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Allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) is a pulmonary disorder of
asthmatic patients and patients with cystic fibrosis (CF) arising from an allergic
response to antigens expressed by Aspergillus fumigatus colonizing in the
bronchial mucus. The diagnosis may be delayed because many clinical and
serological diagnosis criteria for ABPA overlap with common manifestations
of the lung disease especially in CF. The disease can finally progress to fibrotic
lung disease. Once the disease is recognized and treatment is commenced,
progression to end-stage lung disease could possibly be prevented. Treatment
of ABPA has two main targets. The first is modulation of inflammation and
immunologic reactivity, for which systemic corticosteroids are the mainstay of
therapy. The second is attenuation of the antigen burden arising from fungal
colonization and successful treatment with itraconazole has been reported in
numerous studies. In this article, we review the diagnosis and treatment of
ABPA in light of recent investigations.
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ÖZET: Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA), astýmlý ve kistik fibrozisli
hastalarda bronþiyal mukusta kolonize olan Aspergillus fumigatusun antijenlerine
karþý allerjik yanýt sonucu geliþen bir akciðer hastalýðýdýr. Özellikle kistik
fibrozisli hastalarda olmak üzere ABPAnýn klinik ve serolojik taný kriterlerinden
çoðunun altta yatan hastalýkla örtüþmesi tanýda gecikmelere neden
olabilmektedir. Hastalýk sonunda fibrotik akciðer hasarýna ilerleyebilir. Tanýnýn
hemen konulup tedaviye baþlanmasý ile hastalýðýn son dönem akciðer hastalýðýna
ilerlemesi engellenebilir. ABPA tedavisinin iki temel hedefi vardýr. Birincisi,
inflamasyon ve immünolojik reaktivasyonun düzenlenmasi olup sistemik
kortikosteroidler bu noktada tedavinin en önemli kýsmýný oluþturur. Ýkincisi
ise fungal kolonizasyondan kaynaklanan antijenik yükün baskýlanmasý olup pek
çok çalýþmada itrakonazol ile baþarýlý sonuçlar bildirilmiþtir. Bu derlemede yeni
araþtýrmalarýn ýþýðýnda ABPA taný ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmiþtir.
Anahtar kelimeler: allerjik bronkopulmoner aspergillozis, taný, tedavi.

Aspergillus türleri doðada yaygýn olarak
bulunan mantarlardýr, özellikle çürümüþ organik
maddelerde, samanda, tozda, yiyeceklerde ve
suda yaþar, havada da bulunabilirler. Yaklaþýk
200 çeþit aspergillus türü bulunmasýna raðman,
insanlarda hastalýk yapanlarýn sayýsý oldukça
azdýr1. Aspergillus fumigatus (AF), Aspergillus
flavus ve Aspergillus niger insanlarda en sýk
enfeksiyon oluþturan aspergillus türleridir2,3.
Aspergillus terreus, Aspergillus clavatus, Aspergillus
niveus ve Aspergillus nidulans insanlarda nadiren
hastalýk yapar1. Aspergillus türleri 2-3 mm
boyutundaki sporlarýn inhalasyonu ile akciðer-

lere ulaþararak solunum sisteminde altý çeþit
hastalýða sebep olur; invaziv aspergillozis,
aspergilloma, IgE aracýlý allerjik rinit ve astým,
hipersensitivite pnömonisi, kronik nekrotizan
pnömoni ve allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA) 1,2 . ABPA, astýmlý ve kistik
fibrozisli hastalarda bronþiyal mukusta kolonize
olan AFnin antijenlerine karþý oluþan
akciðerlere lokalize bir hipersensitivite
reaksiyonudur. Ýlk defa 1952de Hinson ve
arkadaþlarý tarafýndan tanýmlanmýþtýr4. Prevelansýnýn kronik astýmlý hastalarda %2-285,6,8,
kistik fibrozisli hastalarda ise %2-15 olduðu
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Tablo I. Allerjik bronkopulmoner aspergillozis
tanýsý için Rosenberg ve arkadaþlarýnýn
1977de oluþturduðu taný kriterleri(7)

