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infeksiyon olarak kabul ediliyordu. Memorial
Sloan-Kettering Kanser Merkezi’nin otopsi sonuçlar› incelendi¤inde, 1951-1963 y›llar› aras›nda
yaln›z 30 olgu saptan›rken, 1964-1976 y›llar›nda
ço¤unlu¤unu hematolojik malign hastal›¤› olanlar›n oluﬂturdu¤u 184 hastada aspergillozis belirlenmiﬂtir (4). Yine, geçmiﬂte sadece lösemik hastalarda gözlemlenen bu infeksiyonun birlikte
bulundu¤u altta yatan hastal›klar›n spektrumu
geniﬂlemiﬂtir (5).

astanede yatan hastalarda fungal infeksiyonlar›n insidans› son 10 y›lda belirgin ﬂekilde artm›ﬂt›r. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
1984 y›l›nda yap›lan ulusal bir araﬂt›rmada Candida türleri hastanede geliﬂen dolaﬂ›m sistemi infeksiyonlar›nda 8. s›ray› al›rken, 1986-1990 y›llar›n› kapsayan benzer bir araﬂt›rmada koagülaz
negatif stafilokoklar, Staphylococcus aureus ve enterokoklar›n ard›ndan 4. s›raya yükselmiﬂtir (1). Yine Amerika Birleﬂik Devletleri’nde Ulusal Nozokomiyal ‹nfeksiyon Sürveyans› (NNIS) hastanelerinin verileri, 1989 y›l›nda 1980 y›l›na göre Candida’ya ba¤l› fungemilerin büyük e¤itim hastanelerinde %487, küçük hastanelerde %219 oran›nda
artt›¤›n› göstermiﬂtir (2). En büyük art›ﬂ yan›k ve
travma hastalar›nda (1000 taburcuya karﬂ› 16.1),
kardiyak cerrahi giriﬂim geçirenlerde (1000’de
11.2) ve genel cerrahi hastalar›nda (1000’de 7.3)
olmuﬂtur. Wey ve arkadaﬂlar›, Candida türleriyle
geliﬂen nozokomiyal fungeminin hastanede kal›ﬂ
süresini ortalama 30 gün uzatt›¤›n› ve tek baﬂ›na
%38 mortaliteye neden oldu¤unu göstermiﬂtir
(3).

Hematojen kandidiyazisli hastalar›n ancak
bir k›sm›nda kan kültürleri pozitiftir, ayr›ca bu infeksiyona özgü belirti ve semptomlar yoktur (6).
Bu nedenle tedaviye ço¤u kez empirik temelde
baﬂlanmaktad›r. Empirik tedavinin önde gelen
ilkesi, infeksiyon geliﬂme olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤u hasta popülasyonunun belirlenmesidir.

Yak›n zamanlara dek aspergillozis immünkompromize hastalarda bile seyrek rastlanan bir

Hematojen kandidiyazis geliﬂmesiyle iliﬂkili
çeﬂitli risk faktörleri saptanm›ﬂt›r. Bunlar›n ara-
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Bütün bunlara karﬂ›n, fungal infeksiyonlar›n
tedavisindeki ilerlemeler bakteriyel infeksiyonlardaki kadar dramatik olmam›ﬂt›r. ‹lk sistemik
etkili antifungal ilaç olan amfoterisin B’nin tedavide yerini almas›ndan bu yana yaklaﬂ›k 40 y›l
geçmiﬂtir, ancak bu uzun süre içinde klinik kullan›ma giren sistemik etkili antifungal ilaç say›s›
10’un alt›ndad›r.
Bu yaz›da, fungal hastane infeksiyonlar› aras›nda en s›k rastlad›¤›m›z Candida ve Aspergillus’a
ba¤l› infeksiyonlar›n tedavisine de¤inilecektir.

