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FEN atağında empirik antibakteriyal 
başlamasının tartışmasız başarısı
IFI’da tedaviye geç başlanmasının mortaliteyi 
arttırması
IFI erken tanısının güç olması



Empirik AF tedavi, geniş spektrumlu 
antibiyotik tedavisine rağmen ateşi kontrol 
altına alınamayan nötropenik kanser 
hastasında STANDART tedavi yaklaşımıdır 
(IDSA, CID, 2002)
2005 ECIL Experts’ Practices sorgulamasında 
%97 oranında Empirik AF tedavi kullanımı var



Gerçekten IFI olan tüm hastaların 
çok erken evrede AF tedavi 
almaları



İnatçı ateşi olan nötropenik kanser 
hastasında, IFI insidansını, morbiditesini ve 
mortalitesini azaltmak için, empirik AF tedavi 
kullanımını destekleyen çalışmalar var mı?



25 karşılaştırmalı çalışma (ECIL-3 konferansı)
1980ler: n=2
1990-2005: n=23
◦ 4 çalışmada baseline IFI
◦ 11 çalışma etkinlik çalışması

5 çalışmada çalışma gücüne göre olgu sayısı
◦ 8 çalışma toksisite çalışması

Olgu sayısı>150 olan çalışma sayısı 4



30 çalışma 6303 olgu 



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI
1. ilaç 2.ilaç

Pizzo, 1982 AmpB-d, 0.5mg/kg/g
n=18

tedavi yok
n=16

EORTC, 1989 AmpB-d, 0.6mg/kg/g
n=77

tedavi yok
n=80

Goldstone, 1994 Ambizom, 2mg/kg/g
n=64

tedavi yok
n=69

Fukuda, 1994 Flukonazol,  400mg/g
n=37

tedavi yok
n=26

Wingard, 1987 Mikonazol, 15mg/kg/g
n=97

Plasebo
n=111



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI
1. ilaç 2.ilaç

Malik, 1998 AmpB-d, 0.5mg/kg/g
n=48

Flukonazol,  400mg/g 
n=52

Viscoli, 1996 AmpB-d, 0.8mg/kg/g
n=57

Flukonazol,  6mg/kg/g 
n=57

Winston, 2000 AmpB-d, 0.5mg/kg/g
n=162

Flukonazol,  400mg/g 
n=160

Fainstein, 1987 AmpB-d, 0.6-1mg/kg/g
n=32

Ketokonazol 800mg/d
n=26

Corneli, 2001 AmpB-d
n=31

Flukonazol
n=29



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI
1. ilaç 2.ilaç

Boogaerts, 2001 AmpB-d, 0.7-1mg/kg/g
n=192

Itrakonazol,  200mg/g 
n=192

Schuler 2007 AmpB-d, 0.7-1mg/kg/g
n=81

Itrakonazol,  200mg/g 
n=81

Walsh, 2002 Lipid AmpB, 3mg/kg/g
n=422

Vorikonazol,  3mg/kg/g 
n=415

Walsh, 1991 AmpB-d, 0.5mg/kg/g
n=36

Ketokonazol 800mg/g
n=36

Silling, 1999 AmpB-d, 0.75mg/kg/g
n=47

Flukonazol 5.7mg/kg/g
n=51



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI
1. ilaç 2.ilaç

Subira, 2004 AmpB-d, 0.6mg/kg/g
n=56

ABLC 1mg/kg/g
n=49

Moreau, 1992 AmpB-d, 0.7-1mg/kg/g
n=16

AmpB-d+intralipit, 0.7-
1mg/kg/g, n=16

White, 1998 AmpB-d, 0.8mg/kg/g
n=104

ABCD, 4mg/kg/g 
n=109

Fleming, 2001 Lipid AmpB, 3-5mg/kg/g