bilinmektedir 9,10,11, günümüzde daha fazla
tanýnmakta olan bu hastalýkla ilgili epidemiyolojik çalýþmalar devam etmektedir.
Ýmmünopatogenez
Allerjik bronkopulmoner aspergilloziste AFnin
kendisi invazyonla akciðerler parankiminde
zedelenmeye neden olmaz, bronþiyal mukusta
kolonize olan AFnin 15-20 çeþit antijenine karþý
geliþen hipersensitivite reaksiyonu sonucu
akciðerlerde zedelenme meydana gelir 12 .
Akciðerlerde oluþan zedelenme hem hücresel
hem de humoral immün cevap sonucunda
oluþur; IgE aracýlý (tip 1) ve IgG aracýlý (tip 3)
hipersensitivite reaksiyonu patogenezde rol
oynarken, ortamda TH2 CD4(+) lenfositlerin
arttýðý görülmüþtür13. ABPAlý hastalarda yapýlan
balgam ve bronkoalveolar lavaj çalýþmalarýnda
ortamda IL-8, IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF gibi
enflamatuar sitokinlerin arttýðý, eozinofilik,
lenfositik, nötrofilik hücre infiltrasyonunun
olduðu ve astýmlý hastalarla yapýlan karþýlaþtýrmalý çalýþmalarda ABPAda daha yoðun ve
miks bir enflamasyonun olduðu gösterilmiþtir 9,14,15 . Bu hücrelerden, özellikle de
eozinofillerden salýnan major basic protein
gibi hasarlandýrýcý proteinler doku hasarý,
bronkokonstrüksiyon geliþmesine neden
olurken bir taraftan da mukosiliyer klirensi daha
da bozarak mantarýn yaþayýp çoðalmasý için
dokuda uygun bir besi yeri oluþtururlar 16 .
Hastalýðýn niçin bazý hastalarda geliþip diðerlerinde geliþmediði henüz bilinmemektedir,
ancak eozinofilleri baskýlayan bir sitokin olan
IL-10un düþüklüðü, kistik fibrozisli hastalarda
CFTR gen mutasyonu ve HLA-DR polimorfizminin fungal kolonizasyon ve/veya antijenlerine
karþý aþýrý immün cevap geliþimi için yatkýnlýk
oluþturabileceði üzerinde durulmaktadýr9,17.
Taný kriterleri
Ýlk defa 1977de Rosenberg ve arkadaþlarý
tarafýndan ABPA tanýsý için kullanýlan kriterler
Tablo Ide gösterilmiþtir7. O dönemde hastalara
ABPA tanýsýnýn konulabilmesi için sekiz kriterin
hepsinin saðlanmasý gerektiði düþünülmüþtür;
Astým ve kistik fibrozis tanýsý konulan hastalar,
periferik kanda eozinofili olmasý, AF ile yapýlan
deri testi pozitifliði, serumda AF presipitan
antikor varlýðý, serum total IgE düzeyinin 1000
ng/mL üzerinde olmasý, akciðer grafisinde
düzelmeyen ya da geçici infiltrasyonlar, santral
bronþektazi ve serumda AF spesifik IgE ve IgG
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Astým veya kistik fibrozis
Periferik kanda eozinofili (>1.0X109/L)
AF* deri testi pozitif
AF presipitan antikor pozitif
Serum total IgE > 1000 ng/mL
X-rayde geçici veya kalýcý infiltrasyonlar
Santral bronþektazi
AF spesifik IgE ve IgG antikor pozitif

