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ÖZET

Aspergillus türlerinin neden olduğu kemik infeksiyonları sıklıkla bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülmekle beraber, nadiren
bağışıklık sistemi normal ve invaziv aspergillus infeksiyonu açısından risk faktörü taşımayan hastalarda da gelişebilir. Aspergillus kemik
infeksiyonlarında en sık lomber vertebra tutulur ve en belirgin semptom bel ağrısıdır. Etyolojide Aspergillus fumigatus ilk sırada yer alır.
Tedavide cerrahi girişim ve sistemik antifungal kullanılmalıdır. Bu yazıda, cerrahi ve vorikonazol ile tedavi edilen bağışıklık sistemi nor-
mal hastada gelişen A. fumigatus’a bağlı spondilodiskit ve paravertebral apse olgusu sunulmuştur.
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Although osseous infections associated with Aspergillus species are more common in immunocompromised patients, they may also ra-
rely develop in immunocompetent patients with an intact immune system, who are not predisposed to invasive aspergillus infections.
The osseous infection due to Aspergillus most frequently involves the lumbar vertebrae, with low back pain being the most prominent
symptom. A. fumigatus is known to be the primary cause in the etiology. Surgical intervention and systemic antifungal therapy should
be the mainstay of treatment. In this report, we present a case of spondylodiscitis and paravertebral abscess due to A. fumigatus, which
developed in an immunocompetent patient. The treatment included surgery and voriconazole.
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GİRİŞ

Aspergillus türlerinin sebep olduğu kemik ve ek-
lem infeksiyonları invaziv aspergillus klinik formları
arasında oldukça az sayıdadır. Genellikle pulmoner ya
da başka bir infeksiyon odağından hematojen yayılım
sonucu meydana gelmekle beraber, komşuluk yolu,
travma veya spinal cerrahi sonrası da gelişebilir[1].
Tüm invaziv aspergillus infeksiyonları gibi özellikle
bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda daha sık gö-
rülmektedir, ancak nadiren bağışıklık sistemi normal
hastalarda da görülebilmektedir[1-3]. Bu yazıda, bağı-
şıklık sistemi normal bir hastada gelişen aspergillus
spondilodiskit ve paravertebral apse olgusu sunul-
muştur. 

OLGU SUNUMU

Öncesinde sağlıklı olan 34 yaşında kadın hasta
hastanemize yatışından üç yıl önce travma sonrası
lomber vertebra kırığı nedeniyle başka bir sağlık mer-
kezinde opere edilmiş. Operasyon sonrası spondilo-
diskit gelişmesi üzerine aynı merkezde toplam yedi
kez daha aynı bölgeye operasyon uygulanmış ve uzun
süre ismini bilmediği antibiyotikler kullanmış. Haziran
2010 tarihinde yürüyememe, bel ve bacaklarda şid-
detli ağrı şikayetiyle hastanemize başvuran hasta
spondilodiskit ön tanısıyla beyin cerrahisi kliniğine ya-
tırıldı. Hastanın öz geçmişinde immünsüpresif, korti-
kosteroid tedavi kullanımı, tüberküloz için riskli temas
ve brusella infeksiyonu için epidemiyolojik öyküsü ol-
madığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde ateş
37°C, kan basıncı 120/80 mmHg, solunum sayısı
16/dakika, kalp tepe atımı 72/dakika olarak saptan-
dı. Her iki alt ekstremitede kaslarda atrofi, güç kaybı,
parestezi, derin tendon reflekslerinde azalma, idrar ve
dışkı inkontinansı mevcuttu, diğer sistem muayenele-
ri normaldi. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı
9800/mm3, trombosit sayısı 243.000/mm3, Hb:
11.5 g/dL, C-reaktif protein (CRP) 89 mg/L, eritro-
sit sedimentasyon hızı (ESH) 101 mm/saat, biyokim-
yasal testleri normal olarak saptandı. Lomber manye-
tik rezonans görüntüleme (MRG)’de L3-5 seviyesi bo-
yunca spondilodiskit ve L4-5 seviyesinde 10 x 3 cm
boyutlarında paravertebral apse görünümü tespit edil-
mesi üzerine paravertebral apse drenajı ve lomber
stabilizasyon operasyonu uygulandı (Resim 1). Apse
materyalinden aerop, anaerop, mantar ve Mycobac-
terium tuberculosis için kültür, Gram ve Ehrlich-Zi-
ehl-Neelsen boyama ile inceleme ve patolojik incele-

