
Sistemik antifungal tedavi, birçok yönden antibak-
teriyel tedaviden farkl›l›k gösterir. Tedavi alan›nda
kullan›labilecek antifungal ilaç say›s› çok s›n›rl›d›r.
Son 15 y›l içinde antifungal tedavi alan›nda sa¤la-
nan geliflmeler, amfoterisin B’nin tek seçenek olma-
s›n› ortadan kald›rm›flt›r. Hastas›nda sistemik bir
fungal infeksiyon geliflen doktor, say›ca k›s›tl› da ol-
sa birkaç ilaç aras›nda seçim yapma özgürlü¤ü ve
belki de güçlü¤ü ile karfl› karfl›yad›r. 

AMFOTER‹S‹N B

Amfoterisin B, yap›sal olarak membran sterollerine
benzer. Esas etki mekanizmas›n›n membran sterol-
leriyle etkileflerek mantar›n d›fl membran›nda delik-
ler oluflturmak oldu¤una inan›lmaktad›r. Amfoteri-
sin B’nin memeli membran›nda bulunan kolestero-
le affinitesi daha düflük olmakla birlikte yan etkile-
rinin bir k›sm›ndan bunun sorumlu oldu¤u düflü-
nülmektedir.

Amfoterisin B pH 2-11 de¤erleri aras›nda suda eri-
mez, bu nedenle, 50 mg amfoterisin B deoksikolat
ve tampon içeren fliflelerde liyofilize steril toz flek-
linde sunulmaktad›r. Bu toz 10 mg/mL’den daha
fazla olmayacak flekilde dekstrozun %5 sudaki so-
lüsyonuyla suland›r›l›r. Sodyum klorür içeren so-
lüsyonlarda çökelti meydana gelir. ‹laç suland›r›ld›-
¤› zaman oda ›s›s›nda 24 saat stabilitesini korur. 

Amfoterisin B’nin etkinli¤inin de¤erlendirilmesinde
kabul edilebilir bir duyarl›l›k testinin olmay›fl› en
önemli sorundur. National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS) taraf›ndan gelifltiri-
len antifungal duyarl›l›k testi yönteminin amfoteri-
sin B için uygun olmad›¤›, minimal inhibe edici
konsantrasyon de¤erlerinin duyarl› ve dirençli sufl-
larda birbirine çok yak›n oldu¤u görülmektedir. Can-
dida albicans, Candida lusitaniae, Candida guiller-
mondii, Candida norvegensis, Candida parapsilo-

sis’in baz› sufllar› amfoterisin B’ye dirençli veya tole-
rand›r. Yan›s›ra, Pseudoallescheria boydii, Trichospo-
ron türleri, Fusarium türleri ve baz› Malassezia furfur
sufllar›n›n bu bilefli¤e genellikle dirençli oldu¤u bi-
linmektedir. 

Uygulamada hastalar›n yaklafl›k %20’sinde atefl, hi-
potansiyon ve taflikardiden oluflan akut, infüzyona
ba¤l› bir reaksiyon geliflir. Bu reaksiyonun nedeni
tam olarak bilinmemektedir, ancak sitokin sal›veril-
mesine ba¤l› olabilece¤i düflünülmektedir. Pratikte
yayg›n olan yaklafl›m, ilk uygulama öncesinde 1 mg
test dozu verildikten sonra ciddi ve akut reaksiyon
yönünden hastan›n yaklafl›k 20 dakika izlenmesidir.
Daha sonra ilac›n tam dozu 4-6 saatte infüzyonla ve-
rilir. Doz artt›r›m›n›n yan etki s›kl›¤›n› azaltt›¤›na
iliflkin bir kan›t yoktur. Öte yandan, 45-60 dakika gi-
bi k›sa sürede infüzyon ile de yan etkilerin de¤iflme-
di¤ini gösteren çal›flmalar vard›r. 