* AF: Aspergillus fumigatus

saptanmasý. Ancak zamanla, bu kriterlerin
bazýlarýnýn tanýsal deðil destekleyici özellikte
olduklarý ve hastalarýn bu taný kriterlerinin
hepsini saðlamasýnýn beklenmesinin ABPA
tanýsý koymakta gecikmelere yol açtýðý
gösterilmiþtir8. Bu kriterlerden ABPA tanýsý için
serum total IgE ve AF spesifik IgE/IgG en
duyarlý ve özgün testler olmasýna raðmen
periferik kanda eozinofili, AF deri testi
pozitifliði ABPA olmadan da astýmlý hastalarýn
%25inde saptanmaktadýr 8,9,18. AFye karþý
presipitan antikor varlýðý da taný için özgün
deðildir, saðlýklý kiþilerde %10 oranýnda
bulunabildiði gibi hastanede yatanlarda,
hipersensitivite pnömonisinde de saptanabilir,
yine balgam kültüründe AF üretilmesi tanýsal
deðil destekleyici bir bulgudur19. ABPA tanýsýnýn
gecikmeden konulmasý ve erken dönemde
tedaviye baþlanmasý akciðer hasarýnýn ilerlemesini engelleyecektir. Bu nedenle Greenberger ve
arkadaþlarý5 hastalarý seropozitif ABPA (ABPAS) ve santral bronþektazinin eþlik ettiði ABPA
(ABPA-CB) olarak iki gruba ayýrmýþlardýr.
Çünkü artýk santral bronþektazinin ABPAnýn
geç dönem bulgusu olduðu, erken dönemde taný
koymak için þart olmadýðý düþünülmektedir5,8.
Bundan dolayý, ABPA-S, ABPA tanýsýnýn
konulmasý için en az gerekli olan þartlarý içerir;
Astým veya kistik fibrozis tanýlý hasta, serum
total IgE yüksekliði, AF deri testi pozifliði,
serumda AF spesifik IgE ve/veya IgG varlýðý.
Günümüzde ABPA tanýsý için gerekli þartlar
modifiye edilmiþtir ve merkezden merkeze ufak
faklýlýklar görülebilir. Mayo Clinicte kullanýlan
algoritma basit ve tanýsaldýr (Þekil 1). Vlahakis
ve arkadaþlarý8 kistik fibrozis ya da astýmlý
hastalarda, röntgen veya yüksek rezolüsyonlu
tomografi (HRCT)de santral bronþektazi ve/veya
tekrar-layan düzelmeyen infiltrasyon saptanmasý,
AF deri testi pozitifliði, balgam kültüründe AF
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Astým ya da kistik fibrozisli hasta

Aþaðýdakilerden birinin varlýðýnda ABPA'dan þüphelenilir;
 Akciðer grafi veya tomografisinde tekrarlayýcý, iyileþmeyen infiltrasyonlar ve/veya
 santral bronþektazi
 Altta yatan hastalýða dair yapýlan tedavilere yanýtsýzlýk
 Aspergillus fumigatus deri testi pozitif
 Balgam kültüründe Aspergillus flavus üremesi
 Periferal eozinofili (> 1000/mL)

ABPA için özgün testler yap;
 Total serum IgE > 1000 ng/mL
 Aspergillus fumigatus spesifik IgE ya da IgG

