyeyasu JN, et al. Arq   
                                  Neuropsiquiatr. 2011 

 
 



II. Aspergillus serebral apse:       
   Aspergillus sino-orbito-serebral apse 

• 12 olgunun sunulduğu retrospektif bir çalışmada: 

• İmmün sağlıklı-baskılanmış durum ile ilgili veri yok 

• Başvuru şikayetleri:  
– 5 hastada tek taraflı ptozis 

– 1 hastada menenjit 

– 1 hastada epilepsi 

– 2 hastada SAK 

– 1 hastada trigeminal neuralji 

– Diğer 2 hasta: veri yok 

  Baeesa SS, et al. Asian Journal of Neurosurgery, 2014 

 

 



Baeesa SS, et al. 2014: 

• Tedavi: cerrahi + medikal  

– Medikal: klasik amphoterisin B 2 hafta, devamında 
itrakanozol veya vorikanozol 3-12 ay 
 

• Sonuç: SAK hastaları ex, diğerleri kür 

   

 

 



Bir sino-orbital-cerebral aspergilloz vakası 

• Orbital kitle ile presente 

• Tip-2 dm, 3 yıl önce serviks ca nedeniyle radyoterapi + 
kemoterapi 

• Maksiller sinüs             orbital bölge, ethmoid ve sphenoid 
sinüsler              kavernöz sinüs 

• Liposomal amphoterisin B (5 mg/kg) 20 gün             klinik yanıt 
yok              vorikanozol (6 mg/kg q12 h),  

• İnme sonucunda ex  
  Truzzi GM, et al. Clin Case Report, 2017. 

II. Aspergillus serebral apse:       
   Aspergillus sino-orbito-serebral apse 



• İmmün sağlıklı bir hastada bir sino-orbital-serebral 
aspergilloz olgusu 

• Optik sinir üzerinden chiasma invaze olmuş 

• Başvuru şikayeti: sol retro-orbital ağrı, sol görme 
kaybı, sol ptozis 

• Tedavi: cerrahi + antifungal (vorikanozol) 

• Sonuç: kür (yaşam ve görme fonksiyonu) 
                                                       Leyngold I, et al. World Neurosurg. 2014 

  

 

TARTIŞMA 
II. Aspergillus serebral apse:       

   Literatür: Aspergillus sino-orbito-serebral apse 



 
II. Aspergillus serebral apse:  

    Mortalite: 
 

• İmmün sağlıklı :   %10-20 

• İmmün baskılanmış: %90-100 
  Bokhari R, et al. World Neurosurg,2014. 

  Spapen H, et al. Int J Antimicrob Agents, 2014. 

 

•  12 haftalık mortalite >%45 

  Lortholary O, et al. Clin Microbiol Infect 2011 

• %90  
  Lee JC, et al. J Korean Neurosurg Soc. 2012 

 

 



 
III. Vorikanozol profilaksisi altında               

Aspergillus enfeksiyonu 
 

Hastamızda vorikanozol profilaksisi (200 mg bid, 
70 kg) altında Aspergillus enfeksiyonu gelişti     

 

• Hasta uyumu? 

– Hasta ve yakınlarından alınan öyküde bir sorun 
saptanmadı 

• Vorikanozol direnci? 

• Vorikanozol serum düzeyi yetersiz? 

 



 
III. Vorikanozol profilaksisi altında               

Aspergillus enfeksiyonu 

• Hastamızda Aspergillus izolatında vorikanozol 
direnci? 

– Direnç testi çalışılmadı 



 

III. Vorikanozol profilaksisi altında                     
Aspergillus enfeksiyonu 

Azol direnci 

• Kanıtlanmış veya olası invaziv aspergilloz 
enfeksiyonu olan hematoloji hastalarında izole 
edilen A.fumigatus izolatlarında vorikanozol 
direnci:  

– % 25 (n=33) 
           Fuhren J, et al. J Antimicrob Chemother, 2015. 

– %1,1 (n=77)  

  Koehler P, et al. The SEPIA Study. İnternational Journal of   

                Antimicrobial Agents, 2017. 

 



III. Vorikanozol profilaksisi altında                     
Aspergillus enfeksiyonu 

Azol direnci 
• Bir İtalya üniversitesinde, 533 A.fumigatus izolatında 

azol direnci: % 6.25 

– hematoloji, kistik fibroz, yoğun bakım hastalarından alınan 
klinik örneklerde 

   Lazzarini C, et al. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 

• İnvaziv aspergilloz enfeksiyonu olan hastalardan izole 
edilen 38 izolatta azol direnci:  %26 

–    Hollanda da bir yoğun bakım ünitesinde  
   Paassen JV, et al. Euro Surveill, 2016 

 



III. Vorikanozol profilaksisi altında                     
Aspergillus enfeksiyonu 

Azol direnci 
• Surveillance Collaboration on Aspergillus Resistance in 

Europe (SCARE) study; A.fumigatus klinik izolatlarında 

azol direnci: % 3.2   
     van der Linden JWM, et al. Emerg Infect Dis, 2015.  