CAND‹DA ‹NFEKS‹YONLARININ TEDAV‹S‹
Akut Hematojen Kandidiyazis
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s›nda, Candida türleriyle kolonizasyon, nötropeni
veya immünsüpresyonun varl›¤›, diyare veya
a¤›r mukozit, cerrahi giriﬂimler, özellikle komplike gastrointestinal kanal cerrahisi, birlikte bulunan bakteremi veya di¤er infeksiyonlar ve total
parenteral nutrisyon say›labilir (7-13). Bu risk
faktörleri hematojen kandidiyazis geliﬂme riski
yüksek hastalar›n tan›nmas›n›, dolay›s›yla erken
antifungal tedavi baﬂlanmas›n› sa¤lad›¤› halde
hematojen kandidiyazisli hastalar benzer prognoz taﬂ›yan homojen bir grup de¤ildir. Genel
olarak prognoz, predispozan faktörlerin say›s› ve
derecesiyle iliﬂkilidir. Kandidemili 106 hastada
prognostik faktörlerin multivariat analizinde Fraser ve arkadaﬂlar› mortalitenin yüksek APACHE II
skoru (P=0.0001), h›zla öldürücü altta yatan hastal›k (P=0.009) ve kan kültürlerinin uzun süre pozitif kalmas› (P=0.02) ile iliﬂkili oldu¤unu göstermiﬂtir (14). MD Anderson Kanser Merkezi’nde
476 kandidemili kanser hastas›n›n multivariat
analizinde APACHE III skorunun yüksek olmas›
(P=0.0001), visseral tutulum (P=0.0001), nötropeninin devam etmesi (P=0.0001) ve antifungal tedavi verilmemesi kötü prognoz belirtileri olarak
saptanm›ﬂt›r (15). Bu bulgular›n ›ﬂ›¤›nda, hematojen kandidiyazisli hastalar bu infeksiyona ba¤l› morbidite ve mortalite aç›s›ndan yüksek riskli
ve düﬂük riskli olarak iki gruba ayr›labilir (16)
(Tablo 1). Kötü prognostik faktörlerden herhangi
birinin olmas› o hastan›n yüksek riskli gruba girmesini sa¤lar. Bu nedenle, hematojen kandidiyazisin tedavisinde baﬂar›l› bir strateji, bu risk
faktörleri de¤erlendirilerek ve infekte eden Candida türünün bilinen duyarl›l›k paternine göre çizilebilir. Ancak duyarl›l›k testi ve tedavi sonucu
aras›nda korelasyonu araﬂt›ran çal›ﬂmalar az say›dad›r ve sonuçlar çeliﬂkilidir (17-20).

Uzun Ö.

Hematojen kandidiyazisin tedavisinde amfoterisin B uzun bir süre tek seçenek olmuﬂtur. Ancak çal›ﬂmalar›n büyük bir k›sm›n›n retrospektif
oluﬂu, küçük örneklem say›s› ve hematojen kandidiyazis için farkl› tan›mlar›n kullan›lmas› nedeniyle tedavide amfoterisin B’nin etkinli¤inin de¤erlendirilmesi oldukça zordur. Genel olarak ç›kar›lacak sonuç, amfoterisin B uygulamas›yla
mortalitenin azald›¤› gerçe¤idir (21-23). Ancak
amfoterisin B ile tedavide karﬂ›laﬂ›lan en büyük
sorun toksisitesidir (24).
Flukonazol, deneysel ve aç›k çal›ﬂmalarda
hematojen kandidiyazis tedavisinde etkinli¤i
gösterilmiﬂ olan bir antifungal triazoldür (25-32).
Flukonazol ile amfoterisin B’yi karﬂ›laﬂt›ran üç
prospektif randomize çal›ﬂma ve MD Anderson
Kanser Merkezi’nden eﬂleﬂtirmeli bir kohort çal›ﬂman›n sonuçlar›, hematojen infeksiyon tedavisinde flukonazolün amfoterisin B kadar etkin,
yan etki aç›s›ndan daha güvenilir oldu¤unu ortaya koymuﬂtur (31,33-35). Ancak albicans d›ﬂ› Candida türleriyle geliﬂen infeksiyon say›s›n›n bu çal›ﬂmalarda oldukça k›s›tl› oluﬂu dikkate al›nmas›
gereken önemli bir noktad›r.
Hematojen kandidiyazisde itrakonazol ile yeterli klinik deneyim yoktur. Parenteral formülasyonunun olmay›ﬂ›, H2 blokerleri ve antasidlerle
biyoyararlan›m›n büyük ölçüde azalmas›, genel
durumu kötü veya ciddi infeksiyonu olan hastalarda itrakonazolün kullan›m›n› k›s›tlam›ﬂt›r.
Akut hematojen kandidiyazis tedavisinde
amfoterisin B’nin lipid formülasyonlar›n›n (lipozomal amfoterisin B - AmBisome®‚ amfoterisin B
lipid kompleksi - Abelcet®, amfoterisin B kolloidal dispersiyon - Amphocil®, lipid emülsiyonda

Tablo 1. Hematojen Kandidiyazisli Hastalarda Risk Kategorileri*
R‹SK KATEGOR‹S‹
DE⁄‹ﬁKEN
Altta yatan hastal›k
Nötrofil say›s›