Ýkisi de pozitif

Bir test pozitif

Ýkisi de negatif

ABPA var

ABPA þüpheli

ABPA yok

Þekil 1. Mayo Clinic'te allerjik bronkopulmoner aspergillozis (ABPA) tanýsý için kullanýlan algoritma8.
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üremesi, periferal kanda mlde 1000in üzerinde
eozinofili olmasý veya altta yatan hastalýk için
verilen tedavilere yanýtsýzlýk durumlarýndan
birinin olmasý ABPA tanýsý için uyarýcý olmasý
gerektiðini belirtmektedirler. Bu hastalardan
taný için özgün testlerden serum total IgE ve
serumda AF özgün IgE ya da IgG bakýlmalýdýr.
Bu testlerin pozitif olmasý ABPA tanýsýný
koydurur, negatif olmasý ayýrt ettirir, ancak
birinin pozitif olmasý durumunda hasta taný
anýnda remisyon döneminde olabileceðinden
serolojik ve klinik olarak yakýndan izlenmeli,
testler kýsa süre aralýklarla tekrar edilmelidir. Bu
özgün test sonuçlarýnýn sistemik korti-kosteroid
kullanýmý
ve
hastalýðýn
evresinden
etkilenebileceði dikkate alýnmalýdýr.
Hastalýðýn gidiþi
Taný konulduktan sonra hastalarý sýnýflandýrmak
ve tedaviye yardýmcý olmak amacýyla hastalýk
beþ evreye ayrýlmýþtýr, ancak hastalar taný anýnda
herhangi bir evrede olabilirler, evreden evreye
geçiþ sýrayla olmayabilir, hastalar tek bir evrede
uzun süre kalabilirler. Erken taný ve tedavi
hastalýðýn Evre 5e ilerlemesini engeller6,9,20.
Evre 1 (Akut evre): Hasta klinik, radyolojik ve
serolojik olarak ABPAnýn tüm özelliklerini
göstermektedir, oral kortikosteroid tedavisine iyi
yanýt verir, düzelme altý ay sevam ederse
remisyonda kabul edilir.
Evre 2 (Remisyon): Bazý hastalar kendiliðinden
de remisyona girebilirler. Bu evrede klinik ve
radyolojik düzelme saðlanmýþ, total IgE en az
üçte bir oranýnda düþmüþtür, AF spesifik IgE
hafif yüksek kalabilir. Hasta bu evrede kalabilir
ya da hastalýk nüks edebilir.
Evre 3 (Rölaps): Evre 1in bütün özelliklerini taþýr,
takipte bir hastaysa serum IgE düzeyinin iki
katýndan fazla yükseldiði ve akciðer grafisinde
yeni infiltrasyonlar belirdiði görülür.
Evre 4 (Steroid baðýmlý evre): Hasta uzun süreli
yüksek doz sistemik steroid tedavisi almaktadýr,
steroid dozu azaltýlýp kesilmeye kalkýþýlýrsa
rölaps olur.
Evre 5 (Son dönem akciðer hastalýðý): Yaygýn
bronþektazi, fibrozis, kor pulmonale geliþmiþtir.
Serum total IgE düzeyi normal ya da yüksek
olabilir.
Klinik özellikler
Hastalýk kistik fibrozisli ve astýmlý hastalarda
görülür, bir yaþdan küçük bebekler dahil her
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yaþta ortaya çýkabilse de sýklýkla 33-50
yaþlarýndaki hastalarda saptanýr9. Semptom ve
bulgular ateþ, halsizlik, iþtahsýzlýk, nefes darlýðý
gibi gibi sistemik, altta yatan hastalýða
baðlanabilen spesifik olmayan belirtilerden,
varolan hastalýðýn alevlenmesi ve akciðer
grafisindeki inatçý infiltrasyonlara kadar deðiþen
geniþ bir yelpazededir. Atopik bireylerde daha
fazla görülmektedir. Hastalarýn çoðunda kirli
yeþil renkte partiküllü balgam çýkarma öyküsü
vardýr. Hastalýða özel bir muayene bulgusu
yoktur, bronkodilatör tedaviye yanýt vermeyen
ronkuslar, koyu mukus týkaçlarýnýn distalinde
solunum seslerinin alýnmamasý, bronþektazi
geliþmiþse o alanda duyulan raller ve son
dönemdeki hastalarda kor pulmonale bulgularý
ve çomak parmak saptanabilir8,9.
Ayýrýcý tanýda baþta altta yatan hastalýklarýn
ilerlemesi olmak üzere bronþektazi ve
eozinofiliyle giden bütün hastalýklar düþünülmelidir (Tablo II)5,8.
Tablo II. Allerjik bronkopulmoner aspergillozisde
ayýrýcý taný
Bronþektaziyle giden hastalýklar
 Astým
 Kistik fibrozis
 Postenfeksiyöz bronþektazi
 Primer siliyer diskinezi
 Mounier-Kuhn sendromu
 Kollajen doku hastalýklarý
Eozinofiliyle giden hastalýklar
 Astým
 Allerjik rinit
 Eozinofilik pnömoni
 Ýlaç hipersensitivitesi
 Kollajen doku hastalýklarý
 Churg-Strauss vasküliti
 Hipersensitivite pnömonisi
 Malignansi
 Granülamatöz akciðer hastalýklarý
 Parazitik hastalýklar