Günlük amfoterisin B dozu, konakç›n›n durumuna
ve infeksiyonun yayg›nl›¤›na ba¤l›d›r, genellikle
0.5-1.5 mg/kg/gün fleklinde uygulanmaktad›r. Hasta
infüzyon s›ras›nda yak›ndan izlenmeli, tedavinin
ilk gününde kan bas›nc›, nab›z, solunum say›s› ve
vücut ›s›s› her 30 dakikada bir ölçülmelidir. Vücut
›s›s› 38.9°C’yi aflar, sistolik kan bas›nc› 100
mmHg’n›n alt›na düfler ya da infüzyon öncesi de¤er-
lere göre 20 mmHg fark olur veya nab›z 130/dk’y›
geçerse infüzyon durdurulmal›d›r. Bu kriterler key-
fi olmakla birlikte hemen hemen bütün hastalarda
görülen ciddi ilaç reaksiyonlar› aras›nda bir ayr›m
sa¤lar niteliktedir. Akut reaksiyonlar ilac›n verilme-
sini etkiliyorsa, hastalara infüzyondan 30 dakika
önce 25-50 mg fenoksibenzamin, gerekirse 25-50 mg
hidrokortizon ve 25-50 mg meperidin ile premedi-
kasyon yap›lmal›d›r. Asetaminofen atefli düflürme-
de etkilidir, ancak titremeyi ortadan kald›rmaz, bu
amaçla meperidin verilebilir. 
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Amfoterisin B’nin bafll›ca toksisitesi renal etkileri
ve hipokalemidir. Nefrotoksisite, amfoterisin B ile
birlikte nefrotoksik di¤er ilaçlar›n (aminoglikozid-
ler, vankomisin, sisplatin, siklosporin, takrolimus)
kullan›m›yla sinerjik olarak artmaktad›r. Hastan›n
sodyum dengesi de son derece önemlidir. Kontraen-
dikasyon olmad›kça fizyolojik serum fleklinde sod-
yum uygulamas›yla (2-3 mEq/L/gün ile 4-6
mEq/L/gün) nefrotoksisite en aza indirilebilir. Pen-
toksifilinin hayvan modelinde amfoterisin B’ye ba¤-
l› nefrotoksisiteyi azaltt›¤›, ancak bunun antifungal
ektinli¤in azalmas› pahas›na oldu¤u gösterilmifltir.
Amfoterisin B ve siklosporin alan kemik ili¤i
transplant al›c›lar›nda oral pentoksifilin ile böbrek
fonksiyon bozuklu¤unun düzeldi¤i gösterilmifltir.
Ancak bu konuda yeterli çal›flma henüz yoktur.

Böbrek yetmezli¤i geliflti¤inde amfoterisin B dozu-
nun nas›l ayarlanaca¤› da kesin de¤ildir. Klasik yak-
lafl›m, serum kreatinin düzeyinin 3.5 mg/dL’yi afl-
mas› durumunda amfoterisin B’nin kesilmesi ve se-
rum kreatininin haftada iki kez ölçülmesi fleklinde-
dir. Kreatinin de¤eri 3.0 mg/dL’nin alt›na indi¤inde
ilk dozun %50-75’i ile tedaviye devam edilebilir.

Tübüler toksisite s›kl›kla hipokalemi ve hipomag-
nezemiyle seyreder. Hipokalemi do¤rudan toksik et-
ki sonucu tübüler hücre permeabilitesinin artmas›
ya da sodyum/potasyum pompas›n›n aktive olma-
s›yla aç›klanabilir. Hipokalemi, 5-15 mEq/saat ele-
mental potasyum infüzyonunu gerektirecek boyutta
olabilir. Yan›t al›namayan olgularda potasyum tutan
diüretikler dikkatli bir flekilde kullan›labilir.

Anemi, bir di¤er s›k rastlanan yan etkidir. Genellik-
le normokrom normositer nitelikte olan aneminin
eritropoietin sentezinin bask›lanmas›na ba¤l› olabi-
lece¤ine inan›lmaktad›r, eritropoietin uygulamas›y-
la düzelmesi mümkündür.

Amfoterisin B ile birlikte lökosit transfüzyonu ya-
p›ld›¤›nda lökositlerin akci¤erlerde sekestre oldu¤u
ve solunum yetmezli¤ine yol açt›¤› ise tart›flmal›d›r. 