(hücre/mm3)

YÜKSEK

DÜﬁÜK

H›zla öldürücü

Öldürücü de¤il

≤ 1000

> 1000

> 48 saat

< 24 saat

Evet

Hay›r

Yüksek

Düﬂük

Kandidemi
Süresi
Organ tutulumu
Hastan›n fizyolojik durumu
APACHE II veya III
*Kaynak 16’dan al›nm›ﬂt›r.
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amfoterisin B) yeri konusunda randomize prospektif çal›ﬂmalara dayanan yeterli veri yoktur.
Amfoterisin B deoksikolat ile amfoterisin B lipid
kompleksinin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› tek randomize çal›ﬂmada benzer yan›t oranlar› (s›ras›yla %68’e
karﬂ›l›k %63) elde edilmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k amfoterisin B deoksikolat alan hastalarda nefrotoksisite anlaml› ﬂekilde daha yüksek bulunmuﬂtur
(serum kreatinin de¤erinin iki kat›na ç›kmas›
%47’ye karﬂ›l›k %28, P=0.028) (36). Lipid formülasyonlar›n›n maliyeti dikkate al›nd›¤›nda, daha
fazla veri elde edilene dek bu bileﬂiklerin seçilmiﬂ bir hasta grubunda -böbrek fonksiyon bozuklu¤u olan hastalarda veya amfoterisin B’ye
yan›ts›z olgularda- kullan›m› uygundur.
Eldeki verilerin ›ﬂ›¤›nda pratik yaklaﬂ›m, hematojen kandidiyazisli hastada infekte eden organizman›n C. albicans oldu¤u biliniyorsa veya C.
albicans olma olas›l›¤› yüksekse (örne¤in, germ
tüp test pozitif ise), ya da kan kültürleri negatif
olan ama hematojen kandidiyazis için yüksek
risk taﬂ›yan hastan›n C. albicans ile kolonize oldu¤u biliniyorsa flukonazol ile tedaviye baﬂlamakt›r (16) (ﬁekil 1). ‹nfekte ya da kolonize eden organizma Candida tropicalis, Candida parapsilosis veya
Candida lusitaniae gibi flukonazol duyarl› ise yine
ilk seçenek flukonazoldür; ancak albicans-d›ﬂ›
Candida türlerinin flukonazol duyarl›l›¤›n›n C. albicans’a göre daha az oluﬂu nedeniyle daha yüksek
doz flukonazol uygulamas› (600-800 mg/gün)
önerilebilir. H›zl› yan›t al›n›rsa bu doz 400
mg/gün’e azalt›labilir ve oral yoldan verilebilir.
Öte yandan, hasta Candida krusei veya Candida
glabrata ile kolonize ise, hastane floras›nda bu iki
tür hakimse veya infeksiyona neden olan organizma bilinmiyorsa amfoterisin B 0.7-1.0
mg/kg/gün dozunda baﬂlanmal›d›r. Hemodinamisi stabil olmayan veya persistan fungemisi süren hastalarda ikili veya üçlü kombinasyon tedavisi gerekebilir.
Kandidemi saptanan hastada santral venöz
kateterin ç›kar›lmas›n›n gerekip gerekmedi¤i
tart›ﬂmal›d›r. Kateterin rolü ve ç›kar›lmas›n›n tedavi sonucu üzerine etkisini primer olarak inceleyen bir çal›ﬂma ne yaz›k ki yoktur. Durumu stabil, düﬂük konsantrasyonda fungemisi olan ve
organ infeksiyonu saptanmayan hastalarda santral venöz kateterin yerinde b›rak›lmas› ve bu
hastalar›n yak›ndan izlenmesi, genel durumda
bozulma olursa veya antifungal tedaviye baﬂlad›ktan sonra 2-3 gün içinde klinik bir düzelme
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sa¤lanamazsa kateterin ç›kar›lmas› ak›lc› bir yaklaﬂ›md›r.

