
Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda invaziv
fungal infeksiyonlar (İFİ) en önemli morbidite ve

mortalite nedenlerindendir. Ancak ciddi fungal infek-
siyonların tedavisinde yeni ajanlar da dahil mevcut
antifungallerle monoterapiye tedavi cevapları iste-
nen düzeyde değildir. Bu nedenle son yıllarda anti-
fungal ajanların kombine kullanımı önemli bir seçe-
nek olarak gündemdedir.

Kombine antifungal kullanımının üstünlüğü ka-
nıtlanmış önemli örneği; kriptokokal infeksiyonlarda
amfoterisin B (AmB) ve flusitozin kombinasyonudur.
Diğer mantar infeksiyonlarında ve kombinasyonlar-
da ise eldeki veriler kombine kullanımı kesin destek-
ler nitelikte değildir.

Yaklaşık dört dekaddır toksisite ve yüksek başarı-
sızlık oranı gibi sorunlara karşın İFİ tedavisinde seçi-
lecek ajan AmB’dir. AmB; polyen bir antifungaldir
ve fungal hücre membranındaki ergesterole bağla-
narak etki göstermektedir. AmB’nin lipid formülas-
yonları ile toksisite azalmış, ancak etkinlik artmamış-
tır ve maliyet sorunu vardır.

Diğer iki antifungal sınıfı azoller (flukonazol, itra-
konazol, vorikonazol) ve sekulen epoksidaz inhibi-
törleri (terbinafin) de hücre membranındaki ergeste-
rol oluşumunu önleyerek etki göstermektedir. Flusi-
tozin, rifampin gibi diğer antifungaller protein sente-
zini bloke etmek gibi farklı hedefleri kullanmaktadır.

Yeni bir antifungal sınıfı, ekinokandinler (kaspo-
fungin, mikafungin) ise hücre duvarı oluşumundaki
ana enzim beta-glukan sentezini hedeflemektedir.

Kombinasyon tedavilerinin temelini farklı etki
mekanizmaları olan ajanların birarada sinerjistik ola-
bileceği varsayımı oluşturmaktadır.

Diğer antifungallerden farklı hedefi ve etki meka-
nizmaları olan yeni antifungallerin gelişimi kombi-
nasyon tedavisi yaklaşımının daha etkin olabileceği
hipotezini güçlendirmektedir. Ekinokandinler; pol-
yenler ile birlikte antagonistik olmadığı gibi, triazol-
lerle de additif veya sinerjik bir etki oluşturdukları ve-
rileri bulunmaktadır.

Bu nedenle monoterapiye karşın yanıt alınama-
yan ve mortalitesi %30-80 gibi yüksek oranlarda oldu-
ğu bilinen aspergillozisli hastalarda, tedaviye ikinci bir
antifungal ajanın eklenmesi yaklaşımı ilgi görmektedir.
Ancak AmB ve azol kombinasyonu antagonizma ola-
sılığı yüzünden kuşkulu kabul edilmektedir.

Kombinasyon tedavileri ile hedeflenen başlıca;
etkinlik artışı, spektrumu genişletmek ve farmakoki-
netik/farmakodinamik özelliklerin iyileştirilmesi ola-
rak tanımlanabilir.

Kombinasyon tedavilerinde hedeflenen bir başka
özellik de birden fazla hedefin kullanılıyor olması ne-
deniyle direnç gelişiminin azalmasıdır. Örneğin; tek
başına flusitozin kullanımı ile Candida spp. ve
Cryptococcus spp.’de hızla direnç gelişirken, kombi-
nasyon tedavisinde direnç gelişimi azalmaktadır[1,2].
Ancak kandida kan dolaşımı infeksiyonlarında direnç
gelişimi nadir olduğundan, akut kandida infeksiyonla-
rında kombinasyon kullanımı gerekmemektedir.
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Ayrıca, bir ajanda olmayan, ancak diğer ajanda
bulunan özgün doku penetrasyonu özelliği kombi-
nasyon tedavisinin bir başka üstünlüğüdür. Kombi-
nasyon tedavisinin farmakokinetik/farmakodinamik
özelliklerin iyileştirilmesi hedefinin örneklerinden bi-
ri ekinokandinlerin önemli bir infeksiyon odağı olan
biyofilmlere iyi penetrasyonudur. Böyle bir çalışma-
da ekinokandin antifungallerin, Candida spp. ilişkili
kateter infeksiyonlarında AmB ile sinerjistik ancak
flukonazol ile antagonistik etkisi gösterilmiştir[3].