n=13

ABCD, 3-5mg/kg/g
n=17

Nucci, 1999 AmpB-d, 1mg/kg/g
n=33

AmpB-d+intralipit, 
1mg/kg/g, n=28



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI
1. ilaç 2.ilaç

Walsh, 1999 AmpB-d, 0.6mg/kg/g
n=344

Lipid AmpB 3mg/kg/g
n=343

Schoffski, 1998 AmpB-d, 0.75mg/kg/g
n=24

AmpB-d+intralipit, 
0.75mg/kg/g, n=27

Caillot, 1994 AmpB-d, 1-1.1mg/kg/g
n=20

AmpB-d+intralipit, 1-
1.1mg/kg/g, n=19

Sandler, 2000**** AmpB-d, 0.8mg/kg/g
n=22

ABCD, 4mg/kg/g
n=27



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI

1. ilaç 2.ilaç 3.ilaç
Wingard, 
2000

Lipid AmpB, 
5mg/kg/g, n=82

Lipid AmpB, 
3mg/kg/g, n=82

ABLC,
5mg/kg/d, n=78

Prentice, 
1997

AmpB-d,
1mg/kg/g, n=102

Lipid AmpB, 
1mg/kg/g, n=118

Lipid AmpB, 
3mg/kg/g, n=118



ÇALIŞMA DİZAYNIARAŞTIRMACI
1. ilaç 2.ilaç

Walsh, 2004 Lipid AmpB, 3mg/kg/g
n=550

Kaspofungin 50mg/g
n=573

Maertens, 2007*** Lipid AmpB, 3mg/kg/g
n=25

Kaspofungin 70mg/g
n=56



Dahil edilme
◦ Ateş (FUO veya CDI)>380C, 4-7 günden fazla
◦ Nötrofil<100-500/mm3

Açık randomizasyon
◦ AmpB-d 0.5-0.6mg/kg/gün vs no therapy
Tedavi süresi
◦ Afebril+nötrofil>500/mm3



IFIIFI
◦◦ AmpBAmpB--d d No No therapytherapy

PizzoPizzo:1/18:1/18 4/164/16
EORTCEORTC: 1/68: 1/68 4/644/64

IFIIFI’’yeye babağğllıı mortalitemortalite
◦◦ AmpBAmpB--d  d  No No therapytherapy

PizzoPizzo:1 /18:1 /18 3/163/16
EORTCEORTC: 0/68: 0/68 4/644/64

P=0.05P=0.05



AF vs no treatment/placebo
(7 çalışma, n=1043 olgu)
◦ Genel mortalite (all-cause mortality)

6 çalışma, n=955 olgu
Empirik AF tedavi, plasebo ya da no therapy ile 
karşılaştırıldığında mortaliteyi AZALTMAZ 



AF vs no treatment/placebo
(7 çalışma, n=1043 olgu)
◦ İnvazif Fungal İnfeksiyonlar

5 çalışma, n=800 olgu
Empirik AF tedavi kolunda, tedavi süresince IFI 
belirgin olarak az



AF vs no treatment/placebo
(7 çalışma, n=1043 hasta)
◦ Bileşik başarısızlık (composite failure)
◦ Ateşin devam etmesi, mikrobiyolojik 

başarısızlık, breakthrough fungal infek., 
alması planlanan AF ajanı almama, tedavi 
sırasında ölüm
◦ 6 çalışma, 769 olgu
◦ Empirik tedavi kolunda hem başarısızlık hem de 

fungal ilişkili ölüm hızı belirgin olarak düşük



AF vs no treatment/placebo
(7 çalışma, n=1043 olgu)
◦ İstenmeyen etkiler (advers events)

Tedavi kolunda, nefrotoksisiteyi de içeren 
istenmeyen etkiler, istatistiki anlam 
taşımamakla birlikte daha fazla 



Azoller vs AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2308 olgu)
◦ Genel mortalite (all-cause mortality)