AMFOTER‹S‹N B ve N‹STAT‹N‹N L‹P‹D 
FORMÜLASYONLARI

Lipid formülasyonlar›n›n uygulama alan›na girme-
si, amfoterisin B’nin terapötik indeksinin iyilefltiril-
mesinde önemli bir ad›m olmufltur. Bu bileflikler,
amfoterisin B’nin toksisitesinin azalt›lmas› ve daha
yüksek dozlar›n verilmesine olanak sa¤lanmas›
amac›yla gelifltirilmifltir.

Nistatinin lipozomal formu, bu ilac›n sistemik uy-
gulanmas›na olanak sa¤lamaktad›r, faz I ve faz II ça-
l›flmalar› tamamlanan bu ilaç randomize kontrollü
klinik araflt›rmalar aflamas›na gelmifltir. ‹lk veriler,
nötropenik kanser hastas›nda kan›tlanm›fl veya ola-
s› invaziv fungal infeksiyon tedavisinde etkili oldu-
¤unu göstermifltir.

Yüksek oranda lipofilik olan amfoterisin B ilk kez
10 y›l› aflk›n bir süre önce lipozomlara yerlefltirilmifl
ve hayvan modellerinde amfoterisin B’ye ba¤l› nef-
rotoksisitenin azald›¤› gözlemlenmifltir. Daha sonra
üç ayr› lipid formülasyonu gelifltirilmifltir: Lipozo-
mal amfoterisin B-AmBisome®‚ amfoterisin B lipid
kompleksi-ABLC® veya Abelcet®, amfoterisin B kol-
loidal dispersiyon-ABCD® veya Amphocil®. Lipid
emülsiyonu içinde infüze edilen amfoterisin B de
bu bafll›k alt›nda incelenebilir (Tablo 1).

Amfoterisin B Lipid Kompleksi
(ABLC® veya Abelcet®)

Dimiristoyl fosfatidilkolin ve dimiristoyl fosfatidil
gliserolün amfoterisin B ile fleritler halinde komp-
leks oluflturdu¤u bilefli¤e “amfoterisin B lipid
kompleksi” (ABLC®) ad› verilmifltir. Deneysel mo-
dellerde 1 mg/kg ABLC® uygulamas›yla elde edilen
doku düzeyleri amfoterisin B deoksikolat ile eflde-
¤er bulunmufltur, ancak serum düzeyleri daha dü-
flük saptanm›flt›r. ABLC® dozunun artt›r›lmas›yla
karaci¤er, dalak ve böbreklerdeki  ilaç konsantrasyo-
nu dramatik flekilde artmakta, ama serum düzeyleri
etkilenmemektedir. Hayvan modellerinde ABLC®’
nin çeflitli fungal infeksiyonlarda etkinli¤i amfoteri-
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Tablo 1. Amfoterisin B’nin lipid formülasyonlar›

AmB deoksikolat ABLC® Lipozomal AmB ABCD® AmB-Intralipid

Konformasyon Miçel fierit Unilamellar vezikül Disk Bilinmiyor

Partikül çap› (µm) 0.4 1.6-11 0.08 0.12 Bilinmiyor

Doz (mg/kg/gün) 0.5-1.0 5 3-5 6’ya dek 0.5-1.0

Maliyet (sterling/100 mg) 7.40 86.00 390.00 199.00 16.00

Maliyet (sterling/hasta/gün) 5.20 300 1380 836 13.80



sin B deoksikolat kadar veya daha iyi olarak izlen-
mifltir.

‹nsanlardaki farmakokinetik çal›flmalar, hayvan de-
neylerinden elde edilen sonuçlara benzemektedir.
Kan›tlanm›fl veya olas› invaziv fungal infeksiyonu
bulunan ve amfoterisin B veya bir baflka sistemik
antifungal ilaçla tedavinin baflar›s›z oldu¤u 1.000’in
üzerinde hastada ABLC® uygulanm›flt›r. ‹lk 228 ol-
gunun analizinde, kandidiyaziste %78 (52/67), as-
pergillozisde ise %60 (43/72) yan›t elde edilmifltir.
Bütün klinik çal›flmalarda ABLC® daha az nefrotok-
sik bulunmufltur.