Candida Endoftalmiti
Candida endoftalmiti tan›s›, hematojen yay›l›m anlam›na gelir. Bu nedenle hemen antifungal
tedaviye baﬂlanmal›d›r. Prospektif, karﬂ›laﬂt›rmal› klinik araﬂt›rmalar olmamas›na karﬂ›n yayg›n kabul gören yaklaﬂ›m yüksek doz (1.0
mg/kg/gün) amfoterisin B ve 5-fluorositozin kombinasyonudur. Amfoterisin B’nin göze geçiﬂi iyi
de¤ildir, bu nedenle a¤›r olgularda intraoküler
amfoterisin B uygulamas› gerekebilir. Göze geçiﬂi çok iyi olan flukonazol ile baﬂar›l› tedavi bildiren vaka raporlar› vard›r (37).
Endojen endoftalmitli bir hastada optimal
süresi bilinmemekle birlikte göz bulgular› tamamen kaybolduktan sonra en az 10-14 gün daha
tedaviye devam edilmesi önerilmektedir.
Süpüratif Tromboflebit
Hematojen kandidiyazisin nadir görülen ama
önemli bir komplikasyonu, uzun süreli kateterizasyon sonucu travmatize olan damarda süpüratif tromboflebit geliﬂmesidir. ‹ntravasküler infeksiyonun tan›s›nda en önemli ipucu, persistan ve
yüksek konsantrasyonda kandidemidir. Tedavide antifungal ilaçlar›n yan›s›ra, santral venöz kateter ç›kar›lmal› ve infekte ven eksize edilmelidir. Venin eksize edilmedi¤i durumlarda kan
kültürleri pozitif kalmaya devam eder.
Endokardit ve Perikardit
Prostetik kapa¤› veya do¤al kapakta harabiyeti olan hastalarda hematojen kandidiyazis endokardite neden olabilir. Endokardit için risk
faktörleri prostetik kapak veya do¤al kapakta harabiyet, intravenöz uyuﬂturucu kullan›m› ve santral venöz kateterizasyondur (38-40). Embolizasyon veya kalp yetmezli¤ine ba¤l› mortalitenin
önüne geçmek için kapak replasman› ﬂartt›r.
Standart antifungal tedavi amfoterisin B (+ flusitozin) olmuﬂtur. Amfoterisin B tedavisinden sonra flukonazol ile uzun süreli süpresyon yap›lan
olgular bildirilmiﬂtir (41,42).
Candida perikarditi, kardiyak cerrahi geçiren
hastalarda, malign hastal›¤› ve konakç› savunma
mekanizmalar›nda bozukluk olan hastalarda geliﬂebilmektedir. Önerilen tedavi cerrahi drenajla
birlikte amfoterisin B’dir (43,44).
Artrit
Candida’ya ba¤l› eklem infeksiyonlar› hematojen yay›l›m s›ras›nda, eklem cerrahisi veya ekHastane ‹nfeksiyonlar› Dergisi 1998; 2: 3
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Hastal›k için risk taş›yan hastay› tan›y›n
• ‹mmünsüpresyon, nötropeni,
• Gastrointestinal kanal bütünlü¤ünün bozulmas› (abdominal cerrahi,
diare, mukozit, total parenteral nutrisyon),
• Geniﬂ-spektrumlu antibiyotik tedavisine yan›t vermeyen ateﬂ,
• Birden fazla vücut bölgesinde Candida ile kolonizasyon.

Yukar›daki risk faktörlerinin hepsini taﬂ›yan hastada
ilk de¤erlendirmeyi yap›n
• ‹drar, yara, dren yerleri, bo¤az, balgam ve gaita kültürlerini al›n,
• 2 gün (hasta hala ateﬂliyse daha uzun süre) günde iki set kan kültürü
al›n,
• Retinit için fundoskopik inceleme yap›n,
• Di¤er ateﬂ nedenlerini ekarte edin.

Candida için kan kültürü pozitif, organ infeksiyonu var veya hasta ikiden
fazla vücut bölgesinde (C. tropicalis için bir bölge yeterli)
Candida ile kolonize
Evet

Hay›r

• Haftada iki kez sürveyans kültürlerine devam edin.

• Antifungal tedaviye baﬂlay›n,
• Günlük de¤erlendirme yap›n.

• Hasta C. krusei veya C. glabrata ile kolonize, hastane
floras›nda bu türlerle yüksek oranda veya türü bilinmeyen bir Candida ile infekte ve hemodinamik olarak
stabil de¤il,
• Hasta flukonazol profilaksisi al›yor:
Amfoterisin B (0.7-1.0 mg/kg/gün) [art› flusitozin, hasta hemodinamik olarak stabil de¤ilse]

• Germ tüp pozitif veya hasta C. albicans,
C. tropicalis, C. parapsilosis ve C. lusitaniae ile
kolonize:
Flukonazol (600-800 mg/gün intravenöz 3
gün süreyle, sonra 400 mg/gün IV/PO)

Hasta anstabil veya kötüleﬂiyor, persistan (> 72 saat) kandidemi, retinit
veya organ infeksiyonu var.