me yapıldı. Operasyon sonrası hastaya postoperatif
spondilodiskit tanısıyla ampirik olarak sefoperazon-
sulbaktam 3 x 2 g intravenöz (IV) ve teikoplanin 2 x
400 mg yükleme dozu sonrası 1 x 400 mg IV idame
tedavisi başlandı. Beraberinde analjezik, jewet korse
uygulaması ve hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.
Rose bengal, brucella tüp aglütinasyonu, tüberkülin
cilt testi, M. tuberculosis polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) negatif olarak saptandı. Hastanın operasyon
esnasında alınan paravertebral apse materyalinde ae-
rop, anaerop, tüberküloz ve kan kültürlerinde üreme
olmadı, mantar kültüründe Aspergillus fumigatus
üredi. PA akciğer grafisi, yüksek çözünürlüklü bilgisa-
yarlı tomografi (YRBT) ve paranazal sinüslerin bilgi-
sayarlı tomografi (BT) görüntüsünde patoloji saptan-
madı. Galaktomannan antijen değeri 2.727 ng/mL
(normal değer < 0.5 ng/mL) bulundu. Apse materya-
linin histopatolojik incelemesinde apseleşen granülo-
matöz karakterde iltihabi reaksiyon ve granülomatöz
odaklar içinde aspergillus ile uyumlu mantar hifleri ra-
por edildi (Resim 2). İnvaziv aspergillus spondilodiski-
ti ve paravertebral apse tanılarıyla vorikonazol 2 x 6
mg/kg/gün yükleme dozu sonrası 2 x 4 mg/kg/gün
idame olacak şekilde IV tedavi başlandı. Antibiyotik
tedavisi kesildi. Ağrıları devam eden hastanın tedavi
başlangıcından iki ay sonraki kontrol galaktomannan
antijeni 2.093 ng/mL ve lomber MRG’lerinde L3-5

142

Aspergillus Spondylodiscitis and Paravertebral 
Abscess in an Immunocompetent Patient

Çağ Y, Ak Ö, Hacıseyitoğlu D, 
Dalbayrak S, Ege Gül A, Özer S.

FLORA 2013;18(3):141-144

Resim 1. Lomber MRG’de L3-5 seviyesi boyunca
spondilodiskit ve L4-5 seviyesinde 10 x 3 cm boyut-
larında paravertebral apse görünümü.



seviyelerinde spondilodiskit ve epidural apsesinin bo-
yutlarında küçülme saptanmakla birlikte ağrının de-
vam etmesi üzerine hastaya tekrar lomber stabilizas-
yon ve epidural apse boşaltılması operasyonu uygu-
landı. İki ay parenteral tedavi sonrası oral vorikonazol
tablet 2 x 200 mg ile tedaviye devam edildi. Klinik
olarak belirgin düzelme gösteren hastanın bel ve ba-
cak ağrıları geriledi, tekrar ayağa kalkarak yürümeye
başladı. Lökosit sayısı 4940/mm3, CRP: 26 mg/L,
ESH: 45 mm/saat seviyelerine geriledi. Galaktoman-
nan antijeni negatifleşti. Toplam tedavi vorikonazole
bağlı herhangi bir yan etki ve toksisite olmaksızın altı
aya tamamlandı. Hasta yaklaşık bir yıllık izleminde
klinik ve radyolojik olarak stabil seyretti.

TARTIŞMA

Aspergillus kemik infeksiyonları invaziv aspergil-
lus formları arasında oldukça nadirdir. Toplam 2121
invaziv aspergillus infeksiyonlarının derlendiği yazıda
yalnızca 38 (%1.8) olguda kemik tutulumu tanımlan-
mıştır[4]. Aspergillus kemik infeksiyonları en sık ver-
tebral osteomiyelit ya da spondilodiskit şeklinde gö-
rülmekte ve hematojen, komşuluk yoluyla daha az
olarak cerrahi veya travma sonrası direkt inokülas-
yon sonucu gelişmektedir[1,5]. Bizim olgumuzda ta-
nımlanan bir bağışıklık yetmezliği olmadığından ve
başka bir bölgede aspergillus infeksiyonu bulgusu bu-
lunmadığından muhtemel travma sonrası ya da cer-
rahi sonrası gelişmiş olabileceği düşünülebilir. İnvaziv
aspergillus infeksiyonlarının tüm formlarında olduğu
gibi, kemik infeksiyonları da genellikle bağışıklık sis-
temi baskılanmış kişilerde görülmekle beraber az sa-