Günümüzde antifungal ajanların kombine kullanı-
mının en önemli nedenlerinden birisi de etki spektru-
munu genişletmektir. Özellikle bağışıklık sistemi ileri
derecede baskılanmış hastalarda, dar spektrumlu bir
antifungal ile tedavi sırasında, kullanılan ajana direnç-
li bir mantar infeksiyonunun gelişimini önlemek için
sıklıkla ikinci bir ajan eklenmektedir. Bu kez de ampi-
rik olarak başlanan böyle bir tedavi yaklaşımında te-
davinin tekrar hangi ajanla devam edileceği, hangisi-
nin kesileceği gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Antifungal ajanların kombine kullanımında bugün
için hedeflenen en temel mekanizma etkinlik artışıdır.

Ancak kombinasyon tedavileri etkinliği artırıyor gö-
rünmekle birlikte, artmış maliyet, toksisite, ilaçların far-
makokinetik etkileşimi (örneğin; rifampin-azol kombi-
nasyonunda rifampinin, azolün kan dolaşımını azalt-
ması gibi) bu yaklaşımın potansiyel olumsuzluklarıdır[4].

Kombinasyon antifungal tedavi ile toksisite artışı-
nın önemli örnekleri; AmB deoksikolat ve lipid for-
mülasyonların herhangi bir ajana eklenmesi ile akut
ve kronik toksisite olasılığının artmasıdır[5]. Özellikle
AmB ve flusitozinin -kriptokokal menenjitte kullanı-
lan kombinasyon- birlikte kullanımı ile flusitozinin
kemik iliği baskılaması riski artmaktadır.

Triazoller (flukonazol, itrakonazol, vorikonazol)
genellikle emniyetli ajanlar olmakla birlikte, kanserli
hastada sitotoksik ajanlarla birlikte hepatotoksisite
ve ilaç etkileşimi riski taşımaktadır[6].

Ayrıca, iki ajanın birlikte kullanımı etkinliği artıra-
caktır hipotezi her zaman istenen hedefe ulaşmayıp
bazen de klinik etkinliğin azalmasına yol açabilir. Bu
nedenle her olası kombinasyonun etkinliğinin in vit-
ro ve in vivo, özellikle de klinik çalışmalarla değer-
lendirilmesi önemlidir.

Kombinasyon antifungal tedavinin olumlu ve
olumsuz yönleri Tablo 1’de verilmektedir.

İN VİTRO ve HAYVAN MODELİ
ÇALIŞMALARI

Kombinasyon tedavilerindeki en önemli sorunlar-
dan biri kullanılan kombinasyonun yarar, antagoniz-

ma gibi özelliklerini kesin olarak gösterebilen bir in
vitro yöntemin ve kullanılan yöntemlerde standardi-
zasyonun olmamasıdır. Polyen-azol kombinasyonla-
rındaki potansiyel antagonizmanın yol açtığı tartışma
bu sorunun örneklerindendir. Aspergillozis için bazı
in vitro ve hayvan çalışmaları azol-AmB kombinasyo-
nunun antagonistik olduğunu göstermiştir[7]. Ancak
son yıllarda yapılan bir çalışmada, kandidemili hasta-
larda flukonazol ve AmB kombinasyonunun anta-
gonizma potansiyelinin sorun oluşturmadığı, tam ter-
sine dolaşımdan Candida spp. temizlenmesinde tek
başına flukonazolden daha etkili olduğu gösterilmiş-
tir[8]. Son yıllarda azol-AmB kombinasyonu ile yapı-
lan in vitro çalışmalar da çelişkili sonuçlar göstermiş-
tir. Bazı çalışmalarda antagonizma, bazılarında kulla-
nım sırası ile ilişkili antagonizma (önceden azol kulla-
nımı) gösterilirken, bazı çalışmalarda hiç antagoniz-
ma bulunmamıştır[9-11]. Bu kombinasyonda antago-
nizmanın azol ajanların lipofilisitesi ile ilişkili olabile-
ceği hipotezi öne sürülmüştür. Mikafungin, ketokona-
zol, itrakonazol gibi lipofilik azollerle önceden inkü-
basyon, AmB’nin fungusidal etkisini azaltırken, bir
hidrofilik bileşik olan flukonazol ile AmB etkisinin
azalmadığı bir çalışmada gösterilmiştir[12]. Ancak
özellikle küf mantarları söz konusu olduğunda bu
kombinasyonun kullanımı konusunda dikkatli olun-
ması gerektiği düşünülmektedir.