Hay›r

• 7-10 gün tedavi edin (infeksiyon belirti ve
bulgular› kaybolduktan sonra en az 5 gün)

Evet
•
•
•
•

Bütün venöz kateterleri ç›kar›n,
Septik flebit ve endokarditi ekarte edin,
Kombinasyon tedavisini düﬂünün,
‹nfeksiyonun bütün belirti ve bulgular› kaybolduktan
sonra 10-14 gün daha tedavi edin.

ﬁekil 1. Akut Hematojen Kandidiyazisli Hastaya Yaklaﬂ›m
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lem içine kortikosteroid injeksiyonu s›ras›nda
meydana gelebilir. Romatoid artritli veya prostetik eklemlerde daha s›kt›r. Tan› mikroorganizman›n görülmesi veya kültürde üretilmesiyle konur. K›k›rdak harabiyetini veya prostetik eklem
gevﬂemesini önlemek için erken tan› ve sistemik
antifungal tedavi ﬂartt›r. Uzun y›llard›r amfoterisin B tek seçenek olmas›na karﬂ›n flukonazol ile
baﬂar›l› sonuçlar bildirilmiﬂtir (45,46).
Osteomiyelit
Candida osteomiyeliti en s›k median sternotomi komplikasyonu olarak geliﬂir. Hematojen yay›l›ma ba¤l› osteomiyelit ise vertebra cisimlerinde yerleﬂir. Baﬂar›l› bir tedavi için pürülan materyal drene edilmelidir, ancak kemik lezyonlar›n›n cerrahi debridman› gerekmeyebilir. Standart
tedavi amfoterisin B olmakla birlikte flukonazol
bu hastalarda bir tedavi seçene¤i olabilir
(47,48).
Menenjit
Candida menenjiti hematojen infeksiyon s›ras›nda, nöroﬂirürji veya ventriküloperitoneal ﬂant
komplikasyonu olarak geliﬂebilir. ‹nfeksiyon sinsi seyreder. Standart tedavi amfoterisin B ve flusitozin kombinasyonudur. Flukonazol ile uzun
süreli idame tedavisi verilebilir (49). ‹nfekte ﬂant
ç›kar›lmal›d›r.
Oral Kandidiyazis
Oral kandidiyazis tedavisinde kontrollü çal›ﬂmalarda nistatin süspansiyonu, klotrimazol, oral
ketokonazol ve oral flukonazolün klinik semptomlar› ortadan kald›rd›¤› gösterilmiﬂtir. Nistatin
günde 4 kez 5 ml süspansiyon ﬂeklinde verilmeli ve hastaya yutmadan önce a¤z›n› iyice çalkalamas› söylenmelidir. Hematojen infeksiyon riski
taﬂ›yan hastalarda sistemik etkili ketokonazol
(günde 200 mg) veya flukonazol (günde 100 mg)
tercih edilir. Flukonazol ketokonazolden daha
etkilidir ve biyoyararlan›m› mide pH’s›ndan etkilenmez. Antifungal tedavi iki hafta uygulanmal›d›r, flukonazol ile bir hafta veya daha k›sa süre
yeterli olabilir.
Özofajit
Uzun süre hastanede yatan ve yat›ﬂ› sepsis
gibi ciddi infeksiyöz episodlarla seyreden hastalarda mukozal yüzeyleri tutan kandidiyazis son
derece s›k rastlanan bir otopsi bulgusudur. Lezyonlar, hematojen yay›l›m için bir giriﬂ kap›s›
oluﬂturur. Candida’ya ba¤l› özofajitte ilk seçilecek
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ilaç flukonazoldür (200 mg/gün). Beﬂ günlük tedaviye ra¤men hasta hala semptomatik ise endoskopi ile di¤er özofajit nedenleri araﬂt›r›lmal›d›r. HIV ile infekte ve uzun süreli düﬂük doz flukonazol tedavisi alan hastalarda flukonazol direnci geliﬂebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Endoskopi ile kan›tlanan ve flukonazole yan›t vermeyen olgularda düﬂük doz amfoterisin B (0.2-0.4
mg/kg/gün) kullan›lmal›d›r. Tedaviye semptomlar düzeldikten sonra 10 gün daha devam etmelidir.
Yara ‹nfeksiyonlar›
Dren veya yara yerlerinden Candida türlerinin
izole edilmesi ço¤unlukla kolonizasyonun göstergesidir. Ancak uygun antibakteriyel tedaviye
yan›t vermeyen, ayn› yerden birkaç kez ayn› Candida türünün izole edildi¤i durumda sistemik antifungal tedavi uygulanmal›d›r. Koroner arter
bypass cerrahisi sonras› sternal yara kültüründe
Candida gösterilirse osteomiyelit geliﬂmesini önlemek için antifungal tedavi verilmesi uygundur.
Üriner Sistem Kandidiyazisi
Üriner sistemden Candida izolasyonu genellikle perirektal veya genital bölgeden kontaminasyon, uzun süreli kateterizasyon sonucu mesanenin kolonizasyonu veya diabet gibi mesanenin tam boﬂalmas›n› engelleyen hastal›klarda
görülür. Mesanede kateteri bulunan kandidürili
hastalar›n tedavisi önerilmemektedir, kateterin
ç›kar›lmas› veya de¤iﬂtirilmesi yeterlidir. Candida
kolonizasyonu devam ederse ve hastada sistit
(örne¤in, diabetes mellitus) veya hematojen yay›l›m (örne¤in, immünsüpresyon) için risk faktörleri varsa antifungal tedavi uygulanmal›d›r. Kandidüri tedavisinde y›llard›r mesanenin amfoterisin B ile irrigasyonuna baﬂvurulmuﬂtur. Ancak bu
yöntemin etkinli¤ini gösteren prospektif kontrollü bir çal›ﬂma yoktur. Oral flukonazol güvenilir
ve etkili bir tedavi yöntemidir.