Amerika Birleflik Devletleri (ABD)’nde 27 merkezde
gerçeklefltirilen ve 231 hastada ciddi Candida infek-
siyonlar›n›n tedavisinde ABLC® ile amfoterisin B
deoksikolat›n etkinlik ve güvenilirli¤inin karfl›laflt›-
r›ld›¤› bir çal›flmada yan›t oranlar› benzer (ABLC®

ile tedavi olan hastalarda %65, deoksikolat alanlar-
da %61), buna karfl›l›k nefrotoksisite ABLC® ile an-
laml› flekilde düflük bulunmufltur. 

Amfoterisin B Kolloidal Dispersiyon (Amphocil)

Amfoterisin B kolloidal dispersiyon (ABCD®, Amp-
hocil, Zeneca Pharm. U.K.) amfoterisin B ile koles-
teril sülfat›n 1:1 oran›nda kompleksidir. Bu komp-
leks, yaklafl›k 115 nm çap›nda disk benzeri yap›
oluflturur. Hayvan modellerinde plazma düzeyleri
amfoterisin B’den k›sa, buna karfl›l›k yar› ömrü ve
da¤›l›m hacmi daha fazla bulunmufltur. Bu bileflik
karaci¤er dokusunda oldukça yüksek düzeylere ula-
fl›rken böbreklerde 5 mg/kg dozunda bile çok düflük
düzeylerde saptanabilmifltir. Tavflanda gelifltirilen
bir invaziv aspergillozis modelinde 1 mg/kg/gün
amfoterisin B deoksikolat ile ayn› düzeyde doku kli-
rensi elde etmek için ABCD®’nin 5 mg/kg/gün do-
zunda verilmesi gerekmifltir. 

‹nsan çal›flmalar›, nefrotoksisitenin bu bileflikle da-
ha az geliflti¤ini ortaya koymaktad›r. Amfoterisin B
deoksikolat tedavisine yan›t vermeyen veya böbrek
fonksiyonlar› bozuk olan 168 hastada yap›lan aç›k
bir çal›flmada kandidiyazisli 33 hastan›n 19’unda
(%58), aspergillozisli 32 hastan›n 11’inde (%34) te-
daviye yan›t al›nm›flt›r. Sonuçlar›n analizi, kandidi-
yazis tedavisinde 3 mg/kg/gün, aspergillozisde ise
4-6 mg/kg/gün dozunun daha uygun oldu¤unu dü-
flündürmektedir. 

Lipozomal Amfoterisin B (AmBisome)

AmBisome (Nexstar, San Dimas, CA), klinik çal›fl-
malar yap›lan tek gerçek “lipozomal” preparatt›r.
ABLC® ve ABCD®’den farkl› olarak, uniform ve sfe-
rik yap›da 60-70 nm çap›nda unilamellar vezikül-

lerden oluflur. Kolesterol ile stabilize edilen lipid ta-
bakas› hidrojene soy fosfatidilkolin ve distearoyl-
fosfatidilgliserolün amfoterisin B ile birlefltirilmifl-
tir. Deneysel hayvan modellerinde lipozomal amfo-
terisin B’nin di¤er lipid formülasyonlar› gibi karaci-
¤er ve dalakta konsantre oldu¤unu, ancak retikülo-
endotelyal sistem taraf›ndan al›nmas›n›n ABLC® ve
ABCD®’den çok daha yavafl meydana geldi¤ini gös-
termifltir, böylelikle daha yüksek serum düzeyleri
elde edilmektedir. ‹nvaziv aspergillozisli nötrope-
nik tavflanlarda 5 mg/kg/gün dozunda 1 mg/kg/gün
’e göre daha iyi yan›t al›nd›¤›, 10 mg/kg/gün dozun-
da ise nefrotoksisitenin artt›¤› saptanm›flt›r. 