8 çalışma, n=1371 olgu
İstatistiksel anlam taşımamakla birlikte, 
mortalite hızı azollerde daha düşük
Mortalite hızı flukonazol, ketokonazol ve 
itrakonazolde düşük bulunurken, 30 günlük 
mortalite hızı vorikonazolde yüksek 
(istatistiksel anlamlı değil)



Azoller vs AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2308 olgu)
◦ İnvazif Fungal İnfeksiyonlar

Flukonazol ile AmpB arasında fark yok               
(4 çalışma, 627 olgu)
Ketokonazol ile AmpB arasında fark yok             
(1 çalışma, 64 olgu)
İtrakonazol ile AmpB arasında fark yok               
(2 çalışma, 522 olgu)
Vorikonazol ile lipozomal AmpB arasında 
fark yok                                                        
(1 çalışma, 837 olgu)



Azoller vs AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2308 olgu)
◦ Bileşik başarısızlık (composite failure)
◦ Azollerle, AmpB preparatları arasında bileşik 

başarısızlık açısından fark yok
◦ Fungal ilişkili mortalite hızları her iki grup 

arasında farklı değil



Azoller vs AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2308 olgu)
◦ İstenmeyen etkiler (advers events)

Tüm azol gruplarında, poliyenlerden istatistiksel 
olarak daha az istenmeyen etki (akut infüzyon
ilişkili etkiler, nefrotoksisite, hipokalemi) var



Çeşitli AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2193 olgu)
◦ Genel mortalite (all-cause mortality)

Lipozomal AmpB vs AmpB-d 
Mortalite AmpB-d’de daha yüksek (istatistiksel 
anlamlı değil)

Lipozomal AmpB vs ABLC
Mortalite ABLC’de daha yüksek

Lipozomal AmpB vs diğer lipit formülasyonlar
Lipozomal AmpB istatistiksel olarak diğer lipit 
formülasyonlardan daha düşük mortaliteye sahip



Çeşitli AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2193 olgu)
◦ İnvazif Fungal İnfeksiyonlar

AmpB-d, lipit formülasyonlardan daha 
yüksek IFI ile ilişkili
Diğer lipit formülasyonlar, lipozomal
AmpB’ye göre daha fazla IFI ile ilişkili



Çeşitli AmpB preparatları
(11 çalışma, n=2193 olgu)
◦ İstenmeyen etkiler (advers events)

AmpB-d en fazla yan etkiye sahip formülasyon
En az yan etkiye sahip formülasyon, lipozomal
AmpB



Kaspofungin vs Lipozomal AmpB
(2 çalışma: 1 erişkin, 1 pediatrik hasta 
grubu, n=1204 olgu)
◦ Genel mortalite
İki grup arasında fark yok

◦ İstenmeyen etkiler (advers events)
Kaspofungin grubunda daha az



Rehberlere giren güncel standart yaklaşım, 
AmpB-d’ın tedavi verilmeyen bir kolla 
karşılaştırıldığı 2 eski çalışmaya 
dayanmaktadır
Tedavi verilmeyen  kolla karşılaştırıldığında, 
empirik AF kullanımı, genel mortalite hızını
düşürmez,  fakat yan etki görülme sıklığı
artarken IFI sıklığını ve IFI’ye bağlı mortalite
hızını azaltır.

SONUSONUÇÇ



AmpB-d, azoller ve lipozomal AmpB’ye karşı, 
etkinlik ve istenmeyen etkiler açısından 
dezavantajlıdır.
Herhangi bir antifungal ajanın diğerine, 
özellikle ateşi kontrol altına almak açısından, 
kesin bir üstünlüğü yoktur.
Kaspofungin, yan etki açısından, lipozomal
AmfB’ye göre daha avantajlıdır.