Radyolojik bulgular
Genellikle akciðer grafisi bulgularý ile
semptomlar arasýnda uyum vardýr, ancak hastalarýn üçte biri akciðer grafisinde infiltrasyonlar
varken asemptomatik olabilirler21 . Akciðer
grafisinin normal olmasý ABPA tanýsýný ayýrt
ettirmez, ancak sýklýkla hastalarda tek taraflý
yada her iki akciðerde konsalidasyon alanlarý,
infiltrasyon, hiler lenfadenopati, atelektazi,
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parankimal fibrozis ve hava kistleri saptanabilir 8,9 . Ýnfiltrasyonlar kendiliðinden ya da
steroid tedavisi ile düzelebilir. Akciðer
tomografisinde santral (proksimal, büyük
bronþlarý tutan) bronþektazi ABPA için spesifik
bir bulgudur, ancak ileri dönem astýmlý
hastalarda da ABPA olmadan geliþebileceði
unutulmamalýdýr. Kistik fibrozise baðlý geliþen
bronþektazi ise yaygýndýr, yani hem proksimal
hem de distal bronþlar etkilenir ve sýklýkla üst
loblar tutulur22.
Tedavi
Hastalýðýn tanýsý ve tedavisi aþaðýdaki nedenlerden dolayý önem taþýr;
 ABPA tanýsý erken dönemde konulamazsa son
dönem akciðer hastalýðýna ilerler (Evre 5),
solunum yetmezliði ve ölüm geliþir, erken taný
ve tedavi hastalýðýn bu evreye ilerlemesini
önler,
 ABPA hafif astýmlý pek çok hastayý steroid
baðýmlý astým haline dönüþtürür,
 Kistik fibrozisli hastanýn prognozunu kötüleþtirir.
Tedavide temel hedefler inflamasyonun baskýlanmasý ve fungal kolonizasyondan kaynaklanan
antijenik yükün ortadan kaldýrýlmasýdýr.
Kortikosteroid tedavisi
Uzun süreli oral kortikosteroid kullanýmý ile
inflamasyonun baskýlanmasý saðlanýr, inhale
steroidlerin akciðer zedelenmesinin ilerlemesini
önlemede yararý olmadýðý gösterilmiþtir5,23.
Prednizolon günde 0.50-0.75 mg/kg 2-4 hafta
boyunca oral yolla verilir. Bu tedavi ile
semptomlarýn, pulmoner infiltrasyonun
düzelmesi, varsa eozinofilinin kaybolmasý ve
total serum IgE düzeyinin en az üçte bir
oranýnda düþmesi beklenir, total serum IgE
düzeyinin tamamen normal sýnýrlara düþmesi
beklenmemelidir. Bu þartlar saðlandýktan sonra
üç ay boyunca prednizolon tedavisi ayný dozda
günaþýrý kullanýlýr, sonra 1-2 ayda azaltýlýp
kesilir5,8,13,23. Remisyona girmiþ olan hastalar
ayda bir defa kontrol edilirler, bu hastalar
remisyonda (Evre 2) devam edebilirler, rölaps
(Evre 3) veya Evre 4e ilerleyebilirler. Rölaps
(Evre 3) durumunda yukarýda tanýmlanan doz
ve sürede prednizolon tedavisi yeniden
baþlanmalýdýr5. Evre 4 vakalarda ise steroid dozu
azaltýlamaz, kesilemez, 10-40 mg/gün gibi
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yüksek doz steroid ile yýllarca tedavi edilen
hastalar vardýr. Kortikosteroid tedavisinin yol
açabileceði olumsuz durumlar için önlem
alýnmalýdýr. Bir aydan fazla süre 20 mg/gün ve
üzerinde prednizolon tedavisi alan hastalara
Pneumocystis carinii proflaksisi için TMP-SMX
verilmelidir8. En az 7.5 mg/gün prednizolon
tedavisi alan hastalar için üç aydan sonra
osteoporoz tehlikesi, altý aydan sonra ise
trabeküler kemik kaybý baþlar8. Bu nedenle üç
aydan fazla süreyle prednizolon tedavisi alacak
olan hastalara kemik-mineral dansitesi
ölçümleri yapýlmalý, kalsiyum/vitamin D
tedavisi baþlanmalýdýr. Özellikle kistik fibrozisli
hastalar diyabet geliþimine yatkýn olduklarý için
steroid tedavisi sýrasýnda kan þekeri ölçümleri de
yapýlmalýdýr.