Tek başına Aspergillus hiflerine fungusidal etkili
ekinokandinin AmB veya vorikonazol ile kombinas-
yonunda, in vitro çalışmalar artmış etkinliği göster-
mektedir[13]. Özellikle kaspofungin-AmB kombinas-
yonu Aspergillus spp. için sinerjistik ve additif etkili
bulunurken, benzer sonuçlar Fusarium spp. için de
bildirilmiştir[14].

Son dönemde in vitro en çok çalışılan kombinas-
yon ekinokandin-azol kombinasyonudur. Flukonazol
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Tablo 1. Kombinasyon antifungal tedavi; olumlu
ve olumsuz yönleri*

Olumlu yönler 
• Fungal öldürmenin ve öldürme hızının artması (si-

nerji)
• Etkinlik artışı
• Direnç gelişimi veya toleransın azalması
• Toksisitenin azalması

Olumsuz yönler
• Fungal öldürmenin ve öldürme hızının azalması (an

tagonizma)
• Toksisite artışı
• İlaç etkileşimlerinin artması
• Maliyet artışı
* 5 no’lu kaynaktan alınmıştır.



ile Candida spp. ve Cryptococcus spp.’ye, diğer
azollerle (itrakonazol, vorikonazol) de Aspergillus
spp.’ye karşı sinerji veya additif etki gösterilmiştir[15].

Son zamanlarda yaygın bir biçimde çalışılmakta
olan bir başka kombinasyon da terbinafin ve AmB ve-
ya bir triazoldür. Azol dirençli Candida spp., Asper-
gillus spp., Scedosporium prolificans ve Zigomyce-
tes için sinerji veya additif etki gösterilmiştir[16,17].

Ancak in vitro çalışmalardaki sonuçların klinik
kullanımı yönlendiremediği ve klinik sonuçlarla para-
lellik göstermeyebileceği düşünülmektedir.

Literatür verilerine göre in vitro çalışılmış kombi-
nasyonların fungal türlere göre gösterdiği etkileşim
Tablo 2’de verilmektedir.

İn vitro çalışmalardaki yöntem sorunları ve so-
nuçların klinik kullanıma etkisi konusundaki çelişkiler
araştırmacıları antifungallerin kombine kullanımı ça-
lışmalarında hayvan modellerine yönlendirmiştir. Bir
çalışmada, kobay invaziv aspergillozis modelinde
kaspofungin ile vorikonazol kombinasyonunun fun-
gal yükü azaltmada daha başarılı olduğu gösterilmiş-
tir[18]. Bir başka çalışmada fare kandidiyazis mode-
linde kaspofungin-flukonazol daha etkin bulunma-
mıştır[19]. Hayvan modelinde yapılan bir çalışmada
ise invaziv pulmoner aspergilloziste AmB lipid for-
mülasyona tedavinin başlangıcında AmB deoksikolat
eklenerek, muhtemelen aktif ilacın başlangıçtaki var-

lığı nedeniyle etkinlik artırılmıştır. Ayrıca, bu çalışma
tedaviye erken başlamanın da tedavi cevabı açısından
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.
İnokülasyondan sonra 16-24. saat başlanan tedavi ile
tedavi cevabı azalmış ve mortalite artmıştır[20].

KLİNİK ÇALIŞMALAR

Kombine antifungal kullanımı ile ilişkili klinik ça-
lışmaların öne çıktığı mantar infeksiyonları kriptoko-
kozis, invaziv kandidiyazis ve invaziv aspergillozistir.

Bunlar arasında kombine antifungal kullanımın en
çok çalışıldığı ve kabul gördüğü kriptokokozistir. Kripto-
kokal menenjitte AmB ve flusitozinin daha etkin oldu-
ğu gösterilmiş ve kabul edilmiştir[21]. Ancak kriptokok
infeksiyonları tedaviye dirençli mikozlardan değildir.

Tedaviye karşın yüksek mortalitesi ile sorun olan
invaziv aspergillozis ve diğer nadir mikozlar kombi-
ne antifungal kullanımına en çok gereksinim duyulan
mikozlardır. Ancak tanı sorunları, daha nadir infek-
siyonlar olmaları, sonucu etkileyen faktörler, karşı-
laştırmalı çalışmaların yapılamaması gibi nedenler-
den istatistiksel gücü yüksek, karşılaştırmalı klinik ça-
lışmalar yapılamamaktadır.