• Çok merkezli 2 sürveyans çalışmasında izole edilen 
A.fumigatus izolatlarında  azol direnci: 

–  1. çalışmada* %4,6 (82/1782) 

–  2. çalışmada ** %6.8 (63/921)  

  * van der Linden JWM, et al. Emerg Infect Dis. 2011 

  * * van der Linden JWM, et al. Clin Infect Dis. 2013 

 



III. Vorikanozol profilaksisi altında                     
Aspergillus enfeksiyonu 

Azol direnci 
• Bir Hollanda üniversitesinde yapılan bir çalışmada izole 

edilen 105 A.fumigatus izolatlarında azol direnci: 

– yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda %10  

– genel olarak  % 16.2,  

– hematoloji grubunda %25  

   Fuhren J, et al. J Antimicrob Chemother. 2015 

 

• Almanyada yapılan çalışmada A.fumigatus izolatlarında azol 
direnci: %29.6  

– invaziv aspergilloz tanılı kemik iliği nakil hastalarında  

   Steinmann J, et al. J Antimicrob Chemother. 2015 

 



III. Vorikanozol profilaksisi altında                     
Aspergillus enfeksiyonu 

Azol direnci 

• IDSA Guideline:  

– Aspergilloz için rutin olarak antifungal duyarlılık 
testi yapılması önerilmiyor.  

– Önerildiği durumlar:   

• Azol dirençli bir izolat şüphesi  

• Antifungal ilaçlara cevapsızlık  

  Patterson TF, et al. IDSA Guidelines. CID, 2016. 

 



• Vorikanozol çok lipofilik bir azol: bir çok sitokrom P450 

tarafından metobolize edilmekte                          
 Theuretzbacher U, et al. Clin Pharmacokinet 2006 

             Vorikanozol düzeyi farklı kişilerde farklı   

                                        olabilir (önerilen doz alınsa dahi) 

 

• Bunda etkili olabilecek faktörler: hastanın CYP genetik 
polimorfizmi, CYP inhibitör veya aktivatörleri ile ilaç 
etkileşimleri                                                                                 
Gautier-Veyret E, et al. Antimicrob Agents Chemother 2015; Dolton MJ, et al. J 
Antimicrob Chemother 2014; Dolton MJ, et al. Curr Opin Infect Dis 2014;27:493–500. 

 

III. Vorikanozol profilaksisi altında Aspergillus 
enfeksiyonu 

Azol düzey yetersizliği 



III. Vorikanozol profilaksisi altında 
Aspergillus enfeksiyonu 
Azol düzey yetersizliği 

• Klinik olarak etkin serum vorikanozol düzeyi: 
≥1-2 g/ml 
    Hamada Y. J Infect Chemother, 2013. 



III. Vorikanozol profilaksisi altında Aspergillus 
enfeksiyonu 

Azol düzey yetersizliği 

IDSA Guideline  

• İnvaziv aspergillozda serum düzey takibi 
önerilen durumlar: 
– Azol uygulamasında 

– Uzun süreli azol profilaksisinde  

– Potansiyel olarak etkileşime neden olabilecek ilaç 
(siklosporin, takrolimus ve sirolimus) alınması durumunda 

    Patterson TF, et al. IDSA Guideline. CID, 2016. 

 



III. Vorikanozol profilaksisi altında Aspergillus 
enfeksiyonu 

Azol düzey yetersizliği 

• Vorikanozol standart doz (200 mg bid) ile klinik 
olarak etkili yeterli serum konsantrasyonu 
sağlanamayabilir 

– 97 hematoloji hastasının 30’unda (%31) serum 
düzeyi yetersiz (1 g/ml) bulunmuş 

               Topal J. Poster 810, IDWeek, October 7-11, 2015, Sandiego 



Aspergilloz Tedavisi: 

IDSA Guideline  

• SSS aspergilloziste ilk seçenek olarak vorikanozol 
öneriliyor.  

 

• Amphoterisin B nin lipid formları vorikanozolün 
tolere edilemediği veya bu ilaca refrakter olgulara 

saklanmalıdır                                              

Patterson TF, et al. IDSA Guidelines. CID, 2016. 

 

 



SONUÇ 

• Vorikanozol profilaksisi altında meydana gelen 
enfeksiyonlarda Aspergillus kesin olarak 
dışlanamaz: ayırıcı tanıda ilaç direnci veya 
serum düzeyi yetersizliği bulunmalıdır 

• Vorikanozol (enfeksiyon tedavisi veya 
profilaksi) tedavisinde serum düzeyi bakılarak 
doz ayarlaması yapılmalıdır 



 

 

    İLGİNİZ İÇİN                                     
TEŞEKKÜR EDERİM 