yıda bağışıklık sistemi normal hastalarda da bildiril-
miştir[1,6,7]. Aspergillus türlerinin hepsi kemik infek-
siyonu etkeni olabilir fakat en sık etken A. fumiga-
tus’tur[8]. En sık semptomlar bel ve sırt ağrısıdır. Tu-
tulum yerine bağlı olarak motor güçsüzlük ve nörolo-
jik defisitler görülebilmektedir. Vertebral tutulum yeri
en sık lomber bölgelerdir[1,6]. Spondilodiskite bizim
olgumuzdaki gibi paraspinal veya epidural apse eşlik
edebilir. Yirmi bir olgunun derlendiği bir yazıda
%33’ünde paraspinal ya da epidural apse saptanmış-
tır[1]. Aspergillus spondilodiskitin tanısında klinik bul-
gular diğer spondilodiskitlere benzer. Laboratuvar
olarak sedimentasyon yüksekliği saptanabilir. Radyo-
lojik olarak düz grafi, BT ve MRG kullanılır. Görün-
tüleme yöntemleri arasında MRG daha duyarlı ve öz-
güldür[1]. ELISA ile serumda galaktomannan antijen
pozitifliği tüm invaziv aspergillus infeksiyonlarında
olduğu gibi tanıda kullanılmaktadır[9,10]. Kesin tanı
aspergillus türlerinin kemik dokudan ya da apse ma-
teryalinden üretilmesi ya da aspergillus türlerinin his-
topatolojik olarak kemik dokuda gösterilmesiyle kon-
ulmaktadır[11]. Bizim olgumuzda galaktomannan an-
tijen pozitifliğinin yanı sıra kültür pozitifliği ve pato-
lojik olarak tanı doğrulanmıştır. 

Tedavide tek başına cerrahi girişim veya antifun-
gal tedavi ile bazı olgularda iyileşme bildirilmiştir an-
cak, genellikle cerrahi ve sistemik antifungal tedavi
birlikte önerilmektedir[2,10,11]. Önceleri invaziv as-
pergillus infeksiyonlarının tedavisinde amfoterisin B
kullanılırken toksisite ve kemik dokuya penetrasyonu-
nun kötü olması sebebiyle son zamanlarda kaspofun-
gin ve triazol türevleri tedavide tercih edilmektedir.
Vorikonazol bir triazol türevi olup invaziv aspergillus
infeksiyonlarında iyi tolere edilmesi ve tedavi başarısı
nedeniyle iyi bir tedavi seçeneğidir[8]. IDSA kılavu-
zunda invaziv pulmoner aspergillus infeksiyonu başta
olmak üzere invaziv aspergillus klinik formlarının te-
davisinde primer tedavi seçeneği olarak vorikonazol
önerilmektedir[10]. Aspergillus osteomiyelitinde de
primer veya tedavi başarısızlığı durumunda kurtarma
tedavisi olarak vorikonazol ile tedavi edilen olgular bil-
dirilmiştir[1,6-8,11]. Ülkemizden Ersoy ve arkadaşları
ile Özcem ve arkadaşlarının, vorikonazol ile tedavi et-
tiği A. fumigatus’a bağlı iki spondilodiskit olgusu bil-
dirilmiştir[12,13]. Bizim olgumuzda cerrahi ile birlikte
vorikonazol tedavisi sonucunda tedaviye tam yanıt
alınmış ve hasta iyileşmiştir. Sistemik antifungalin sü-
resi ile ilgili net bir bilgi olmamakla beraber IDSA kı-
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Resim 2. Apse materyalinin histopatolojik görünü-
mü (Grocot boyası x400).



lavuzunda bağışıklık sistemi normal hastalarda mini-
mum 6-8 hafta önerilmektedir. Bizim olgumuzda baş-
langıçta iki aylık parenteral, sonrasında oral toplam
dört aylık vorikonazol tedavisiyle tedavi başarısı sağ-
lanmıştır. 

Sonuç olarak; bağışıklık sistemi normal hastada
osteomiyelit ve spondilodiskit etyolojisinde aspergil-
lus türleri oldukça nadir olmasına rağmen, akılda tu-
tulmalıdır. Kesin tanıda kültür pozitifliği, patolojik in-
celeme ve invaziv aspergillozun diğer formlarında ol-
duğu gibi galaktomannan antijen pozitifliği yararlıdır.
Tedavide sistemik antifungal kullanımının yanı sıra
cerrahi girişim yapılmalıdır. 
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