Candida infeksiyonları için hem yeni azoller hem
de ekinokandinler yeterli etkinliğe sahip olmasına kar-
şın invaziv kandidiyazis mortalitesi hala yüksektir.
Candida peritonit ve menenjitinde AmB-azol kombi-
nasyonunun monoterapiden üstün olduğu gösterilmiş-
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Tablo 2. İn vitro çalışılan antifungal kombinasyonların fungal türlere göre etkileşimi (en sık gözlenen et-
kileşim tipi koyu renkte verilmektedir)[15],*

Kombinasyon antifungal ajanlar Candida spp. Aspergillus

• Amfoterisin B + flusitozin Etkileşim yok Etkileşim yok
Sinerji Sinerji

Antagonizma

• Amfoterisin B + azoller Etkileşim yok Etkileşim yok
Antagonizma Antagonizma
Sinerji Sinerji

• Azoller + flusitozin Etkileşim yok Etkileşim yok
Antagonizma
Sinerji

• Amfoterisin B + terbinafin Etkileşim yok Antagonizma
Etkileşim yok 

• Azoller + terbinafin Sinerji Sinerji
Etkileşim yok Etkileşim yok 

• Amfoterisin B + ekinokandin Etkileşim yok Etkileşim yok
Sinerji Sinerji

• Azoller + ekinokandin Etkileşim yok Etkileşim yok
Sinerji Sinerji

* Bu tabloda etkileşim yok; additif etkiyi de kapsamaktadır.



tir. Rex ve arkadaşlarının yaptıkları çok merkezli bir
çalışmada, nötropenik olmayan 219 hastada; kandi-
demi tedavisinde AmB-flukonazol kombinasyonu tek
başına yüksek doz flukonazol ile karşılaştırılmıştır. İki
grup arasında sağkalım farkı olmamakla birlikte kan-
didemi, kombinasyon tedavisi ile daha hızlı tedavi edil-
miştir. Daha önemlisi bu çalışma AmB-flukonazol
kombinasyonunun antagonistik olmadığını göstermiş-
tir[8]. Ancak klinik kullanımda daha sık uygulanan, ön-
ce flukonazol sonrasında AmB kullanımını prospektif
olarak değerlendiren bir klinik çalışma yoktur. Ayrıca,
bu kombinasyonun nötropenik hastalarda kullanımına
ilişkin çalışmalar da gerekmektedir.

Halen invaziv kandidiyazis başlangıç tedavisinde
monoterapinin yeterli olacağı ancak tedavisi güç ol-
gularda; hepatosplenik kandidiyazis, endokardit,
menenjit ve tekrarlayan olgularda, kombinasyon te-
davisinin uygun olabileceği düşünülmektedir[4,22].

İnvaziv aspergillozis kombinasyon tedavisinin
kullanımına en fazla gereksinim duyulan mikozlar-
dandır. Ancak antifungal ajanlarla kombine tedavi-
nin klinik kullanımda etkinliğine ilişkin az sayıda ol-
gu raporu ve retrospektif çalışma dışında klinik veri
bulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda kullanıma gi-
ren ekinokandinli kombinasyonlar invaziv aspergillo-
zis tedavisinde en ilgi duyulan tedavi yaklaşımıdır.
Ekinokandinlerin Aspergillus spp. için tek başına
fungusidal olması, düşük toksisitesi, farklı hedefi in-
vaziv aspergillozis tedavisinde kombinasyonda kulla-
nımını öne çıkarmaktadır[23].

Hematolojik maligniteli, kanıtlanmış veya olası
invaziv aspergillozisli hastalarda retrospektif olarak
yapılan iki çalışma; kaspofungin-lipozomal AmB ile
kombine tedavinin sonuçlarının monoterapiden da-
ha iyi olduğunu, özellikle de kanıtlanmış olgularda
kombinasyon başlangıç tedavisi olarak verildiğinde
çok daha başarılı sonuçlar alındığını bildirmiş-
tir[24,25]. Yüksek riskli hastalarda kaspofungin-AmB
ile kombinasyon tedavisinin, başlangıç tedavisi ola-
rak değerlendirildiği iyi, randomize klinik çalışmalara
gereksinim olduğu çok açıktır.