‹nsanda lipozomal amfoterisin B’nin farmakokineti-
¤i, hayvan modellerinde elde edilen sonuçlara para-
leldir. Klinik çal›flmalarda, Candida ve Aspergillus
türleriyle geliflen sistemik infeksiyonlarda ilac›n et-
kinli¤i gösterilmifltir. 

Lipid Emülsiyonunda Amfoterisin B

Amfoterisin B’nin lipid emülsiyonuyla kar›flt›r›lma-
s›n›n etkileri hakk›nda çok az fley bilinmektedir. El-
deki veriler, %20’lik intralipid içinde amfoterisin
B’nin önemli bir k›sm›n›n presipite oldu¤unu gös-
termektedir. Bu bilefli¤in etkinli¤ini inceleyen tek
hayvan modeli, nötropenik olmayan farelerde kan-
didiyazis tedavisi olmufltur. Halen ilac›n haz›rlan-
mas› da standardize edilmemifltir. Eldeki verilerin
azl›¤› nedeniyle bu uygulama araflt›rma baz›nda ka-
bul edilmelidir. 

Bütün bu bulgular ele al›n›p incelendi¤inde, amfo-
terisin B’nin lipid formülasyonlar›n›n konvansiyo-
nel amfoterisin B kadar etkili, ama nefrotoksisitenin
daha az oldu¤u söylenebilir. Maliyetlerinin yüksek
oluflu nedeniyle, yeterli hasta say›s›na sahip dikkat-
li planlanm›fl randomize kontrollü çal›flma sonuçla-
r› elde edilinceye dek, bu bilefliklerin yayg›n bir fle-
kilde kullan›m› rasyonel bir yaklafl›m de¤ildir. Hali-
haz›rda, lipid formülasyonlar›yla tedaviye aday üç
hasta kategorisi ortaya ç›kmaktad›r:

• Tam doz amfoterisin B deoksikolat tedavisine
(1.0-1.5 mg/kg/gün) yan›t vermeyen hastalar,

• Böbrek fonksiyonlar› bozuk olan veya amfoterisin
B tedavisi alt›nda bozulan hastalar, renal transplant
al›c›lar›,

• Birçok potansiyel nefrotoksik ilac› (aminogliko-
zid, vankomisin, siklosporin, FK506) kullanan ke-
mik ili¤i transplant al›c›lar›.

FLUS‹TOZ‹N

Flusitozin (5-fluorositozin), ilk kez 1950’lerde po-
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tansiyel bir antineoplastik ilaç olarak sentezlenmifl-
tir. Antitümöral etkisi olmayan bu bilefli¤in in vitro
ve in vivo antifungal etkinli¤i görülmüfltür. Tek ba-
fl›na kullan›mda k›sa sürede direnç geliflmesi nede-
niyle kombinasyon tedavisinin bir komponenti ola-
rak kullan›lmaktad›r. Kriptokokal menenjit ve dis-
semine kandidiyaziste amfoterisin B ile sinerjik ve-
ya additif etkilidir. Biyoyararlan›m› son derece yük-
sek, proteine ba¤lanmas› düflük, dokulara da¤›l›m›
çok iyidir; serebrospinal s›v›da serum düzeylerinin
%74’ü saptanabilir. ‹lac›n %90’› de¤iflmeden glo-
merüler filtrasyonla idrarla at›l›r ve böbrek yetmez-
li¤inde birikerek miyelosüpresif etkisi ortaya ç›kar.
Bu nedenle, kreatinin klirensine göre doz ayarlama-
s› gerekmektedir. Böbrek fonksiyonlar› normal olan
bir bireyde tedavi dozu 100-150 mg/kg/gündür (3
veya 4’e bölünerek). 