SONUSONUÇÇ



Ateşi antibiyotik tedavisine karşın devam eden 
nötropenik hastaya Empirik Antifungal Tedavi 

başlama endikasyonu vardır

B IIB II
““Genellikle Genellikle öönerilirnerilir””

““Orta dOrta düüzeyde kanzeyde kanııt vardt vardıırr””



ECIL-3 slaytlarından alınmıştır



ECIL-3 slaytlarından alınmıştır



ECIL-3 slaytlarından alınmıştır



IFI’nin erken tanısı zordur. IFI tedavisindeki gecikme 
mortaliteyi arttırır.
Nötropenik hastadaki sebat eden ya da tekrarlayan 
ateş için standart yaklaşım olarak rehberlerde yer alır

FAKATFAKAT
Fungal etkene bağlı olmayan ateşin çoğu bu 
yaklaşımla aşırı tedavi (overtreatment)  edilmiş olur: 
%60, %5-15 IFI için tedavi edilmiş olur
Yeni ilaçlarla empirik yaklaşım oldukça maliyetlidir
IFI tanısı için yeni invazif olmayan yöntemler 
gelişmiştir
Gereğinden az tedavi------Gereğinden fazla tedavi

PREEMPTPREEMPTİİVE TEDAVVE TEDAVİİ



IFI’nun erken tanınması ve erken 
tedaviye başlanması esasına dayanır
Şimdiki rehberler, ¾’ünden fazlasında 
(>%90, de Pauw B, CID 2005) IFI 
gelişmeyecek olan bir gruba empirik
tedavi önermektedir



Bu yaklaşımda, hastalık belirgin 
olmadan tanı koyup tedaviye 
başlamak hedeflenmektedir
FEN olan bir hastada, EORTC/MSG 
kriterlerine göre olası ya da kuvvetle 
olası IFI tanısı alanlara antifungal
uygulanır



Ağır nötropenide klinik ve radyolojik 
bulguların geç ortaya çıkması
Mikrobiyolojik testlerin (galaktomannan, B-
D-glukan, panfungal PCR) duyarlılıklarının 
sınırlı oluşu
Galaktomannan testinin Aspergillus dışı
fungal etkenleri tanıyamaması
Galaktomannan testinin yalancı pozitiflikleri
Fungal infeksiyonun radyolojik tanısındaki 
bulgular üzerinde fikir birliği olmaması ve bu 
bulguların patognomik olmaması





Maertens et al. CID 2005; 41: 1242-50
◦ GM ve BT’ye dayalı preemptive AF tedavi
◦ AlloKİT, akut lösemi
◦ Lipozomal AmpB
◦ 117 FEN atağı
◦ IFI prevelansı %22
◦ FEN hastaların %7.7 AF tedavi aldı (%35 empirik olsaydı)
◦ 12haftada genel sağkalım %63.6



Maertens et al. CID 2005; 41: 1242-50
◦ Hiçbir Aspergillus infeksiyonu kaçırılmadı
◦ Klinik olarak şüphe edilmeyen olgulara bile erken 

tedavi başlanılabildi
◦ %78 oranında AF ilaç azaltması (empirik tedaviye 

göre) yapıldı



Cordonnier C, et al. CID 2009, 48: 1042-51
◦ Hematolojik malignite için KT alan ya da otologKİT

◦ Randomize, kontrollü, noninferiority çalışması
(empirik tedavi vs preemptive tedavi) 

◦ Klinik+radyoloji+GM

◦ Amp B deoxycholate/lipozomal Amp B

◦ Birincil etkinlik: Nötropeniden çıkış sonrası 14. 
günde sağkalım hızı



Cordonnier C, et al. CID 2009, 48: 1042-51
◦ Intention to treat analiz tüm grupta IFI

%2.7 (emprik kol) vs %9.1 (preemptive kol)
P<0.05 (preemptive tedavi  kolunda IFI daha yüksek)

◦ Intention to treat analiz tüm grupta OAS
%97.3 (emprik kol) vs %95.1 (preemptive kol)