Yine in vitro ve hayvan çalışmalarının gösterdiği
veriler doğrultusunda azol-ekinokandin kombinasyon-
ları da umut vermektedir. Marr ve arkadaşlarının yap-
tıkları bir çalışmada, 42 invaziv aspergillozisli hastada
vorikonazol-kaspofungin kombinasyonu ile başlangıç
veya kurtarma tedavisi ve tek başına vorikonazol teda-
visi karşılaştırılmıştır. Multivaryate analizde, kurtarma
tedavisinde, kombinasyonun diğer prognostik değiş-
kenlerden bağımsız olarak tek başına mortaliteyi azalt-
tığı gösterilmiştir[7]. Bu kombinasyon ile ilişkili klinik
çalışmada başlangıçta kullanımını önermek için henüz

yeterli veri olmamakla birlikte, iyi klinik çalışmalar ya-
pılması konusunda umut vermektedir.

İnvaziv aspergilloziste kombine antifungal kullanı-
mının bir örneği de; santral sinir sistemi geçişi iyi
olan flusitozin ya da rifampin gibi bir ajanla AmB’nin
santral sinir sistemi aspergillozisindeki kullanımı-
dır[26]. Mortalitesi çok yüksek olan bu klinik tabloda
bu kombinasyon ile başarı bildiren olgu raporları bu-
lunmakla birlikte kullanımını destekleyecek klinik ve-
riye ulaşılamamıştır. Ayrıca, flusitozin toksisitesi, ko-
lay ulaşılabilir bir intravenöz formülasyonun olmama-
sı, rifampin ile ilaç etkileşimi gibi sorunlar, kombinas-
yon tedavisinin yaygın kullanımını engellemektedir[4].

Şu anda eldeki verilerle invaziv aspergillozis teda-
visinde rehberler, başlangıçta AmB ardından konso-
lidasyon için oral itrakonazol dışında kombinasyon
tedavisini önermemektedir[27]. Ancak Aspergillus
için etkili bir ajan kullanırken gelişen invaziv asper-
gilloziste, kullanılmakta olan ajanın etki spektrumu-
nu değiştirecek ya da genişletecek farklı sınıftan bir
ajana geçmek ya da eklemek akılcı görünmektedir.
Örneklemek gerekirse; vorikonazol profilaksisi al-
makta iken IA gelişen bir hastada AmB-kaspofungin
kombinasyonu kullanılabilir[5].

SONUÇLAR

Farklı mekanizmalar kullanan antifungal ajanla-
rın varlığı, monoterapilerdeki tedavi başarısızlığı, ar-
tan fungal infeksiyon insidansı ve yüksek mortalite il-
giyi antifungallerin kombine kullanımına yöneltmiş-
tir. Çeşitli in vitro ve hayvan modellerindeki çalışma-
lar ile antifungal ajanların kombine kullanımındaki
etkileşimler ortaya konulmuştur. Bu etkileşimler azol
grubu örneğinde olduğu gibi hem aynı sınıftaki anti-
fungal ajanların kombinasyonlardaki etkileşimlerinin
farklılığını hem de farklı fungal etkenler için bu etki-
leşimin farklı olabileceğini göstermektedir.

Ancak klinik olarak antifungal ajanların etkinliği-
ni ölçmek için geliştirilmiş hızlı ve kesin yöntemler
yoktur. Ayrıca, antifungal ajanların etkinliğinde ko-
nak faktörleri çok önemli rol oynamaktadır ki in vit-
ro ve hayvan modellerinde bu faktörler hesaplana-
mamaktadır. Buna karşın bu çalışmalar antifungal
ajanların kombine kullanımı sonucu çok farklı etkile-
şimler olabileceğini göstermiştir.

Bugüne kadar elde edilen verilere dayanılarak,
kombinasyon antifungal tedaviler için şu sonuçlara
ulaşılabilmiştir; kriptokokozis için etkinliği önemli ve-
rilerle kanıtlanmıştır. Kandidiyazis için özel koşullar-
da düşünülmelidir, ancak başlangıç tedavisi hala mo-
noterapidir. Aspergillozis için pek çok cevaplanması
gereken soruya karşın klinik veri yetersizdir. Kombi-
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nasyon tedavisi için öncelikli olan, invaziv aspergillo-
zis için yeterli ve iyi klinik çalışmaların yapılmasıdır.

Ayrıca, kullanılan antifungal kombinasyonlarda;
etkinlik dışında toksisite ve maliyet artışı gibi para-
metrelerin iyi değerlendirildiği klinik çalışmalara da
gereksinim bulunmaktadır.

Sonuç olarak; mortalitesi yüksek, tedaviye dirençli
mantar infeksiyonlarının tedavisinde antifungal ajanla-
rın kombine kullanımı henüz umut verme aşamasında-
dır, ancak klinisyenler tarafından ampirik olarak yaygın
bir biçimde kullanılmakta olduğu dikkat çekmektedir.
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