ABPA tedavisinde kortikosteroid tedavisinin
yanýnda altta yatan hastalýðýn tedavisi,
bronþektazi geliþmiþse düzenli göðüs
fizyoterapisi yapýlarak balgam atýlýmýnýn
saðlanmasý ve gerektiðinde antibiyotiklerin
kullanýlmasý önerilir.
Ýtrakonazol tedavisi
Allerjik bronkopulmoner aspergillozis tedavisinde fungal kolonizasyondan kaynaklanan
antijenik yükün ortadan kaldýrýlmasýyla
inflamasyonun baskýlanabileceði düþünülerek
önceleri nistatin, amfoterisin B, natamisin,
ketakanazol gibi antifungal ajanlar denenmiþ,
ancak etkisiz olmalarý ya da yan etkileri
nedeniyle baþarýlý sonuçlar alýnamamýþtýr23,24.
Ýtrakonazol yan etkisi en az olup, ABPA
tedavisinde etkinliði en iyi olan azol gurubu bir
antifungal ilaçtýr. Çalýþmalarda ABPA taný kriteri
ve tedavi cevabý tanýmlarý faklý bile olsa pek çok
hasta raporlarý ve serilerde itrakonazol tedavisi
ile baþarýlý sonuçlar rapor edilmiþtir. Literatürde
þimdiye kadar itrakonazol tedavisi alan 94 astým,
24 kistik fibrozisli hasta bildirilmiþtir,
çalýþmalarda doz 50, 200, 400, 600 mg/gün,
tedavi süresi ise 1-60 ay (ortalama 12 ay)dýr1,8.
Genellikle baþarýlý tedavi sonucu, birlikte
kullanýlan prednizolon dozunda azalma, total
serum IgE düzeyinde düþme, pulmoner
fonksiyonlarda hafif-orta derece düzelme
saðlanmasý olarak tanýmlanmýþtýr8. Ýtrakonazol
tedavisi ile ilgili ilk prospektif çalýþmayý Salez
ve arkadaþlarý25 gerçekleþtirmiþtir, çalýþmaya
astým ve ABPA tanýsý alan 12si uzun süreli
prednizolon tedavisi almak zorunda olan toplam
14 hasta alýnmýþ, hastalara 12 ay boyunca 200
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mg/gün itrakonazol tedavisi verilmiþ, sürenin
sonunda itrakonazol tedavisinin prednizolon
dozunda düþmeye, klinik semptomlarda
düzelmeye, birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar
hacimde artmaya yol açtýðý gösterilmiþtir.
ABPAda itrakonazol kullanýmý ile ilgili þimdiye
kadar yayýnmýþ tek, randomize, kontrollü
prospektif çalýþma ise Stevens ve arkadaþlarý26
tarafýndan yapýlmýþtýr; 55 steroid baðýmlý (Evre
4) hasta çalýþmaya alýnmýþ, prednizolona ek
olarak 28 hastaya 200 mg/gün itrakonazol,
günde iki kez, 16 hafta boyunca verilmiþ, 27
hastaya ise plasebo verilmiþtir. Tedavide baþarý,
beraberinde kullanýlan steroid dozunda %50
azalma olmasý, serum total IgE düzeyinde %25
düþme olmasý, radyolojik bulgularýnda düzelme
olmasý ve solunum fonksiyon testi parametrelerinde %25 düzelme olmasý olarak tanýmlanmýþtýr. Ýtrakonazol tedavisi alan hastalardan
plasebo alanlara göre daha fazla sayýda hastanýn
baþarýlý tedavi kriterlerini saðladýðý gösterilmiþtir.
Yan etki nedeniyle ilaç kesimi yapýlmamýþtýr.
Ýtrakonazol diðer antifungal ilaçlara göre daha az
toksik etkiye sahiptir. Ortalama 400 mg/gün
itrakonazol verilen 189 vakalýk bir çalýþmada
hastalarýn %39unda yan etki saptanmýþtýr,
baþlýca yan etkileri; bulantý-kusma, hipertrigliseridemi, hipokalemi, karaciðer enzimlerinde yükselmedir27. Baþka ilaçlarla kullanýldýðýnda terfenadin, astemizol, sisapridin
metabolizmasýný arttýrdýðý, antiepileptik,
antiasit, histamin-2 blokürleri ve rifampinin
serum düzeyini azalttýðý bilinmektedir23.
Allerjik bronkopulmoner aspergilloziste
itrakanazol tedavisi;
 Prednizolon tedavisinin tek baþýna yetersiz
olduðu hastalarda (Evre 4) ya da prednizolon