ASPERG‹LLUS ‹NFEKS‹YONLARININ TEDAV‹S‹
‹mmünkompromize hastalarda en s›k rastlanan Aspergillus infeksiyonu akut invaziv pulmoner
aspergillozisdir. Aspergillus, kan damarlar›n› invaze eder, böylece tromboz ve infarkta neden olur
ve nekrotizan bir pnömoni ﬂeklinde seyreder.
Klinik tablo miyokard infarktüsünü veya pulmoner emboliyi taklit edebilir. ‹nfeksiyon komﬂu
organ ve dokulara yay›l›r. Rinoserebral aspergillozise ise daha az rastlan›r; infeksiyon sinüsler-
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den baﬂlayarak k›k›rdak ve kemik dokular› harap
eder, kafa kaidesi boyunca ilerler ve beyine ulaﬂ›r. Standart tedavi en az 2 gram kümülatif doza
ulaﬂana dek yüksek doz (1.0 mg/kg/gün) amfoterisin B’dir; flusitozin eklenmesi yararl› olabilir.
Aç›k ve vaka-eﬂleﬂtirme çal›ﬂmalar›nda amfoterisin B’nin lipid formülasyonlar›n›n invaziv aspergillozis tedavisinde etkili oldu¤u izlenmiﬂtir (5052).
‹trakonazol, klinik çal›ﬂmalarda aspergillozis
tedavisinde etkili bulunmuﬂtur (53). Ancak invaziv aspergillozis tedavisinde itrakonazol ile amfoterisin B’nin karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› prospektif randomize bir çal›ﬂma henüz yay›nlanmam›ﬂt›r. ‹trakonazolün en önemli dezavantaj› biyoyararlan›m›n›n iyi olmay›ﬂ› ve intravenöz bir preparat›n›n
bulunmay›ﬂ›d›r. ‹trakonazolün siklodekstrin ile
kombinasyonunun aç kar›na al›nd›¤›nda absorbsiyonunun %30 artt›¤› gösterilmiﬂtir (54). Bu kombinasyonun intravenöz uygulamas›n›n güvenilirlik ve etkinli¤i in vivo modellerde araﬂt›r›lmaktad›r.
Vorikonazol, Aspergillus türlerine karﬂ› oldukça
etkili yeni geliﬂtirilmiﬂ bir azoldür. ‹lk klinik sonuçlar umut verici görünmektedir (55).
Sonuç olarak, hastanede geliﬂen fungal infeksiyonlara giderek daha s›k rastlanmaktad›r. Tan›
yöntemleri ne yaz›k ki her zaman yol gösterici olmamaktad›r. Erken tan› için en önemli koﬂul,
hastan›n fungal infeksiyon aç›s›ndan risk taﬂ›y›p
taﬂ›mad›¤›n›n belirlenmesidir. Amfoterisin B
uzun y›llard›r tek tedavi seçene¤i olmuﬂtur, ancak yeni geliﬂtirilen antifungal ilaçlarla al›nan sonuçlar umut vericidir.
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