FLUKONAZOL

Antifungal etkili azoller esas olarak ergosterol sen-
tezinde görev alan sitokrom P450 enzimi lanosterol
14-demetilaz› inhibe ederek etkilerini gösterir. Flu-
konazol, Candida krusei ve baz› Candida glabrata
sufllar› d›fl›ndaki Candida türleri, Cryptococcus ne-
oformans ve baz› baflka mantarlara etkilidir. Lipofi-
lik yap›daki biyoyararlan›m› bozuk olan ketokona-
zol ve itrakonazole göre nispeten daha küçük suda
eriyebilen bir moleküldür ve h›zla yüksek bir oran-
da absorbe olur (Tablo 2). Absorbsiyonu mide
pH’s›ndan, açl›k veya tokluk durumundan ba¤›m-
s›zd›r. Oral ve parenteral uygulama ile elde edilen
konsantrasyon-zaman e¤rileri birbirine çok benzer-
dir. Serum proteinlerine düflük oranda ba¤lan›r ve
lineer bir plazma kineti¤i gösterir. Plazma yar› öm-
rü çocuklarda 17 saat, eriflkinlerde 27-37 saattir.
Kreatinin klirensinin 21-50 mL/dk oldu¤u durumda

%50, klirensin 21 mL/dk’n›n alt›nda oldu¤u du-
rumda ise %75 doz azalt›lmas› önerilir. Hemodiya-
liz ile büyük oranda uzaklaflt›r›l›r, bu nedenle, diya-
liz sonras› standard doz verilir.

Flukonazolün toksisite profili di¤er azollere benze-
mektedir; hastalar›n %2’sinde bulant›, kusma, ba-
fla¤r›s›, kar›n a¤r›s› ve diare görülmektedir; %3’ün-
de geçici transaminaz art›fl› olabilmektedir. Fluko-
nazol alan iki hastada fatal karaci¤er nekrozu bildi-
rilmifltir, ancak ilac›n bu tabloya neden olup olma-
d›¤› belli de¤ildir (Tablo 3).

Günde 200 mg ve üzerindeki dozlarda ilaç etkilefli-
mi önem kazanmaktad›r. Birlikte kullan›ld›¤›nda
serum warfarin, fenitoin ve siklosporin düzeyleri iz-
lenmelidir.

Flukonazol, günümüzde kandidiyazis ve kriptoko-
kal infeksiyon tedavisinde etkinli¤i aç›k çal›flmalar
ve randomize kontrollü çal›flmalarda kan›tlanm›fl
bir antifungal ilaçt›r. Ancak nötropenik konakç›da
tedavide yeriyle ilgili veri oldukça s›nrl›d›r.

Flukonazolün tedavi ve profilakside yayg›n flekilde
kullan›m›, direnç geliflebilece¤i endiflelerini do¤ur-
mufltur. Nitekim, uzun süreli düflük doz flukonazol
tedavisi alan HIV ile infekte bireylerde flukonazole
ad›m ad›m direnç geliflti¤i bilinen bir gerçektir.
Kanser hastalar›nda da flukonazol kullan›m›yla di-
rençli Candida türlerinin seçilmesi sözkonusu ola-
bilir. Wingard ve arkadafllar›n›n flukonazol profilak-
sisine geçilmesiyle birlikte C. krusei fungemilerinin
artt›¤› yolundaki yay›n› ve baflka merkezlerden bil-
dirilen olgu sunumlar› bu endifleyi do¤rular nitelik-
te olmufltur. Ancak, ayn› merkezde daha sonra yap›-
lan analizde ayn› sufla ba¤l› bir salg›n oldu¤u sap-
tanm›flt›r. Flukonazolün yayg›n bir flekilde kullan›l-
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Tablo 2. Azollerin baz› farmakolojik özellikleri

Özellik Ketokonazol ‹trakonazol Flukonazol

Oral biyoyararlan›m (%) 75* (40) 70 (55)* > 80

Proteine ba¤lanma (%) 99 > 99 11

Tepe plazma konsantrasyonu (µg/mL) (200 mg dozunda) 1.5-3.1 0.2-0.4 10.2

Tepe plazma de¤eri için gereken zaman (saat) 1-4 4-5 2-4

Terminal eliminasyon yar› ömrü 7-10 saat** 24-42 saat** 22-31 saat

‹drarda de¤iflmeyen k›s›m (%) 2-4 < 1 80

Serebrospinal s›v› konsantrasyonu (plazmaya oranla, %) < 10 < 1 > 70

* Ketokonazol ve itrakonazolün intravenöz formu olmad›¤›ndan mutlak biyoyararlan›m› belirlenmemifltir.