kullanýlamayan hastalarda,
 200-400 mg/gün, 4-6 ay boyunca kullanýlmasý,
 Ölçülebiliyorsa serum düzeyinin 2 mg/mLnin
üzerinde tutulmasý,
 Klinik bulgular, semptomlar, grafi bulgularý,
solunum fonksiyon testleri, total serum IgE
düzeylerinin izlenmesi,
 Altý ayýn sonunda dozun giderek azaltýlýp
kesilmesi,
 Yan etkilerin ve ilaç etkileþimlerinin izlenmesi
önerilmektedir5,8.
Kistik fibrozis ve ABPA
Kistik fibrozisli hastalarýn koyu bronþiyal
mukuslarý inhale edilen AF sporlarýnýn
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bronþlarda kolonize olmasý için oldukça iyi bir
ortam oluþturmaktadýr 5 . Kistik fibrozisli
hastalarýn AF ile kolonizasyon oranlarý %57ye
kadar çýkmasýna raðmen çok az hastada ABPA
geliþmektedir 28 . Atopinin kistik fibrozisli
hastalarda ABPA geliþmesinde en önemli risk
faktörü olduðu saptanmýþtýr 29 , CFTR gen
mutasyonundaki faklýlýklarýn ABPA geliþmesinde risk faktörü olup olmadýðý ise henüz
bilinmemektedir9,29. Kistik fibrozisli hastalarda
ABPA prevalansý merkezden merkeze büyük
farklýlýklar göstermektedir, bunun baþlýca nedeni
tanýda standardizasyonun saðlanamamýþ olmasý
ve kistik fibrozisli hastalarda akciðer hasarýnýn
ilerlemesi ve/veya araya giren enfeksiyonlarla
geliþen akut alevlenmelerin meydana getirdiði
tablonun ABPA bulgularý ile örtüþmesidir20,29.
Bu nedenlerle kistik fibrozisli hastalarda ABPA
tanýsý gecikmektedir. Epidemiologic Study of
Cystic Fibrosisin ABPA tanýsýnda standardizasyonun saðlanmasý amacýyla önerdiði
kriterler Tablo IIIde verilmiþtir10. Geller ve
arkadaþlarý10 adolesan yaþ grubunda, kýzlarda,
solunum fonksiyon testi parametreleri düþük
olanlarda, astýmý olan ve Pseudomonas aeroginosa
kolonizasyonu olan kistik fibrozisli hastalarda
ABPA prevalansýný daha fazla bulmuþlardýr.
Kistik fibrozisli ABPAlý hastalarýn da tedavisi
yukarýda anlatýldýðý gibidir, prednizolon
tedavisinden fayda görürler ancak osteoporoz ve
hiperglisemiye yatkýn olduklarýndan dikkatli
kullanýlmalýdýr, tedaviye itrakonazolün eklenmesi prednizolon tedavisinin dozunu ve
süresini azaltacaktýr6. Skov ve arkadaþlarý28
ABPA tanýsý alan, ortalama yaþlarý 13 yýl olan
kistik fibrozisli hastalarla yapmýþ olduklarý
retrospektif bir çalýþmada dokuz hastaya
Tablo III. Allerjik bronkopulmoner aspergillozis
tanýsý için Epidemiologic Study of Cystic
Fibrosisin koymuþ olduðu kriterler10
Ýki kriterin saðlanmasý;
 AF* deri testi pozitif
 AF presipitan antikor pozitif
 Total serum IgE >1000 IU/mL
Ve en az iki kriterin daha saðlanmasý;
 Bronkokonstrüksiyon
 Serum eozinofili (>1000/mL)
 Akciðer grafisinde pulmoner infiltrasyon öyküsü
 AF spesifik IgE/IgG yüksekliði
 Balgam kültüründe AF üremesi ya da görülmesi
 Steroid tedavisine yanýt
* AF: Aspergillus fumigatus

248

Yalçýn ve Kiper

prednizolon ile birlikte, 12 hastaya tek baþýna
itrakonazol 200-600 mg/gün dozunda 6-60 ay
süresince verilmiþ; tüm hastalarda tedavi sonrasý
total IgE düzeyinde azalma, birinci saniyedeki
zorlu ekspiratuar hacimde artma, balgam kültürlerinde AF kolonizasyonunda azalma ve
prednizolon dozunda düþme saðlanmýþtýr. Ýlk defa
bu kadar yüksek doz ve uzun süreli itrakanazol
tedavisinin kullanýldýðý bu çalýþmada yan etki
nedeniyle ilaç kesimi olmamýþtýr.
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