Noninferiority (+)
◦ Konsolidasyon  KT ya da otologKİT grubunda OAS

%100.0 (emprik kol) vs %97.1 (preemptive kol)
Noninferiority (+)

◦ İndüksiyon tedavisi grubunda OAS
%94.9 (emprik kol) vs %93.2 (preemptive kol)

Noninferiority sağlanamamış



Cordonnier C, et al. CID 2009, 48: 1042-51
◦ Intention to treat analiz; Güvenlik

CrCl her iki grupta da anlamlı olarak düşmüş
-8.7±20.8 (emprik kol) vs -5.8±27.2 (preemptive kol)

Fark yok (preemptive tedavi nefrotoksisiteyi azaltmadı) 

◦ Intention to treat analiz; Maliyet
İzole, dirençli ya da tekrarlayan ateşte AF kullanımı

%59.8 (emprik kol) vs %1.8 (preemptive kol) 
p<0.001(preemptive tedavi AF maliyetini %35 azalttı) 



Cordonnier C, et al. CID 2009, 48: 1042-51
◦ Preemptive tedavi yaklaşımı, mortalitenin artışına 

yol açmadan IFI sıklığını arttırırken, AF ilaç
maliyetini düşürür. Emprik tedavi yaklaşımı, 
indüksiyon tedavisi alanlarda daha iyi sağkalım hızı
sağlar. 



Hebart H, et al. BMT 2009; 43: 553-61
◦ AlloKİT olguları
◦ Prospektif, randomize, kontrollü çalışma       

(emprik vs preemptive-PCR dayalı)
◦ Lipozomal Amp B
◦ Birincil sonlanım noktası: IFI sıklığı
◦ 30.günde sağkalım, preemtive kolda daha iyi iken 

(mortalite %1.5 vs %6.3, p=0.015), 100. günde her 
iki kol arasında fark yok
◦ 100. günde IFI sıklığı ve sağkalım açısından her iki 

kolda fark yok



Girmenia et al. JCO 2010 28: 667-74
◦ Klinik gözleme dayalı preemptive çalışma
◦ 159 FEN atağı
◦ Başlangıç tanısal girişimler (Baseline Diagnostic

Work-up/BDWU): 3 kez kan kültürü, kliniğe bağlı
diğer tanısal yaklaşımlar
◦ >=4gün ateş devamı ya da ateşin tekrarlaması ya 

da klinik IFI şüphesi varsa yoğun tanısal girişim
◦ Yoğun tanısal girişimler (Intensive Diagnostic Work-

up/IDWU): 3 gün ardışık GM+toraks BT+kliniğe 
bağlı diğer tanısal yaklaşımlar
◦ AF tedavi: Pozitif BDWU/IDWU veya ateşi devam 

eden ve klinik durumu kötüleşenlere empirik olarak



Girmenia et al. JCO 2010 28: 667-74
◦ Gözlem sonucu uygulanan AF tedavi. 48/159 (%30.2)

Tanısal girişimler sonucu: 47/159 (%29.6)
Empirik ateş kolu: 1/159 (%0.6)

◦ Empirik kullanım olsaydı (rehberlerde belirtilen) 
verilecek olan AF tedavi: 84/159 (%52.8)
◦ Klinik gözleme dayalı preemptive yaklaşımla 

azaltılabilen AF tedavi: %22.6



Klinik+GM/BT’ye dayalı preemptive
yaklaşımdaki sağkalım emprik yaklaşımdaki 
gibi
Daha az antifungal kullanım
Özellikle nötropeni süresi >15gün olanlarda, 
artmış IFI riski
Ateş yokluğunda bile, erken IFI tedavi şansı
Çalışmalardan elde edilen sonuçların 
değişken olması ve belirlenmiş standart 
kriterlerin olmaması nedeniyle, preemptive
tedavi için öneri yapılabilecek kanıt sınırlı

SONUSONUÇÇ
PREEMTIVE YAKLAŞIM UYGULANABİLİR