** Ketokonazol ve itrakonazol doz-ba¤›ml› eliminasyon gösterir.



d›¤› di¤er kanser merkezlerinde ve çok say›da has-
tay› içeren profilaksi çal›flmalar›nda benzer bir so-
nuç bildirilmemifltir. Bu, profilaksi amac›yla olsun
ya da tedavi amac›yla olsun, flukonazolün bu hasta
popülasyonunda nispeten k›sa süreli ve yüksek
dozda uygulanmas›yla aç›klanabilir. Ancak böyle
bir riskin hiç olmad›¤›n› söylemek do¤ru de¤ildir.

‹TRAKONAZOL

‹trakonazol, oldukça genifl bir antifungal etki spekt-
rumuna sahip bir azoldür. Candida türleri, Crypto-
coccus neoformans, Trichosporon türleri, Aspergillus
türleri, dematisöz küf mantarlar› ve termal olarak
dimorfik mantarlardan Histoplasma capsulatum,
Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Para-
coccidiodes braziliensis ve Sporothrix schenkii’ye et-
kilidir. 

Oral formunun biyoyararlan›m› yaklafl›k %55’dir;
absorbsiyonu tok kar›na al›n›nca artar, buna karfl›l›k
antiasid ve H2-blokerleriyle azal›r. Karaci¤erde bü-
yük oranda metabolize olur, karaci¤er yetmezli¤in-
de doz ayarlamas› gerekir. Böbrek yetmezli¤i veya
hemodializ farmokokineti¤ini etkilememektedir.
Tedavi s›ras›nda serum digoksin ve siklosporin dü-
zeyinde art›fl olabilir. Karaci¤erde enzim indüksiyo-
nu yapan rifampin ve fenitoin gibi ilaçlar itrakona-
zolün serum düzeylerini düflürür. 

Aç›k klinik çal›flmalarda itrakonazol, aspergillozis
tedavisinde etkili bulunmufltur. ‹trakonazolün et-
kinli¤i için yeterli plazma konsantrasyonlar›n›n
sa¤lanmas› flartt›r. Bu, özellikle nötropenik hastalar-
da önemlidir. Nötropenik konakç›da invaziv asper-
gillozis tedavisinde oldukça k›s›tl› veri mevcuttur,
amfoterisin B ile karfl›laflt›rmal› sonuçlar henüz ya-
y›nlanmam›flt›r.

‹trakonazolün biyoyararlan›m sorununun üstesin-
den gelmek amac›yla gelifltirilen siklodekstrin ile

kombinasyonu intravenöz ve oral uygulanabilmek-
tedir. Oral solüsyonun biyoyararlan›m›n›n yaklafl›k
%40 artt›¤› saptanm›flt›r. Klinik çal›flmalar henüz
devam etmektedir.

YEN‹ ANT‹FUNGALLER

Çok say›da antifungal etkili ilaç halen gelifltirilmek-
tedir. Azoller aras›nda yer alan vorikonazol maya
türlerinin yan›s›ra Aspergillus türlerine etkisi nede-
niyle önemli bir klinik potansiyel tafl›maktad›r. Ye-
ni gelifltirilen di¤er azoller (SCH 56592 ve bunun
prodrug formu SCH 59884, BMS-207147) de böyle
genifl bir etki spektrumu tafl›maktad›r. Ekinokandin
ve pnömokandin türevleri (LY303366, FK463, A-
192411.29, vb.), sordarin türevleri (GM193663A,
GM237354A, vb.), insan bakterisidal/permeabilite
artt›ran proteinler (XMP.445) umut vaat eden bile-
fliklerdir. 

Oral al›nd›¤›nda sistemik hiçbir etkisi olmayan am-
foterisin B’nin oral kullan›mda absorbsiyonunu art-
t›ran kokleat ad› verilen lipid-temele dayanan tafl›-
y›c›larla birlefltirilmesi son y›llarda dikkati çeken
geliflmelerdir.
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